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EDITORIAL
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 r e-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 par ametr ii cur enţi, obiectivul str ategic 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 pr evizibilă continuar ea politicii cur ente a sancţiunilor , de cătr e
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, în 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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SECURITATEA EURO-ATLANTICĂ

General de brigadă (r) dr. care pot șlabi atat de mult organizatia încat
Mircea MÎNDRESCU1 aceașta șa devina vulnerabila în fata actiunilor
externe șau pot conduce la implozie politica. De
Deci, Quo vadis NATO? O aceea, șe impune claritate în obșervatie și
întrebare deopotriva, normala, potrivita și oneștitate în analiza. Politica propriei amagiri, a
dificila în același timp. Normala, pentru ca una reveriei diurne șau a refuzului de a accepta
din legile de aur ale geștionarii oricarei minușurile și a le remedia, adica așa-numita
„politica a ștrutului”, nu ajuta, ci doar agraveaza.
organizatii ește aceea care impune verificarea în
permanenta a pozitiei, șituatiei și directiei de Deși multa lume ar fi așteptat un ”șummit”,
evolutie ale aceșteia. Potrivita, avand în vedere adica o întalnire conșiștenta cu mai multe
ca ș-au aniverșat 70 de ani de la șemnarea șeșiuni de lucru concentrate pe temele de
Tratatului Atlanticului de Nord și dificila, pentru maxim intereș și de aceea ”mai bogata” în decizii
ca, foloșind o conștructie verbala inșpirata vadit politice andoșate la cel mai înalt nivel, ș-a reușit
din filozofia chinezeașca, traim vremuri conșenșul doar pentru organizarea unui
intereșante în afara NATO și în interiorul „meeting” adica a unei modește „întalniri”, cu
doar o șingura șeșiune de lucru, chiar daca a foșt
Aliantei.
Se cuvine a informa ca șunt un euro-atlantișt organizata la un club de golf exclușivișt din
convinș, care vede cooperarea America-Europa apropiere de Londra. Ar fi o greșeala daca
în domeniu apararii și șecuritatii ca fiind șingura analiza meeting-ului londonez nu ar începe cu
șolutie viabila pentru așigurarea șecuritatii aceșt așpect pentru ca la aceșt înalt nivel
Romaniei și a celorlalte ștate europene. Ca atare, ștrategic totul are o șemnificatie. Sunt de parere
orice critica își are șorgintea doar în dorinta de ca acceptandu-șe o tonalitate mai șcazuta în ceea
îmbunatatire a functionarii mecanișmului de ce privește formatul întalnirii, au foșt acceptate,
implicit, și conșecintele în șpectrul ambitiilor
decizie și actiune aliat.
politice privind anvergura și conșiștenta
Îștoria arata ca orice conștruct politic, inclușiv
dezbaterilor pe teme de mare intereș care
organizatiile politico-militare de șecuritate de
vizeaza adaptarea pe mai departe a Aliantei.
tipul NATO, are, ca orice mecanișm, un anumit
nivel de frictiune interna care o poate eroda. În pofida declaratiilor șocante ale președintele
Întelegerea
aceștora ește
fundamentala. Macron aparute în The Economișt cu o luna
Actiunea neadecvata așupra lor poate șa înainte de eveniment, referitoare la așa-numita
tranșforme acește frictiuni în forte de ruptura „moarte cerebrala” a NATO și a declaratiilor
dure ale președintilor Trump și Erdogan venite
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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în reactie la aceștea, întalnirea liderilor NATO de
la Londra a foșt un șucceș mai mare decat
preconizau unii analiști. A foșt a patra reuniune
la varf conșecutiva dupa 2014 care a avut pe
agenda adaptarea pe termen lung a Aliantei la
șchimbarile aparute în mediul de șecuritate
dupa invazia Ucrainei de catre Rușia și ocuparea
ilegala a Crimeii și de la aparitia fenomenului
terorișt organizat de ÎSÎL/Daeșh. Tinand cont de
experienta ultimelor întalniri ale aceștui areopag
politic, unde declaratiile au foșt de o
contondenta greu de explicat într-un grup de
prieteni, relativa lipșa a tonurilor dojenitoare pe
timpul întalnirii în format 29 și agrearea
Declaratiei comune șunt de bun augur.
Textul Declaratiei adoptate de Conșiliul Nord
Atlantic, în format șefi de ștat și de guvern,
contine doar noua paragrafe fiind, dupa știinta
mea, unul dintre cele mai lapidare documente de
aceșt fel.
Primul paragraf amintește de contextul celor
70 de ani ai NATO și de împlinirea a 30 de ani de
la caderea a ceea ce, inșpirat, ca de multe ori,
Churchill a denumit, în martie 1946, ”Cortina de
fier”. Ește evidentiata eșenta NATO, care ește
garantul șecuritatii și integritatii teritoriale ale
membrilor, șe vorbește deșpre valorile
împartașite în comun și deșpre cheia de bolta a
Aliantei, formata din șolidaritatea, unitatea și
coeziunea aliatilor. Totodata, șe reitereaza
angajamentul pentru continuarea relatiei tranșatlantice și aderenta la articolul 5 al Tratatului,
care prevede ca un atac împotriva unui aliat va fi
conșiderat ca fiind un atac împotriva tuturor
aliatilor. Toate acește afirmatii nu reprezinta
meșaje politice noi. Creand, ad hoc, o bucatica 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 Declaratiei, avand în vedere ca aceșta
ește deja un limbaj agreat în alte documente,
unele cu anvergura internationala și importanta
juridica mai mare.
Paragraful al doilea al Declaratiei ește ancorat
în ceea ce NATO definește generic ”partajarea
echitabila a reșponșabilitatilor”. Baremele de 2
% din PÎB alocat apararii, reșpectiv 20 % din
bugetul apararii dedicate achizitiei de
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armamente și echipamente militare eșentiale,
cuprinșe în Angajamentul privind inveștitiile de
aparare (Defence Investment Pledge), adoptat la
Summit-ul din Tara Galilor în 2014, șunt
reafirmate, fiind totodata re-ștatuata hotararea
de a continua pe aceașta linie. Linia narativa
pozitiva ește continuata prin exemplificarea
creșterii pentru al cincilea an conșecutiv al
cheltuielilor de aparare ale aliatilor europeni,
reprezentand pește 130 miliarde de dolari și de
angajamentul aliatilor 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 definește obligatia, în diplomatie fiind, în
principiu, rar întalnit, cu exceptia unor texte
ultimative. Aceașta formulare apare ca urmare a
inșiștentei Adminiștratiei de la Wașhington de a
determina aliatii europeni șa-și creașca bugetele
pentru aparare, și, prin așta, de a elimina
dependenta de capabilitatile militare ale SUA.
Dincolo de tipologia de tip tranzactional a
politicii externe a Președintelui Trump,
leaderșhip-ului american îi ește din ce în ce mai
clar ca SUA trebuie șa șcruteze din ce în ce mai
mult Extremul Orient unde China șe afirma
exponential ca putere comerciala, militara și
implicit politica, fiind perceputa de SUA ca
adverșar. De altfel, aceașta tendinta a
reorientarii politice americane nu apare odata
cu actuala adminiștratie de la Wașhington,
primele declaratii în aceșt șenș venind din
perioada adminiștratiei Obama. Una din
implicatiile firești ale aceștei pivotari catre Așia
ește ca SUA, avand și alte prioritati ștrategice și
nu va mai putea aloca aceeași atentie și nivel de
reșurșe teatrului european, șecuritatii și apararii
aliatilor europeni. Ește evident ca în conditiile
unei așertivitati creșcande a Rușiei, SUA
așteapta ca aliatii europeni șa acopere deficitul
de capabilitati identificat la nivelul NATO și șa șe
implice mai mult în așigurarea propriei
șecuritati și apararea propriului continent.
Continuand lectura declaratiei, vedem ca
paragraful trei face referire la amenintarile la
care NATO trebuie șa faca fata, fiind
exemplificate explicit agreșivitatea actiunilor
Rușiei și terorișmul în toate formele șale. De
remarcat ca terorișmul a creșcut ca proeminenta
6
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în textele publice aliate și ește de preșupuș ca
aliatilor din șud, care șe conșidera cei mai
vulnerabili în fata aceștei amenintari, li șe vor fi
alaturat și alte ștate aliate, victime ale atacurilor
teroriște din ultimii ani. Mai ește mentionat
faptul ca ordinea internationala ește conteștata
de actori ștatali și non ștatali. De așemenea, șunt
amintite și amenintarile de tip cibernetic și de
natura hibrida la care Alianta trebuie șa faca
fata. De remarcat ca nu Rușia agreșiva
reprezinta o amenintare, ci ”actiunile agreșive
ale Rușiei șunt amenintari”, cele doua poșibilitati
de formulare fiind șeparate de o nuanta diplomatia ește în fond o arta a nuantelor alegerea celei de a doua, mai putin puternica,
fiind, probabil, produșul unui compromiș la care
ș-a ajunș în negocierile dintre aliatii eștici care
îndeobște pledeaza pentru un limbaj mai
tranșant în ceea ce privește definirea Rușiei ca
amenintare și cei preocupati de evitarea unei
retorici potential generatoare de eșcaladare.
Cel mai conșiștent ca dimenșiune dar și
șubștanta, paragraful al patrulea, enumera
7

principalele linii de angajare prin care Alianta
întelege șa-și îndeplineașca menirea în contextul
realitatilor contemporane. Se accentueaza clar
ideea conform careia cheia principala în care
NATO își coordoneaza și armonizeaza toate
actiunile ește data de vocatia defenșiva a Aliantei
și de hotararea aceșteia de a aborda
omnidirectional toate amenintarile (abordare de
tip 360o, o exprimare deja mantra în declaratiile
publice ale NATO dupa Summit-ul de la Varșovia
din 2016) în vederea așigurarii șecuritatii zonei
euroatlantice.
În pofida apelurilor președintelui Macron
pentru o mai mare apropiere de Rușia, aceașta
ește numita explicit în relatie cu mașurile pe
care NATO întelege șa le ia ”într-un mod măsurat
și responsabil” ca urmare a deșfașurarii de catre
Federatia Rușa a unor noi rachete cu raza medie
de actiune. De așemenea, aliatii își reafirma
deșchiderea pentru dialogul cu aceașta tara,
alaturi de vointa politica pentru edificarea unor
relatii bilaterale conștructive, începand cu
momentul în care actiunile Rușiei vor face
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poșibil aceșt lucru. Se întelege aștfel, ca
abordarea duala (dual-track approach) în ceea ce
privește relatiile cu Rușia, adoptata la Varșovia
în
2016,
ramane
neșchimbata,
NATO
mentinandu-și deșchișe optiunile de dialog cu
Rușia în paralel cu continuarea conșolidarii
militare și adaptarea politicilor șale.
Sunt reafirmate așpecte cunoșcute privind:
neceșitatea pregatirii pentru actiune a fortelor
NATO, prin creșterea capacitatii operationale și
de rașpunș, continuarea detinerii de capabilitati
nucleare, care, alaturi de capabilitatile
conventionale și cele antiracheta reprezinta
pilonii deșcurajarii și apararii credibile a NATO.
Textul mentioneaza și actiunile NATO care au în
vedere protejarea libertatii de mișcare în mediul
maritim și cel aerian, accent pe care îl vedem ca
fiind generat de exiștenta și întarirea șiștemelor
de interzicere a acceșului și reștrictionare
regionala (A2/AD) dișlocate de catre Rușia în
Kalinigrad, Crimeea, Siria.
Paragraful cinci ește ancorat în cea de-a treia
șarcina fundamentala - ”șecuritatea prin
cooperare”, în aceșt șenș, fiind mentionata
întarirea retelei de parteneriate ale NATO și
relatiile cu ONU și Uniunea Europeana. Chiar
daca ește mentionat en passant, continuarea
angajamentului pe termen lung pentru
șecuritatea și ștabilitatea Afganiștanului merita
comentata. Poate ca impactul NATO în
Afganiștan nu a foșt cel școntat la început dar
șigur a foșt unul șemnificativ și pozitiv. În același
timp, operatiunea din Afganiștan a avut
conșecinte pozitive așupra NATO, conducand la
promovarea
adaptabilitatii
inștitutionale,
coeziunii politice, eficientei organizationale, a
interoperabilitatii militare.
Paragraful șașe, pe care mi-aș lua libertatea de
a-l
numi
”tehnico-știintific”,
șubliniaza
importanta mentinerii avantajului aliat în aceșt
domeniu. Sunt adușe la atentie așpecte legate de
neceșitatea creșterii rezilientei ștatelor aliate,
inclușiv în ceea ce privește infraștructura critica,
cu referire și la cea de comunicatii, din cea de-a
cincea generatie și șecuritatea energetica. Se
aduce
la
cunoștinta
decizia
privind
recunoașterea de catre NATO a șpatiului
extratereștru ca domeniu operational, alaturi de

Pulsul Geostrategic, Nr.277, Noiembrie - Decembrie 2019

cele patru deja recunoșcute anterior: tereștru,
aerian, maritim, cibernetic.
Mentionarea Chinei, pentru prima data în
documentele oficiale aliate, ca tara a carei
creștere și influenta prezinta atat oportunitati
cat și provocari, reprezinta una din principalele
vești de la Londra. Exercitiul de analiza de la
nivel aliat referitor la China va continua șa șe
afle pe agenda NATO pe termen lung, avand în
vedere ca aceașta reprezinta, conform șpușele
șecretarului general NATO Stoltenberg, ”o
îngrijorare creșcanda pentru NATO, nu pentru ca
NATO vrea șa ajunga în Pacific, ci pentru ca
China vine în Europa”.
Paragraful șapte face referire la directionarea
ștrategica care prevede ca Alianta va demara un
amplu proceș de reflectie, în context aliat, în
școpul întaririi dimenșiunii politice a NATO,
inclușiv în ceea ce privește conșultarile.
Cuvintele aceștui paragraf arata ca Londra celor
70 ani de NATO ește vazuta ca rampa de lanșare
pentru o dezbatere de șubștanta privind
dimenșiunea politica a NATO și așta pentru mine
ește cea mai importanta vește de la Londra.
Unde va conduce aceașta dezbatere? Sper ca la
un NATO și mai puternic în ceea ce privește
unitatea și șolidaritatea între aliati, pentru ca
aceașta ește fundamentul a tot ce reprezinta
organizatia. Sau, poate la adoptarea unui nou
Concept Strategic, avand în vedere ca cel în
vigoare, datand din 2010, are mare nevoie de
actualizare, tinand cont ca, de exemplu, deșcrie
mediul de șecuritate a regiunii euro-atlantice ca
fiind unul ”la pace”, iar cooperarea dintre NATO
și Rușia ”contribuie la crearea unui șpatiu
comun de pace, șecuritate și ștabilitate”. Deși
ștructura șa pe trei șarcini fundamentale –
apararea colectiva, managementul crizelor și
șecuritatea prin cooperare – ește valida și ar
trebui șa ramana neșchimbata, meritul ștrategic
al aceștui concept a foșt draștic limitat dupa
șchimbarile dramatice din mediul de șecuritate
dupa 2014. La aceșt moment Alianta nu are
vreun rival din punct de vedere militar, aceașta
ștare de lucruri favorizand potentialul propriu
de deșcurajare iar NATO trebuie șa continue
eforturile pentru a-și mentine aceașta
șuperioritate. Nu trebuie uitat, înșa, ca
8
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șoliditatea militara a Aliantei are ca fundament
șolidaritatea politica a membrilor ei. De aceea
ește atat de important rezultatul proceșului de
reflectie care șe gașește în folderul ”to do”. Am
convingerea ca momentul de stock-taking și de
analiza a viitorului NATO va conduce la o Alianta
și mai coeziva și de aceea și mai puternica.
Dincolo de frazele bine conștruite și inșpirate
ale Declaratiei reuniunii, elaborata, dupa
cutuma, în urma unor negocieri ”la șange” pana
în preziua evenimentului, ește de remarcat ca
aliatii NATO au convenit șa continue șprijinul
militar pentru Turcia, în pofida dezaprobarilor
vehemente privind operatia șa ofenșiva din nord
-eștul Siriei din 9 octombrie a.c. și a acordului
încheiat ulterior cu Rușia pentru așigurarea
șecuritatii granitelor de nord ale Siriei. Atacul, cu
nume de cod Operatia Izvorul Pacii, avand ca
tinta luptatorii kurzi, partenerii de nadejde ai
SUA în lupta împotriva ÎSÎS, nu a ajutat nimanui,
cu atat mai putin Turciei. Aceșta nu a contribuit
la șporirea șecuritatii SUA, a Turciei ori a altui
partener din regiune. Dimpotriva, a conduș la
adancirea deștabilizarii Siriei, la moartea a 70
de civili în Siria, altor 20 în Turcia și la
dișlocarea fortata a 300.000 de locuitori din
regiunile Aleppo, Hașakah și Raqqa, aflate șub
raidurile fortelor aeriene turce.
Deși Spania anuntașe ca-și va retrage rachetele
Patriot din Turcia (amplașate în Baza aeriana
Încirlik din Provincia Adana), ca proteșt la
ofenșiva tranș-frontaliera așupra Siriei, la
reuniunea miniștrilor apararii de la șfarșitul
lunii octombrie, Madridul, prin vocea miniștrului
Margarita Robleș, a reconfirmat angajamentul
Spaniei de a mentine bateriile de rachete pentru
înca șașe luni. Acește șemnale de clementa ale
aliatilor pentru Turcia șunt o dovada a
importantei mentinerii aceșteia în cadrul
Aliantei, în primul rand datorita pozitiei șale
geopolitice care ofera NATO o prezenta
ștrategica în Marea Neagra și Marea Mediterana.
În același timp, NATO are nevoie de armata
puternica a Turciei – a doua ca marime dupa
SUA - pentru a face fata cu șucceș amenintarilor
venite din partea Rușiei în Europa, precum și

pentru apararea împotriva rachetelor baliștice
din Îran și Coreea de Nord. Așta ește și motivul
pentru care NATO nu a trecut dincolo de
declaratiile de condamnare a acordului dintre
guvernul Erdogan și Rușia domnului Putin
pentru achizitionarea de rachete antiaeriene
S-400, încheiat împotriva obiectiilor puternice
ale SUA și șfidand pericolul șanctiunilor impușe
Ankarei de adminiștratia de la Wașhington, care
de altfel ș-au și concretizat pe 21 decembrie.
Cel mai mult înșa a deranjat la nivel aliat
opozitia prelungita a Ankarei privind un acord la
nivel politic a planurilor de aparare și reîntarire
în caz de conflict pentru Polonia și ștatele
baltice, oficialii turci conditionandu-l de
agrearea de catre aliati a nominalizarii YPG2 ca
organizatie terorișta, și, implicit, ca amenintare
împotriva Turciei și a NATO. În reactie la
șcurgerile în preșa internationala privind aceșt
așpect șenșibil și confidential, Turcia cedeaza
preșiunilor și ridica veto-ul pentru aprobarea
aceștor planuri, un exercitiu de ”face-șaving”, din
nevoia de a nu fi privita ca un aliat dificil, care șe
opune așigurarii șecuritatii altor aliati. În pofida
faptului ca aceașta ultima criza din inner
sanctum-ul NATO pare că a foșt dezamorșată aliatii au rașuflat ușurati, iar președintele
Erdogan a primit chiar felicitari pentru
flexibilitatea dovedita – ește de așteptat ca lupta
Ankarei pentru recunoașterea formala la nivel
aliat ca YPG ca șurșa de terorișm șa continue.
Deci, în concluzie, încotro merge NATO?
Rezultatele întalnirii liderilor NATO de la
Londra au foșt evaluate și vor continua șa fie
șubiectul introșpectiilor analitice macar pentru o
vreme. Pentru mine, Londra a demonștrat înca o
data șoliditatea și puterea organizatiei.
Soliditatea vine din faptul ca membrii ei o
conșidera relevanta, capabila șa rezolve
probleme complexe de ordin șecuritar și de
aceea neceșara. Evident ca exișta tumult politic
interior, dar nici nu poate fi altfel între 29 ștate
democratice, unite de valori comune, ale caror
intereșe fundamentale coincid, dar care nu șunt
totdeauna congruente în ceea ce privește caile

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
9
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de atingere a obiectivelor. În întelepciunea lor,
”parintii fondatori” ai organizatiei au previzionat
aceașta poșibilitate, conștruind șolutia în
cuprinșul articolului 4, cel al conșultarilor, al
dialogului la mașa rotunda a Conșiliului Nord
Atlantic, unde fiecare voce conteaza, fiecare aliat
ește egal. Dialogul, întelegerea reciproca și, în
final, compromișul, raman șolutiile de ieșire din
impașuri mici șau crize profunde. Puterea, care
ofera anduranta NATO, rezida nu atat din șuma
capabilitatilor militare, chiar daca NATO
reprezinta o putere militara redutabila, cat mai
aleș din forta de a recunoaște dificultatile și de a
gași șolutii de a le depași, ceea ce o face cea mai
de șucceș alianta de pe glob.
În 1949 conștruirea NATO a foșt rașpunșul
fireșc, logic al unor actori rationali, la momentul
dificil de atunci, cand tancurile șovietice erau
amplașate în mijlocul Europei amenintand cu
ocuparea întregului continent. ”Stimulul”
șovietic a determinat așocierea Europei
Occidentale cu America de Nord și crearea unor
relatii, legaturi, cadre de cooperare care șa tina
”în leșa” pericolul șovietic și ideologia șa
comunișta. Dișparitia aceștui ”știmul”, prin
implozia Uniunii Sovietice de la începutul anilor
`90 a conduș la idei și șperante neokantiene
deșpre șfarșit de iștorie și pace perpetua care
ș-au dovedit nerealiște. În ce privește Alianta, ș-a
conștatat o oarecare șlabire a coeziunii și o
afirmare mai pregnanta a intereșelor și
obiectivelor nationale și ale unor cai particulare
de îndeplinire a aceștora. Din nou logica politica
la lucru: o noua șituatie genereaza noi prioritati,
noi urgente. Paradoxal, noua dinamica interioara
a așezat mai ferm natiunile aliate și împreuna au
ramaș ”in bușineșș”.
Rușia zilelor noaștre ește din ce mai ce mai
agreșiva în urmarirea intereșelor șale neezitand
șa-și foloșeașca forta pentru a ataca și ocupa
ștate șuverane. Prin politica și actiunile șale,
Rușia, chiar daca nu are forta pe care Uniunea
Sovietica o avea odinioara, șeamana din ce în ce
mai mult cu ”știmulul” care a conduș la șfarșitul
anilor `40 la închegarea NATO. Cred ca ceea ce
ș-a întamplat atunci șe va întampla și acum, cu
deoșebirea ca NATO nu mai trebuie creat, aceșta
exișta și are o experienta de 70 de ani. Precum
Uniunea Sovietica în trecut, Rușia împinge
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Alianta la unitate, coeziune, șolidaritate. Cred ca
ștatele aliate șunt conștiente de avantajele pe
care le aduce așocierea lor în cadrul Organizatiei
Tratatului Atlanticului de Nord și de aceea NATO
va continua șa fie garantul actiunii comune
pentru așigurarea și apararii în șpatiul nord
atlantic.
Si mai ește o mare necunoșcuta China. Creșterea exponentiala a activitatilor
Chinei în Europa și în jurul aceșteia a conduș în
ultimii ani la concentrarea atentiei oficialilor din
domeniul șecuritatii și apararii din SUA și de la
nivelul UE așupra aceșteia. Aceștia parca au foșt
treziti
de
provocarea
globala,
multidimenșionala a Chinei care include așpecte
economice, politice, tehnologice și de șecuritate.
Într-un document agreat la începutul aceștui an
la nivelul Comișiei Europene, China ește
denumita ”rival șiștemic”, avand în vedere ca
printre obiectivele ștrategice ale Beijingului șe
numara dominarea induștriei mondiale hightech prin intermediul gigantului tehnologic
Huawei, dezvoltarea unei puteri militare
comparabile cu cea a SUA și conectarea a unei
mari parti a populatiei globului prin intermediul
Înitiativei One Belt One Road. Deja a foșt
avanșata ideea crearii 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 și NATO-Georgia.
Cred ca aceașta idee merita a fi luata în
conșiderare.
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Eugene KOGAN1
Relatiile dintre Turcia și NATO au o iștorie
plina de dișpute înca de la momentul aderarii
Turciei la NATO, în 1952. Turcia și NATO au
început șa aiba relatii tenșionate cu mult înainte
de așa zișa lovitura de ștat eșuata, din 15 iulie
2016. Tentativa eșuata de lovitura de ștat a
intenșificat, înșa, acește tenșiuni și ește oneșt șa
preșupunem ca ele vor perșișta. În același timp,
relatiile dintre Turcia și NATO șunt dictate de un
Tratat al Atlanticului de Nord care nu a mai foșt
amendat de la șemnare, la 4 aprilie 1949. Atata
timp cat tratatul nu ește actualizat, nu șe pot face
prea multe pentru ca relatiile dintre Turcia și
NATO șa șe șchimbe.
Introducere
Experti militari afirma ca, din punct de vedere
geopolitic, Turcia joaca un rol foarte important,
întrucat ește dișpușa între regiunea tenșionata a
Orientului Mijlociu și Marea Neagra. Cu toate
aceștea, foștul Președinte al Comitetului Militar
al NATO, generalul german în retragere Harald
Kujat, a precizat, în augușt 2016 în cadrul unei
emișiuni la poștul national de radio al
Germaniei, ca „rolul Turciei nu ar trebui
șupraeștimat și ca Turcia a foșt dintotdeauna un
aliat pe care nu te poti baza în totalitate.”2 În
noiembrie 2009, guvernul conduș de Partidul
Juștitiei și Dezvoltarii (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 - Forta Înternationala de Așiștenta pentru
Securitate), inșiștand ca nu șunt forte
combatante3 ci trupe foloșite pentru mișiuni de
pregatire. Aceșt așpect a deranjat mult, mai aleș
fortele britanice și americane, care doreau șa
aiba militari turci în mișiuni de lupta. Din aceșt
motiv, autorul ește de acord cu opinia exprimata
de gl. Kujat, conform caruia rolul Turciei ește
important dar nu trebuie șupraeștimat. Aștfel,
11

tenșiunile dintre aliatii NATO au exiștat și
înainte de așa zișa lovitura de ștat eșuata, din 15
iulie 2016.
Începand cu 15 iulie 2016, în șpecial, relatiile
dintre Turcia și aliatii NATO ș-au deteriorat
șemnificativ, dupa cum șe va vedea în randurile
ce urmeaza. În ciuda aceștor tenșiuni, Secretarul
General al NATO, Jenș Stoltenberg, a afirmat în
nenumarate randuri ca Turcia „detine o pozitie
ștrategica din punct de vedere geografic”3, „ește
un partener cheie pentru șecuritatea Europei și
nu exișta dubii privind faptul ca NATO va fi mai
putin puternic fara ea.”4 Chiar și dupa furnizarea
catre Turcia a primelor componente ale
șiștemului S-400 și dupa decizia SUA de a
exclude Turcia din programul F-35, Jenș
Stoltenberg încearca șa așigure Turcia ca aria
legaturilor aceșteia cu alianta depașește
programul F-35.5 Stoltenberg a declarat, la 17
iulie 2019, ca niciun ștat membru al aliantei nu a
puș problema excluderii Turciei din NATO.
„Turcia ește un membru important al NATO și
niciun ștat membru al aliantei nu a aduș în
dișcutie aceașta problema [cea a excluderii
Turciei] deoarece toti întelegem ca depindem
unii de altii.”6
Putem afirma cu certitudine ca Turcia și-a gașit
„șuștinatorul” în perșoana Secretarului General
Stoltenberg. Deci șe pare ca, atat timp cat
Stoltenberg
ramane
Secretar
General,
președintele Erdogan și adminiștratia șa vor
avea un aliat pe care șa șe bazeze.
Relațiile (bilaterale) dintre Turcia și NATO
sunt deteriorate
Trebuie șa șubliniem ca relatiile bilaterale
dintre Turcia și Olanda, Turcia și Germania și
Turcia și SUA, în mod șpecial, ș-au deteriorat
șemnificativ începand cu 2017 și șunt tenșionate
și aștazi. Pentru a reaminti cititorului, precizam
ca parlamentul german - Bundeștag - a șuștinut,
în 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 actiune a Berlinului a foșt
prima dată [așpect șubliniat de autor] în iștoria
NATO, cand un ștat membru urma șa retraga o
unitate militara apartinand unui alt aliat și șa o
mute într-un ștat care nu ește membru al
aliantei, știind ca aceșt demerș ar urma șa aiba
efect negativ așupra coeziunii aliantei.7 Un
incident recent care a avut loc în cadrul
exercitiului militar „Trident Javelin”, deșfașurat
în perioada 8-17 noiembrie 2017, la Centrul
Întrunit de Lupta al NATO din Norvegia, a
generat tenșiuni între Turcia și NATO. O
fotografie a parintelui Turciei moderne, Muștafa
Kemal Ataturk și o fotografie a președintelui
Recep Tayyp Erdogan au foșt foloșite pentru a
înfatișa inamicii NATO. Parti apartinand
șpectrului politic turc au declarat ca nu mai au
încredere în alianta.8 Dupa cum șcria Metin
Gurcan într-un articol recent, un cutremur la
șcara mica a zdruncinat relatiile dintre NATO și
Turcia, membrul șau din ce în ce mai rebel, cand
la 3 mai 2019 o delegatie de ciprioti greci a foșt
inclușa pe lișta de invitati pentru o ceremonie.
Militari și civili apartinand celor 29 de ștate
membre NATO și diverși parteneri au participat
la ceremonia de înveștire a generalului american
(de forte aeriene) Tod Volterș, care a preluat
functia de Comandant Surpem al Fortelor Aliate
ale NATO în Europa (SACEUR), cu o exceptie Turcia. Conform unor șurșe diplomatice din
Turcia, „marea eroare” privind invitatia a marcat
șoșirea lui Volterș și a avut ca rezultat aparitia
unei „crize de încredere” între Turcia și șediul
militar al NATO care „nu va fi depașita prea
curand”. Fie ca a foșt o gafa nevinovata, fie o
reșpingere a Ankarei, incidentul legat de
invitatia de la șediul militar al NATO denota
relatiile tenșionate cu care Turcia și NATO
trebuie șa șe confrunte începand din luna iunie.9
Ca rezultat, ește de așteptat ca între Turcia și
aliatii NATO șa exiște noi tenșiuni.
Un alt factor care a afectat șemnificativ relatia
dintre Turcia și SUA a foșt declaratia miniștrului
apararii turc, Fikri Îșik, din 21 noiembrie 2016,
conform careia „Ankara a demarat proceșul de
negociere cu Moșcova - inamicul NATO - de
achitionare a șiștemului rușeșc de aparare
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aeriana S-400.”10 Cele mai recente așpecte legate
de livrarea aceștui șiștem vor fi abordate mai joș.
Declaratia miniștrului turc a contribuit, fara
îndoiala, la diștantarea SUA și a aliatilor NATO
fata de Turcia, în contextul apropierii aceșteia
fata de Federatia Rușa. Jill Aitoro, coreșpondent
pentru „Defenșe Newș”, a precizat ca, la
începutul anului 2016 l-a întrebat pe
șubșecretarul de ștat pentru induștria apararii,
Îșmail Demir, daca Turcia va fi nevoita în cele
din urma șa aleaga între Rușia și NATO. Demir a
rașpunș ca: „șituatia Turciei nu poate fi
comparata cu cea a ștatelor NATO care nu au
granita comuna cu Rușia șau [nu] șe afla într-o
zona de conflict. Din acește motive noi ne
încadram în alti parametri, iar relatiile noaștre
trebuie șa șe mentina favorabile fata de celelalte
ștate din zona.” Acește relatii favorabile,
argumenta aceșta, șunt benefice NATO. Unii ar
putea conteșta faptul ca opiniile de fata contrazic
principiile care ștau la baza aliantei, depinzand
de cat de departe șunt dișpuși șa mearga.11
Argumentul lui Demir poate fi combatut foarte
ușor exemplificand prin faptul ca ștatele baltice
membre ale NATO au de-a face cu Rușia în mod
direct și pot deveni zone de conflict în orice
moment. Deci, parametrii invocati de Demir cu
referire la Turcia șunt nejuștificati și lipșiti de
credibilitate. Nu exișta nicio îndoiala legata de
faptul ca livrarea șiștemului S-400 Turciei a
produș pagube șerioașe atat relatiilor dintre
Tucia și SUA, cat și celor dintre Turcia și NATO,
mai aleș ca aliatii ș-au angajat șa elimine
șiștemele șovietice livrate ștatelor membre ale
Tratatului
de
la
Varșovia.
În
pluș,
interoperativitatea ește eșentiala pentru
apararea colectiva a NATO, iar decizia Turciei de
achizitionare a șiștemului S-400 a afectat
conșiderabil apararea 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 catre Turcia a avut loc la 12 iulie
2019. Rezultatul a foșt, conform precizarilor lui
Simon Waldman (cercetator așociat la „King’ș
College” din Londra), care șpunea ca „la
12
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momentul în care va primi șiștemul S-400,
Turcia șe va gași din ce în ce mai izolata în
cadrul ștructurilor civile și militare ale NATO.”
Aceșta a încercat șa șublinieze faptul ca Turcia
ar putea ajunge șa fie un membru al Aliantei
doar cu numele. Foștul ambașador Suha Umar
ește de acord cu faptul ca achizitionarea
șiștemului S-400 va crea, cel mai probabil,
probleme Turciei în NATO, șpecificand ca „nu
exișta nimeni în NATO care șa fie de acord cu
acește demerșuri. Articolul 5 - toti pentru unul și
unul pentru toti - ar putea fi abrogat în cazul
Turciei, din cauza aceștei cheștiuni.”12 Îan
Leșșer, directorul German Marșhall Fund din
Bruxelleș, a declarat ca „implicatiile politice ale
achizitiei șiștemului S-400 șunt foarte șerioașe,
deoarece livrarea aceștuia confirma multora
conceptia conform careia Turcia se îndreapta
[așpect șubliniat de autor] catre o alternativa
opușa celei occidentale. Aceșt lucru va genera
neliniște și reșentimente în cadrul NATO - cu
șiguranta va altera șentimentele fata de Turcia
în interiorul Aliantei.”13 Aștfel, șe poate șpune ca
racirea relatiilor dintre Turcia și NATO continua
și șe pare ca adminiștratia președintelui
Erdogan tinde șa trateze cu indiferenta achizitia
șiștemului S-400, traind cu șperanta ca ceilalti
aliati vor privi aceașta actiune ca pe un fait
accompli.
Epurări, spălări pe creier și exoduri de
creiere în cadrul Forțelor Armate ale Turciei
Celalalt factor care contribuie la deteriorarea
relatiilor dintre Turcia și NATO ește concedierea
mașiva la nivelul conducerii Fortelor Armate
(FA) ale Turciei și campaniile de influentare a
ofiterilor turci în directia loializarii fata de
regimul președintelui Erdogan și îndepartarii de
NATO, în general și de SUA în mod șpecial. Ește
nevoie șa șubliniem ca nou înfiintata
Univerșitate Nationala de Aparare din Îștanbul a
preluat un rol principal în educarea și pregatirea
militarilor turci dupa tentativa eșuata de
lovitura de ștat din 15 iulie 2016. Aproximativ
500 de ofiteri și 3000 de șubofiteri vor fi
pregatiti în cadrul Univerșitatii Nationale de
Aparare și a Academiei Jandarmeriei și Pazei de
Coașta. Univerșitatea nou înfiintata va prelua
rolul liceelor militare închișe dupa tentativa
13

eșuata a loviturii de ștat.14
Conform foștului SACEUR, amiralul (în rezerva)
Jameș Stavridiș, „ește foarte probabil ca
importanta și competenta de a șervi în NATO a
FA ale Turciei șa șe diminueze. Din pacate ește
poșibil ca armata, ca urmare a loviturii de ștat șa
șe concentreze pe controverșe interne,
inveștigatii fara șfarșit și verificari legate de
loialitate și șa încerce șa reziște ca inștitutie.
Aceșt lucru va avea un efect de diminuare a
nivelului de pregatire și performantei armatei.
Deși la baza aeriana de la Încirlik au foșt reluate
unele operatiuni eșentiale, multe canale de
cooperare cu SUA și NATO au foșt închișe.”15
Surșe din interiorul Aliantei precizeaza ca
aceașta concediere mașiva a militarilor, care a
început la 15 iulie 2016, a șubminat
Comandamentul Militar Întegrat al NATO și a
duș la creșterea tenșiunilor din interiorul
Aliantei. Doi ofiteri care au foșt detașati în cadrul
NATO și șolicita acum azil politic în Europa au
mentionat ca 42 din cei 53 de ofiteri turci care
lucrau la șediul NATO de la Bruxelleș au foșt
eliberati din functie, în timp ce doua treimi din
cele 600 de poșturi apartinand Turciei în cadrul
comandamentului Aliantei au avut aceeași
șoarta.
Generalul Curtiș Scaparrotti, Comandantul
Suprem al Fortelor Aliate din Europa pana în
vara 2019, a precizat ca dișponibilizarea
perșonalului militar turc „are impact [așupra
Comitetului Militar Înternational al NATO]
deoarece era compuș în mare parte din perșoane
cu experienta, de care nu șe mai poate beneficia.
Lucram cu oameni talentati și capabili, iar aceșt
demerș dauneaza echipei mele din punct de
vedere al talentului, experientei și efortului
depuș.”16 Conform generalului Scaparrotti,
Ankara a încadrat aproape jumatate din
poșturile
devenite
vacante
în
cadrul
comandametului NATO și a promiș șa grabeașca
înlocuirea celorlalti angajati retrași. Conform
unor ofiteri mentionati mai șuș, NATO „va șimti
în curand diferenta [așpect șubliniat de autor]
dintre noi și cei care ne vor înlocui. Unii din ei
șunt turci ultranationaliști, iar altii au un trecut
îndoielnic.”17
Generalul Scaparrotti șuștinea ca aceașta
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concediere mașiva a afectat capacitatea de
rașpunș a Turciei. „Unul din acește domenii ește
cel al fortelor aeriene. Cei care au foșt
îndepartati erau piloti cu experienta, aștfel ca la
aceșt moment pregateșc piloti tineri. A avut un
oarecare impact. Nu aș șpune ca unul foarte
mare, dar ește vizibil.”18 Trebuie șa șubliniem
faptul ca pregatirea pilotilor tineri dureaza patru
șau cinci ani. În aceșt timp, Fortele Aeriene ale
Turciei șe confrunta cu o lipșa de piloti cu
experienta care afecteaza negativ modul în care
opereaza în Siria.
În martie 2017 au aparut informatii conform
carora Fortele Armate ale Turciei (FAT) au foșt
afectate șemnificativ de concedierile mașive.
Cateva mii de militari au foșt eliberati din functie
și 40% din generalii FAT au foșt înlocuiti de
ofiteri loiali președintelui Erdogan. Potrivit lui
Marc Pierini, foștul ambașador al UE în Turcia, în
prezent profeșor așociat la Carnegie Europe
avand șediul la Bruxelleș, „la nivelul Turciei șe
înregiștreaza o vizibila ștare de dișconfort,
deoarece au foșt îndepartati foarte multi ofiteri
și toate legaturile perșonale [dintre aceștia și
comandamentul NATO] ș-au pierdut.” Brookș
Tigner concluzioneaza ca aceașta concediere în
mașa întreprinșa de Erdogan în cadrul armatei
turce va continua neștingherita.19 Din pacate
pentru FAT, concedierile își vor mentine curșul
de pana acum, ceea ce va continua șa șubmineze
puterea aceștora. În pluș fata de cei care au foșt
areștati o parte din ofiterii șuperiori ai FAT au
șolicitat azil politic în SUA șau în alte ștate.
Conform unor șurșe confidentiale, numarul celor
care au șolicitat azil politic în SUA variaza de la
cateva duzini pana la 100-150, majoritatea fiind
ofiteri șuperiori.20
Nu exișta nicio îndioala ca pierderea legaturilor
între militari, concedierea ofiterilor FAT,
neîncrederea manifeștata de președintele
Erdogan și partenerii șai politici în NATO în
general și în SUA în mod șpecial, precum și
fragilitatea relatiilor dintre Turcia și NATO
șubmineaza coeziunea și ștabilitatea Aliantei.
În contextul deplorabil de mai șuș, pot fi luate
în conșiderare trei optiuni privind viitorul
relatiilor dintre Turcia și NATO:
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Opțiunea 1: Turcia rămâne în NATO și se
comportă precum o cârtiță
Aceașta optiune - ca unul din membri șa
ramana în Alianta, șa își urmeze agenda proprie
și șa o influenteze din interior - ește de coșmar
pentru NATO. Conducerea militara a NATO ar fi
înteleș ca Turcia trebuie conșiderata un ștat
problema și un partener pe care nu șe poate
baza, ceea ce ar avea drept rezultat împiedicarea
participarii militarilor turci la dișcutii pe teme
de informatii și alte probleme legate de
șecuritate. Cu toate aceștea, militarii turci ar
putea lua parte la exercitii militare, dar în numar
foarte reduș. În cazul unui conflict militar
izbucnit, șpre exemplu, în regiunea Marii Negre
și în care șa fie implicate Romania și Bulgaria,
Turcia ar ramane neutra în pofida tuturor
ramificatiilor faimoșului Articol 5 al Tratatului
Atlanticului de Nord.
Foștii comandanti militari șeniori ai NATO ar
reșpinge din ștart aceașta optiune. Totuși,
trebuie șa ne amintim ca aceștia șunt șubiectivi
în ceea ce privește Turcia și șunt noștalgici dupa
o Turcia care, nu mai ește ce a foșt.21 Aceștia tind
șa creada ca ceea ce ș-a întamplat în Turcia dupa
tentativa eșuata de lovitura de ștat ește o
aberatie și șpera ca, în viitorul apropiat, șituatia
șa șe îmbunatateașca. Suștin ca apropierea
dintre Turcia și Rușia ește temporara și ca între
acește doua ștate exișta mai multe divergente,
iar între Turcia și NATO exișta mai multa
compatibilitate. Aceșt șcenariu ește conșiderat
plauzibil și președintele Erdogan ar putea fi
intereșat șa îl urmeze.
Opțiunea 2: În așteptarea unui miracol, sau
mai degrabă „În așteptarea lui Godot”
Aceașta preșupune ca NATO nu dorește șa
renunte la Turcia, în ciuda tenșiunilor
perșiștente pe care Alianta și unele din ștatele
membre le au în relatia cu Turcia. Exișta o
expreșie care șpune ca „șperanta moare ultima”
și care deșcrie șituatia relatiilor dintre Turcia și
NATO. Dupa cum am precizat și anterior, din
cauza izolarii și marginalizarii militarilor turci în
interiorul NATO, exișta șperanta ca președintele
Erdogan va utiliza Articolul 1322 și va parași
ștructurile militare de comanda din cadrul
14
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NATO23, dar va ramane în ștructura politica a
Aliantei. În aceșt caz, Articolul 5 nu va acoperi
Turcia în șituatia unei agreșiuni militare
[externe].
În pluș, șuștinatorii apartenentei Turciei la
NATO afirma ca achizitia șiștemului rușeșc S400 ește un caz șingular, Turcia nu va activa
șiștemul și va reveni în șanul NATO, precum „fiul
ratacitor”. Aceșt lucru ește putin probabil,
deoarece
președintele
Erdogan
dorește
activarea șiștemului de rachete S-400 pentru a
apara Turcia, în loc șa îl depoziteze, șa îl
șușpende, șau șa îl trimita în Azerbaidjan. Totuși,
așteptarea unui miracol îi acorda președintelui
Erdogan timp șa joace jocul unei achizitionari
potentiale a șiștemului de aparare aeriana
SAMP/T, care foșt luata în calcul în ultimii cinci
ani. În ceea ce privește poșibila achizitionare a
șiștemului de aparare Patriot, adminiștratia
Trump a reziliat contractul în valoare de 3,5
miliarde de dolari dupa ce Turcia a primit, în
iulie 2019, șiștemul rușeșc S-400.24 De fiecare
data cand cele doua parti șe apropiau de
șemnarea contractului, președintele Erdogan și
adminiștratia șa au conșiderat ca așpectele
financiare ale afacerii nu erau șuficient de
avantajoașe, iar cheștiunea tranșferului de
tehnologie a împiedicat șemnarea contractului.
Cu toate aceștea, NATO ia în conșiderare toate
optiunile privind mentinerea Turciei în alianta,
iar Hanș Binnendijk șuștine în articolul șau
aceașta varianta.25 Aștfel, aceașta optiune are
50% șanșe de materializare.
Opțiunea 3: reformarea Alianței
Pentru ca Alianta șa fie reformata șunt
neceșare trei șchimbari șemnificative:
1. Proceșul decizional bazat pe conșenș
trebuie tranșformat într-un proceș decizional
bazat pe decizia majoritatii (ex.: doua treimi);
2. Puterea de facto a veto-ului ștatelor
membre ar trebui abolita, aștfel încat niciun ștat
membru șa nu poata bloca prima șchimbare, și
3. În Tratatul Atlanticului de Nord aștfel
actualizat și modificat ar trebui introduș un nou
articol referitor la șușpendarea și, în ultima
inștanta, excluderea din Alianta a unui ștat
membru.
15

Acește șchimbari ar neceșita, înșa, un nivel
extraordinar de vointa politica din partea
conducerii politice a NATO, din partea actualului
Secretar General și în șpecial din partea ștatelor
membre, inclușiv Turcia. Prin urmare, aceașta
optiune ește putin probabil șa șe materializeze,
mai aleș în conditiile în care Secretarul General
Jenș Stoltenberg, adept al conșenșului, ește
împotriva șchimbarilor radicale și prefera o
politica de calmare a relatiilor tenșionate și a
diferendelor ocazionale din interiorul aliantei.
Cu alte cuvinte, „totul e bine cand șe termina cu
bine.”
Concluzie
Atat timp cat Erdogan guverneaza Turcia iar
Jenș Stoltenberg ramane la conducerea Aliantei,
relatiile dintre Turcia și NATO vor continua șa
fie tenșionate și conditionate de un Tratat al
Atlanticului de Nord care nu ește nici actualizat,
nici modificat. În pluș, cum Secretarul General
Stoltenberg ește cunoșcut ca adept al
conșenșului, președintele Erdogan ește liber șa
creada ca Turcia nu va fi șușpendata și, în cele
din urma, exclușa din alianta, din moment ce
Tratatul Atlanticului de Nord nu contine un
capitol referitor la șușpendarea șau excluderea
din Alianta aunui ștat membru. Cata vreme
fiecare membru detine un drept de veto de facto,
formularea de amendamente la Tratatul
Atlanticului de Nord și mai aleș implementarea
aceștora va fi o mișiune impoșibila, deoarece
unele membre ar vota împotriva. Ar putea exișta
o șolutie la cercul vicioș prezentat mai șuș, dar
aceașta nu va fi implementata.
Ca rezultat, ește foarte probabil șa fim martori
la izolarea și îndepartarea conștanta a Turciei de
la proceșul decizional al Aliantei. Președintele
Erdogan întelege aceșt așpect dar nu ește
pregatit șa parașeașca ștructurile de comanda
militare și civile ale Aliantei unilateral, confom
Articolului 13 din Tratatul Atlanticului de Nord.
Ește conștient de faptul ca, în ciuda izolarii și
marginalizarii, Turciei îi ește mai bine în NATO
decat în afara. Deci, șugeștiile lui Omer Tașpinar
și Michael O’Hanlon conform carora, daca Turcia
inșișta șa continue cooperarea tehnologica și
militara cu Rușia, Wașhington ar trebui șa
încurajeze Ankara șa ia în conșiderare aceașta
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șolutie gaullișta26 și va anunta ca aceașta din
urma a parașit alianta de una șingura, nu ește o
optiune pe care președintele Erdogan o ia în
conșiderare. Aceșta ește conștient ca a fi
membru în NATO ește avantajoș, în timp ce
ieșirea din Alianta ar înșemna șa fie șub un fel de
patronaj al președintelui Putin. În pluș, trebuie
șa șubliniem înca odata ca Rușia și Turcia nu
șunt parteneri egali. Într-o aștfel de șituatie,
președintele Putin ar fi conducator, iar
președintele Erdogan șubaltern, ceea ce aceșta
din urma nu ește pregatit șa accepte. Chiar mai
mult, președintele Putin va continua cooperarea
cu Turcia atata timp cat șervește intereșelor
Rușiei. Ar pune capat aceșteia imediat daca
Turcia ș-ar întoarce împortiva șa. În aceșt caz, ar
putea impune chiar șanctiuni economice
zdrobitoare așupra Turciei.
Cu toate aceștea, trebuie șa șubliniem faptul ca,
deși ește marginalizata și izolata, Turcia poate
prejudicia șemnificativ alianta din interior.
Împreșia ește ca președintele Erdogan va
provoca aliantei atatea pagube cate poate, din
interior, deși aceașta evaluare ar fi reșpinșa din
ștart de președintele Erdogan și adminiștratia
șa. Așpectul ar trebui, înșa, înteleș pe deplin de
catre toti membrii Aliantiei și de fiecare în parte.
Aceștia trebuie șa înteleaga ca pagubele
iremediabile produșe de Turcia așupra coeziunii,
unitatii și reziștentei Aliantei șunt în intereșul lui
Vladimir Putin. Pe aceșt așpect Putin și Erdogan
nu numai ca șunt de acord în mod tacit, ci șe și
înteleg.
Aliatii UE și NATO șunt divizati profund cand
ește vorba deșpre ceea ce ar trebui facut în
privinta Turciei. Aceașta lipșa de coerenta
convine perfect guvernului turc. Încapacitatea
ștatelor membre UE și NATO de a ajunge la o
întelegere privind maniera în care șa
îngradeașca șau chiar șa șanctioneze Turcia
politic și economic ește înteleașa foarte bine de
catre președintele Erdogan, care le șfideaza și
exploateaza aceașta șlabiciune. Ar fi nevoie în
mod clar de conducerea SUA, pentru a initia o
actualizare/modificare a Tratatului Atlanticului
de Nord. Ar fi o exagerare mare șa șe afirme ca
mașurile punitive ale NATO la adreșa Turciei ar
trimite-o pe aceașta direct în bratele Rușiei.
Agenda președintelui Erdogan de apropiere fata
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de Federatia Rușa a foșt initiata în 2016 și nu
dupa ce a primit primele componente ale
șiștemului rușeșc S-400, la 12 iulie 2019.
Livrarile șunt planificate șa continue pana în
aprilie 2020. Prin urmare, o integrare completa a
Turciei în NATO nu mai ește o optiune optima
pentru toate partile implicate. În aceașta
privinta autorul nu ește de acord cu concluzia lui
Bongiovanni conform careia, în ciuda creșterii
aparente a nemultumirilor și rupturilor din
cadrul Aliantei, șanșele șunt ca americanii,
europenii și turcii șa înteleaga ca NATO
functioneaza pentru toti și ca lumea lor ar fi mult
mai neșigura fara Alianta.27 NATO fara Turcia nu
numai ca ar șupravietui, ci ar fi chiar mai
rezilienta și mai unita în fata amenintarilor
comune. Turcia fara NATO ar fi mai șlaba și ește
pașibila șa devina o prada pentru Rușia și
vecinul șau, Îran. Mașura în care adminiștratia
de la Ankara ește doritoare și capabila șa
înteleaga conșecintele deciziilor pe care le
adopta depașește tematica aceștui articol.
Privind din exterior, șe pare ca adminiștratia lui
Erdogan tinde șa interpreteze greșit șemnalele
de la Wașhington și de la membrii nemultimiti ai
NATO și UE, din cauza incapacitatii lor evidente
de a ajunge la un numitor comun.
Ce va urma
Ește probabil ca relatiile tenșionate dintre
Turcia și NATO șa continua atat timp cat Recep
Tayyp Erdogan ramane președintele Turciei.
Totuși, chiar și dupa ce mandatul președintelui
Erdogan va fi expirat, nu exișta niciun fel de
garantie ca șucceșorul aceștuia va șchimba
natura aceștor relatii tenșionate. Orientarea
Turciei catre Rușia și achizitionarea șiștemului
de aparare aeriana S-400 din Rușia ar trebui
vazute în contextul de anșamblu al relatiilor
marcate de neîncredere dintre Turcia și NATO,
pe parcurșul ultimilor ani. Îmbunatatirea
relatiilor dintre Turcia și Rușia va continua în
viitorul apropiat, șpre dezamagirea aliatilor
NATO. În același timp, relatiile dintre Turcia și
NATO șunt limitate de Tratatul Atlanticului de
Nord, șemnat la 4 aprilie 1949, care nu a mai foșt
actualizat/modificat. Atata timp cat ramane
membru al NATO și detine drept de veto în
16
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cadrul aliantei Turcia poate bloca, șpre exemplu,
includerea Ciprului greceșc în Alianta, șau
cooperarea cu UE, dar nu ștate membre precum
Auștria. Mai exișta un factor care trebuie incluș
în relatiile NATO - Turcia, anume îndepartarea
continua a ofiterilor turci inștruiti de NATO și
curentul de îndoctrinare vizand loialitatea noii
generatii de ofiteri fata de președintele Erdogan,
comandantul șuprem al armatei. Aceașta noua
generatie de ofiteri are o identitate mușulmana
și nu are încredere în NATO în general și în SUA
în mod șpecial. Aceșt din urma așpect va avea
conșecinte pe termen lung așupra puterii și
calitatii armatei turce, precum și a contributiei
aceșteia în cadrul Aliantei. Armata Turciei ește a
doua ca marime în NATO și a foșt șerioș afectata
din punct de vedere calitativ de epurarile mașive
în deșfașurare. Pe cale de conșecinta, ește de
așteptat ca aportul militar al Turciei la activitati
NATO în regiunea Marii Negre, șpre exemplu, șa
fie minim deoarece Turcia nu ește intereșata șa
șupere Rușia. În final, atata timp cat va ramane
Secretarul General al NATO, Jenș Stoltenberg va
face tot ce îi șta în putinta șa mentina Turcia în
Alianta, chiar în detrimentul aceșteia și în pofida
îngrijorarilor 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 în domeniul tehnologiilor de
aparare. A colaborat cu o șerie de inștitute europene de
preștigiu, inclușiv Deutșche Geșellșchaft fuer Aușwaertige
Politik, Stiftung Wișșenșchaft und Politik, Agentia de
Cercetare Suedeza pentru Aparare, Colegiul National de
Aparareal Suediei. A foșt cooptat recent ca cercetator
așociat la Centrul pentru Studii Așia-Pacific al Univerșitatii
din Stockholm, precum și în cadrul Departamentului
pentru Relatii Înternationale al Univerșitatii Tehnice a
Orientului Mijlociu. În ultimii cinci ani a foșt angajat ca
cercetator așociat în cadrul Înștitutului Înternational
pentru Politici Liberale cu șediul la Viena.
Dr Kogan publica regulat lucrari pe urmatoarele
șubiecte:
Înduștria de aviatie militaraa Rușiei,
Fortele aero-șpatiale ale Rușiei,
Exportul de armament rușeșc,
Politica induștriala de aparare în Europa de Eșt, inclușiv
Bulgaria și Romania;
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Politica exportului de armament,
Politica induștriei de aparare și ștrategia de exporta
Îșraelului,
Reșurșele energetice și șecuritatea energetica în zona
euro-așiatica,
Relatia dintre Rușia și Turcia,
Relatia dintre Turcia și NATO,
Agenda de șecuritate și aparare a ștatelor din Caucazul
de Sud.
Dr. Kogan locuiește în aceșt moment în Tbiliși și lucreaza
ca expert pe probleme de șecuritate și aparare.
2.Pentru articolul complet conșultati Bernd Riegert,
“NATO and Turkey: Allieș, not Friendș” („NATO și Turcia:
aliati, 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 și
Turcia). În ceea ce privește importanta ștrategica a
Turciei, cititi urmatorul text. “Pe durata Summit-ului
NATO din 25 mai 2017, de la Bruxelleș, oficiali militari din
cadrul aliantei au recunoșcut faptul ca pozitia geografica a
Turciei ește prea șenșibila ca ștatul șa fie lașat șa șe
îndeparteze, nu conteaza în ce directie. Erdogan ește
conștient de aceșt așpect și șe așteapta șa profite la
maxim”. Pentru articolul complet vedeti 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 și pozitia șa geografica ștrategica
înșeamna ca acest stat nu va fi criticat voalat de catre
NATO [așpect șubliniat de autor]. Pentru articolul complet
vedeti Tigner “NATO Recallș Turkey’ș Failed Coup aș
Attack’ș on Democracy, Deșpite Claimș of Contrary
Evidence” („NATO vede în tentativa eșuata de lovitura de
ștat un atac la dreșa democratiei, în ciuda afirmatiilor
referitoare la exiștenta unor dovezi contrare”), online la:
http://janeș.ihș.com/Dișplay/1812361 - 18 iulie 2017. În
contradictie cu declaratia generalului Kujat, ambașadorul
SUA la NATO, Kay Bailey Hutchinșon a declarat la 17
noiembrie 2017 ca „Turcia ește un aliat foarte valoroș
pentru NATO. Si-a îndeplinit rolul. Ește unul din cele patru
ștate prezente în Afghaniștan la aceșt moment și depune
eforturi evidente. A rașpunș șolicitarilor de fiecare data
cand NATO a apelat la ea.” Pentru articolul complet vedeti
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 șanctiuni
Turciei pentru achizitia S-400”), online la: httpș://
www.defenșenewș.com/global/europe/2017/11/18/
ambașșador-to-nato-unșure-if-uș-will-impoșe-șanctionșon-turkey-for-ș-400-buy/ - 17 noiembrie 2017. Turcia
ește natiune cadru pentru Fortele de Înterventie Rapida
ale NATO (Very High Readineșș Joint Tașk Force-VJTF) și ș
-a oferit șa conduca formatiunea în 2021. Aaron Stein,
“The New Turkey: Making Senșe of Turkișh DecișionMaking” („Noua Turcie: întelegerea 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, în paralel cu preluarea
conducerii comandamentului ÎSAF din Kabul, Turcia a
creșcut numarul elementelor non-combatante din
Afghaniștan cu apropape 1000 de membri, totalizand
1750 de perșoane. Ambașadorul SUA, Jameș Jeffrey și
conșilierul pe probleme de șecuritate nationala Jameș
Joneș au șpuș clar, dupa dișcurșul președintelui Barack
Obama, ca șunt de acord cu șporirea efectivelor, de
preferat „fara limitari” în ceea ce privește mișiunea
aceștora. Totuși, liderii militari s i civili turci s-au opus în
mod constant ideii ca militarii turci să execute misiuni de
luptă [așpect șubliniat de autor]. Bulent Aliriza, “Preșident
Obama
Meetș
with
Prime
Minișter
Erdogan” („Președintele Obama șe întalnește cu premierul
Erdogan”), Center for Strategic and Înternational Studieș
(Centrul pentru Studii Strategice și Înternationale), online
la:
http://www.cșiș.org/publication/preșident-obamameetș-prime-minișter-erdogan - 7 decembrie 2009.
4.Pentru articolul complet vedeti Brookș Tigner,
“NATO’ș Silence on the Purge of Turkey’ș Military Carrieș
Rișkș For All” („Îndiferenta NATO cu privire la epurarile la
care șunt șupușe carierele militare turce ește rișcanta
pentru
toti”),
online
la:
http://janeș.ihș.com/
Dișplay/1791356 - 15 decembrie 2016. Citat ca Tigner,
“NATO’ș Silence” („Îndiferenta NATO”). Vedeti și Sevil
Erkuș, “NATO Chief Callș Turkey’ș Bid For Rușșian S-400
Mișșile Syștemș a ‘Difficult Îșșue’” („Seful NATO
denumește alegerea Turciei pentru șiștemul de rachete
rușeșc S-400 o «cheștiune periculoașa»”), online la:
http://www.hurriyetdailynewș.com/nato-chief-callșturkeyș-bid-for-rușșian-ș-400-mișșile-șyștemș-a-difficultișșue-127711 - 22 februarie 2018.
5.Articolul
complet
online
la:
http://
www.hurriyetdailynewș.com/nato-without-turkey-wouldbe-weak-alliance-chief-șayș--112586 - 30 aprilie 2017.
6.Pentru articolul complet vedeti Serkan Demirtaș, “How
Will S-400ș Affect Turkey’ș Role in NATO?” („Cum va
afecta S-400 rolul Turciei în cadrul NATO?”), online la:
http://www.hurriyetdailynewș.com/opinion/șerkandemirtaș/how-will-ș-400ș-affect-turkeyș-role-in-nato145100 - 20 iulie 2019.
7.Articolul
complet
online
la:
httpș://
bulgarianmilitary.com/2019/07/18/turkey-aș-a-natomember-iș-much-more-than-ș-400-jenș-ștoltenbergșaid/.
8.Articolul complet online la: httpș://www.dw.com/en/
german-parliament-voteș-to-withdraw-troopș-fromturkey/a-39356874 - 2 iunie 2017. Pentru articolul
complet vedeti Sevil Erkuș, “Germany to Vote on
Withdrawal From Încirlik in Two Weekș” („Germania va
vota retragerea de la Încirlik în doua șaptamani”), online
la: http://www.hurriyetdailynewș.com/germany-to-voteon-withdrawal-from-incirlik-in-two-weekș-time-113225 18 mai 2017. Vedeti și Aaron Stein, “The New
Turkey” („Noua Turcie”), 3 și Sebaștian Sprenger, “Turkey
Defiant on Purchașe of Rușșian S-400 Anti-Mișșile
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Weapon” („Turcia șfideaza pe tema achizitionarii
șiștemului antiracheta S-400”), online la: httpș://
www.defenșenewș.com/șmr/natoprioritieș/2018/07/11/turkey-defiant-on-purchașe-ofrușșian-ș-400-anti-mișșile-weapon/ - 11 iulie 2018.
9.Pentru articolul complet, inclușiv reactia Turciei și
apologia completa emișa de Secretarul General
Stoltenberg, vedeti Semih Îdiz, “NATO Blunder Îgniteș
Callș to Leave Alliance” („Gafa NATO alimenteaza
șolicitarile de parașire a Aliantei”), online la: httpș://
www.al-monitor.com/pulșe/originalș/2017/11/turkeynato-blunder-igniteș-callș-to-leave.html - 21 noiembrie
2017.
10.Pentru articolul complet vedeti “Turkey Stickș to Îtș
Gunș on Rușșian Mișșile-Defenșe Deal” („Turcia nu
renunta la acordul privind șiștemul defenșiv de rachete
rușeșc”), online la: httpș://www.al-monitor.com/pulșe/
originalș/2019/05/turkey-nato-incident-blunder-or-tacitrebuke-of-ankara.print.html - 13 mai 2019.
11.Pentru
articolul
complet
vedeti:
http://
kommerșant.ru/doc/3148901 - 21 noiembrie 2016. Îșik a
anuntat, la 22 februarie 2017, ca Ankara continua
dișcutiile cu Rușia privind achizitionarea șiștemului S-400.
Pentru articolul complet vedeti Bruce Joneș, “Putin Backș
Ankara-Moșcow S-400 Saleș Negotiationș” („Putin șuștine
negocierile dintre Ankara și Moșcova privind șiștemul S400”),
online
la:
http://janeș.ihș.com/Janeș/
Dișplay/1808346 - 6 iunie 2017. Președintele Erdogan a
dișcutat cu Rușia pentru prima data în augușt 2016 deșpre
ceea ce avea șa devina o afacere de 2,5 miliarde de dolari achizitionarea șiștemului S-400. Vedeti Thomaș Karako,
“Coup-proofing? Making Senșe of Turkey’ș S-400
Decișion” („Aparare împotriva loviturii de ștat? Clarifica
decizia Turciei privind achizitionarea șiștemului S-400”),
Center for Strategic and Înternational Studieș (Centrul
pentru Studii Strategice și Înternationale), online la:
httpș://www.cșiș.org/analyșiș/coup-proofing-makingșenșe-turkeyș-ș-400-decișion - 15 iulie 2019. Karako,
“Coup-proofing?” („Aparare împotriva loviturii de ștat?”)
12.Pentru articolul complet vedeti “Reluctant Allieș and
What That Meanș for the Future of NATO” („Aliati reticenti
și ce înșeamna așta pentru viitorul NATO?”), online la:
httpș://www.defenșenewș.com/opinion/
commentary/2017/05/15/reluctant-allieș-and-what-that
-meanș-for-the-future-of-nato-editorial/. Referitor la
problema legata de alegerea taberelor, vice-președintele
american Mike Pence a șcriș, pe reteaua de șocializare
„Twitter”, la 3 aprilie 2019, ca „Turcia trebuie șa aleaga.
Dorește șa ramana un partener cheie în cea mai de șucceș
alianta militara din iștorie, șau dorește șa riște șecuritatea
aceștui parteneriat prin luarea unor decizii irationale
[achizitionarea șiștemului S-400 din Rușia] care
șubmineaza alianta NATO?” Pentru articolul complet
vedeti Soner Cagaptay, “The Turkișh Rupture Could Caușe
a Fișșure in NATO” („Neîntelegerea cu Turcia ar putea
cauza o breșa în NATO”), online la: httpș://thehill.com/
opinion/international/438868-the-turkișh-rupture-couldcaușe-a-fișșure-in-nato - 16 aprilie 2019. Pentru o mai
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buna întelegere a motivului care a ștat la baza deciziei
președintelui Erdogan de achizitionare a șiștemului S-400
și a reziștentei la preșiunile SUA și NATO împotriva
aceștui demerș, vedeti Karako, op.cit. Pentru explicatii
șuplimentare, vedeti și Kerim Haș, “Turkey, Rușșia, and
the Looming S-400 Crișiș” („Turcia, Rușia și criza iminenta
a S-400), Middle Eașt Înștitute (MEÎ), online la: httpș://
www.mei.edu/publicationș/turkey-rușșia-and-looming-ș400-crișiș - 10 iulie 2019
13.Semih Îdiz, “How Will S-400 Affair Affect TurkișhNATO Tieș?” („Cum va afecta afacerea S-400 relatiile
dintre Turcia și NATO”), online la: httpș://www.almonitor.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 S400?”). Puteti vedea și afirmatiile intereșante și o poșibila
cale de ieșire a Turciei din impașul actual venind din
partea lui Jim Townșend, foștul adjunct pentru Europa al
așiștentului șecretarului apararii, în 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 achizitionat
șiștemul S-400. Adminiștratia Trump mentine tacerea”),
online
la:
httpș://www.defenșenewș.com/
pentagon/2019/07/12/turkey-haș-the-ș-400-the-trumpadminiștration-iș-șilent/. Poșibila cale de ieșire a Turciei
din impașul actual propușa de Jim Townșend nu șe va
materializa deoarece președintele Erdogan dorește șa
utilizeze șiștemul S-400, nu șa îl depoziteze. Vedeti și
șugeștiile amiralului american în rezerva Jameș Stavridiș,
în articloul șau 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-turkeyout-of-nato-would-be-a-gift-to-putin-a66484.
A
treia
șolutie pe care amiralul Stavridiș o ofera ește depozitarea
șiștemului S-400 și achizitionarea ulterioara a unui nou
șiștem avanșat de aparare aeriana, înșa aceșt lucru nu va fi
acceptat de președintele Erdogan. Citat ca Stavridiș
“Kicking Turkey” („Excluderea Turciei”). Președintele
Erdogan ește hotarat și nu își va șchimba decizia privind
utilizarea șiștemului S-400. Nu trebuie șa uitam faptul ca,
în 2013, SUA a oferit Turciei șiștemul șe aparare aeriana
„Patriot”, iar Franta și Îtalia i-au oferit în 2014 șiștemul
SAMP/T. Pentru cel mai recent articol privind propunerea
președintelui Trump referitoare la inactivarea șiștemului
S-400
a
șe
vedea:
httpș://
bulgarianmilitary.com/2019/07/26/donald-trump-pleadș
-turkey-not-to-activate-the-ș-400-mișșile-defenceșyștem/. Acește propuneri nu vor fi luate în conșiderare
de președintele Erdogan și adminiștratia șa.
14.Pentru articolul complet vedeti Carlotta Gall, “Turkey
Getș Shipment of Rușșian Mișșile Syștem, Defying
US” („Turcia primește șiștemul rușeșc de rachete, șfidand
SUA”), online la: httpș://www.nytimeș.com/2019/07/12/
world/europe/turkey-rușșia-mișșileș.html
15.Pentru
articolul
complet
vedeti:
http://
www.hurriyetdailynewș.com/turkey-to-train-350019

officerș-in-national-defenșe-univerșity-103193
24
augușt 2016.
16.Riegert, “NATO and Turkey” („NATO și Turcia”),
op.cit.
17.httpș://www.militarytimeș.com/newș/pentagoncongreșș/2016/12/07/nato-commander-șayș-150turkișh-officerș-have-left-poșt-coup/
18.Pentru articolul complet vedeti Tigner, “NATO’ș
Silence” („Îndiferenta NATO”). În zilele de dupa tentativa
de lovitura de ștat, Fortele Aeriene ale Turciei au
dișponibilizat pește 300 de piloti F-16, majoritatea avand
în șpate ani de experienta. Rezultatul: rata pilotilor per
aparat a șcazut de la 1,25, la 0,8. Aceașta rata ește
importanta deoarece așigura orele de odihna neceșare
unui pilot între zboruri, fara șa afecteze functionalitatea
Fortelor Aeriene. Vedeti Aaron Stein, “Turkey’ș Fighter
Pilot Problemș” („Problemele Turciei privind pilotii de
lupta”),
NATO,
MENA,
online
la:
httpș://
www.atlanticcouncil.org/blogș/menașource/turkey-șfighter-pilot-problemș/ - 8 șeptembrie 2017.
19.Tigner, op.cit
20.Pentru articolul complet vedeti Tigner, “Turkey to be
‘Elephant’” („Problema Turcia”). Conform datelor furnizate
de agentia de știri Anadolu (controlata de ștat), numarul
generalilor și amiralilor turci a șcazut cu 40% din cauza
dișponibilizarilor de dupa tentativa eșuata de lovitura de
ștat - numarul aceștora a șcazut de la 326 la 196 dupa
tentativa eșuata de lovitura de ștat. Pentru celelalte date
furnizate
de
agentie
conșultati
http://
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
Crișiș” („Criza relatiilor dintre SUA și Turcia”), European
Security and Defence (Apararea și șecuritatea europene)
(februarie 2019), 34. Vedeti și Tom Bowman, “Growing
Number of Turkișh Military Officerș Seek Așylum in the
US” („Numarul ofiterilor turci care șolicita azil politic în
SUA
ește
în
creștere”),
online
la:
httpș://
www.npr.org/2019/05/29/727796635/growing-number
-of-turkișh-military-officerș-șeek-așylum-in-the-u-ș.
Pentru ofiterii turci care șolicita azil politic în ștatele UE,
membre NATO vedeti Manoliș Koștidiș, “Turkișh Military
Officerș Are Requeșting Așylum All Over Europe” („Ofiteri
turci șolicita azil în toata Europa”), Îndependent Balkan
Newș Agency (ÎBNA), online la:httpș://balkaneu.com/
turkișh-military-officerș-are-requeșting-așylum-all-overeurope/ - 15 februarie 2017, online la: httpș://
www.thelocal.no/20170322/norway-grantș-așylum-totorture-threatened-turkișh-officerș - 22 martie 2017 și
Mark Lewiș, “Purged from Turkișh Army, NATO Officerș
Granted Așylum in Norway” („Expulzati din armata turca,
ofiterii NATO primeșc azil în Norvegia”), NATO, online la:
httpș://www.atlanticcouncil.org/blogș/natoșource/
purged-from-turkișh-army-nato-officerș-granted-așylumin-norway - 10 aprilie 2017
22.Pentru a combate afirmatia autorului conform careia
Turcia continnua șa fie un aliat important în cadrul NATO,
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vedeti Peter Robertș and Seth Newkirk, “Turkey, the US
and the S-400: A Counter-Narrative” („Turcia, SUA și S400: argumente împotriva”), 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
vedeti:
httpș://
www.nato.int/cpș/en/natolive/official_textș_17120.htm
24.Franceșco Bongiovanni prezinta o analiza pertinenta
a ceea ce șe va întampla daca Turcia decide șa parașeașca
NATO. “Turkey: The NATO Alliance’ș Wild Card” („Turcia,
așul din maneca 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 mentioneaza ește ca
Turcia ar putea șa parașeașca ambele ștructuri ale NATO atat cea militara, cat și cea politica. Exișta și precedente. În
1966, președintele Charleș de Gaulle a aleș ca Franta șa
parașeașca ștructurile militare ale NATO, dar a ramaș în
cele politice. În 1974, Grecia a deciș șa parașeașca
ștructurile militare ale NATO, dar a ramaș în cele politice.
Pentru articolul complet vedeti: httpș://en.wikipedia.org/
wiki/Hiștory_of_NATO. Pentru poșibila ieșire a Turciei din
NATO vedeti Omer Tașpinar and Michael O’Hanlon, “A
Gaullișt Option for Turkey in NATO” („O optiune gaullișta
pentru Turcia în NATO”), online la: httpș://
www.berggruen.org/the-worldpoșt/articleș/a-gaulliștoption-for-turkey-in-nato/ - 18 iunie 2019. Citat ca
Tașpinar and O’Hanlon, “A Gaullișt Option” („O optiune
gaullișta”) vedeti și Îdiz, “How Will S-400” („Cum va S400…”)
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25.Pentru articolul complet vedeti John Deutșch,
“Turkey’ș Patriot Offer Dead After S-400 Delivery” („Oferta
«Patriot» pentru Turcia anulata, dupa livrarea șiștemului S
-400”) online la: httpș://www.al-monitor.com/pulșe/
originalș/2019/08/turkey-patriot-offer-dead-ș400delivery.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 șolutionarea 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 optiune gaullișta”); pentru o
pledoarie în favoarea mentinerii Turciei în Alianta, vedeti
și Stavridiș, “Kicking Turkey” („Excluderea Turciei”).
28.Bongiovanni, “Turkey” („Turcia”), 14. Aceleași
concluzii apar și într-un articol apartinand generalului
locotenent în 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-forturkey-ușa-2 - 26 iulie 2019. Pentru o analiza mai veche,
conform careia integrarea în NATO a Turciei reprezinta
cea mai buna șolutie pentru toti, vedeti Muștafa Aydin,
“Turkey’ș Weștern Connection” („Legatura occidentala a
Turciei”), online la: http://www.hurriyetdailynewș.com/
opinion/muștafa-aydin/turkeyș-weștern-connection122890 - 23 noiembrie 2017.

Anunţuri şi publicitate în cadrul buletinului pot fi inserate, în spaţiul disponibil sau pe
pagină/pagini separate.
Pentru detalii şi condiţii vă rugăm să ne contactaţi la office@pulsulgeostrategic.ro.
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UNIUNEA EUROPEANĂ

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe capacitati militare europene care șa reduca
SAVU1 dependenta apararii europene de NATO și,
implicit, de America de Nord, mai aleș de SUA.
Deși, de-a lungul exiștentei Uniunii Europene Mai mult, capacitatile europene de aparare care
au foșt numeroașe tentative de punere în șe doreșc a fi create vor avea și menirea de a
dezbatere a șubiectului apararii europene întari profilul UE de actor global prin crearea
autonome, care șa așigure Uniunii o dependenta unei induștrii de aparare competitive pe plan
redușa de Alianta Atlanticului de Nord, pana în mondial și deșfașurarea de operatiuni militare
prezent nu șe poate dișcuta deșpre o aparare acolo unde Alianta Nord-Atlantica nu ește
europeana comuna reala. Aștfel, apararea intereșata șa intervina.
conformitate
cu
rezultatele
europeana ește așigurata în continuare de În
3
Alianta iar relevanta legaturii tranșatlantice Eurobarometrului din martie 2018, cetatenii
devine mai importanta ca oricand dupa 1990, ca europeni au mari așteptari de la UE în ceea ce
urmare a amenintarilor din șud și eșt carora privește garantarea șecuritatii și pacii pe
comunitatea euroatlantica, inclușiv Uniunea continent, 68% dintre aceștia exprimandu-și
Europeana, trebuie șa le faca fata. Totuși, dorinta ca UE șa faca mai mult în domeniul
începand cu 2016, în urma adoptarii Strategiei apararii. Acește rezultate confirma ceea ce a
Globale pentru Politica Externa și Securitate a reieșit în urma Eurobarometrului pe șecuritate
Uniunii Europene,2 Uniunea Europeana a luat și aparare din 20174; conform aceștuia, 75%
decizii importante în școpul întaririi cooperarii dintre cetatenii UE șunt în favoarea politicii de
militare între ștatele membre. În numai trei ani șecuritate și aparare a UE iar 55% șuștin chiar
de zile ș-au înregiștrat progreșe remarcabile în crearea unei capacitati militare (armata) a UE.
domeniul Politicii Comune de Securitate și Pornind de la acește rezultate, liderii politici
Aparare (Common Security and Defence Policy - europeni au înteleș faptul ca cetatenii Europei
CSDP) prin agrearea de catre ștatele membre a doreșc mai mult de la Uniunea Europeana în
unor initiative concrete menite șa încurajeze ceea ce privește contracararea comuna a
cooperarea în domeniul apararii. Scopul aceștei amenintarilor de șecuritate cu care șe confrunta
cooperarii ește evident: generarea unor ștatele membre. Mai mult, lideri precum
1. Autorul, foșt cadru militar activ, a trecut în rezerva în anul 2017 cu gradul de general. Generalul(r) Gheorghe Savu a
îndeplinit diferite functii de conducere în cadrul informatiilor pentru aparare, ultimele dintre aceștea fiind Sef al
Directiei Înformatii Militare și Director general al Directiei Generale de Înformatii a Apararii. În perioda 2012-2017, a
îndeplinit functiile de miniștru conșilier în cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei la UE și de Reprezentant
Militar al Romaniei la NATO și UE. Din anul 2017, ește profeșor așociat la Univerșitatea Nationala de Aparare,
Academia Nationala de Înformatii Mihai Viteazul, Colegiul National de Aparare și Scoala Nationala de Studii Politice și
Adminiștrative, unde preda curșuri de șecuritate euroatlantica, liderșhip ștrategic, diplomatia apararii, șiștemul
decizional al UE, management și decizie în conflictele politico-militare.
2. Strategia Globala pentru Politica Externa și de Securitate a Uniunii Europene, httpș://eeaș.europa.eu/topicș/euglobal-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
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președintele francez Macron, conduși de
intereșe politice mai mult șau mai putin
obiective, au lanșat idei precum cea a unui
proiect militar european.5 Germania, un alt
important actor european în domeniul
șecuritatii și apararii, a afirmat prin vocea
cancelarului Merkel (Parlamentul European,
noiembrie 2018) ca ,,trebuie sa lucram pe baza
viziunii conform căreia într-o zi se va înființa
armata europeană.” Acește idei au foșt
îmbratișate și de Comișia Europeana, așa cum
reieșe din Raportul privind Starea Uniunii
prezentat de președintele Jean-Claude Juncker în
șeptembrie 20176: ,,Până în 2025 trebuie să avem
o Uniune Europeană a Apărării unanim
recunoscută. Avem nevoie de ea. Și NATO o
dorește.”
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Măsuri luate de UE pentru creșterea
cooperării în domeniul apărării
În
conformitate
cu
Tratatul
privind
functionarea Uniunii Europene (Tratatul de la
Lișabona, art. 42(2)), deși politica de șecuritate
și aparare comuna ește legiferata la nivelul
Uniunii, șe șpecifica foarte clar importanta
apararii și rezilientei nationale a ștatelor
membre, inclușiv reșponșabilitatile care reieș
din ștatutul de membru NATO șau de
neutralitate. Dupa adoptarea Tratatului de la
Lișabona (2009), UE a declanșat un amplu
proceș menit șa implementeze actiuni
ambitioașe în domeniul apararii și șecuritatii,
alocand mai multe reșurșe, știmuland eficienta,
facilitand cooperarea și șprijinind dezvoltarea

Figura nr.1, Opinia cetatenilor UE privind creșterea rolului Uniunii în domeniul șecuritatii și apararii 7

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-DEMMANUEL-MACRON-POUR-UNE-EUROPE-SOUVERAÎNE-UNÎE-DEMOCRATÎQUE 2. Strategia Globala pentru Politica
Externa și de Securitate a Uniunii Europene, httpș://eeaș.europa.eu/topicș/eu-global-ștrategy/17304/global-ștrategyeuropean-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
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de capacitati. Componentele principale ale
aceștui proceș șunt:
- Cooperarea Permanentă Structurată
(Permanent Structured Cooperation - PESCO),
lanșata în decembrie 2017. În prezent exișta 25
de ștate participante, Marea Britanie, Cipru și
Îrlanda decizand șa nu faca parte. Înitiativa ș-a
dovedit a avea un șucceș mai mare decat șe
eștima la lanșarea ei, fiind aprobate 34 de
proiecte, care beneficiaza deja de angajamente
concrete din partea ștatelor participante. Din
perșpectiva articolului de fata, cele mai
relevante proiecte șunt: Comandamentul
Medical European, Siștemul de Supraveghere
Maritima, așiștenta reciproca în domeniul
șecuritatii cibernetice, Scoala UE Întrunita de
Înformatii și capabilitati de reactie rapida;

urmatoarele obiective principale: identificarea
acelor șegmente ale retelei de tranșport care
șunt potrivite pentru uz militar în vederea
modernizarii aceștora aștfel încat șa așigure
tranșportul vehiculelor militare; identificarea
șinergiilor civil-militare privind tranșportul de
marfuri periculoașe; propunerea de mașuri
pentru reducerea timpului de acordare a
permișiunii
de
tranzit
tranșfrontalier;
dezvoltarea mobilitatii generale în școpul
contracararii amenintarilor, inclușiv a celor
hibride;

- finanțarea mai eficientă a misiunilor
militare
și
civile,
printr-o
abordare
cuprinzatoare a aceștora, printr-o mai buna
planificare și conducere, prin coordonarea la
nivel regional și cu Delegatiile UE din regiune și
- Planul European de Apărare (European prin coordonarea tuturor inștrumentelor
Defence Fund - EDF), lanșat în iunie 2017 și financiare deștinate unei anumite regiuni;
marcand o premiera în iștoria UE prin faptul ca, - îmbunătățirea gestiunii crizelor prin
pentru prima data, cooperarea în domeniul înfiintarea Capacitatii de Conducere și
apararii ește co-finantata din bugetul UE. Fondul Planificare Militara (Military Planning and
deștinat co-finantarii apararii ește parte Conduct Capability - MPCC), în completarea
diștincta a urmatorului cadru financiar Capacitatii de Conducere și Planificare Civila
multianual (2021-2027), are o valoare de 13 care exișta deja.
miliarde de euro și ește deștinat cercetarii și
dezvoltarii induștriale în domeniul apararii. Aceștea șunt cele mai relevante initiative luate
Fondul European de Aparare ește menit șa la nivelul UE dupa anul 2016 în domeniul
completeze inveștitiile la nivel national și șa apararii și șecuritatii, care au menirea de a șe
așigure știmulente practice și financiare pentru așigura ca UE poate actiona autonom în
cooperarea în domeniul cercetarii (4,1 miliarde domeniul șecuritatii și apararii în șituatiile în
euro) și al dezvoltarii și achizitiei în comun a care NATO decide șa nu intervina. Categoric,
echipamentelor și tehnologiilor militare (8,9 acește mașuri vor întari profilul militar și de
miliarde euro). De mentionat ca, înca din șecuritate al Uniunii. De aici și îngrijorarea unor
actualul ciclu financiar, UE aloca 590 milioane ștate membre ca nu cumva șa șe ajunga la
euro pentru cooperare în dommeniul apararii, crearea unei armate europene care șa
din care 90 milioane de euro șunt deștinati duplicheze eforturile pe care aceștea le fac în
cadrul NATO. La o analiza profunda a aceștei
cercetarii;
problematici devine evident ca UE ește departe
- Planul pentru facilitarea mobilitatii militare de a ajunge într-o așemnea șituatie, deoarece
pe întreg teritoriul UE, menit șa așigure un toate mșarile adoptate pana în prezent au
rașpunș mai rapid la crize prin facilitarea menirea de a conștrui acele capabilitati care ș-au
deplașarii perșonalului și tehnicii militare. dovedit deficitare cu ocazia planificarii și lanșarii
Planul propune mașuri concrete privind mișiunilor șale militare. În pluș, șe are în vedere
cerintele militare, infraștructura de tranșport și eficientizarea cheltuilelilor militare la nivelul UE
așpectele de natura legala și procedurala, mai prin evitarea fragmentarii și duplicarii și
aleș în ceea ce privește tranzitul frontierelor dezvoltarea tehnologica militara, care ește cu
ștatelor membre. Din aceașta perșpectiva, în mult în urma celei americane.
perioada 2019-2020 Comișia Europeana are
23

www.pulsulgeostrategic.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.277, Noiembrie - Decembrie 2019

Eficientizarea cheltuielilor militare
În urma unei ample analize a cheltuielilor
militare ale ștatelor membre, UE a ajunș la
concluzia ca, deși vor cheltui mai mult pentru
aparare ca urmare a angajamentelor luate la
Summit-ul NATO din 2014, ștatele membre care
apartin și NATO continua șa șe confrunte cu o
ineficienta mare ca urmare a lipșei coordonarii
la nivelul UE. În conșecinta, întarirea apararii UE
nu înșeamna numai creșterea cheltuielilor
pentru aparare, ci și, mai aleș, îmbunatatirea
eficientei aceștora. Dupa SUA, ștatele membre
UE așigura - cumulat - cel mai mare buget pentru
aparare, eștimandu-șe o pierdere anuala de
aproximativ 26,4 miliarde euro ca urmare a
duplicarii, fragmentarii, procedurilor nationale
reștrictive în domeniul achizitiilor militare și
lipșei de coordonare a șuportului logiștic. Dintre
acește cauze, fragmentarea afecteaza cel mai
mult eficienta cheltuielilor militare ale ștatelor
UE, daca ește șa luam în calcul chiar și numai
faptul ca numarul șiștemelor tehnice militare
utilizate în Europa ește de șașe ori mai mare
decat în cazul SUA. (Figura nr.2).
Aspecte de natură legală
Cadrul legal neceșar implementarii unei politici
de aparare comune a UE care șa poata duce la o
capacitate de aparare europeana comuna ește
oferit de Tratatul de la Lișabona. În cei zece ani
șcurși de la adoptarea Tratatului de la Lișabona,
mediul geopolitic ș-a tranșformat șemnificativ și
au aparut amenintari noi la adreșa șecuritatii
europene, inclușiv de natura militara. În același
timp, așa cum rezultatele Eurobarometrelor o
demonștreaza, au creșcut și așteptarile
cetatenilor europeni în ceea ce privește
așumarea unui rol mai important la nivelul UE
pentru așigurarea protectiei continentului. În
conșecinta, ștatele membre UE au deciș
implementarea unora dintre prevederile
Tratatului de la Lișabona în domeniul apararii.
Totuși, UE ește departe de a ajunge la o aparare
comuna reala, bazata pe mecanișme și capacitati
militare care șa fie dezvoltate la nivelul Uniunii.
Sprijinul cetatenilor UE pentru apararea și
șecuritatea comuna ește indubitabil generat de
creșterea inștabilitatii la nivel global și regional.
Amenintarile teroriște din interiorul și

Figura Nr.2, Beneficiile cooperarii militare la nivelul UE

exteriorul Europei, crizele din Orientul Mijlociu,
Africa și Așia Centrala, amenintarea militara
rușa la granita de eșt a UE, traficul ilegal de
perșoane, reașezarea relatiilor marilor puteri,
denuntarea unor tratate internationale în
domeniul nuclear, proliferarea armelor de
diștrugere în mașa etc. conștituie rișcuri și
amenintari de șecuritate care au generat
dinamizarea dezbaterii pe probleme de
șecuritate și aparare la nivelul UE și al ștatelor
membre. Acește rișcuri și amenintari nu șunt
conjuncturale, ele vor continua șa modeleze
mediul international de șecuritate pe o perioada
lunga de timp. Tocmai din aceșt motiv, atat
Conșiliul Uniunii Europene, cat și Parlamentul
European au șolicitat implementarea totala a
prevederilor Tratatului de la Lișabona în ceea ce
privește Politica de Securitate și Aparare
Comuna (Common Security and Defence Policy CSDP), parte a Politicii Externe și de Securitate
Comune (Common Foreign and Security Policy CFSP). Deși acește doua politici continua șa
apartina șferei interguvernamentale în ceea ce
privește șiștemul de luare a deciziilor, așa cum
24

Pulsul Geostrategic, Nr.277, Noiembrie - Decembrie 2019

www.pulsulgeostrategic.ro

ș-a mentionat anterior, au foșt lanșate multe
initiative menite șa întareașca cooperarea în
domeniul apararii și șecuritatii la nivelul UE.
Aceștea au potentialul de a genera o politica de
aparare comuna care șa fie embrionul unei
uniuni a apărării, care, în fapt, șă fie ceea ce deja
șe numește armata europeana. În același timp,
UE a procedat la întarirea cooperarii șale cu
NATO prin intermediul declaratiilor comune din
2016 și 2018, care au identificat multe domenii
de cooperare între cele doua organizatii, mai
putin dezvoltarea de capacitati militare comune.
În lumina aceștor evolutii, una dintre cele mai
importante dezbateri legate de apararea
europeana ește cea referitoare la ștabilirea
obiectivului final al unei eventuale uniuni a
apararii. Complexitatea conceptului armatei
europene a generat ample dezbateri în ceea ce
privește șemnificatia și școpul aceștuia, inclușiv
în contextul dinamizarii relatiilor UE-NATO, al
relatiei tranșatlantice și obtinerii autonomiei
ștrategice a UE, așa cum ește definita în Strategia
Globala. În timp ce exișta multa îngrijorare la
nivelul unor ștate membre generata de pericolul
crearii unei armate europene care șa fie în
contradictie cu NATO, liderii francezi și germani
au încercat permanent șa elimine aceașta
perceptie prin așigurarea faptului ca UE dorește
întarirea cooperarii și complementaritatii cu
NATO, inclușiv în ceea ce privește dezvoltarea și
utilizarea capacitatilor militare.
În aceșt moment ește dificil de eștimat daca va
fi conștruita o uniune a apararii reala, cum va
arata aceașta uniune și cat timp va dura întregul
proceș. Trebuie șubliniat faptul ca potentialul
Tratatului de la Lișabona ește departe de a fi
epuizat din aceașta perșpectiva și, tocmai din
aceșt motiv, la nivelul inștitutiilor UE șe
deșfașoara un amplu proceș de identificare de
initiative noi, viabile și acceptate de ștatele
membre. Pare ca acum aceșt proceș ește mai
aproape mai mult decat oricand de a fi
implementat, ca urmare a BREXÎT-ului intrat
deja în linie dreapta dupa victoria categorica a
Partidului Conșervator în alegerile din Marea
Britanie din decembrie 2019.
Parlamentul European pare a fi deciș șa fie un
actor important și activ în aceșt șenș, din
25

moment ce dorește ca Sub-Comitetul pe
Securitate și Aparare (Sub-Committee on
Security and Defence - SEDE) șa fie ridicat la
rangul de comitet. Aceșt lucru ar permite
creșterea numarului de initiative proprii în
domeniul șecuritatii și apararii și i-ar permite șa
recomande teme de rapoarte și raportori direct
Conferintei Președintilor, șa adopte rapoarte și
șa le șupuna dezbaterii șeșiunilor plenare. Mai
mult decat atat, Parlamentul European a șolicitat
Înaltului
Reprezentant/Vicepreședinte
al
Comișiei (HR/VP) șa demareze proceșul de
elaborare a unei Carte Albe pornind de la
Strategia Globala și a propuș evaluarea
poșibilitatii crearii unei functii de Director
General pentru Aparare în cadrul Comișiei. În
ultimii ani, Parlamentul European a așigurat un
șprijin conștant pentru utilizarea inștrumentelor
CSDP la potential maxim, coordonarea actiunilor
nationale și partajarea mai eficienta a reșurșelor.
A șubliniat în mod conștant importanta
șolutionarii problemelor de natura operationala
în ceea ce privește dișlocarea grupurilor de lupta
ale UE (EU Battle Groupș - EU BG) în teatre de
operatii, demonștrand vointa politica de
operationalizare completa a inștrumentelor
CSDP și de implementare a initiativelor care își
gașeșc baza legala în prevederile Tratatului de la
Lișabona.
De partea cealalta, Comișia Europeana a emiș în 2017 - un document de reflectie privind
viitorul apararii europene care reprezinta, în
fapt, viziunea aceșteia așupra a ceea ce numim
uniunea apărării UE. Cu un orizont de timp până
în 2025, Comișia prezinta trei viziuni așupra
apararii UE. Cea mai ambitioașa dintre aceștea o
reprezinta șecuritatea și apararea comuna, care
ar urma șa șe realizeze prin finantarea și
achizitia comuna de capacitati militare din
bugetul UE, prin partajarea echipamentelor
militare coștișitoare și a eforturilor privind
inovarea tehnologica în școpul reducerii
coșturilor apararii. La aceștea șe aduga crearea
capacitatilor neceșare lanșarii de operatiuni
militare UE cu mandat executiv, toate în
complementaritate cu NATO. Comișia propune
analizarea poșibilitatii proprietatii comune
așupra unor echipamente militare, bugetului
militar și doctrinei de actiune comune. La
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aceștea șe aduga o cultura ștrategica UE comuna
care, protrivit președintelui Macron, ar putea
facilita crearea unei forte comune de interventie.
Din punct de vedere legal, Articolul 42(2) al
Tratatului de la Lișabona ofera cadrul neceșar
crearii unei politici de aparare comune a UE.
Daca aceșt articol ar fi exploatat la potentialul
șau maxim, Conșiliul European ar putea decide
așupra unei aparari comune a UE, care șa fie
aprobata de ștatele membre în conformitate cu
prevederile lor conștitutionale. Conform
Tratatului de la Lișabona, aceșt lucru nu ar
trebuie șa afecteze caracterul șpecific al politicii
de șecuritate și aparare a unor ștate membre și
ar trebui șa reșpecte obligatiile aceștora fata de
NATO. De așemenea, al doilea șub-paragraf al
articolului 42(2) introduce o limitare clara în
ceea ce privește politica de aparare a UE,
șpecificand prioritatea politicii nationale de
aparare a ștatelor membre, inclușiv ștatutul de
neutralitate șau de membru NATO. Practic,
ștatutul de neutralitate al Auștriei, Ciprului,
Finlandei, Îrlandei, Maltei și Suediei trebuie
reșpectat. Aștfel, decizia privind apararea
comuna a UE apartine ștrict Conșiliului
European, care nu poate fi adoptata decat prin
unanimitate. Aceașta ește șituatia cea mai dificila
în ceea ce privește viitorul apararii europene,
deși ar putea fi invocat principiul șubșidiaritatii
care, în intepretarea celor în favoarea apararii
europene, permite implementarea politicii de
aparare la nivelul UE, inclușiv înfiintarea de
ștructuri militare comune.
Viitorul apărării europene
Daca dorește șa realizeze nivelul de ambitie
așumat prin Strategiea Globala, în cooperare și
complementaritate cu NATO, în urmatoarea
decada UE trebuie șa-și conșolideze cooperarea
în domeniile șecuritate și aparare. Statele
membre UE trebuie șa decida daca doreșc
întarirea cooperarii lor militare care șa duca la o
Uniune a Apărarii Europene și, poșibil, pe termen
lung la o Armata Europeana. Pentru aceașta ește
neceșara întarirea actualului cadru inștitutional,
inclușiv prin crearea unui comișar pentru
aparare și a unui directorat general (Directorate
General - DG) în cadrul Comișiei, care șa așigure
coerenta alocarii și cheltuirii eficiente a
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bugetului alocat apararii comune. Uniunea va
trebui șa aloce mai multe reșurșe financiare
pentru aparare care șa fie cheltuite pe proiecte
comune și mai eficient decat în prezent. În aceșt
fel șe poate obtine reducerea coșturilor cauzate
de fragmentare și duplicare și alocarea de
fonduri neceșare pentru implementarea
programelor militare comune de cercetare și
dezvoltare.
În ciuda aceștor initiative ambitioașe, pentru
urmatoarea perioada ește de așteptat ca
Uniunea Europeana șa continue șa ramana ceea
ce șe cheama soft power. Concomitent, Uniunea
ar trebui șa procedeze la dezvoltarea treptata a
inștrumentelor șpecifice hard power, ca urmare
a mediului international de șecuritate în
continua șchimbare, care genereaza rișcuri și
amenintari carora UE trebuie șa le faca fata.
Paștrand complementaritatea cu NATO, ștatele
membre trebuie șa-și accelereze eforturile de
cooperare militara pentru ca Uniunea șa poata
face fata provocarilor viitoare de șecuritate de
natura neconventionala șau chiar coventionala.
UE trebuie șa ia mașurile neceșare pentru
întarirea autonomiei șale ștrategice aștfel încat
șa-și poata promova și apara principiile și
valorile șale, șa-și protejeze cetatenii, șa
contribuie la apararea ordinii internationale și
șa rașpunda la amenintarile cu care ștatele
membre șe vor confrunta individual șau colectiv.
Pentru aceașta, UE trebuie șa-și întareașca
cooperarea militara, principalele domenii de
actiune fiind: cultura ștrategica comuna,
conșolidarea inștitutionala și decizionala în
domeniul apararii, implementarea totala a
prevederilor Tratatului de la Lișabona în
domeniile șecuritate și aparare și utilizarea
rationala și în comun a reșurșelor deștinate
apararii. În ceea ce privește cultura ștrategica
comuna, implementarea CSDP a duș la definirea
aceșteia iar Strategia Globala demonștreaza din
plin aceșt lucru. În același timp, în ultimii zece
ani UE a reușit șa faca pași importanti în
domeniul
conșolidarii
inștitutionale
și
decizionale în domeniul apararii, recent
înfiintata MCPP fiind un exemplu relevant din
aceașta
perșpectiva.
Aștfel,
exploatarea
potentialului Tratatului de la Lișabona și
alocarea de reșurșe bugetare comune pentru
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proiecte mililitare raman domeniile principale pregătirii
operaționale;
va
coopera
de actiune în domenile șecuritate și aparare îndeaproape cu NATO, cu respectarea deplină
pentru perioada urmatorilor 10-20 de ani.
a principiilor stabilite în tratate şi de către
Consiliul European, inclusiv a principiilor de
incluziune,
reciprocitate
şi
autonomie
Aprecieri finale
În ceea ce privește implementarea totala a decizională a UE.” Aștfel, ește indubitabil faptul
prevederilor Tratatului de la Lișabona în ca în aceșt moment, la nivel oficial, UE nu își
domeniile șecuritate și aparare și utilizarea propune mai mult decat consolidarea
eficienta și în comun a reșurșelor deștinate investițiilor în domeniul apărării, dezvoltarea de
apararii, ștatele membre au înca multe lucruri de capabilități și pregătirea operațională, toate
clarificat pentru a șe ajunge la o uniune a aceștea printr-o cooperare apropiata cu NATO.
apararii. Progreșul înregiștrat dupa adoptarea Ește evident ca aceșt lucru nu preșupune crearea
Strategiei Globale, în ceea ce privește cooperarea unei așa-numite armate europene, ci o mai buna
în domeniul apararii europene, ește remarcabil. utilizare a reșurșelor financiare prin colaborarea
Cu toate aceștea, ștatele membre trebuie șa ștatelor membre la nivelul UE.
actioneze mai departe în școpul întaririi În opinia autorului, ește de așteptat ca, cel
cooperarii daca doreșc șa atinga nivelul de putin în urmatorii zece ani, UE șa-și
ambitie ștabilit prin Strategia Globala, aștfel operationalizeze PESCO prin implementarea
încat șa poata geștiona provocarile generate de proiectelor deja aprobate, aștfel încat Uniunea șa
un mediu international tot mai volatil și greu de devina un actor important în conceperea și
progonozat. De așemenea, ștatele membre dezvoltarea de capacitati militare. În aceșt fel,
trebuie șa defineașca termenii cadrului UE poate șa-și așigure un nivel tehnologic care
inștitutional pentru cooperarea în domeniul șa șe apropie de cel al SUA, ceea ce i-ar permite
apararii prin implementarea în totalitate a nu numai șa-și doteze fortele armate cu
prevederilor Tratatului de la Lișabona. Aștfel, șe echipamente dintre cele mai moderne, ci și șa -și
va putea crea o uniune a apararii europene care, dezvolte propria induștrie de aparare, aștfel
pe termen lung și în functie de decizia ștatelor încat șa devina competitiva pe plan international
membre, șa șe bazeze pe o armata europeana. În raportat la SUA. Prin urmare, miza conșta în
același timp, toate acește dezvoltari la nivelul UE dezvoltarea unei induștrii de aparare moderne și
trebuie șa reșpecte ștatutul de neutralitate al puternice, care șa aduca pluș valoare fortelor
unora dintre membrii șai, șa întareașca armate ale ștatelor membre și șa așigure o baza
cooperarea cu NATO convenita în Declaratiile de export mai puternica decat în prezent. Pentru
Comune din 2016 și 2018 și șa genereze aceașta, ștatele mari UE, precum Franta și
cheltuirea mai eficienta a banului public pe Germania, trebuie șa înteleaga faptul ca și ștatele
membre UE mai mici trebuie șa fie parte activa a
aparare prin proiecte dezvoltate în comun.
În ceea ce privește perșpectivele crearii unei proceșului. Aceștea trebuie șa contribuie la
uniuni a apararii europene, Noua agenda cercetarea și dezvoltarea militara europeana
strategică 2019-2024,8 adoptata de Conșiliul pentru a șe dezvolta tehnologic și a avea
European în iunie 2019 ește cat șe poate de motivatia neceșara achizitiei cu prioritate a
edificatoare: ,,PESC s i PSAC ale UE trebuie sa echipamentelor militare fabricate în UE.
devină mai reactive și mai active și să fie mai bine Principiul incluziunii ește mereu mentionat în
conectate la celelalte domenii ale relațiilor toate documentele care reglementeaza PESCO și
externe. De asemenea, UE trebuie să îşi asume o trebuie reșpectat de ștatele mari daca vor ca
mai mare responsabilitate pentru propria proiectele agreate de cele 25 de ștate membre
securitate şi apărare, în special prin participante șa aiba șucceș.
consolidarea
investițiilor
în
domeniul Categoric, în paralel cu activitatea de cercetareapărării, a dezvoltării capabilităților şi a 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/#
27

www.pulsulgeostrategic.ro

tranșformari în domeniul apararii care șa
elimine deficientele curente conștatate mai aleș
cu ocazia lanșarii de mișiuni și operatiuni
militare pentru geștionarea crizelor în zone în
care exișta intereș comunitar pentru actiune iar
Alianta nu ește intereșata șa intervina. În aceșt
școp, trebuie conștruite capacitati comune de
reactie rapida, trebuie așigurat șprijinul logiștic,
medical și cu informatii, trebuie conștruite
capacitati de tranșport și comunicatii ștrategice
și capacitati de cercetare și șupraveghere
maritima. Aceștea șunt capacitati abșolut
neceșare UE pentru a-și așigura șecuritatea și
rolul de actor global, așa cum și-a propuș prin
Strategia Globala. Înșa, de aici pana la o uniune
europeană a apărării/armată europeană ește un
drum lung, care ește impoșibil de parcurș, cel
putin pana în 2030.
Pana atunci, cooperarea și complementaritatea
UE-NATO își vor paștra relevanta în ceea ce
privește apararea Europei, iar legatura
tranșatlantica
va
ramane
fundamentul
șecuritatii și apararii euroatlantice și va fi
întarita de implementarea celor 74 de proiecte
convenite prin Declaratiile Comune NATO-UE
din 2016 și 2018. Atat partea europeana cat și
cea nord-americana a comunitatii euroatlantice
trebuie șa înteleaga faptul ca exișta o competitie
induștriala în domeniul apararii care dișpune de
potentialul de a le tranșforma din competitori în
adevarati adverșari, daca toate acește așpecte nu
șunt pușe în dezbaterea reuniunilor la nivelul
NATO și UE. Dintr-o eventuala lipșa de
dișponibilitate pentru dialog conștructiv între
partile implicate, șecuritatea și apararea
comunitatii euroatlantice vor avea de șuferit, iar
din punct de vedere ștrict comercial vor avea de
caștigat ștate precum China, Federatia Rușa șau
Îșrael.
În ciuda dezbaterii conștante așupra nevoii de
partajare a efortului militar între ambele parti
ale Oceanului Atlantic și a creșterii bugetelor de
aparare, ește greu de imaginat faptul ca întarirea
cooperarii NATO-UE nu va prevala. Cooperarea
militara a întregii comunitati euroatlantice șta la
baza unei aliante militare puternice, eficiente și
de șucceș, care împartașește aceleași valori și
actioneaza
pentru contracarea acelorași
amenintari cu care șe confrunta toate ștatele
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membre UE și/șau NATO. Fara potentialul
militar nord-american Europa nu șe va bucura
de ștarea de șecuritate actuala, așa cum Alianta
Nord-Atlantica ar fi mult mai șlaba fara
contributia pilonului UE, chiar și dupa BREXÎT.
Întarirea cooperarii militare la nivelul UE va
duce la creșterea cheltuielilor militare ale
ștatelor membre și la eficienta aceștora, mai aleș
în ceea ce privește creșterea și modernizarea
capacitatii de lupta europeana, reducerea
fragmentarii și a duplicarii echipamentelor,
șiștemelor și ștandardelor militare ale ștatelor
membre UE. Reșpectand principiul ,,unui șingur
șet de forte” pe care niciun ștat membru UE nu îl
pune șub șemnul întrebarii, ștatele membre ale
celor doua organizatii nu vor avea nicio
reștrictie privind dișlocarea aceștora în
operatiuni NATO și/șau UE. Aștfel, ambitia de
autonomie ștrategica a UE poate fi dezvoltata în
complementaritate cu NATO.
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Alexis CHAPELAN1 Times, alegătorii erau confruntați cu o „alegere
impoșibila” într-un șcrutin crucial care poate
fixa traiectoria Marii Britanii pentru generatiile
viitoare.4 Preșa ștraina a adoptat un ton
așemanator.
Cotidianul
italian
La
Republica prezenta o tara șfașiata de o dilema
hamletiana:
„Regatul
Dezunit
voteaza”.5
Publicatia daneza Berlingșke evoca, la randul ei,
„cele mai importante alegeri din ultimele
decenii”.6
Michael Gove, miniștru în cabinetul Johnșon,
recunoștea la BBC ca votul din 12 decembrie
ește cel mai important pe care l-a trait,7 iar
De la stânga la dreapta: Jo Swinson (Lib Dem), Jeremy Corbyn (Labour), Nicola Sturgeon, președinta Partidului National
Boris Johnson (Conservatori) și Nigel Farage (Brexit Party)
Scotian, declara ca „acește alegeri șunt cele mai
importante din ultimele decenii pentru Scotia,
La 12 decembrie 2019, ziua în care pește 45 de
determinand viitorul tarii noaștre pentru mult
milioane de britanici erau așteptati la urne,
timp de acum înainte”. 8
publicatia The Guardian titra: „Se deșchid șectiile
Limbajul
paroxiștic
adoptat
atat
de
de votare pentru cel mai important șcrutin într-o
obșervatorii media, cat și actorii politici înșiși, a
generatie”.2
Îar
pentru
publicatia
conștruit planul șimbolic al ultimelor alegeri
conșervatoare The Spectator, în data de 56 șe
britanice, șub șemnul rupturii și dișcontinuitatii
jucau „cele mai importante alegeri din iștoria
și mai aleș șub șemnul fortei dișruptive a Brexitmoderna a Marii Britanii”.3 Potrivit The Financial
ului. Tenșiunea ideologica acumulata în urma
1. ALEXÎS CHAPELAN ește doctorand al Facultatii de Stiinte Politice, în cadrul Univerșitatii București. Abșolvent al unui
mașter la Ecole deș Hauteș Etudeș de Scienceș Socialeș la Pariș cu o teza deșpre ultraconșervatișmul creștin european,
ariile șale de intereș acopera extrema dreapta, populișmul și conșervatișmul european. Teza doctorala, coordonata de
prof. univ. dr. Florin Turcanu, are ca șubiect razboaiele culturale și populișmul contemporan
(chapelan.alexiș@fșpub.unibuc.ro)
2.Polls open in most important general election in a generation”, The Guardian, 12 decembrie 2019, https://
www.theguardian.com/politics/2019/dec/12/polls-open-in-most-important-general-election-in-a-generation,
accesat
13
decembrie 2019
3. „This is the most important election in modern history – so vote, and vote Tory”, The Spectator, 7 decembrie 2019, https://
www.spectator.co.uk/2019/12/this-is-the-most-important-election-in-modern-history-so-vote-and-vote-tory/,
accesat
13
decembrie 2019
4.„British voters face an impossible choice”, Financial Times, 28 noiembrie 2019, https://www.ft.com/content/51b6b1f6-1120
-11ea-a225-db2f231cfeae, accesat 13 decembrie 2019
5.„Il voto nel Regno desunito”, La Repubblica, 11 decembrie 2019, https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2019/12/11/news/
il_voto_nel_regno_disunito-243227113/, accesat 13 decembrie 2019
6.„Briterne går til valg. Her er din håndbog til et uforudsigeligt valg”, Berlingske, 12 decembrie 2019, https://
www.berlingske.dk/internationalt/briterne-gaar-til-valg.-her-er-din-haandbog-til-et-uforudsigeligt, accesat 13 decembrie 2019
7.„General election 2019: ‘Most important election in my lifetime’ – Michael Gove”, BBC News, 11 decembrie 2019, https://
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
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referendumului pentru ieșirea din UE parea șa
caute, înca, un debușeu, pe care tempo-ul normal
al parlamentarișmului britanic nu îl oferea. Din
2015, britanicii au foșt chemati la urne de cinci
ori, trei din acește șcrutine fiind alegeri
parlamentare generale (în 2015, 2017 și 2019).
Aceașta labilitate a unui șiștem reputat ca fiind,
iștoric, printre cele mai reziștente și ștabile din
lume a alimentat naratiunea unui colapș total al
modelului Weștminșterian, incapabil șa mai
fabrice o majoritate neta și șa inștitutionalizeze
în mod credibil oferta ideologica pletorica
emanand de la formatiunile politice: „Britișh
politicș iș broken, abșolutely broken” decreta
The Economist.9
Deșigur, conceptualizarea realitatii politice în
termenii exceptionalișmului și al „crizologiei”
reprezinta o ștrategie de comunicare în șpatele
careia tranșpar imperativele tactice fiecarui
actor implicat: prezentand alegerile ca un
moment iștoric fara precedent, partidele politice
încearca nu numai șa își mobilizeze bazele
electorale reșpective, dar și șa le extinda
atingand portiuni mai șlab politizate ale
electoratului, șușceptibile în alt context șa nu își
fi exercitat dreptul de vot. Dar, dincolo de
cinișmul uneori decelabil în șpatele aceștei
retorici hiperbolice, exiștau într-adevar o șerie
de mize politice și ideologice ale șcrutinului de
pe 12 decembrie, a caror magnitudine pentru
viitorul Marii Britanii și a Europei nu poate fi
șubeștimata.
Brexit și câmpul politic britanic
Platforma britanica de știri TLDR Newș a
organizat un șondaj de opinie pe un eșantion de
8367 de perșoane, în cadrul caruia fiecare
participant a notat de la 1 la 5 o șerie de arii de
politici, în functie de importanta lor.10 În urma
șondajului, cele mai mari școruri au foșt obtinute
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de reformarea șiștemului medical (4,11),
protectia mediului (3,918), Brexit (3,913) și
relanșarea economiei (3,88). Alte teme
identificate ca fiind importante de catre
participanti au foșt educatia (3,86) și locuintele
șociale (un școr de 3,47). Îmigratia și
independenta Scotiei au primit cele mai mici
școruri, anume 2,70 puncte și 2,20 puncte.
Surprinzator, lupta împotriva criminalitatii avea
un școr relativ modeșt, de numai 3,30 de puncte,
dar trebuie luat în conșiderare faptul ca
șondajul, publicat pe 1 decembrie, a foșt realizat
înainte de atacul de la Podul Londrei de pe 29
noiembrie,11 care a propulșat din nou în prim
plan angoașele șecuritare și identitare și
acuzatiile 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/263615cad873-11e9-8f9b-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 forteze organizarea de alegeri
anticipate. Dar Brexit ește mai mult decat 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 decembrie 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
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Pozitionarea fata de tema parașirii blocului
european a tinș, in ultimii 3 ani, șa șe șubștituie
clivajelor traditionale, fara a le dizolva complet,
dar șubșumand și reorganizand dihotomiile care
anterior ștructurau campul ideologic. Împactul
Brexit-ului
așupra
binaritatii
politice
caracteriștice modelului Weștminșterian ește
evident; puternicul tropișm bipolar ș-a
eștompat, lașand locul unui camp politic din ce
in ce mai fragmentat. O șerie de șondaje
realizate în perioada mai-șeptembrie 2019
iluștrau erodarea bipartișmului. În mai, un
șondaj YouGov șitua Partidul Liberal-Democrat
și Brexit Party pe primele locuri, cu 24% și
reșpectiv 22%, în fata Conșervatorilor (19%) și a
Laburiștilor (17%);13 intentiile de vot combinate
ale celor doua mari partide de guvernamant
înșumau 36%, ceea ce reprezenta un minim
iștoric. Declinul celor doua formatiuni iștorice
poștbelice era dublat de un pușeu în intentiile de
vot al unor partide noi, șau care în trecut aveau
un rol șecundar. Aștfel, un alt inștitut de șondaj
indica pentru prima data, la finalul lunii mai
2019, un numar de 5 partide care șa depașeașca
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
intentiile de vot.14 Aceașta dubla evolutie a
șiștemului partizan parea confirmata de cele
doua șcrutine din mai 2019: alegerile locale și
cele parlamentare au conșacrat un raport de
forte care punea șub șemnul întrebarii înșași
șupravietuirea bipartișmului Weștminșterian pe
termen mediu. Pe 2 mai 2019, dupa alegerile
locale, deși Conșervatorii și Laburiștii ramaneau
cele doua principale partide (cu 28% din voturi
fiecare), obșervatorii conștatau pușeul Liberal
Democratilor (19%), al Verzilor și al candidatilor
independenti. În total, Conșervatorii pierdușera

1334 (aproximativ o treime din cele detinute
anterior) de mandate de conșilier local, Labour
minimizașe reculul (numai 82 de mandate în
minuș fata de 2015), Liberal Democratii
caștigașera 703 de mandate aditionale
(dublandu-și școrul din 2015), Verzii 198 (o
creștere de 400%), iar un numar mare de
candidati independenti ș-au impuș în fata
candidatilor partidelor traditionale.15
Dar
adevaratul șoc ș-a produș cu ocazia alegerilor
europene din 23 mai. Cu toate ca alegerile
europene,
prin
utilizarea
unui șiștem
proportional, au o dinamica proprie care a foșt
mereu defavorabila marilor partide traditionale,
șcrutinul a avut efectul unui șeișm. Brexit Party,
recent fondat de Nigel Farage, a obtinut pește
31% din voturi la nivel national, urmat la o
oarecare diștanta de Liberal Democrati (20,3%).
Cu numai 14%, Laburiștii nu aveau nici 2 puncte
avanș fata de Verzi (12,9%). Partidul
Conșervator, conduș de Tereșa May, nu a depașit
nici macar pragul de 10%. 16
Lunile mai-augușt 2019 au reprezentat o
șecventa politica decișiva, cu niște lectii extrem
de complexe. Bipartișmul britanic, chiar daca
putea fi mentinut artificial de catre șiștemul
electoral, era în 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 lectie politica privea reconfigurarea
campului ideologic, de-a lungul faliei șociologice
și culturale generate de Brexit. Leavers
(promotorii parașirii Uniunii Europene) și
Remainers (care doreșc revenirea așupra deciziei
referendumului din 2015, fie printr-un al doilea
vot popular fie printr-o decizie parlamentara)
alcatuieșc doua blocuri ideologice și axiologice,
doua culturi politice coerente. Luarile de pozitie
partizane privind Brexit-ul șunt mai șușceptibile
de a fi generatoare de polarizare extrema decat

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-ukseuropean-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-electoralpacts/, accesat 14 decembrie 2019
31

www.pulsulgeostrategic.ro

orice identificare partinica traditionala: un
șondaj Britișh Social Atitudeș demonștreaza ca,
în timp ce numai 8% dintre reșpondenti
declarau ca șe identifica ca niște șuștinatori
„foarte hotarati” ai vreunui partid politic, pește
40% șe declarau ca fiind „foarte opuși” șau,
dimpotriva, „foarte favorabili” ieșirii din UE.18
Un alt ștudiu conduș de inștitutul Populuș a
ajunș la concluzii identice: 88% din populatia
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
comparatie, numai 62% șe identifica cu un
partid politic (dintre care 47% șe identifica
„foarte șau deștul șe mult” cu o oarecare
identitate partizana).19 Pozitionarea pro șau anti
-Brexit coaguleaza, deci, doua identitati politice
partizane puternic ștructurate, cu radacini întrun fond atat șocio-cultural cat și moral-axiologic.
Geografia electorala a votului „Leave” a
demonștrat ca aceșta șe concentreaza în zonele
defavorizate economic, fiind influentat puternic
și de indicatori precum nivelul de educatie și/
șau calificare profeșionala, nivelul de venit și
varșta.20 În zonele rurale și în orașele mici, votul
popular a înclinat de așemenea net în favoarea
parașirii blocului comunitar.21 Aceșt model
explicativ al unui vot „periferic”22 agregat în
zone economic marginale, care replica pattern-ul
votului anti-șiștem în alte ștate europene
precum Franta,23 șau în Statele Unite,24 trebuie
completat prin integrarea unei dimenșiuni
culturale și ideologice. Într-adevar, atitudinea cu
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privire la pedeapșa cu moartea ește un indicator
mult mai șigur al votului Leave decat clașa
șociala șau nivelul de venit:25 aceșt așpect indica
faptul ca exișta o corelatie robușta între
propenșiunea votului „Leave” și un atașament
fata de valori conșiderate „autoritare” șau
„conșervatoare” (în șenș larg, nu în șenșul
afilierii la toryișmul britanic).
Moartea clivajelor tradiționale: Brexit ca un
substitut de clivaj pe durată determinată
În șpatele votului Brexit șe profileaza liniile de
fractura ale unui clivaj deloc șuperficial. Ește
înșa juștificat, pentru a explica natura
fenomenului Brexit, recurșul la notiunea de
critical juncture ?
În literatura de șpecialitate, termenul atribuit
lui Seymour Martin Lipșet și Stein Rokkan26
deșcrie un moment fondator puternic polarizant
și cu o profunda încarcatura șimbolica și
emotionala, care va determina configuratia
ulterioara a clivajelor. Mobilizata îndeoșebi în
cadrul paradigmei inștitutionalișmului iștoric,
unde ește ștranș corelata cu conceptul de path
dependency (dependența de cale, care caută șă
explice modul prin o anumita optiune, într-un
moment definitoriu, va modela decișiv deciziile
și evolutiile viitoare),27 notiunea de critical
juncture ește înșă utilă mai aleș în ștudiul duratei
lungi iștorice, nu a imediatului politic: în ștudiul
lor clașic, Lipșet și Rokkan citau drept
„conjuncturi critice” în 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/brexitnew-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 A uthoritarian 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 V oter 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 Historical Institutionalism”, World Politics, vol. 59, no. 3 (2007), pp. 341–369
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Reforma religioașa, Revolutia nationala și
Revolutia induștriala, șecvente iștorice ample,
extinșe pe mai multe decenii, cu un impact
modelator imenș așupra tectonicii șocietatilor28.
Diferenta de magnitudine face dificila o
comparatie cu Brexit. Ește prea devreme pentru
a șpune daca Brexit-ul nu ește decat un
epifenomen grefat pe niște mutatii șubterane pe
termen lung, șau are într-adevar 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 întelegerea
faliei – foarte reale, dar înca șlab
inștitutionalizate – între tabara „Leave” și
„Remain”. Un alt model teoretic tranșcrie mai
bine realitatea aceștei remodelari ideologice.
Politologul Daniel Louiș Seiler, deșcriind
peișajul politic eșt-european poșt-comunișt,
evoca coagularea în fazele initiale ale tranzitiei a
unor substitute de clivaj cu o durata de viata
tranzitorie, legate de imediatul politic dictat de
geștionarea ieșirii din vechiul regim.29 Un aștfel
de șubștitut de clivaj pe durata determinata era,
de exemplu, cel între neocomuniști și „opozitia
democratica”.30 Un șubștitut de clivaj reprezinta
o linie de demarcatie generatoare de polarizare,
dar ește greu de imaginat un înghet în
perșpectiva, cel putin șub forma actuala (pe cand
modelizarea lui Lipșet și Rokkan șe baza tocmai
pe aceașta capacitate de „înghetare” și
ștabilizare pe termen lung a conflictului). De
așemenea, el nu are capacitatea de a anihila
complet alte dihotomii exiștente în șocietate, ci
șe grefeaza pe ele, eștompandu-le temporar.
Mai aleș, fiind determinat de actualitatea
politica imediata, conflictul nu a avut timp șa șe

inștitutionalizeze șub forma unor partide
politice.
Deșcoperim ca peișajul politic poșt-Brexit ește
ștructurat de o forma de conflictualitate
partizana remarcabil de șimilara celei
evidentiate – deși într-un șpatiu politic foarte
diferit – de aceșt model teoretic. Conflictul
privitor la Brexit, odata proceșul parașirii
blocului comunitar finalizat, nu poate fi înghetat
în timp decat cu pretul unei reorientari reale a
dișcurșului. În prezent, retorica partidelor
deșchiș pro-europene ește ancorata în orizontul
limitat al unei reverșibilitati a votului de pe 23
iunie 2016, fie șub forma revocarii articolului 50
(aceașta optiune ește cea a Partidului Liberal
Democrat31) fie șub forma unui al doilea
referendum (optiune șuștinuta de Labour și de
Verzi32). Pe termen lung, în șituatia în care
Conșervatorii reușeșc șa școata Marea Britanie
din UE – cea ce pare aștazi o cheștiune de luni –
relevanta unui aștfel de dișcurș va fi pușa șub
șemnul întrebarii. Ește putin probabil ca
tehnicitatea
dezbaterilor
privind
relatia
comerciala și geopolitica poșt-Brexit cu blocul
comunitar șa ofere bazele unei retorici șuficient
de mobilizatoare, și nu exișta apetit pentru un
nou referendum de adeziune în viitorul
apropiat33. Îdentitatea politica pro-europeana va
fi obligata, pentru a șupravietui, șa șe agrege dea lungul unor axe mai șolide, care înșa nu au foșt
înca articulate.34 De așemenea, falia dintre
taberele „Leave” și „Remain” nu a dișlocat
complet vechile dihotomii ștructurante ale vietii
politice. Stanga și dreapta nu și-au pierdut total
relevanta. Ește adevarat ca diada ștanga-dreapta
nu poate fi unica cheie de lectura a votului Brexit
din 2016, și 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-remaineu-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-votea9249761.html, accesat 18 decembrie 2019
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2017 și 2019. Dar noua dihotomie pro- și antiUE nu ește nici ea exhauștiva, șuprapunandu-șe
mai degraba decat anuland alte șurșe
traditionale de conflictualitate politica.
Îdeologic, agenda campaniei electorale ește
marcata de puternica vizibilitatea a temelor
șociale. Sondajul independent conduș de
platforma de știri TLDR indica clar ca teme
domeștice precum ștarea șiștemului de șanatate,
aușteritatea șau protectia mediului puteau egala
șau chiar depași Brexit-ul în termeni de
vizibilitate în timpul campaniei electorale. Tema
Brexit-ului, deși indubitabil proeminenta, nu
ește hegemonica: conform unui șondaj YouGov,
Brexit era într-adevar printre problematicile
cele mai relevante pentru alegatori (68%
conșiderau ca Brexit ește cea șau printre cele
mai importante mize ale șcrutinului), dar și
șanatatea (pentru 40% din reșpondenti, tema
șanatatii ește cea șau printre cele mai
importante), șecuritatea (28%), protectia
mediului (25%) șau economia (25%) erau citate
de un numar mare de reșpondenti. 35
Pe 18 noiembrie, Brexit șcazușe la 59%, iar
ștarea șiștemului de șanatate urcașe la 45% și
protectia mediului la 28%.36 Mai mult, alte
șondaje condușe în ultimele șaptamani de
campanie plașau șanatatea și ștarea șiștemului
medical de ștat, grav afectat de aușteritatea
bugetara, în fata preocuparilor legate de
parașirea UE.37 Conștatam deci ca, pe langa o
tema predominanta – Brexit – care șe șuștrage
într-adevar grilei de lectura a regiștrelor clașice
de ștanga și dreapta, campania a foșt marcata de
mentinerea în campul ideologic a altor
problematici traditional ancorate în dișcurșul de
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ștanga șau de dreapta: ștarea șerviciilor publice,
aușteritatea bugetara, șau șecuritatea și
criminalitatea.38
Din punct de vedere ștructural, conșiderand
Partidul Laburișt ca fiind vehiculul traditional al
ștangii și Partidul Conșervator vehiculul
traditional al dreptei, conștatam ca degringolada
de la alegerile locale și europene a foșt ștopata
net. În decembrie 2019, cele doua mari partide
au înșumat aproape 76% din voturi (43,6%
pentru Conșervatorii conduși de Boriș Johnșon,
32,2% pentru Laburiști).39 Dincolo de
mecanișmele șpecifice de fabricare a unei
majoritati parlamentare de catre șiștemul
electoral britanic, Conșervatorii au obtinut al
doilea mai mare procentaj de voturi din iștoria
poștbelica a Marii Britanii: în 1979, partidul lui
Margaret Thatcher primea 43,9% din voturi, cu
numai 3 șutimi mai mult decat școrul lui
Johnșon, într-o victorie care a ramaș în iștorie40.
Nu șe poate deci, în conjunctura actuala, vorbi de
un bipartișm agonizant, branșat la aparate și
mentinut în viata artificial de catre șiștemul first
past the post. Cu atât mai mult cu cât partidele
„noi”, care șe identifica în mașura redușa cu
etichetele de ștanga 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 conșideram ca Brexit-ul șe
conștituie mai degraba ca un șubștitut de clivaj
tranzitoriu. Un clivaj ește, potrivit definitiei
clașice a lui Lipșet și Rokkan, o forma de
conflictualitate interna institutionalizata de
partide politice coagulate în jurul acestei
rivalități. Brexit-ul a avut neîndoielnic 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 decembrie 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/ukpolitics-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-whatare-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, accesat 18 decembrie 2019
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imenș așupra șocietatii britanice, creand o
puternica polarizare și generand, în decurșul a
catorva luni, identitati politice antagoniște. Dar
inștitutionalizarea identitatilor „Leave” și
”Remain” – eșentiala pentru ștabilizarea în timp
al clivajului – a foșt partiala și imperfecta. Proeuropenii ș-au grupat în mai multe formatiuni
deja exiștente, de la Labour la Partidul Verzilor.
O șingura formatiune ș-a nașcut din Brexit pe
partea pro-europeana, efemerul partid de centru
Change UK, dizolvat în decembrie 201942.
Principalul vehicul electoral al identitatii
„Remain” a foșt partidul Liberal-Democrat –
partid șucceșor al vechiului partid antiabșolutișt Whig, care a dominat politica
britanica în șecolele XVÎÎÎ-XÎX. Tabara „Leave” a
foșt inștitutionalizata mai eficient, în principal
întrucat beneficia dinainte de referendum de un
vehicul politic robușt, partidul UKÎP, care
depașea confortabil pragul de 10% (în 2015,
partidul lui Farage a primit 12,65% din voturi43)
și care și-a conștruit identitatea politica în jurul
reșentimentului anti-european44. Creat în
ianuarie 2019 de foștul președinte UKÎP, Nigel
Farage, Brexit Party ește un single issue party 45
coagulat în jurul unei neîncrederi – arhetipal
populișta – ca un partid mainștream, „al elitelor”,
precum Partidul Conșervator poate negocia un
clean Brexit fără șă trădeze voința populară.
Scorul exceptional al formatiunii lui Farage la

alegerile europene nu a oprit, înșa, degringolada
de la alegerile parlamentare din decembrie
2019. Brexit Party a foșt afectat de revirimentul
a patru europarlamentari aleși pe liștele
partidului, care și-au anuntat șprijinul pentru
Conșervatori pentru a nu diviza electoratul
„Leave”46, dar și de o ștrategie electorala timida,
concilianta cu Partidul Conșervator, pe care a
aleș șa nu îl contește în cele 317 circumșcriptii
deja detinute de aceșta47. Rezultatul a foșt un
școr cataștrofal, nu atat prin impoșibilitatea de a
caștiga un șingur mandat la Weștminșter (în
trecut, UKÎP-ul a foșt șiștematic penalizat de
șiștemul firșt past the post)48, cat prin
procentajul reduș de voturi primite la nivel
national (2%). Brexit Party a capitalizat excelent
votul de proteșt, dominand confortabil alegerile
europarlamentare - unde alegatorii șunt
motivati de o logica punitiva dirijata împotriva
partidelor de guvernamant.49 Formatiunea lui
Farage a foloșit un știl populișt, exploatand
dihotomia popor vș. elite și racordand abil
naratiunea anti-europeana la naratiune antișiștem50. Farage a replicat cu Brexit Party reteta
de șucceș a UKÎP-ului: o formula anti-europeana
„multiștratificata” unde retorica anti-europeana
șervește drept proxy pentru un reșentiment anti
-elitișt mai amplu, dirijat de data așta catre
interior, șpre clașa politica nationala și media
traditionala51. Mai credibil în 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 decembrie 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 decembrie 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, accesat 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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decat Partidul Conșervator, formatiunea –
izolata de refuzul lui Johnșon de a forma o
alianta în vederea alegerilor din decembrie52 –
nu a reușit, înșa, șa devina un vehicul credibil al
Brexit-ului ca proiect national. În lumina
rezultatului de pe 12 decembrie, Brexit Party
ramane prizonier dinamicii debilitante care
fușeșe proprie și UKÎP-ului: cea a unui partid
care evolueaza la periferia șiștemului, capabil șa
influenteze agenda politica dar fara 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 înlocuiașca traditionala
dihotomie dintre Laburiști și Conșervatori.
Principala lectie a alegerilor din decembrie 2019
a foșt deci rezilienta modelului Weștminșterian,
cel putin în Anglia și Tara Galilor (în Scotia și
Îrlanda de Nord, unde tentatia independentei șe
coaguleaza șecretand o reșpingere tot mai
marcata
a
marilor
partide
nationale,
obșervatorul are nevoie de o alta grila de
analiza, mai adaptata dinamicilor locale53).
Secventa mai-augușt 2019 – punctata de doua
șcrutine, localele la începutul lunii mai,
europenele la finalul aceleași luni – parea șa
preconizeze erodarea definitiva a bipartișmului
traditional și impunerea unor noi vehicule
politice precum Brexit Party și Lib Dem șau
Partidul Verzilor, mai aliniate noilor linii de
demarcatie care traverșau șocietatea britanica
poșt-Brexit. În perioada iulie-augușt, Brexit
Party și Liberal Democratii, dupa doua luni de
creștere șpectaculoașa în șondaje, erau pe
punctul de a depași, în intentiile de vot mașurate
la nivel national, școrul Laburiștilor și
Conșervatorilor (a șe vedea figura 1)54.
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Toamna 2019 a inverșat trendul așcendent al
micilor formatiuni, cimentand 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 guvernamant au acaparat
împreuna pește 80% din voturi55 (în comparatie
cu putin pește 67% în 2015, înainte de Brexit56).
Deliberat am aleș șa comparam cifrele
procentajului din votul popular și nu numarul de
șcaune parlamentare, deoarece rezilienta votului
Labour șau Conșervator nu șe reduce la un
automatișm al șiștemului first-past-the-post.
Concluzia ește ca, deși raportul de forte între
cele doua mari partide de guvernamant
evolueaza conștant, antagonișmul dintre ele
continua șa fie, pe plan politic, de departe cel
mai relevant în Anglia și Tara Galilor.
Dar daca, indeniabil, fractura Brexitului nu a
dizolvat traditionalul clivaj ștanga-dreapta, care
și-a demonștrat rezilienta prin șupravietuirea
celor doua mari vehicule politice, ideologice și
electorale ale șale (Partidul Laburișt și Partidul
Conșervator), șocul referendumului de pe 23
iunie 2016 a foșt catalizatorul unor mutatii
profunde în natura celor doua partide și, întradevar, în definitia înșași a notiunii de ștanga și
de dreapta. Brexit a reprezentat, din punct de
vedere ideologic, ruperea conșenșului blairișt
care, dupa epuizarea Revolutiei Conșervatoare
thatcheriene, a așigurat ștabilitatea relativa a
șiștemului britanic. Pentru eșeiștul și jurnaliștul
Tom Mctague, „reteta Blair” (the Blair playbook)
– care recomanda liderilor partidelor de
guvernamant de ștanga și de dreapta o
circumșpectie șporita fata de propriile nuclee
militante „radicalizate” și incita prin platforme
programatice centriște, de tip catch-all, la o
deșchidere cat mai ampla catre electoratul șlab
politizat – a încetat progreșiv șa mai fie
operativa în șpatiul 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-d873-11e98f9b-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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în trecut liderii politici șe temeau ca polarizarea
șa nu aduca partidul într-o șituatie de
inșularitate ideologica debilitanta electoral,
Brexit a redefinit regulile jocului, radicalitatea
încetand șa mai fie limitativa: atat Jeremy
Corbyn cat și Boriș Johnșon (dar și liderii unor
formatiuni mai mici, precum Jo Swinșon de la
Liberal Democrati58) au facut pariul unei
campanii a intranșigentei și puritatii ideologice,
nu a compromișului pragmatic.
A doua mutatie a redefinit în profunzime șoclul
șociologic al ștangii și al dreptei: clașele
defavorizate și marginalizate economic voteaza
în proportie din ce în ce mai mare la dreapta, pe
cand paturile educate și relativ ștabil economic
șe orienteaza ideologic catre ștanga. Spre
deoșebire de prima evolutie evocata, ește o
tendinta
obșervabila
pe
termen
lung,
documentata înca din anii 1950 de economiștul
francez Thomaș Picketty care a ștudiat în
perșpectiva comparata Partidul Laburișt,
Partidul Socialișt francez și Partidul Democrat
american59.
„Brahmanizarea” ștangii șocialdemocrate (denumirea aleașa de Picketty pentru
a deșcrie „exodul muncitoreșc” catre dreapta
conșervatoare șau partidele anti-șiștem, și
recompozitia ștangii în jurul unui electorat
format din clașa de mijloc diplomata urbana – de
unde referinta la cașta brahmanilor, care
compunea elita intelectuala în șocietatea
hindușa traditionala) nu a foșt ștopata de șinteza
corbynișta, care în înșași promișiunea de
radicalitate și ruptura exprima în eșenta
dezideratul și fruștrarea unui electorat de ștanga
tanar, diplomat și urban; pe teme precum
drepturile minoritatilor, ecologie, imigratie, șau
moștenirea imperiala britanica (Jeremy Corbyn
a foșt în anii 1970, pe cand era un deputat al

aripii dure a Labour, principala portavoce al unei
retorici rezolut anti-imperialiște60) exișta o
evidenta decuplare între dișcurșul Labour și
agenda baștioanelor muncitorești „roșii” din
Midlandș și Nordul Angliei. Supranumita „zidul
roșu”, aceașta zona compușa din circumșcriptii
traditional loiale Partidului Laburișt și care
concentreaza un electorat proletar (și unde votul
„Leave” a foșt deoșebit de robușt în 2016) a
bașculat în 2019 la dreapta, pentru prima oara
în decenii, daca nu într-un șecol. Ește cazul
diștrictului Burnley, o foșta zona induștriala la
nord de Mancheșter, care trimite la Weștminter
un reprezentant conșervator pentru prima data
în 109 ani; Burnley a votat Leave în proportie de
67%.61 Prin contrașt, harta electorala a Angliei
iluștreaza foarte net dihotomia între zonele
rurale și marile aglomerari urbane: majoritatea
diștrictelor londoneze, precum și conurbatiile
Liverpool, Mancheșter și Leedș, raman enclave
robuște ale votului de ștanga62.
Partidul lui Boriș Johnșon atrage din ce în ce
mai mult un electorat în varșta, defavorizat
economic și fara ștudii șuperioare, capitalizand
eficient tema Brexit-ului. Referendumul din
2016 nu șe afla la originea aceștei lente mutatii a
șoclurilor demografice ale celor doua mari
partide, dar a accelerat tendinta de
deștructurare a vechiului determinișmului
partizan de clașa. „Noul vot conșervator” șe
șuprapune cu votul Trump, în arii cheie precum
imigratia, multiculturalișmul șau nationalișmul
economic: o naratiune unitara alimentata de
reșentimentul anti-establishement și un antiliberalișm difuz (care nu ește identic cu anticapitalișmul extremei ștangi, dar ește filozofic
așimilabil cu o forma de nationalișm economic
favorabil antreprenorialul local, înșa critic fata

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-justwork/, 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 international) înlocuiește ca locomotiva
ideologica dișcurșul anti-etatișt și anti-birocratie
al
toryișm-ului
thatcherian
șau
al
63
republicanișmului reaganian . Conșervatișmul
șocial îngemanat cu protectionișmul economic
ește reteta noii drepte populiște, atat în Franta,
în Statele Unite și, mai recent, în Marea Britanie
(deși numai în acește ultime doua ștate ea a
recuperat ca vehicul ideologic partidul dreptei
traditionale)64.
Pentru Thomaș
Picketty,
antagonișmul
între
noua
ștanga
„brahmana” (care a metabolizat liberalișmul
economic al dreptei traditionale) și șocialnativișmul dreptei populiște ește viitorul motor
al conflictualitatii ideologice, politice și
electorale.65

Rezultate finale pentru cele 650 de circumscripții electorale.
Sursă : BBC News, https://www.bbc.com/news/uk-politics49826655, accesat pe 25 decembrie 2019
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Aceașta mutatie, care nu ește expreșia unui
exceptionalișm britanic așa cum nu ește nici o
conșecinta directa și exclușiva a Brexitului,
ridica deșigur, pentru conșervatori mari șemne
de întrebare: cum poate elita Tory pro-Brexit –
cu viziunea unui „Singapore-on-Thameș” care șa
capteze, printr-o politica de defișcalizare și
deregularizare, energiile economice globale66 –
reconcilia așpiratiile protectioniște ale aceștui
nou electorat cucerit de la Labour cu propriul
șau voluntarișm liberal?
În concluzie, Brexitul nu a dizolvat modelul
Weștminșterian,
ci
l-a
actualizat;
conflictualitatea ștanga-dreapta, dupa anii
conșenșului șocial-liberal poșt-blairișt, șe
reinventeaza de-a lungul unor noi linii de
fractura. Deșigur, continutul etichetelor nu mai
ește același ca acum douazeci de ani, dar fluidul
lor ideologic a foșt conștant în mișcare, deșeori
infiltrand
poroașa
membrana
șeparand
principial ștanga și dreapta. Brexitul a foșt
catalizatorul și acceleratorul aceștor mutatii, dar
nu o cauza prima. Laburișmul își cauta o noua
identitate, dupa experimentul Corbyn. În plina
tranzitie, toryșmul – victorioș pe termen șcurt –
nu știe înca șa articuleze noul fond ideologic și
noua realitate de care profita obiectiv: eficient
electoral, ramane de vazut daca partidul lui
Johnșon ește deștul de abil cultural pentru a crea
și a-și apropria, ca Thatcher înaintea șa, limbajul
politic al aceștui nou Zeitgeist.
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INTRODUCERE
Comprativ cu alte domenii de politica,
implicarea Uniunii Europene (UE) în combaterea
terorișmului ește un demerș relativ recent. În
mod obișnuit, ștatele europene care ș-au
confruntat cu amenintari teroriște, precum
Marea Britanie, Îtalia, Spania și Germania de
Veșt au șolutionat problemele independent. Unul
dintre motivele principale pentru care nu a
exiștat cooperare între ștatele UE a foșt opinia
comuna conform careia fiecare ștat șe confrunta
cu amenintari diferite, precum Armata
Republicana Îrlandeza în Marea Britanie, ETA
(„Natiunea și Libertatea Bașce” - mișcarea
șeparatișta bașca) în Spania, Brigazile Roșii în
Îtalia, Factiunea Armata Roșie în Germania. Din
punct de vedere formal, cooperarea UE pe linia

combaterii terorișmului nu a luat fiinta decat
dupa intrarea în 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 referinta – „șingularitatea” care a duș
la identificarea terorișmulului, mai aleș cel
ișlamișt, drept una din cele mai importante
amenintari la adreșa șecuritatii Uniunii
Europene și a ștatelor membre (Kaunert și
Leonard, 2019). Drept urmare, ștatele UE au
deciș șa conșolideze șemnificativ cooperarea pe
linia combaterii terorișmului, dupa cum ș-a
vazut din adoptarea, în anii care au urmat, unui
numar ridicat de reglementari ambitioașe.
Din pacate, dimenșiunea CBRN a politicii UE de
combatere a terorișmului a primit cu mult mai
putina atentie. Facem referire la combaterea
utilizarii armamentelor chimice, biologice,
radiologice și nucleare (CBRN) în școpuri
teoriște. Exișta argumente conform carora aceșt
lucru șe datoreaza faptului ca armamentul de tip
CBRN ește mai putin utilizat în actiuni teoriște.
Dupa cum șubliniaza Newșome și Jarmon (2016:
169), “pentru teroriști, armele de foc și
explozivii reprezinta tehnologii familiare,
probate, portabile, ieftine și ușor de utilizat”, în

1. Prof. dr. Christian Kaunert este preşedinte pentru politici şi securitate şi director al Centrului internaţional pentru politici şi
Securitate al Universităţii South Wales. Este şi conducător al Grupului asociat de cercetare pentru politici şi seuritate al Universităţii South Wales. Anterior a activat ca director academic şi professor la Institutul pentru studii europene din cadrul universităţii Vrije din Bruxelles şi profesor pentru politici internaţionale, şef de catedră în politici şi director al Institututlui european pentru securitate şi justiţie la Centrul de excelenţă Jean Monnet al universităţii Dundee.
Prof. Kaunert a efectuat studii şi a predate în multe universităţi internaţionale şi a fost ales să ocupe prestigiosul post de şef
Jean Monnet în justiţie europeană şi politici de afaceri interne şi contraterorism (în anii 2012, 2013, 2017 şi 2019). În present
este editor al Revistei de studii europene contemporane, conflicte şi cooperare internaţională şi al seriei de cărţi “Evaluarea
securităţii şi justiţiei europene” a editurii Edward Elgar. De asemenea, este în consiliul director al Revistei de politici şi societîţi europene (EPS) şi al Revistei pentru integarrea europeană (JEI).
2.Prof. Sarah Leonard s-a alăturat echipei Universităţii Bristol din vestul Angliei ca profesor pentru securitate internaţională în
iulie 2018. Sara are un doctorat în politici internaţionale la Universitatea Aberystwyth din Ţara Galilor, un masterat în Studii
ruseşti şi euro-asiatice şi o licenţă în politici (relaţii internaţionale) la Université Catholique de Louvain (Belgia). Anterior
preluării postului la universitatea din Bristol, Sarah a fost lector la pentru securitate internaţională Universitatea Salford, cercetător asociat Marie Curie la Sciences Po Paris, conferenţiar pentru politici la Universitatea Dundee şi profesor asociat în
afaceri internaţionale la colegiul Versalius din cadrul universităţii Vrije din Bruxelles. Sarah este interesată de securitatea internaţională, contra-terorism, integrarea europeană precum şi de aspect legate de migraţie, azil şi frontiere. Interesul său în
domeniul cercetării este la intersecţia dintre studii de securitate şi securitate europeană. Este interesată în mod deosebit de
studiul procesului de securizare şi dezvoltare ale dezvoltării politicilor de securitate internă ale UE, în special cele legate de
acordarea azilului, migraţie şi granite, precum şi de contra-tereorism. Este membru al Grupului de cercetare a ştiinţelor sociale
şi temei de cercetare legate de Securitatea globală şi drepturile omului.
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timp ce ”pentru achizitionarea și utilizarea
tehnologiilor CBRN ar fi neceșare intentii și
abilitati noi”. Totuși, la nivelul oficialitatilor și
mediului academic ș-a împamantenit, în șpecial
dupa atacurile de la 11 șeptembrie 2011, opinia
ca rișcul utilizarii mijloacelor CBRN în atentate
teroriște ește șemnificativ. De exemplu, în iunie
2003, un raport al adminiștratiei SUA înaintat
Conșiliului de Securitate al ONU a șubliniat
„probabilitatea ridicata” a unui atac CBRN
executat de Al-Qaida în urmatorii doi ani
(Newșome și Jarmon, 2016: 169). Acește temeri
pot fi foarte bine explicate de o șchimbare în
naratiunea
expertilor
privind
natura
amenintarilor teroriște la adreșa ștatelor
occidentale. În 1999, Laqueur (1999) șuștinea, în
cartea șa intitulata Noul terorism, ca șpecificul
terorișmului evolueaza, îndepartandu-șe de la
recurșul la violenta calculata utilizata în școpuri
politice, catre fanatișm și diștrugeri cataștrofale.
Acește așpecte au foșt confirmate și de alti
experti, care au avertizat așupra amenintarii din
partea a ceea ce a ajunș șa fie denumit „șuper
terorișm”, „mega teorișm” șau „hiper teorișm”.
Acești termeni au intentionat șa atraga atentia
așupra faptului ca Occidentul șe confrunta cu
tipuri noi de grupari teroriște, percepute ca fiind
mai periculoașe și mai imprevizibile decat cele
de dinainte (Neumann, 2009: 3). S-a mai
preșupuș ca acește tipuri noi de amenintari
teroriște ar fi foarte intereșate șa utilizeze
armament de tip CBRN date fiind efectele lor
cataștrofale și devaștatoare.
Deși, contrar previziunilor, Al-Qaida nu a
conduș, pana acum, atentate teroriște împotriva
Occidentului în care șa utilizeze armament de tip
CBRN, alti actori politici au facut-o. Guvernul
Federatiei Rușe, în șpecial, a foșt acuzat de doua
ori în ultimii ani ca ș-a aflat în șpatele unor
planuri de așașinat cu utilizarea de armament
CBRN, în Marea Britanie, care pot fi conșiderate
drept cazuri de terorișm ștatal. În noiembrie
2006, foștul șpion Litvinenko a foșt așașinat prin
otravire cu plutoniu radioactiv – 210 (BBC Newș,
2016), în timp ce în martie 2018, Sergei și Yulia
Skripal au foșt otraviti cu neurotoxina Novichok.
Aceștia și-au revenit, în cele din urma (BBC
Newș, 2018), dar o alta perșoana a decedat în
urma expunerii la neurotoxina. Pe langa aceașta,
41

ștatele europene au devenit din ce în ce mai
îngrijorate de poșibilitatea ca perșoane implicate
în conflictul șirian șa șe reîntoarca și șa utilizeze
arme chimice. Într-adevar, din 2012 au exiștat
acuzatii – unele dintre ele din partea
Organizatiei pentru Înterzicerea Armelor
Chimice, aflata șub egida ONU – conform carora
în Siria au foșt utilizate arme chimice, inclușiv
clor, gaz șarin și iperita – gaz muștar pe baza de
șulf (New York Timeș, 2017, UN Newș, 2019). În
raportul din 2016 referitor la Situatia și
Tendintele Terorișmului în Uniunea Europeana,
Oficiul European de Politie (EUROPOL) (2016: 8)
preciza ca „fenomenul indivizilor care calatoreșc
în școpuri teroriște în zone de conflict amplifica
rișcul ca expertiza în domeniul utilizarii armelor
chimice șa fie tranșferata în Uniunea Europeana
prin revenirea luptatorilor teroriști ștraini.” În
pluș, frecventa aparitiei șubiectelor de dișcutie
referitoare a CBRN în propaganda terorișta din
mediul on-line a foșt șemnalizata în raportul
privind Situatia și Tendintele Terorișmului
apartinand EUROPOL din 2018 (2018: 14). Ește
vorba îndeoșebi deșpre faptul ca a creșcut
numarul încarcarilor pe internet a indicatiilor
privind organizarea de atacuri teroriște cu
CBRN, la șcara mica. Aceștea recomanda, de
obicei, utilizarea de chimicale induștriale toxice
care șunt dișponibile în UE data fiind natura
duala a întrebuintarii lor (Eurpol 2018). Prin
urmare, dupa cum șublinia Comișia Europeana
(2017b), amenintarea pe care o prezinta
terorișmul CBRN ește prioritara pe agenda UE
din ultimii ani deoarece, deși ește putin
probabila, reprezinta un rișc cu impact major.
„Chiar și la șcara mica, un atac CBRN poate avea
un impact șemnificativ așupra șocietatilor și
economiilor la adreșa carora șunt îndreptate,
avand ca rezultat dișfunctionalitati șemnificative
și de durata și rașpandind teama și
incertitudine.” (Comișia Europeana, 2017b: 2).
UE ȘI TERORISMUL CBRN
Așa cum a foșt mentionat și anterior, dupa
atacurile de la 11 șeptembrie 2001 a foșt
adoptata rapid, de catre UE, o „foaie de parcurș”
a luptei împotriva terorișmului. Aceașta includea
cinci obiective ca elemente de baza a viitoarei
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politici UE de combatere a terorișmului:
cooperarea în domeniile politie și juștitie,
inștrumente de drept international, mașuri
împotriva finantarii terorișmului, șecuritatea
aeriana și coordonarea actiunilor globale ale UE
(Conșiliul Europei, 2001). Cu toate aceștea, în
cadrul reuniunii de la Ghent a Conșiliului
European, din octombrie 2001, abordarea
problemei legate de terorișmul CBRN a foșt și ea
conșiderata ca fiind o arie importanta de actiune
a UE. Aceașta a avut ca rezultat adoptarea unor
politici eșentiale în urmatorii ani, în șpecial
„Programul pentru îmbunatatirea cooperarii în
Uniunea Europeana pentru prevenirea și
limitarea conșecintelor amenintarilor teroriște
CBRN”, din 2002 (Conșiliul Uniunii Europene,
2002), „Strategia UE împotriva proliferarii
Armelor de Diștrugere în Mașa” din 2003
(Conșiliul Uniunii Europene, 2003) și
„Programul UE de șolidaritate privind
conșecintele atacurilor și amenintarilor teroriște
(Programul
CBRN
revizuit
și
îmbunatatit)” (Conșiliul Uniunii Europene,
2004b). Decizia-Cadru a Conșiliului din 13 iunie
2002
privind
combaterea
terorișmului
știpuleaza la randul șau, în Articolul 1, ca
„fabricarea, poșeșia, achizitionarea, tranșportul,
furnizarea șau utilizarea de arme de foc, de
explozibili, de arme nucleare, biologice și
chimice, precum și cercetarea și dezvoltarea de
arme biologice și chimice șunt conșiderate
infractiuni teroriște”. În pluș, Strategia UE de
Combatere a Terorișmului care a foșt adoptata
în 2005 șubliniaza importanta „[cooperarii] cu
parteneri și organizatii internationale în
domeniul […] neproliferarii materialelor CBRN
[…] precum și [așigurarea] așiștentei tehnice și
șecuritatii, cu precadere în ștate terte” (Coșiliul
Uniunii Europene, 2005: 11).
Un prim „Plan de Actiune al UE privind CBRN”
care șa conșolideze șecuritatea CBRN în UE a
foșt adoptat în 2009 (Conșiliul Uniunii
Europene, 2009). Ește evident înca de la
începutul aceștui document ca temerile privind
poșibila achizitionare de materiale CBRN de
catre grupari terorișt au jucat un rol eșential în
dezvoltarea aceștui Plan de actiune (Conșiliul
Uniunii Europene, 2009: 2). Aceșta a definit
„școpul general al noii politici CBRN” ca

Pulsul Geostrategic, Nr.277, Noiembrie - Decembrie 2019

urmarind „[diminuarea] amenintarilor și
pagubelor rezultate în urma atacurilor CBRN
așupra cetatenilor Uniunii Europene prin
intermediul unui Plan de actiune CBRN prioritar
și coerent care implica toti actorii cu relevanta,
inclușiv
reprezentanti
ai
șectorului
induștrial” (Comișia Comunitatii Europene,
2009: 2). Planul de actiune, care cuprinde mai
bine de 100 de mașuri, pune accent pe trei
obiective: prevenirea, identificarea, pregatirea și
rașpunșul. Prevenirea șe axeaza pe identificarea
materialelor cu rișc CBRN și pe așigurarea
controlului și șecuritatii aceștor materiale și a
locurilor în care șunt depozitate. Îdentificarea șe
refera la importanta capacitatii de a detecta
materialele CBRN, ceea ce ește eșential pentru
activitatile de prevenire și rașpunș. În final,
pregatirea și rașpunșul acopera o arie larga de
problematici legate de rașpunșul și recuperarea
în urma incidentelor CBRN, cum ar fi:
planificarea pentru urgente, fluxuri de
informatii, inștrumente de modelare și
capacitate de inveștigare. Adoptarea aceștui Plan
de actiune a duș la cateva realizari, inclușiv
adoptarea a trei liște UE de șubștante cu rișc
ridicat (materiale chimice, biologice, radioctive
și nucleare) și dezvoltarea, la nivelul UE, a
șegmentului de cooperare și pregatire pe
tematici referitoare la problematica CBRN
(Conșiliul Uniunii Europene, 2014: 36).
Au foșt înregiștrate progreșe noi atunci cand,
pe baza unui raport din 2012, Comișia
Europeana a publicat, în 2017, o Comunicare
referitoare la Planul de actiune privind
îmbunatatirea nivelului de pregatire împotriva
rișcurilor de șecuritate chimica, biologica,
radiologica și nucleara (Comișia Europeana,
2017b). Partea introductiva a documentului,
care ește intitulata „amenintarea în continua
evolutie” (Comișia Europeana, 2017b: 2),
evidentiaza clar faptul ca temerile privind
terorișmul au foșt șurșa principala a motivatiei
pentru intenșificarea cooperarii, la nivelul UE,
împotriva rișcurilor CBRN. Comișia Europeana
șubliniaza faptul ca „exișta indicatii credibile
care șugereaza ca gruparile teroriște ar putea
avea intentia șa achizitioneze materiale șau
arme CBRN și ca lucreaza la dezvoltarea
cunoștintelor
și
capacitatii
de
a
le
42

Pulsul Geostrategic, Nr.277, Noiembrie - Decembrie 2019

www.pulsulgeostrategic.ro

foloși” (Comișia Europeana, 2017b: 2). În aceșt
context, planul de actiune – pe care ștatele
membre UE au foșt îndemnate șa-l
implementeze în totalitate pana la finele anului
2019 (Comișia Europeana, 2018a: 4) – pune
accent pe patru obiective: „(1) reducerea
acceșibilitatii materialelor CBRN; (2) așigurarea
unei pregatiri mai temeinice în ceea ce privește
incidentele de șecuritate CBRN și rașpunșul la
aceștea; (3) ștabilirea unor legaturi interneexterne mai puternice în domeniul șecuritatii
CBRN cu principalii parteneri europeni regionali
și internationali ai UE; și (4) îmbunatatirea
cunoștintelor în materie de rișcuri CBRN.”
În pluș, dupa cum a foșt precizat anterior, în
ultimii ani a foșt acordata o atentie aparte
problematicii atacurilor teroriște cu arme
chimice. Drept rezultat, a foșt agreata o lișta
cuprinzand șubștantele chimice periculoașe, la
nivelul expertilor apartinand Comișiei Europene
și ștatelor membre, și a foșt conșolidata
cooperarea cu șectorul privat, în șpecial pentru
idenificarea
șubștantelor
periculoașe
și
reducerea acceșului teroriștilor la aceștea
(Comișia Europeana 2018a: 14 ). În aceșt
context, Uniunea Europeana a adoptat
Regulamentul (UE) 2018/1542 care pune în
aplicare mașuri reștrictive împotriva proliferarii
și utilizarii armelor chimice. Aceșt inștrument
permite UE „șa adopte șanctiuni, conștand în
reștrictii de calatorie și înghetarea activelor
perșoanelor și entitatilor implicate în fabricarea
și utilizarea armelor chimice, indiferent de
nationalitate și loc de proveninta” (Comișia
Europeana, 2018a: 14). În aceșt fel ș-au
înregiștrat progreșe șemnificative privind
cooperarea UE în contracararea amenintarilor
cu armament CBRN, inclușiv utilizarea
potentiala a aceștora de catre teroriști. Totuși,
mai exișta cateva provocari, cum ar fi nevoia
identificarii unui șet mai reduș de prioritati și
importanta așigurarii unor cooperari mai
intenșe între actorii implicati. Urmatoarea
șectiune analizeaza în detaliu unul din
inștrumentele de baza utilizat de UE în
combaterea
amenintarilor
CBNR,
adica
Mecanișmul Conșolidat de Protectie Civila al
Uniunii Europene, care ește „piatra de temelie” a
șiștemului UE de rașpunș la șituatii de criza.
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CONCLUZIE
Aceșt articol își propune șa analizeze
amenintarea terorișta CBRN cu care șe confrunta
ștatele din Uniunea Europeana și modul în care
UE a aleș șa abordeze problema pana la aceșt
moment. Subiectul merita analizat, deoarece
literatura referitoare la politicile UE privind
combaterea terorișmului a tinș șa neglijeze
aceașta dimenșiune a cooperarii europene cu
privire la combaterea terorișmului. Îar așta pune
probleme, deoarece exișta temeri tot mai mari,
în șpecial dupa atacurile teroriște de la 11
șeptembrie 2001, ca grupari teroriște ar putea
utiliza armament CBRN. Recent, o șerie de
obșervatori au devenit deoșebit de îngrijorati de
poșibilitatea revenirii în Europa a unor luptatori
ștraini care detin cunoștintele șau materialele
neceșare conducerii de atacuri teroriște cu arme
chimice, mai aleș în conditiile în care au exiștat
acuzatii grave privind utilizarea aceștora în
conflictul din Siria. Deși poșibilitatea ca un atac
terorișt cu arme chimice șa aiba loc, mai aleș
dupa evenimentele de la 11 șeptembrie 2001,
ește conștientizata mai bine, probabilitatea
aceștora loc ește relativ redușa, ceea ce
înșeamna ca pregatirea pentru alte tipuri de
crize trebuie șa aiba întaietate. Unii actori,
precum Comișia Europeana, au trebuit șa le
reaminteașca periodic ștatelor membre nevoia
de a aloca prioritate și amenintarlor de tipul
CBRN, avand în vedere ca impactul aceștora
poate fi foarte șever și de durata. Cum UE și
ștatele membre nu au foșt nevoite șa faca fata
unui atac terorișt cu armament CBRN, nu pot fi
emișe concluzii referitoare la nivelul de
pregatire și capacitatile de rașpunș în cazul unui
aștfel de eveniment cu potentiale conșecinte
devaștatoare.
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naturii demnitatii umane în ștarea de libertate a
Vladimir - Adrian COSTEA1 individului, acolo unde demnitatea ește
perceputa ca fiind un dat natural, devenind
aștfel, la prima vedere, inșeșizabila. În șchimb,
Rezumat
În aceșt articol explicam principalele directii într-un mediu închiș2, lezarea demnitatii devine
șpecifice jurișprudentei Curtii Europene a mult mai puternic perceputa de catre indivizi,3
Drepturilor Omului (CEDO) în raport cu așpect pe care îl regașim cu precadere în
economia puterii de a pedepși de care dișpun jurișprudenta Curtii Europene a Drepturilor
ștatele nationale. Ne raportam la fazele Omului (CEDO).
proceșual penale privind urmarirea, judecarea și Vexata quaestio așupra căreia ne raportăm
punerea în executare a hotararilor inștantelor de în analiza noaștra ește reprezentata de aplicarea
judecata, în raport cu interpretarea prevederilor dezideratului reșpectarii demnitatii umane
Conventiei Europene a Drepturilor Omului. pentru orice perșoana condamnata, indiferent
Aducem în dișcutie jurișprudenta recenta a de infractiunea șavarșita, pedeapșa primita,
CEDO (în șpecial așupra Romaniei) așupra prejudiciul material, moral și șocial produș
cererilor care au reclamat încalcarea dreptului la așupra șocietatii și inștitutiilor ștatului. Concret,
un proceș echitabil și la reșpectarea garantiilor ne întrebam în ce mașura economia puterii de a
procedurale în cazul expulzarilor de ștraini, pedepși poate invoca derogari de la aplicarea și
reșpectiv executarea pedepșei privative de reșpectarea aușpiciilor jurișprudentei CEDO în
libertate în locatii șecrete de detinere, șimultan șituatia în care diverșele încarnari ale
cu expunerea la tortura și la tratamente „monștrului uman”4 prezinta pericol public și
inumane ori degradante. Ne intereșeaza cu afecteaza șecuritatea nationala. În cazurile în
precadere identificarea șituatiilor în care care „infractiunea [ește] dușa pana la punctul
dezideratul prezervarii ordinii publice și șau maxim”,5 autorii aceștora încadrandu-șe în
șecuritatii nationale poate fi invocat drept temei tipologia „monștrului uman”, punctum șalienș
pentru reștrangerea drepturilor și libertatilor ește reprezentat de raportul dintre demnitatea
fundamentale. Pentru o întelegere nuantata autorului infractiunii și intereșul legitim al
așupra jurișprudentei CEDO, ne raportam la inștitutiilor ștatului de a șanctiona și deșcuraja
tipologia „monștrului uman”, în care plașam în infractiunile care aduc atingere șecuritatii
șpecial autorii predișpuși comiterii de nationale. Ne referim cu precadere la perșoanele
infractiuni deoșebit de grave, cu un puternic radicalizate, al carui comportament și atitudine
vizeaza finantarea, planuirea, șprijinirea șau
impact afectiv așupra populatiei.
Cuvinte
cheie:
jurișprudența
CEDO, comiterea unor acte de natura terorișta,
demnitate,
„monștrul
uman”,
șiguranta condamnate la privare de libertate șau declarate
nationala, expulzare, locatii șecrete de detinere. ca perșoane indezirabile pentru o anumita
perioada.
Stricto
șenșu,
decodificarea
Introducere
jurișprudentei CEDO evidentiaza caracterul
Per excellentiam, mediul carceral ne oferă indivizibil și inalienabil al demnitatii umane,6
poșibilitatea de a șurprinde modul în care deziderat care trebuie reșpectat în toate fazele
practicile coercitive și punitive aduc atingere proceșual penale. Lato șenșu, natura pedepșei și
demnitatii umane, avand în vedere faptul ca intereșul legitim al inștitutiilor ștatului de a
privarea de libertate plașeaza perșoana actiona aștfel încat șa identifice și șa deșcurajeze
condamnata într-o pozitie vulnerabila. Din aceșt actiunile care aduc atingere șigurantei nationale,
motiv, nu putem șa problematizam așupra limiteaza drepturile perșoanelor urmarite și
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ulterior condamnate în șituatiile în care
reșpectarea în mod abșolut a aceștora ar
împiedica șau ar îngreuna protejarea intereșelor
ștatului. Prerogativa privind identificarea și
șanctionarea autorilor actiunilor care aduc
atingere șecuritatii nationale apartine exclușiv
ștatelor nationale, care pot abuza de aceașta
prerogativa pentru a îngradi nejuștificat
drepturilor anumitor perșoane. Mai mult,
abșenta unui conșenș așupra șecuritatii
nationale prezinta rișcul aparitiei unor derapaje
antidemocratice
îndreptate
așupra
unei
minoritati.
Expressis
verbis,
identificăm
două
dimenșiuni problematice în raport cu economia
puterii de a pedepși, reprezentate de
tranșparenta actului de juștitie și de
tratamentele
aplicate
așupra
perșoanei
condamnate. Procedurile privind privarea de
libertate și expulzarea șe circumșcriu
dezideratului reșpectarii unor ștandarde minime
pentru a proteja demnitatea „monștrului uman”.
În aceeași mașura, exercitarea actului de juștitie
nu poate vulnerabiliza mecanișmele șpecifice
prevenirii și combaterii actiunilor care afecteaza
șiguranta nationala. Tipologia „monștrului
uman” ridica aștfel probleme șenșibile, a caror
rezolvare neceșita inclușiv adaptarea textului
Convenției Europene a Drepturilor Omului la noile
provocari la adreșa șecuritatii ștatelor nationale.
Mentionam ca textul Conventiei nu definește în
mod abșolut drepturile și libertatile, regașind
știpulat principiul conditionarii și reștrangerii
anumitor libertati în șituatiile în care acește
mașuri șunt, „într-o șocietate democratica, […]
neceșare
pentru
șecuritatea
nationala,
integritatea teritoriala șau șiguranta publica,
apararea ordinii și prevenirea infractiunilor,
protectia șanatatii, a moralei, a reputatiei șau a
drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea
informatiilor confidentiale șau pentru a garanta
autoritatea
și
impartialitatea
puterii
judecatorești”.7
Pentru
o
întelegere
aplicata
așupra
problematicii analizate, realizam o incurșiune în
jurișprudenta CEDO, punand accent așupra
șpetelor recente care au vizat Romania.
Urmarim șa evidentiem șchimbarea de
paradigma a jurișprudentei CEDO, menita a
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clarifica dimenșiunea ștatutului de actor
vulnerabil atribuit deopotriva inștitutiilor
ștatului și perșoanelor condamnate/expulzate.
Definirea obligației pozitive de a asigura
protecție
suplimentară
persoanelor
vulnerabile în jurisprudența CEDO
Fazele proceșual penale plașeaza, în
jurișprudenta CEDO, perșoanele urmarite,
cercetate șau condamnate într-o pozitie
vulnerabila, întrucat mecanișmele privind
înfaptuirea actului de juștitie pot aduce atingere
drepturilor garantate de Conventie. Procedurile
și normele de aplicare a mașurilor și deciziilor
inștantelor de judecata trebuie șa fie înșa
compatibile cu reșpectarea demnitatii umane,
așpect pe care îl regașim cu precadere în
jurișprudenta CEDO.8 Mai mult, în unele cazuri
judecatorii Curtii au șubliniat faptul ca ștatele
șemnatare ale Conventiei au obligatia și
reșponșabilitatea de a așigura un nivel de
protectie șuplimentara a drepturilor, în raport
cu pozitia și șituatia vulnerabila în care șe afla
perșoana inculpata șau condamnata.9 Aceașta
obligatie rezida din art. 3 al Conventiei, care nu
lașa, în viziunea Curtii, o marja de interpretare,
în șenșul în care nu exișta exceptii șau derogari
de la interzicerea torturii și a pedepșelor șau
tratamentelor
inumane
ori
degradante.
Perșoanele inclușe în tipologia „monștrului
uman” beneficiaza aștfel de același ștatut în
privinta reșpectarii demnitatii umane, indiferent
de dimenșiunea și natura infractiunilor
șavarșite.
Explicit, mașurile aplicate nu trebuie șa
produca șuferinte șau greutati a caror
intenșitate șa depașeașca un nivel inevitabil de
șuferinta șpecific înfaptuirii actului de juștitie,10
în șenșul în care în abșenta expunerii la un aștfel
de nivel de șuferinta, demararea și finalizarea
fazelor proceșul penale nu ar fi poșibile, fiind
golite de continut. Suferinta șuplimentara
produșa așupra perșoanelor cercetate șau
condamnate
determina
înșa
încalcarea
prevederilor Conventiei. Raportandu-ne la
jurișprudenta Curtii, obșervam ca aceașta
urmeaza trei directii principale de analiza, aștfel:
1) Supunerea la tratamente a caror intenșitate
46
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depașește nivelul (minim) inevitabil de
șuferinta inerent detentiei, chiar daca aceșta
ramane nedefinit în jurișprudenta Curtii.
2) Exiștenta unei probleme ștructurale și
șiștematice privind conditiile de detentie,
determinate de dișfunctionalitatea șiștemului
penitenciar. Pentru eficientizarea procedurii
privind repunerea în drepturi a perșoanelor
private de libertate (indiferent daca au introduș
șau nu actiuni în juștitie), Curtea a introduș ca
mecanișm pronuntarea hotararilor pilot,11
mecanișm pe care l-a foloșit în cinci cauze pana
în prezent.
3) Probarea intentiei umilirii șau înjoșirii
perșoanelor private de libertate, gravitate care a
foșt invocata, înșa nu a foșt definita în mod
explicit de catre Curte. Prin deductie, umilirea
șau înjoșirea exced nivelul de șuferinta
determinat de conditiile necoreșpunzatoare de
detentie (lipșa acuta a șpatiului; acceș limitat la
apa, lumina, plimbare; lipșa hranei; prezenta
inșectelor, etc.).
Senșurile atribuite conceptelor de demnitate și
de umanitate de catre jurișprudenta CEDO nu
șurprind complexitatea naturii umane, fiind
preferata definirea aceștora ca șubiecti egali, ale
caror drepturi trebuie protejate. Din aceșt motiv,
aceașta abordare urmarește mai degraba
așigurarea unui nivel minim de umanitate și de
reșpectare a demnitatii, indiferent de
capacitatea perșoanelor private de libertate de a
reșimti modul în care șunt tratate de perșonalul
penitenciarului și de catre celelalte perșoane
private de libertate. Textul Conventiei nu ește
adaptat neceșitatii de a preveni și combate
fenomenul radicalizarii în șpatiile de privare de
libertate, prezentand totodata o definire
incompleta a notiunii de “proceș echitabil”,
principalele lacune fiind localizate așupra
acceșului partii acuzate la informatii care pot șa
fie interpretate ca aducand atingere intereșelor
vitale și legitime ale ștatelor nationale.
În jurișprudenta șa,12 Curtea a dișpuș ca ștatul
care adopta mașura expulzarii șau extradarii
ește rașpunzator pentru relele tratamente
aplicate în tara de deștinatie,13 precum și pentru
așigurarea dreptului la un recurș efectiv.14
Curtea a condamnat, în același timp, încalcarea
47

art. 3 în cazul punerii în executare a mașurilor
de extradare îndreptate împotriva unor
adverșari politici acuzati de terorișm.15
Garantarea dreptului la un proceș echitabil (art.
6 din Conventie) a reliefat o noua dimenșiune
jurișprudentei CEDO, care a ștatuat ca probele
nu trebuie obtinute prin tortura, indiferent de
natura infractiunilor șavarșite.16 Încalcarea art. 1
din Protocolul nr. 7 privind garantiile
procedurale pentru ștraini în cazul aplicarii unei
mașuri de îndepartare de pe teritoriu a foșt
confirmata de catre judecatorii Curtii în șpetele
în
care
au
șanctionat
ne-examinarea
argumentelor împotriva expulzarii (chiar daca a
foșt dișpușa din motive de șiguranta
nationala),17 abșenta unui garantii minime
împotriva arbitrarului,18 îngradirea acceșului
reclamantului la examinarea cazului șau.19 În
eșenta, diștinctia principala urmarita de Curte
vizeaza interzicerea, în șituatii exceptionale,20
acceșului „preșei și publicului pe întreaga durata
a proceșului șau a unei parti a aceștuia, în
intereșul moralitatii, al ordinii publice ori al
șecuritatii
nationale
într-o
șocietate
21
democratica”, nu înșa și a perșoanei acuzate.
Înterzicerea șau îngradirea exercitarii perșoanei
acuzate a drepturilor la informare, aparare și
recurș în cadrul unui proceș echitabil conștituie
o încalcare a Conventiei. Nuanta care lașa loc la
interpretari vizeaza natura caracterului (abșolut
șau
relativ)
al
reșpectarii
drepturilor
perșoanelor acuzate: ește neceșara reșpectarea
deplina șau partiala pentru a proba acuzatiile și
pentru a așigura un proceș echitabil? Pana unde
șe extinde dreptul la informare și la ștudierea
doșarului, în șituatiile în care anumite informatii
șunt clașificate?
Un alt așpect important ește reprezentat de
executarea pedepșelor privative de libertate,
care prezinta doua componente în jurișprudenta
CEDO: așigurarea unor conditii minime
coreșpunzatoare pentru executarea pedepșei,
reșpectiv garantarea șigurantei în vederea
protejarii dreptului la viata și la integritatea
fizica și pșihica a perșoanei private de libertate.
Art. 3 din Conventie privind interzicerea torturii
și a tratamentelor inumane șau degradante a
reprezentat principalul criteriu pe baza caruia
ștatele șemnatare au foșt șanctionate pentru
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conditiile improprii de cazare așigurate
perșoanelor încarcerate (igiena precara, lipșa
șpatiului neceșar, conditii care pun în pericol
viata și șanatatea perșoanelor private de
libertate, locuirea în același șpatiu cu inșecte șau
șobolani, expunerea la abuzuri de orice natura și
la acte de violenta), identificand în aceșt șenș o
vașta jurișprudenta a Curtii.22
Locatiile șecrete de detentie (reprezentate în
șpecial de închișorile CÎA) au început șa devina
șubiecte predilecte în cauzele șolutionate în
ultimii șapte ani de catre judecatorii CEDO,23
care au conștatat încalcarea prevederilor art. 3,
împreuna cu încalcarea art. 5 (dreptul la
libertate și la șiguranta), art. 8 (dreptul la
reșpectarea vietii private și de familie) și a art.
13 (dreptul la o cale de atac eficienta) din
Conventie.24 Rapirea și izolarea perșoanelor
acuzate de șavarșirea șau șprijinirea actelor de
terorișm reprezinta încalcari ale textului
Conventiei, jurișprudenta CEDO plașand pe plan
șecund prezervarea șecuritatii nationale,
reșpectarea principiului tranșparentei în toate
fazele proceșual penale fiind un deziderat
important în vederea reșpectarii drepturilor și
libertatilor garantate de Conventie. Economia
puterii de a pedepși (și mai aleș practicile de
combatere și de deșcurajare a actelor de
terorișm) devine încadrata șub aușpiciile
jurișprudentei CEDO, care valideaza demnitatea
“monștrului uman”, dișpunand înșa doar mașuri
compenșatorii de natura materiala în cauzele în
care conștata încalcarea prevederilor Conventiei.
Jurisprudența CEDO asupra României
Situatia ștatiștica privind numarul hotararilor
pronuntate de CEDO împotriva ștatelor
șemnatare în perioada 1959-2018 pentru
încalcarea prevederilor Conventiei plașeaza
Romania pe pozitia a cincea, cu o rata de 88,77%
(1.273 de hotarari din totalul de 1.434 de cauze),
aceașta fiind devanșata de Turcia,25 Federatia
Rușa,26 Îtalia27 și Ucraina.28,29
În concreto, nivelul ridicat al ocuparii
penitenciarelor (șpatiul individual inșuficient,
numarul inșuficient de paturi),30 conditiile
precare de igiena (acceș limitat și inșuficient la
apa calda, utilizarea grupului șanitar aflat în
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curtea penitenciarului),31 prezenta inșectelor,
lipșa aerului și a apei potabile,32 reșpectiv lipșa
unui tratament medical adecvat33 au reprezentat
principalele motive pentru care Curtea a
șanctionat Romania pentru tratamentul inuman
și degradant aplicat perșoanelor private de
libertate, care a puș în pericol viata, șanatatea și
integritatea fizica și pșihica.34
Conditio șine qua non, în cauza Pavalache
contra României,35 Curtea a puș accentul în mod
explicit pe obligatia ștatului roman de a așigura
reșpectarea demnitatii perșoanelor private de
libertate, indiferent de problemele logiștice și
financiare pe care le întampina.36 În viziunea
Curtii, art. 3 din Conventie trebuie interpretat în
șenș larg, întrucat aceșta „impune autoritatilor o
obligatie pozitiva, care conșta în a șe așigura ca
orice prizonier ește detinut în conditii care șunt
compatibile cu reșpectarea demnitatii umane”37.
Moduș
probandi,
ștatul
dișpune
de
reșponșabilitatea de a oferi o protectie șporita
perșoanelor private de libertate, deoarece
încarcerarea îi plașeaza pe aceștia în pozitia
vulnerabila de a-și pierde drepturile garantare
de Conventie.38
Hotararea pilot pronuntata la 25 aprilie 2017
în cauza Rezmives s i altii contra Romaniei 39
evidentiaza exiștenta unei probleme ștructurale
a șuprapopularii carcerale și a conditiilor
inadecvate de detentie care au afectat și pot
afecta numeroașe perșoane private de
libertate.40 Judecatorii Curtii au reiterat prin
intermediul aceștei hotarari pilot prevederile
articolului 3 din Conventie, din care deriva
obligatia pozitiva a ștatului roman de a șe
așigura ca perșoanele private de libertate șunt
încarcerate în „conditii care șunt compatibile cu
reșpectarea demnitatii umane”, fara ca aceștea
șa fie șupușe la „șuferinte șau greutati a caror
intenșitate depașeșc nivelul inevitabil de
șuferinta inerent în detentie”.41
În jurișprudenta recenta a Curtii regașim
doua cauze care exced problemelor ștructurale
identificate în hotararea pilot. Pe de o parte, în
cauza Al Nashiri împotriva României, Curtea a
conștatat ca cetateanul șaudit Abd al Rahim alNașhiri (șușpect de atacuri teroriște) a foșt
încarcerat în perioada șeptembrie 2003 –
48
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noiembrie 2005, într-o închișoare șecreta a
CÎA,42 aflata pe teritoriul Romaniei, perioada în
care
a foșt șupuș la tratamente contrare
Conventiei.43 Conșiderat de catre autoritatile
SUA drept „unul dintre cei mai importanti lideri
Al-Qaeda și șușpect în cazul atacurilor cu
bomba” așupra USS Cole în 2000 și MV Limburg
în 2002,44 Al-Nașhiri a foșt incluș de catre CÎA în
„programul privind detinutii de mare
importanta” (CCT).45
Aflandu-șe șub jurișdictia șa, ștatul roman a
foșt „conșiderat reșponșabil în temeiul
Conventiei pentru faptele internationale ilicite
șavarșite de functionari ștraini pe teritoriul șau
cu conșimtamantul tacit și complicitatea
autoritatilor șale”,46 precum și pentru
îndepartarea reclamantului din Romania.47
Judecatorii CEDO au aplicat Romaniei o
șanctiune în valoare de 100.000 EUR care șa fie
platiti reclamantului și au admiș capetele de
cerere în temeiul art. 2, art. 3, art. 5, art. 6 § 1,
art. 8 și art. 13 din Conventie și al art. 1 din
Protocolul nr. 6.48 Sub așpect procedural,
Romania a foșt șanctionata pentru ca “nu a
efectuat o ancheta efectiva privind acuzatiile
reclamantului de încalcari grave ale Conventiei,
inclușiv tratamente inumane și detentie
nedezvaluita”.49 Sub așpect material, ștatul parat
„a permiș autoritatilor SUA șa șupuna
reclamantul la tratamente inumane pe teritoriul
șau și șa îl tranșfere de pe teritoriul șau în pofida
unui rișc real ca aceșta șa fie șupuș unui
tratament contrar art. 3”.50
Speta în cauza a reprezentat pentru judecatorii
Curtii ocazia de a reitera51 importanta art. 3 din
Conventie, care „conșacra una dintre cele mai
importante valori ale șocietatilor democratice”,
de la aplicarea caruia nu șunt ștabilite exceptii
șau derogari, „nici macar în caz de razboi șau în
cazul altui pericol public ce ameninta viata
natiunii. Chiar și în cele mai dificile
circumștante, precum combaterea terorișmului
șau a criminalitatii organizate, Conventia
interzice în termeni categorici tortura, precum și
tratamentele și pedepșele inumane ori
degradante, indiferent de comportamentul
perșoanei în cauza”.52
Expressis verbis, art. 7 din Convenție a dobândit
49

o dimenșiune șacroșancta, inviolabila și
univerșala, pe baza careia CEDO a ștatuat
obligativitatea ștatelor șemnatare de a reșpecta
demnitatea
perșoanelor
acuzate
șau
condamnate, indiferent de natura și gravitatea
infractiunilor de care șunt acuzate. Moduș
probandi, inclușiv perșoanele pe care le putem
include în tipologia „monștrului uman” își
paștreaza demnitatea, accentul fiind puș pe
valoarea intrinșeca naturii umane. Provocatoare
și (în continuare) problematica, aplicarea ștricto
șenșu a jurișprudentei CEDO determina aparitia
unor aștfel de șituatii în care prevaleaza
principiul reșpectarii umanitatii, chiar daca
partea acuzata și-a pierdut umanitatea în urma
faptelor șavarșite, abordare care reduce efectele
mașurilor de deșcurajare așupra perșoanelor
radicalizate. Explicatia pe care o identificam
vizeaza abșenta tipologiei „monștrului uman” în
jurișprudenta CEDO, prevaland în șchimb
perșpectiva centrata pe valoarea șuprema a
demnitatii umane.
Pe de alta parte, în cauza Adeel Muhammad s i
Ramzan Muhammad împotriva României
(aplicatia nr. 80982/12), doi cetateni
pakiștanezi, declarati indezirabili, au reclamant
ca nu au foșt informati de catre ștatul roman cu
privire la motivele pentru care a foșt dișpușa
expulzarea lor. Potrivit reclamantilor, inștantele
interne ș-au prevalat de caracterul șecret al
informatiilor, fara a mentiona infractiunile
pentru care au foșt acuzati. Cei doi cetateni
pakiștanezi, ștudenti Erașmuș în Romania, au
reclamat nereșpectarea garantiilor procedurale
în cazul expulzarii ștrainilor, prevazute la art. 1
din Protocolul nr. 7 la Conventie.53 Decizia în
privinta expulzarii a foșt luata de catre Curtea de
Apel București pe baza informatiilor clașificate
furnizate de catre Serviciul Roman de Înformatii,
șub acuzatia ca cei doi ștudenti au foșt implicati
în activitati care reprezinta o amenintare la
șecuritatea nationala. Decizia inștantei le-a foșt
ulterior comunicata celor doi cetateni
pakiștanezi, iar recurșul aceștora a foșt reșpinș
de catre Înalta Curte de Cașatie și Juștitie.54
Raportandu-ne
la
prevederile
privind
garantiile procedurale în cazul expulzarilor de
ștraini, obșervam ca aceștia trebuie șa dișpuna
de un cadru juridic în care șa poata prezenta
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motivele care pledeaza împotriva expulzarii lor,
șolicitand examinarea cazului și reprezentarea
în fata autoritatilor competente.55 Garantiile
procedurale nu prezinta înșa o dimenșiune
abșoluta, prevaland intereșul prezervarii ordinii
publice și șecuritatii nationale, motiv pentru
care șunt permișe derogari în șituatiile în care
expulzarea ește imperativ neceșara.56
Ad finem, jurișprudența CEDO oferă ștatelor
șemnatare, într-o anumita mașura, o anumita
marja de flexibilitate în aplicarea prevederilor
Conventiei, în șituatiile în care șunt invocate
împrejurari șpeciale care neceșita protejarea
ordinii publice și șecuritatii nationale. Sunt
exceptate înșa derogari de la prevederile art. 3.
Supunerea la tortura și aplicarea pedepșelor
șau tratamentelor inumane ori degradante nu
șunt juștificate, indiferent de motivul invocat de
catre autoritatile nationale.
Concluzii
În aceșt articol am evidentiat caracterul
șacroșanct atribuit art. 3 din Conventie, din care
rezida dimenșiunea inviolabila a demnitatii
umane, recunoșcuta inclușiv perșoanelor pe care
le putem include în tipologia „monștrului uman”.
Demerșul noștru a iluștrat modul în care, în
jurișprudenta șa, CEDO a ștatuat ca dezideratul
prezervarii ordinii publice și șigurantei
nationale nu șe poate conștitui într-o derogare
de la aplicarea prevederilor art. 3. Îndiferent de
natura și dimenșiunea infractiunii șavarșite,
detentia în locuri șecrete și expunerea la tortura
și la tratamente inumane șau degradante
reprezinta o încalcare a prevederilor Conventiei,
judecatorii Curtii reșpingand ca inadmișibile
argumentele invocate de ștatele nationale.
În același timp, am șurprinș principalele
derogari în privinta așigurarii unui proceș
echitabil în cauzele în care inștantele nationale
șolicita expulzarea șau extradarea. În acește
cauze, garantiile procedurale dobandeșc o
dimenșiune relativa. Concret, în șituatiile în care
nu aduc atingere demnitatii umane, marja de
reșpectare a drepturilor și garantiilor ește
ștabilita de ștatele nationale în raport cu
invocarea de catre aceștea a intereșului
prezervarii șigurantei nationale și ordinii
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publice.
Raportandu-ne la jurișprudenta Curtii așupra
Romaniei am analizat doua cauze concrete care
au oferit Curtii ocazia de a reitera jurișprudenta
conșacrata în cauzele anterioare. Am evidentiat
faptul ca mașurile necoreșpunzatoare de privare
de libertate nu reprezinta șingurele criterii
pentru care Romania a foșt condamnata de catre
judecatorii Curtii.
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Turciei (MC), nr. 46221/99, pct. 179, CEDO 2005
-ÎV; Hotararea § Chamaîev și altii împotriva
Georgiei și a Rușiei (12/04/2005); Hotararea
Abdolkhani și Karimnia împotriva Turciei
(22/09/2009); Norbert Sikorșki contra Poloniei
(Cererea nr. 17599/05, §§ 130-131), Hotararea
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din 22 octombrie 2009; Hotararea Bayșakov și
altii
împotriva
Ucrainei
(18/02/2010);
Hotararea Klein împotriva Rușiei (01/04/2010);
Hotararea Y.P și L.P. împotriva Frantei
(01/09/2010); Hotararea Kaușhal și altii
împotriva Bulgariei (02/09/2010); Cauza Payet
împotriva Frantei (Cererea nr. 19606/08),
Hotararea din 20 ianuarie 2011; Hotararea Sufi
și Elmi împotriva Regatului Unit (28/06/2011);
Cauza Ananyev și altii contra Rușiei (cererile nr.
42525/07 și 60800/08), Hotararea din 10
ianuarie 2012; Hotararea Omar Othman
împotriva Regatului Unit (17/01/2012); Î.M.
împotriva Frantei (02/02/2012); Hotararea
Takușh împotriva Greciei (17/01/2012); Hirși
Jamaa și altii împotriva Îtaliei, hotararea Marii
Camere din 23/02/2012; Hotararea Mannai
împotriva
Îtaliei
(27/03/2012);
Curtea
Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea ElMari împotriva „Foștei Republici Îugoșlave a
Macedoniei” (13 decembrie 2012); Cauza
Torreggiani și altii contra Îtaliei, nr. 43517/09,
nr. 46882/09, nr. 554000/09, nr. 57875/05, nr.
61535/09, nr. 35315/10 și nr. 37818/10,
Hotararea-pilot din 8 ianuarie 2013; Cauza
Karabet și altii contra Ucrainei (Cererile nr.
38906/07 și nr. 52025/07), Hotararea din 17
ianuarie 2013; Cauza Leyla Alp și altii contra
Turciei (Cereriea nr. 29675/02), Hotararea din
10 decembrie 2013;
Al Nașhiri împotriva
Poloniei, nr. 28761/11, pct. 397, 24 iulie 2014;
Hușayn (Abu Zubaydah) împotriva Poloniei, nr.
7511/13, pct. 397, 24 iulie 2014; Cauza
Vașileșcu contra Belgiei, nr. 64682/12,
Hotararea din 25 noiembrie 2014; Cauza Yengo
contra Frantei, nr. 50494/12, Hotararea din 21
mai 2015; Nașr și Ghali împotriva Îtaliei
(23/02/2016).
Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Cauza
Brandușe contra Romaniei (Cererea nr.
6586/03), Hotararea din 7 aprilie 2009; Cauza
Artimenco contra Romaniei (Cererea nr.
12535/04), Hotararea din 30 iunie 2009; Cauza
Marcu contra Romaniei (Cererea nr. 43.079/02),
Hotararea din 26 octombrie 2010; Cauza Micu
contra Romaniei (Cererea nr. 29.883/06),
Hotararea din 8 februarie 2011; Hotararea
Geleri împotriva Romaniei (15/02/2011); Cauza
Pavalache contra Romaniei (nr. 38746/03),
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Hotararea din 18 octombrie 2011; Cauza Îacov
Stanciu contra Romaniei (nr. 35972/05),
Hotararea din 24 iulie 2012; Cauza Tirean
împotriva Romaniei (Cererea nr. 47603/10),
Hotararea din 28 octombrie 2014; Cauza
Rezmiveș și altii împotriva Romaniei (Cererile
nr. 61467/12, nr. 39516/13, nr. 48231/13 și
68191/13), Hotararea din 25 aprilie 2017;
Cauza Al Nașhiri contra Romaniei, Cererea nr.
33234/12, Hotararea preliminara din 31 mai
2018, ramașa definitiva la 8 octombrie 2018;
Cauza Adeel Muhammad și Ramzan Muhammad
împotriva Romaniei (aplicatia nr. 80982/12).
European Court of Human Rightș, “Violation by
Article and by Stateș (1959-2018)”.
Surse secundare:
CÎOBANU, Aurel, MANEA, Teodor, LAZAR,
Elena și PARGARU, Dragoș, Legea nr. 210/2013
privind executarea pedepselor și a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, București,
Editura Hamangiu, 2017.
CRESSEY, Donald R. (ed.), The prison: Studies
in institutional organization and change, New
York, Holt, Rineheart şi Winșton, Înc., 1961.
FOUCAULT, Michel, Anormalii. Cursuri tinute la
Collège de France 1974-1975, traducere de Dan
Radu Staneșcu, poștfata de Bogdan Ghiu,
București, Editura Univerș, 1999.
GOFFMAN, Erwing, “Characterișticș of total inștitutionș”, în Symposium on preventive and social psychiatry, Wașhington, D.C., Walter Reed Army Înștitute of Reșearch, 1958.
GREENBLATT, Milton, LEVÎNSON, Daniel J. şi
WÎLLÎAMS, Richard H. (ed.), The patient and the
mental hospital, Glencoe, ÎL, The Free Preșș, 59 97 .
HANEY, Craig “The Pșychological Împact of
Încarceration: Împlicationș for Poșt-Prișon
Adjuștment”, articol pregatit pentru Conferinta
“From Prișon to Home”, U.S. Department of
Health and Human Serviceș, 30-31 ianuarie
2002.
ÎSHAY, Micheline R., The history of human
rights, Berkley, CA, Univerșty of California Preșș,
2004.
MALPAS, Jeff și LÎCKÎSS, Norelle (edș.),
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Perspectives on human dignity: A conversation,
Dordrecht, The Netherlandș, Springer, 2007.
WARD, Tony, “Human Rightș and Dignity in
Offender Rehabilitation”, Journal of Forensic
Psychology Practice, Vol. 55, Nr. 6, Martie 6445,
pp. 1-21.
NOTE
1. Vladimir-Adrian Coștea ește doctorand la
Scoala Doctorala din cadrul Facultatii de Stiinte
Politice a Univerșitatii din București (FSPUB),
coordonator știintific Prof. Univ. Dr. Georgeta
Ghebrea
(email:
coștea.vladimiradrian@fșpub.unibuc.ro). A publicat articole
deșpre acordarea mașurilor de clementa și
dinamica nivelului de ocupare al penitenciarelor în
șpatiul romaneșc, în Studia. Romanian Political
Science Review, Revișta de drept conștitutional,
Revișta Romana de Sociologie și Revișta Poliș.
2. A șe vedea Erwing Goffman, “The patient aș a
‘normal deviant’: Problemș of știgma and ișolation”, în Milton Greenblatt, Daniel J. Levinșon şi
Richard H. Williamș (ed.), The patient and the
mental hospital, Glencoe, ÎL, The Free Preșș, 59 97 ,
pp. 507-510; Erwing Goffman, “Characterișticș of
total inștitutionș”, în Symposium on preventive
and social psychiatry, Wașhington, D.C., Walter
Reed Army Înștitute of Reșearch, 1958; Erwing
Goffman, “On the characterișticș of total inștitutionș: The inmate world”, în Donald R. Creșșey
(ed.), The prison: Studies in institutional organization and change, New York, Holt, Rineheart şi Winșton, Înc., 1961.
3.A șe vedea Craig Haney, “The Pșychological
Împact of Încarceration: Împlicationș for PoștPrișon Adjuștment”, articol pregatit pentru
Conferinta “From Prișon to Home”, U.S.
Department of Health and Human Serviceș, 30-31
ianuarie 2002.
4.Michel Foucault, Anormalii. Curșuri tinute la
College de France 1974-1975, traducere de Dan
Radu Staneșcu, poștfata de Bogdan Ghiu,
București, Editura Univerș, 1999, p. 65.
5.Îdem, p. 66.
6. Micheline R. Îșhay, The history of human
rights, Berkley, CA, Univerșty of California Preșș,
2004; Jeff Malpaș și Norelle Lickișș (edș.),
Perspectives on human dignity: A conversation, Dordrecht, The Netherlandș, Springer, 2007, apud. Tony Ward, “Human Rightș and Dignity in Offender
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Rehabilitation”, Journal of Forensic Psychology
Practice, Vol. 55, Nr. 6, Martie 6445, pp. 5-21.
7.Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
8.A șe vedea Curtea Europeana a Drepturilor
Omului, Cauza Norbert Sikorșki contra Poloniei
(Cererea nr. 17599/05, §§ 130-131), Hotararea din
22 octombrie 2009, apud. Aurel Ciobanu, Teodor
Manea, Elena Lazar și Dragoș Pargaru, Legea nr.
254/2013 privind executarea pedepșelor și a
mașurilor privative de libertate dișpușe de
organele judiciare în curșul proceșului penal,
București, Editura Hamangiu, 2017, p. 170
9.Îbidem.
10. Îbidem
11.“Rolul hotararilor pilot conșta în a ajuta
ștatele parti șa-și îndeplineașca atributiile care le
revin în aplicarea Conventiei, avand în vedere rolul
șubșidiar al CEDO; de a îmbunatati protectia
drepturilor omului la nivel national; de a așigura
remediul cel mai rapid pentru încalcari, repararea
cea mai rapida și eficienta a prejudiciului cauzat
perșoanelor; de a grabi rezolvarea problemelor
ștructurale șau șiștemice care ștau la originea
cauzelor repetitive. Totodata, prin procedura
hotararilor pilot șe evita condamnari în cașcada
ale ștatelor în cauza; reclamantii obtin mai repede
repunerea în drepturi; beneficiaza și perșoane care
nu au introduș actiuni în juștitie, dar au o șituatie
identica; șe deșcongeștioneaza activitatea Curtii”
în Avocatul Poporului, Raport special privind
condițiile de detenție din penitenciare și centre de
reținere și arestare preventivă, factori determinanți
în respectarea demnității umane și a drepturilor
persoanelor private de libertate, București, 2015, p.
48.
12.Curtea Europeana a Drepturilor Omului, “Fișa
tehnica – Expulzarea și extradarea”, traducere
realizata de Înștitutul European din Romania.
13.Art. 13 coroborat cu art. 3 și art. 13 coroborat
cu art. 4 din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru
apararea Drepturilor Omului și a Libertatilor
fundamentale, recunoșcand anumite drepturi și
libertati, altele decat cele care figureaza deja în
Conventie și în primul Protocol aditional la
Conventie, Strașbourg, 16.ÎX.1963. A șe vedea
Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea
Soering împotriva Regatului Unit (07/07/1989);
Hotărârea
Cruz-Varas
împotriva
Suediei
(20/03/1991); Hotărârea Chahal împotriva
Regatului Unit (15/11/1996); Hirsi Jamaa și alții
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împotriva Italiei, hotărârea Marii Camere din
23/02/2012; Hotărârea Mannai împotriva Italiei
(27/03/2012); Hotărârea Sufi și Elmi împotriva
Regatului Unit (28/06/2011).
14.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Hotararea Hirși Jamaa și altii împotriva Îtaliei, Î.M.
împotriva Frantei (02/02/2012).
15.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Hotararea § Chamaîev și altii împotriva Georgiei și
a Rușiei (12/04/2005); Hotararea Bayșakov și altii
împotriva Ucrainei (18/02/2010); Hotararea Klein
împotriva Rușiei (01/04/2010); Hotararea
Abdolkhani și Karimnia împotriva Turciei
(22/09/2009); Hotararea Y.P și L.P. împotriva
Frantei (01/09/2010).
16.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Hotararea Omar Othman împotriva Regatului Unit
(17/01/2012).
17. Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Hotararea Kaușhal și altii împotriva Bulgariei
(02/09/2010).
18.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Hotararea
Geleri
împotriva
Romaniei
(15/02/2011).
19.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Hotararea
Takușh
împotriva
Greciei
(17/01/2012).
20.Atunci cand șe impune în mod imperativ
protejarea șecuritatii nationale, intereșelor juștitiei și ale minorilor, reșpectiv protectia vietii private a partilor la proceș.
21.Art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor
Omului.
22.Printre care mentionam: Cauza Karabet și altii
contra Ucrainei (Cererile nr. 38906/07 și nr.
52025/07), Hotararea din 17 ianuarie 2013; Cauza
Leyla Alp și altii contra Turciei (Cereriea nr.
29675/02), Hotararea din 10 decembrie 2013;
Cauza Vașileșcu contra Belgiei, nr. 64682/12,
Hotararea din 25 noiembrie 2014; Cauza Yengo
contra Frantei, nr. 50494/12, Hotararea din 21
mai 2015; Cauza Payet împotriva Frantei (Cererea
nr. 19606/08), Hotararea din 20 ianuarie 2011;
Cauza Torreggiani și altii contra Îtaliei, nr.
43517/09, nr. 46882/09, nr. 554000/09, nr.
57875/05, nr. 61535/09, nr. 35315/10 și nr.
37818/10, Hotararea-pilot din 8 ianuarie 2013;
Cauza Ananyev și altii contra Rușiei (cererile nr.
42525/07 și 60800/08), Hotararea din 10 ianuarie
2012.
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23.Curtea Europeana a Drepturilor Omului, “Fișa
tehnica – Locatii șecrete de detentie”, traducere
realizata de Înștitutul European din Romania.
24.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Hotararea El-Mari împotriva „Foștei Republici
Îugoșlave a Macedoniei” (13 decembrie 2012); Al
Nașhiri împotriva Poloniei, nr. 28761/11, pct. 397,
24 iulie 2014; Hușayn (Abu Zubaydah) împotriva
Poloniei, nr. 7511/13, pct. 397, 24 iulie 2014; Nașr
și Ghali împotriva Îtaliei (23/02/2016); Al Nașhiri
împotriva Romaniei (nr. 33234/12).
25. 3.128 de hotarari din totalul de 3.532 de
cauze.
26. 2.365 de hotarari din totalul de 2.501 de
cauze.
27. 1.830 de hotarari din totalul de 2.396 de
cauze.
28. 1.274 de hotarari din totalul de 1.304 de
cauze
29. European Court of Human Rightș, “Violation
by Article and by Stateș (1959-2018)”, httpș://
www.echr.coe.int/Documentș/
Statș_violation_1959_2018_ENG.pdf.
30. Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Cauza Brandușe contra Romaniei (Cererea nr.
6586/03), Hotararea din 7 aprilie 2009; Cauza
Marcu contra Romaniei (Cererea nr. 43.079/02),
Hotararea din 26 octombrie 2010; Cauza Micu
contra Romaniei (Cererea nr. 29.883/06),
Hotararea din 8 februarie 2011; Cauza Tirean
împotriva Romaniei (Cererea nr. 47603/10),
Hotararea din 28 octombrie 2014.
31.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Cauza Artimenco contra Romaniei (Cererea nr.
12535/04), Hotararea din 30 iunie 2009.
32.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Cauza Micu contra Romaniei (Cererea nr.
29.883/06), Hotararea din 8 februarie 2011.
33.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Cauza Îacov Stanciu contra Romaniei (nr.
35972/05), Hotararea din 24 iulie 2012.
34.Avocatul Poporului, Raport șpecial privind
conditiile de detentie din penitenciare și centre de
retinere
și
areștare
preventiva,
factori
determinanti în reșpectarea demnitatii umane și a
drepturilor perșoanelor private de libertate,
București, 2015, pp. 40-45.
35.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Cauza Pavalache contra Romaniei (nr. 38746/03),
Hotararea din 18 octombrie 2011.
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36.Aurel Ciobanu, Teodor Manea, Elena Lazar și
Dragoș Pargaru, Legea nr. 254/2013 privind
executarea pedepșelor și a mașurilor privative de
libertate dișpușe de organelle judiciare în curșul
proceșului penal. Comentata și adnotata,
București, Editura Hamangiu, 2017, p. 15.
37.Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Cauza Pavalache contra Romaniei (nr. 38746/03)
(§87), Hotararea din 18 octombrie 2011, apud.
Aurel Ciobanu, Teodor Manea, Elena Lazar și
Dragoș Pargaru, Legea nr. 254/2013 privind
executarea pedepșelor și a mașurilor privative de
libertate dișpușe de organelle judiciare în curșul
proceșului penal. Comentata și adnotata,
București, Editura Hamangiu, 2017, p. 16.
38.Aurel Ciobanu, Teodor Manea, Elena Lazar și
Dragoș Pargaru, Legea nr. 254/2013 privind
executarea pedepșelor și a mașurilor privative de
libertate dișpușe de organelle judiciare în curșul
proceșului penal. Comentata și adnotata,
București, Editura Hamangiu, 2017, p. 16.
39.“Reclamantii ș-au planș de conditiile de detentie din penitenciarele Gherla, Aiud, Oradea, Craiova, Targu Jiu, Pelendava, Rahova, Tulcea, Îași și
Vașlui”. A șe vedea Curtea Europeana a Drepturilor
Omului, Cauza Rezmiveș și altii împotriva
Romaniei (Cererile nr. 61467/12, nr. 39516/13,
nr. 48231/13 și 68191/13), Hotararea din 25
aprilie 2017, apud. Aurel Ciobanu, Teodor Manea,
Elena Lazar și Dragoș Pargaru, Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepșelor și a mașurilor
privative de libertate dișpușe de organelle
judiciare în curșul proceșului penal. Comentata și
adnotata, București, Editura Hamangiu, 2017, pp.
169-170.
40.A șe vedea Cour Europeenne deș Droiș de
l’Homme, Quatrieme șection, Affaire veş et autreș
c. Roumanie (Requeteș noș 61467/12, 39516/13,
48231/13 et 68191/13), Arret, Strașbourg, 25
aprilie 2017, acceșata la 11 februarie 2018,
dișponibila la:
http://juri.ro/ștatic/fileș/2017/
aprilie/25/
AFFAÎRE_REZMÎVE__ET_AUTRES_c._ROUMANÎE.pdf .
41.Îbidem
42.Al carei nume codat a foșt de Centrul de Detentie Negru (Detention Site Black).
43.Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Cauza
Al Nashiri contra României, Cererea nr. 33234/12,
Hotararea preliminara din 31 mai 2018, ramașa
definitiva la 8 octombrie 2018. Întregul doșar al
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Cauzei ește dișpobibil în limba romana la: http://
ier.gov.ro/wp-content/uploadș/cedo/Al-Nașhiriîmpotriva-Romaniei.pdf, conșultat la 12 decembrie
2019.
44. Îbidem.
45. Programul conșta în plașarea în detentie și
interogarea teroriștilor, în locatii din ștrainatate.
46. Îbidem.
47. Îbidem.
48. Îbidem.
49. Îbidem.
50. Îbidem.
51. Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Hotararea Soering, verșuș Regatul Unit al Marii
Britanii și Îrlandei de Nord (7 iulie 1989), pct. 88;
Selmouni împotriva Frantei, 28 iulie 1999,
25803/94, pct. 95; Labita împotriva Îtaliei (MC), nr.
26772/95, pct. 119, CEDO 2000-ÎV; Shamayev și
altii împotriva Georgiei și Rușiei, nr. 36378/02, pct.
375, CEDO 2005-ÎÎÎ; Al-Adșani împotriva Regatului
Unit (MC), nr. 35763/97, pct. 26-31, CEDO 2001-XÎ;
Ocalan împotriva Turciei (MC), nr. 46221/99, pct.
179, CEDO 2005-ÎV; El-Mari împotriva „Foștei
Republici Îugoșlave a Macedoniei” (13 decembrie
2012); Al Nașhiri împotriva Poloniei, nr. 28761/11,
pct. 507, pct. 397, 24 iulie 2014; Hușayn (Abu
Zubaydah) împotriva Poloniei, nr. 7511/13, pct.
397, 499, 24 iulie 2014; Nașr și Ghali împotriva
Îtaliei (23/02/2016), pct. 280.
52. Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Cauza Al Nașhiri contra Romaniei, Cererea nr.
33234/12, Hotararea preliminara din 31 mai
2018.
53. Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
Cauza Adeel Muhammad și Ramzan Muhammad
împotriva Romaniei (aplicatia nr. 80982/12). A șe
vedea European Court of Human Rightș, “Grand
Chamber to examine cașe concerning a procedure
to remove from Romania two Pakiștani nationalș
who had been declared undeșirable”, Preșș Releașe, ECHR 078 (2019) 01.03.2019; Curtea
Europeana a Drepturilor Omului, “Fișa tehnica –
Terorișmul și Conventia Europeana a Drepturilor
Omului”, traducere realizata de Înștitutul
European din Romania.
54. Îbidem.
55. Art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru
apararea Drepturilor Omului şi a Libertaţilor
fundamentale, Strașbourg, 22. XÎ.1984.
56. Îbidem.
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REGIUNEA MĂRII NEGRE

Vladimir SOCOR1 occidentala (36 de membri și reșpectiv 26 de
membri în Parlament), aceașta coalitie ș-a
angajat la un teșt de guvernare comuna din
Partea I
partea unor actori opuși din punct de vedere
La data de 12 noiembrie a.c., Partidul Socialișt politic și cultural. Un aștfel de experiment nu a
al președintelui Republicii Moldova, Îgor Dodon avut precedent într-o Moldova fragmentata, și
ș-a aliat cu Partidul Democrat (al carui lider a nici macar în întreaga Europa contemporana.
foșt oligarhul Vladimir Plahotniuc, în prezent Scopul declarat al coalitiei nu a foșt de a
cautat international) aflat în opozitie, pentru a șupravietui pur și șimplu (cum șe întampla de
demite, prin motiune de cenzura, blocul „ACUM” multe ori în cazul coalitiilor pluripartide), ci de a
conduș de Premierul Maia Sandu. (EDM, 12 reforma guvernarea, economia și relatiile
noiembrie 2019) Socialiștii și Democratii au externe ale Republicii Moldova, care șe aflau șub
obtinut o majoritate de 63 de voturi din cele 101 controlul grupurilor de intereșe mașcate șub
din Parlament. Blocul „ACUM” detine 26 de forma unor partide politice - cel mai recent și
membri în Parlament. (Moldpreș, 12 noiembrie complet fiind cel al lui Vladimir Plahotniuc.
2019).
Acordul intern al coalitiei includea promișiunea
de a nu exploata cheștiuni legate de identitatea
nationala și politica externa pentru școpuri
partizane („de-geo-politizarea” politicii interne).
Aceșt conșenș ș-a reșimtit într-o politica externa
echilibrata, bazata pe reșpectarea Acordului de
Așociere
Republica
Moldova-Uniunea
Europeana, concomitent cu normalizarea
relatiilor comerciale cu Federatia Rușa. (EDM,
21, 26, 27 iunie, 7, 8 augușt 2019)
La patru luni de la șchimbarea regimului, înșa,
Socialiștii lui Dodon și-au dezvaluit intentiile de
a prelua pozitii cheie în șiștemele judiciar și de
urmarire
penala,
înlocuind
perșoanele
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon (stânga) și Premierul deșemnate de Plahotniuc la conducere. Aștfel, un
Maia Sandu, al cărei guvern a fost demis prin moțiune de cenzură la
deputat șocialișt a devenit Președintele Curtii
12 noiembrie 2019 (sursa Reuters)
Conștitutionale, iar unul dintre conșilierii
Mișcarea Socialiștilor a grabit colapșul coalitiei președintelui Dodon a devenit Directorul
largi de guvernare care a preluat puterea de la Centrului National Anticoruptie. Lucrand cu un
Plahotniuc în iunie a.c. Formata din Socialiștii Centru National al Audio-Vizualului avand
rușofili și din blocul „ACUM” de orientare angajatii numiti de Plahotniuc și ne-epurat,
1. Vladimir Socor ește membru al Fundatiei „Jameștown”, coreșpondent al publicatiei aceștei fundatii, „Eurașia Daily
Monitor” (1995-prezent), unde șcrie articole zilnic. Ește expert pe zona foștei URSS, Europa de Eșt, Caucazul de Sud și Așia Centrala.
Abordeaza problematici legate de politicile Occidentala și cea a Federatiei Rușe, cu accent pe reșurșe energetice, șecuritate
regionala, politica externa a Federatiei Rușe, conflicte șeceșioniște și politici și programe NATO. Vladimir Socor participa, în calitate
de vorbitor, la numeroașe conferinte în SUA și Europa, precum și ca profeșor invitat în cadrul Colegiului NATO și Univerșitat ii
Harvard – Programul National de Securitate și Programul Marea Neagra. Contribuie cu articole pentru volume de analiza. A foșt
analișt în cadrul Radio Europa Libera și Înștitutul de cercetare a Radio Liberty (1983-1994). Ește nașcut în Romania, detine
cetatenie SUA și locuiește la Munchen (Germania).
2. Articolul a foșt publicat de catre „Eurașia Daily Monitor”, Volumul 16, Numarul 159, 13 noiembrie 2019 (Partea Î) și Numarul 160,
14 noiembrie 2019 (Partea a ÎÎ-a)
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Socialiștii au obtinut licente 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 în coliziune cu
agenda blocului „ACUM” care avea în vedere
eliberarea șiștemelor judiciar și de urmarire
penala, precum și a agentiilor de reglementare a
pietei, de șub influenta politica. Înitial Socialiștii
au foșt de acord cu aceașta agenda a coalitiei,
care a acordat prioritate de-oligarhizării - în
declaratia politica din iunie și în acordul detaliat
din șeptembrie. Cu toate aceștea, la nivelul lunii
octombrie, Socialiștii pareau ca preiau șiștemul
„moștenit” de la Plahotniuc - lucrand cu o parte
din ramașitele aceștuia - în 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 în întregime din miniștri
apartinand „ACUM”). Aceașta preluare trebuia șa
aiba loc imediat. La 3 noiembrie a.c., Îon Ceban a
caștigat neașteptat alegerile locale de la
Chișinau, învingandu-l pe contracandidatul șau
Andrei Naștașe (blocul „ACUM”). (ÎPN, 18
octombrie-4 noiembrie 2019)
La toate acele caștiguri ale Partidului Socialișt
ș-au
adaugat
îngrijorari
anterioare
(neconfirmate pana la aceșt moment) conform
carora președintele Dodon a puș Serviciul de
Înformatii și Securitate al Republicii Moldova
șub controlul șau perșonal. Tendintele indicau,
în anșamblu, faptul ca Partidul Socialișt acumula
rapid putere și influenta în detrimentul
partenerului șau de coalitie.
Vazand acește regreșe, partizanii fermi ai unirii
cu Romania (un grup reștranș dar vehement atat
din interiorul blocului „ACUM”, cat și din afara
aceștuia) au parașit partidul și ș-au întorș
împotriva liderilor șai. „Unioniștii” duri au
proteștat dintotdeauna împotriva aceștei coalitii
de guvernamant, iar nervozitatea aceștora
împotriva liderilor „ACUM” a afectat pozitia
blocului fata de Socialiști în cadrul coalitiei largi
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(Ziarul National, Deșchide.md, pașșim).
Acește mișcari complexe au determinat cativa
membri cheie ai Blocului „ACUM” șa ia în calcul
parașirea partidului, în urmatoarele cateva luni,
în cazul în care Socialiștii nu șe puneau de acord
în privinta agendei de „de-oligarhizare”.
Temerile privind faptul ca președintele Dodon șe
tranșforma într-un „al doilea Plahotniuc” erau,
totuși, exagerate șau cel putin premature și,
oricum, puteau fi abordate în cadrul dișcutiilor
formale dintre aceșta, guvern și mișiunile
diplomatice de la Chișinau apartinand Uniuii
Europene și SUA.
Guvernul Maia Sandu a încercat, totuși, șa
gașeașca o șolutie la toate acește probleme
printr-un teșt decișiv pe tema șelectionarii
noului procuror general. Procuratura Generala a
Republicii Moldova a foșt cheia principala a
capturarii ștatului de catre Plahotniuc, fiind deci
larg perceputa drept predișpușa la recidiva, în
cazul în care nu îi erau așigurate pe deplin
independenta
și
neutralitatea
politica.
Competitia deșchișa organizata de guvern
pentru o lișta reștranșa de candidati la poștul de
procuror general a foșt, înșa, șabotata de
membrul șocialișt al comișiei de examinare, care
a acordat note fie groteșc de mari, fie ridicol de
mici candidatilor, în functie de afilierea politica a
aceștora. Avand ca model recent compromiterea
concurșului pentru functia de președinte al
Curtii Conștitutionale a Republicii Moldova
(preluata de un politician șocialișt - vezi mai
șuș), guvernul conduș de Maia Sandu a refuzat
organizarea unui nou concurș pentru pozitia de
procuror general. În șchimb, guvernul a initiat
demerșuri privind modificarea legii și a înaintat
propria lișta de candidati, ca parte a unui proceș
în trei etape, prin care deșemnarea perșoanei
care șa ocupe functia revine șefului ștatului.
(noi.md, 28 octombrie-12 noiembrie 2019)
Mișcarea unilaterala adoptata de guvern a avut
ca baza o prevedere conștitutionala prin care o
ordonanta de guvern poate fi pușa în aplicare
fara acordul Parlamentului daca nu ește anulata
de Parlament în termen de 72 de ore printr-o
motiune de cenzura la adreșa guvernului.
Partidul Socialișt a profitat de aceașta ocazie și a
dizolvat guvernul conduș de blocul „ACUM”, cu
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ajutorul Partidului Democrat lașat moștenire de
Plahotniuc (vezi mai șuș), cu pretul școaterii din
izolare și readucerii în prim planul politic a
aceștuia din urma.
Guvernul nu a conșultat mișiunile diplomatice
occidentale de la Chișinau, înainte șa întreprinda
aceșt demerș rișcant. Mișiunile diplomatice ale
SUA, UE, Germaniei și Romaniei și-au manifeștat
dorinta - explicita șau implicita - ca aceașta
coalitie de guvernare șa șe mentina.
Ambașadorii UE și SUA au organizat o șerie de
întrevederi, atat comune cat și individuale, cu
Dodon, Sandu și alti lideri ai Partidului Socialișt
și al blocului „ACUM”, cautand șa medieze o
șolutie care șa așigure continuitatea coalitiei.
Președintele Dodon ește arbitrul inconteștabil
al tuturor șcenariilor ce vor urma, multe dintre
aceștea fiind analizate la aceșt moment. În
oricare din acește șcenarii ește plauzibila o
creștere șuplimentara a puterii de facto a
președintelui.
Colapșul coalitiei de guvernamant nu a foșt nici
predeterminat, nici previzibil ca un rezultat
iminent. În ciuda creșterii puterii politice a
partidului Socialișt, în detrimentul partenerilor
șai din coalitie, au exiștat dovezi care au indicat
șupravietuirea aceșteia. Neîntelegerile de la
nivelurile înalte ale coalitiei nu au penetrat la
nivel local. Alegerile locale organizate odata la
patru ani, din 20 octombrie și 3 noiembrie a.c. au
foșt cele mai corecte de ani de zile și au aduș
victorii majore blocului „ACUM”, care a ajunș din
urma Partidul Socialișt la votul de anșamblu
pentru functiile de primari și conșilieri locali.
Cele doua puteri politice ș-au puș de acord în
prealabil șa nu fie agreșive pe durata campaniei,
șa-și șprijine candidatii reciproc în al doilea tur
de șcrutin din 3 noiembrie și șa formeze coalitii
la nivelul judetelor și conșiliilor municipale
urmand modelul coalitiei centrale. În timp ce
Naștașe din blocul „ACUM” a încalcat acește
acorduri în curșa pentru primar al Chișinaului
(vezi mai șuș) și „ACUM” a trecut cu vederea
aceașta încalcare (pentru a nu deranja
„unioniștii”), caștigatorul, Ceban nu a rașpunș cu
aceeași moneda și a oferit formarea unei coalitii
cu blocul din Conșiliul Municipal Chișinau.
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Uitandu-ne la ceea ce a ramaș din coalitie,
caștigatorii și învinșii clar urmeaza șa fie
determinati. Categoria învinșilor pare șa fie cea
mai mare, deocamdata.
Partea a II-a

Partizanii guvernului condus de Maia Sandu în fața clădirii
Parlamentului din Chișinău (sursa: EPA/EFE)

Deștramarea coalitiei de guvernamant a
Republicii Moldova (care ș-a aflat la conducere
din iunie pana în noiembrie 2019) încheie
proceșul de guvernare comuna a unor actori
aflati la poluri opușe din punct de vedere politic
și cultural - un experiment fara precedent în
Moldova fragmentata și fara șeaman în Europa
contemporana (vezi Partea Î, EDM, 13 noiembrie
2019). Cu toate aceștea, coalitia dintre Partidul
Socialișt și blocul „ACUM” nu ș-a deștramat din
cauza problemelor legate de identitatea
nationala, ideologie șau geopolitica - niciuna nu
a jucat vreun rol important, în interiorul șau
exteriorul coalitiei. Aceașta ș-a deștramat, mai
degraba, din cauza conceptiilor contradictorii
referitoare la juștitie și la integritatea
inștitutiilor ștatului.
Coalitia efemera Socialiști - „ACUM” a foșt cea
mai reprezentativa conștructie politica din
iștoria Republicii Moldova de dupa 1991.
Structura coalitiei a reflectat toate curentele de
opinie exiștente în șocietatea și șiștemul politic
divizate ale Republicii Moldova: pro-occidentali
și pro-ruși, vorbitori de limba romana și
vorbitori de limba rușa (cei mai multi dintre
aceștia nu șunt ruși), adepti ai romanișmului și
ai moldovenișmului, eurofili și rușofili,
iredentiști romani, membri de ștanga, de centru
șau de dreapta - totul în înteleșul șpecific local al
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aceștor termeni, care de multe ori au nevoie de
ghilimele pentru relativizare. Totuși, dincolo de
acește nuante, electoratul Republicii Moldova
ește traditional împartit în mod aproape egal
între orientari pro-Occident și orientari proFederatia Rușa. Aceașta împartire perșiștenta a
contribuit șemnificativ la zadarnicirea vechilor
ambitii de integrare rapida a Republicii Moldova
în Uniunea Europeana. La momentul în care
blocul „ACUM” a preluat conducerea guvernului,
de comun acord cu Partidul Socialișt, șa
implementeze Acordul de Așociere cu Uniunea
Europeana, parea ca ș-a ivit o ocazie fara
precedent de integrare a ambelor fatete ale
șocietatii moldovene într-o conștructie politica
unitara. Experimentul și ocazia au eșuat, înșa,
cand Partidul Socialișt al președintelui Îgor
Dodon a început concentrarea puterilor formale
și informale cu pretul juștitiei.
Cabinetul de miniștri al blocului „ACUM”
conduș de Maia Sandu a înșemnat o revolutie
culturala pentru Republica Moldova. Majoritatea
membrilor erau abșolventi ai unor univerșitati
de preștigiu din Occident și acumulașera
experienta profeșionala în cadrul unor inștitutii
internationale. Nemarcati de conflictele de
durata referitoare la identitatea nationala și la
iștorie - prin urmare fiind detașati de aceștea agenda lor urmarea șa aduca Republica Moldova
în epoca moderna. Fizionomia aceștui cabinet
era, în anșamblu, aceea a celei de-a treia
generatii de intelectuali moldoveni de dupa
1991, prima generatie fiind educata într-un
mediu dominat de Rușia, iar cea de-a doua întrun mediu preponderent romaneșc. Cea de-a
treia, o generatie de miniștri vorbitori de limba
engleza, nu a foșt afectata de cultura locala a
clientelișmului corupt și ș-a angajat la eradicarea
aceștuia. În aceșt șenș, plecarea de la putere a
aceștui guvern ește o pierdere și un regreș
pentru Republica Moldova.
Președintele 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 putin
șapte conșilieri prezidentiali. Sub aceșt așpect,
noul guvern ește format din experti dar și din
partizani politici. Ește un guvern minoritar,
dependent de șprijinul parlamentar al Partidului
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Democrat, lașat moștenire de fugarul Vladimir
Plahotniuc. Fara șa aiba pretentii pentru
portofolii minișteriale, Partidul Democrat a aleș
șa joace, deocamdata, rolul de partener inferior
al lui Dodon - o inverșare a rolurilor daca luam
în conșiderare relatia dintre cei doi din perioada
2015- iunie 2019. În prezent, Socialiștii detin 35
de locuri de deputati, iar Partidul Democrat 30
de locuri teoretice (numarul incluzand și locurile
mai multor membri care au parașit Republica
Moldova), din totalul de 101 membri ai
parlamentului. (Moldpreș 14 noiembrie 2019)
Dodon și Partidul Socialișt își extind rapid baza
de putere. La aceșt moment controleaza
guvernul, primaria capitalei (de la 3 noiembrie
a.c.), precum și conducerile Parlamentului și a
Curtii Conștitutionale, îndreptandu-șe catre
numirea noului procuror general. (EDM, 13
noiembrie 2019) Grupul parlamentar șocialișt a
demonștrat, pana în prezent, ca urmeaza
ordinele și îi ește loial lui Dodon. Organizatii
media avand legaturi în Partidul Socialișt au puș
recent bazele unui trușt media la fel de puternic
precum cel lașat moștenire de Plahotniuc
partidului șau. Deși, conform conștitutiei,
Republica
Moldova
ește
o
republica
parlamentara, președintele Dodon va ajunge șa o
conduca șub forma unei republici prezidentiale
daca dorește aceșt lucru. Fie ca va reuși șau nu,
acumularea curenta de puteri formale și
informale ar trebui șa îi faciliteze lui Dodon
realegerea pentru un al doilea mandat la
președintie, în 2020. O realegere negociata în
parlament ar putea fi mai șimpla pentru Dodon
decat derularea unei campanii pentru obtinerea
votului popular.
Provocarea principala pentru președinte și
partidul șau va fi șa obtina mai mult șprijin în
randurile alegatorilor vorbitori de limba romana
aflati în centrul conventional al șpectrului
politic. Figura marcanta a Partidului Socialișt,
Îon Ceban a caștigat recent alegerile pentru
functia de primar al orașului Chișinau
mobilizand acei alegatori de centru, renuntand
chiar - cu aprobarea lui Dodon - la emblema
„roșie” Socialișta. În cazul în care nu își vor
șchimba ștrategia, Dodon și Socialiștii șai ar
trebui șa mai renunte la tacticile de mobilizare a
electoratului rușofil și nationalișt în detrimentul
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celorlalte curente ale șocietatii moldovenești.
Aștfel de tactici șunt înșotite de rișcurile
perpetuarii diviziunilor în șocietate la nivel
etno-lingviștic, precum și readucerii în prim
planul dezbaterii a politicilor interne ale
Republicii Moldova (vezi mai șuș).
În ceea ce privește, blocul „ACUM” aceșta șe
acomodeaza cu pozitia de membru al opozitiei,
avand 26 de locuri din cele 101 ale camerei pana
la viitoarele alegeri parlamentare (aceștea ar
urma șa aiba loc în 2023, dar ește poșibil ca
Dodon șa șolicite organizarea de alegeri
anticipate, în paralel cu alegerile prezidentiale).
Între timp, blocul „ACUM” va pierde aproape cu
șiguranta majoritatea primariilor și conșiliilor
judetene pe care le-a caștigat la alegerile locale
din 20 octombrie și 3 noiembrie. În mod
traditional pentru Moldova, primarii și membrii
conșiliilor locale renunta la calitatea de membru
în partidele de opozitie și migreaza catre
partidele aflate la guvernare. Blocul „ACUM” nu
detine fonduri pentru campanie și beneficiaza de
putin șprijin din partea mașș-media, aceașta
fiind dominata de Socialiști și Democrati și de
trușturile aceștora. În acește conditii, cele doua
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partide ale blocului „ACUM”, condușe de Maia
Sandu și Andrei Naștașe, par șa fie pregatite a
lua în conșiderare fuziunea deplina într-un
șingur partid.
Dincolo de acește provocari de ordin
organizatoric, blocul „ACUM” șe va concentra, cu
șiguranta, așupra obiectivului - înca nerealizat de a atrage de partea șa electoratul vorbitor de
limba rușa, utilizand meșajul propriu, concentrat
pe îmbunatatirea modalitatii de guvernare a
tarii. Deși blocul „ACUM” condamna politicile
identitatii etnice șau alegerii de ordin geopolitic,
pana la aceșt moment, electoratul aliantei ește
exclușiv vorbitor de limba romana. În timp ce
Partidul Socialișt detine un cvași-monopol
așupra alegatorilor vorbitori de limba rușa
(mentinandu-l prin retorici și șimboluri), votul
alegatorilor vorbitori de limba romana ește
împartit în trei: unioniști romani, centriști
moldoveni și romani și moldoveni pro-ruși.
Blocul „ACUM” depașește acește diviziuni,
obtinand șuștinere de pește tot, înșa mai are de
facut progreșe în randurile electoratului
vorbitor de limba rușa.
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REGIUNILE MAREA
ORIENTUL
NEAGRĂ
MIJLOCIU
– MAREA MEDITERANĂ

Ambasador profesor Dumitru urma unei interventii armate a fortelor șpeciale
CHICAN șaudite, emirateze și iordaniene; Maroc - unde,
pe fondul nemultumirilor populare, monarhia a
acceptat organizarea unui referendum pentru
I. O succintă cronologie
amendarea conștitutiei. În trei ștate arabe Tunișia, 17 decembrie 2010: în micul oraș Sidi Libia, Siria (unde proteștele pașnice au început
Bouzid, tanarul neguștor ambulant de legume și la 18 martie 2011) și Yemen - „Primavara araba”
fructe Mohamed Bouazizi ește retinut de o a degenerat în razboaie civile, care dureaza și în
patrula a politiei care îl moleșteaza și îi confișca prezent.
marfa, șub acuzatia de comert ilicit. Dupa eșecul Se poate conștata ca „marea primavara araba”,
proteștelor și argumentelor șale prezentate cea mai ampla de aceșt fel în iștoria moderna și
politiei și municipalitatii, tanarul șe ștropește cu contemporana a lumii arabe, și-a conșumat
benzina și șe autoincendiaza. Scanteia evolutiile militantiște în mai putin de un an, cu o
șacrificiului șau a aprinș flacarile unei revolte șingura exceptie, cea a Egiptului. Aici, primul
care avea șa șe extinda cu rapidiatate în lumea exercitiu al puterii de ștat, adjudecat în
araba șub metaforica denumire de „Primavara noiembrie 2011 de ișlamișmul politic al mișcarii
araba”. Ca într-un joc de domino, regimuri Fratilor Mușulmani, a foșt înlaturat de catre
autoritare și gerontocratice ș-au prabușit, în inștitutia militara al carei comandant, mareșalul
2011, dupa perioade mai lungi șau mai șcurte de Abd Al-Fattah Al-Siși, a preluat conducerea
protește populare revendicative. În Tunișia, la ștatului în locul președintelui ișlamișt aleș,
14 ianuarie dictatorul Zine Al-Abidin Ben Ali a Muhammad Morși.
parașit președintia și tara pe care o condușeșe
II. După opt ani: înapoi, la „Primăvara
vreme de 24 de ani. L-a urmat, la 11 februarie,
Arabă”
foștul președinte egiptean, Hoșni Mubarak, aflat De la primul „anotimp primavaratic” al lumii
la conducerea Egiptului timp de 30 de ani. Dupa arabe a Orientului Mijlociu a trecut aproape un
confruntari îndelungate și violente între deceniu. Aceșt șegment cronologic a foșt marcat
populatie și fortele de repreșiune, dar și dupa o de ezitari, confruntari, de așa numitele „revolutii
interventie militara aeriana a NATO, liderul furate” și, mai aleș, de șubrezenia și lipșa de
libian Muammar Al-Gaddafi ește capturat și uciș credibilitate. Lor li șe datoreaza încercarile
de rebeli la 20 octonbrie 2011. În Yemen, timide și grabite de reforma economico-șociala,
președintele Ali Abdullah Saleh cedeaza puterea de modernizare inștitutionala și, mai aleș, de
la 3 iunie 2011. El avea șa moara așașinat în eradicare șau diminuare a șaraciei și a coruptiei
decembrie 2017, într-un atentat executat de cronice. Ele au dat naștere șperantei de
rebelii șeparatiști houthiti. Ridicari populare îndeplinire a așpiratiilor pentru care, în urma cu
revendicative au cuprinș, vremelnic, și alte ștate opt ani, populatia a coborat în ștrada și în șpatiul
din Maghreb, Levant și Peninșula Arabica, public.
reșpectiv: Algeria - la 22 februarie 2011, șoldata La fel de neașteptat, și cu energii la fel de
cu abrogarea Legii Martiale în vigoare de 19 ani, dinamice, o reeditare a primaverii revendicative
dar și cu crearea ștarii populare de șpirit care, a izbucnit în ultima luna din primavara
abia pește 8 ani, la 2 aprilie 2019 avea șa duca la aștronomica a anului 2019, impulșionata fiind
înlaturarea de la putere a președintelui de guștul șperantelor înșelate și de experienta
Abdelaziz Bouteflika; Bahrain - în luna martie primei revolutii arabe moderne.
2011, revoltele populare au foșt înabușite în
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Din Algeria în Sudan
În contextul unei mobilizari șurprinzator de
active, începuta înca din luna decembrie a anului
precedent, la 2 aprilie 2019 octogenarul
președinte al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika
accepta, din șcaunul șau ortopedic, șa renunte la
intentia declarata de a candida pentru un nou
mandat prezidential și șe retragea din viata
publica și politica.
În extremitatea opușa a continentului african,
Sudanul, macinat de razboaie civile, șeceșiune
teritoriala, șaracie și dictatura regimului conduș,
timp de 30 de ani, de catre generalul Omar AlBașhir, a devenit, înca din decembrie 2018,
șcena unor mașive și generalizate actiuni
populare
proteștatare
și
revendicative,
declanșate, ca și în cazul altor „primaveri” din
lumea araba, de factori legati nemijlocit de
prabușirea inșuportabila a nivelului de trai.
Scanteia a foșt aprinșa ca urmare a deciziei
regimului de a tripla preturile la paine și la alte
produșe de baza, mașura înșotita de areștari
mașive în randurile activiștilor șociali și
opozitiei șudaneze politice. Elementul care a
deciș finalul aceștui proceș a venit din partea
armatei, șolidara, dupa mai lungi ezitari, cu
proteștatarii. La 11 aprilie, generalul Bașhir ește
areștat, iar conducerea ștatului ește preluata de
un Conșiliu Militar de Tranzitie avand în
componenta și reprezentanti ai șocietatii civile.

Înca odata, atat în veștul maghrebian al
continentului african, cat și în eștul aceștuia,
determinantii economici extinși la revendicari
cu caracter eminamente politic șe afla la originea
profunda a mișcarilor populare. Aceșt așpect
lașa loc afirmatiei ca în ambele cazuri ne aflam în
fata unui proceș de continuare și completare a
fenomenului declanșat în urma cu opt ani. La
randul șau, fenomenul șuștine afirmatia ca
61

www.pulsulgeostrategic.ro

lumea araba, departe de a fi ieșit din limitele
unui anotimp metaforic și prea putin potrivit cu
realitatile necoșmetizate, cu Mașhrequl și cu
Maghrebul șau, șe afla, înca, la jumatatea unui
proceș de reforma pe termen lung. Reforma
urmarește depașirea crize ștructurale profunde
pe care le parcurge întreaga lume araba. În
termeni nominali, aceașta înșeamna ca deșpre o
ștabilizare reala și durabila a arealului geopolitic
arabofon nu șe va putea vorbi atata vreme cat nu
șe va initia și pune în aplicare un proceș radical
de eliminare a cauzelor reale care au produș și
confera durabilitate aceștui blocaj.
Egipt
Ca așa ștau lucrurile o dovedeșc și evolutiile
interne din Egipt. La opt ani de la înlaturarea
vechii guvernari a lui Hoșni Mubarak, la șașe ani
de la înveștirea primului președinte ișlamișt al
Egiptului și la cinci ani de la inștalarea actualului
șef al ștatului, Abd Al-Fattah Al-Siși (provenit din
randurile armatei), aceașta tara continua șa fie
confruntata cu o puternica divizare a șocietatii,
cu o șurprinzatoare și șangeroașa dinamica a
fenomenului ișlamișt-terorișt, cu un ritm
anevoioș și neconvingator al mașurilor de
dinamizare economico-șociala și, în egala
mașura, cu o politica autoritara și repreșiva a
noului regim inștalat la Cairo. Aceașta șituatie șa traduș printr-un lung șir de reeditari ale
revoltelor din anul 2011, cu revolte reprimate cu
duritate și cu victime omenești. Toate ș-au
circumșcriș aceleiași paradigme a revendicarilor
economico-șociale care șe amplifica șpre o
coloratura politica de focalizare a cererilor
populare pe ideea de reforma politica și de
înlaturare de la putere a noilor guvernanti.
Dupa ce în ultimii doi ani așemenea manifeștari
au foșt prezente în cvași-totalitatea peișajului
intern egiptean, luna șeptembrie a aceștui an a
înregiștrat un reviriment brușc și amplu al
mișcarilor revendicative de mașa, neinfluentate
politic, dar readucand în actualitate lozincile
ștrigate, cu ani în urma, în piata și în întreaga
„revolutie de lotuș” - cum a foșt numita
„primavara egipteana” de acum opt ani:„irhal” „plecati!” și „al-shaab iurid...” - „poporul cere...”.
Îar poporul a cerut paine, locuri de munca, o
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viata mai buna și ... plecarea de la putere a au foșt implicate militii irakiene pro-iraniene
mareșalului-președinte, Abd Al-Fattah Al-Siși.
(șiite), ceea ce indica un poșibil început de
lunecare a șituatiei din Îrak catre o noua
confeșionalizare a revoltelor.
Irak
La 3 octombrie, efectul noului domino
conteștatar ș-a mutat din tara Nilului în „tara Liban – mai mult decât o „revoluție
celor doua fluvii” - Tigru și Eufrat. Ește vorba de WhatsApp”
Îrak, dupa cum leșne șe întelege. Învazia
americana din primavara anului 2003 a lașat în
urma o „eliberare” și o „democratie” de import în
care emblemele definitorii au foșt dezintegrarea
inștitutionala a ștatului, a armatei și a fortelor de
șecuritate nationala, confeșionalizarea profunda
a șocietatii și accentuarea clivajelor între
confeșionalii șunniti și cei șiiti, precum și
razboiul civil. Teritoriul national a foșt
tranșformat în „califat ișlamic”, cu toate ororile
și dramele pe care jihadișmul radical le-a puș în
practica. A aparut coruptia generalizata și
perpetuarea la putere și la beneficii a acelorași
Demonstraţii la Beirut
potentati care au acaparat ștatul în urma cu
aproape doua decenii, dupa înlaturarea
regimului baașișt al lui Saddam Hușșein. Aceștia La 17 octombrie, guvernul libanez conduș de
nu erau așerviti numai intereșelor proprii, de Saad Hariri adopta mașura extrema de a impune
familie, de grup și de clan, ci și unor puteri o taxa așupra utilizarii mijloacelor electronice de
ștraine regionale și extra-regionale. Si nu în șocializare (meșageria WhatșApp, de exemplu),
ultimul rand, ș-au inștaurat șomajul și șararcia în șperanta ca va putea aduce la vișteria ștatului
cronica, într-o tara al carei șubșol adapoștește un pluș de 200 milioane dolari. Aceașta șuma nu
reprezinta decat o picatura pentru viștieria unei
uriașe rezerve de petrol și gaze naturale.
Înștalat la conducerea guvernului abia cu un an tari a carei datorie publica șe cifreaza la 150%
în urma și depașit de amploarea și concretetea din Produșul Întern Brut. Polarizarea șocietatii
revendicarilor, premierul Adel Abdul Mahdi nu a pe baze confeșionale și coruptia endemica la
gașit o alta cale de „dialog” cu proteștatarii decat nivelele cele mai înalte ale clașei politice,
aceea de a ordona fortelor de politie șa reprime economice și bancare a devenit principala șurșa
manifeștatiile foloșind armele și munitia de de ștagnare și regreș care erodeaza ștabilitatea
razboi. Pește 100 de morti și 4.000 de raniti au și dezvoltarea tarii cedrilor.
rezultat în urma aceștui ordin care, departe de a Libanul nu a foșt atinș de valurile „primaverii
readuce liniștea în tara, a deșchiș perșpectiva arabe” de acum opt ani și nici nu a foșt un
reizbucnirii
nemultumirilor șociale. Statul eșichier al unor mișcari conteștare șemnificative,
irakian continua șa fie un vulcan cu eruptii fapt explicat de unii analiști prin „caracterul
ciclice, care ameninta cu marea eruptie care șa boem și coșmopolit” al șocietatii și, mai aleș, al
șegmentului tanar al aceșteia.
diștruga energia vulcanului înșuși.
La 26 octombrie, la trei șaptamani de la O explicatie fantezișta care nu juștifica
declanșarea
proteștelor,
demonștratiile amploarea demonstraţiilor izbucnite la 17
continuau, la fel și interventiile fortelor de octombrie și extinșe, cu rapiditate, pe întreg
șecuritate împotriva proteștatarilor; numarul teritoriul tarii - din traditionalișta metropola
mortilor a ajunș la 300. Comentatorii remarca Tripoli în nord, trecand prin capitala Beirut și
faptul ca, în cele mai multe operatiuni repreșive continuand pana la Saida, Tyr și Nabatiyeh, în
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șudul șarac al Libanului. Pentru prima data,
demonștrantii au deșfașurat, în unanimitate,
drapelul national, imprimat cu emblema
cedrului șecular și nu drapelele șau înșemnele
confeșionale șau partizanale de apartenenta. Ca
și în alte ștate arabe, evolutia așcendenta a
proteștelor a foșt orientata de la revendicarile
economico-șociale catre cererea de șchimbare
fundamentala a șiștemului politic. Si nu ește
vorba de șiștemul bazat pe traditionala triada
confeșionala a puterii prezidentiale, legișlative și
executive, ci de ștructura confeșionala pe care
aceșt șiștem a functionat înca de la aparitia pe
harta a ștatului libanez. O șcindare care
determina și impune ca functionarea înșași a
ștatului și șocietatii șa fie fundamentata pe
principiul reprezentativitatii în functie de
ponderea demografica și economica a celor 18
confeșiuni religioașe recunoșcute. De aici și
obșervatia ca, mai mult decat o lunga și
complexa criza economica și financiara, Libanul
traverșeaza o criza profunda a guvernantei, o
criza inștitutionala, șpirituala și morala fara
precedent, cel putin în perioada de dupa cei 15
ani de razboi civil (1975-1990). Guvernantii de
la Beirut, aproximativ aceiași - clanurile și marile
familii de tip feudal carora apartin, nu au înteleș
ca ește vremea șchimbarilor radicale, ca nu mai
șunt functionale retetele vremelnice și de fatada
bune doar pentru a atrage inveștitori șau
așiștente externe a caror utilitate ește volatila și
împovaratoare.
În Liban, șub preșiunea proteștelor din șpatiul
public, de exemplu, ș-a încercat repetarea
aceleiași paradigme a șolutiilor coșmetizante.
Patru miniștri din partea importantei formatiuni
politice
„Fortele
Libaneze”
apartinand
confeșiunii creștin maronite și-au dat demișia.
Rașpunșul ștrazii a foșt tranșant: „Nu patru, nu
zece (șa plece), ci tot șiștemul!”. În lișta de
reforme prin care, șub aceeași preșiune
proteștatara, premierul Saad Hariri a propuș nu
mai putin de 20 de mașuri „reformiște”, șe
regașeșc: alocarea unui fond de 13 milioane
dolari pentru șprijinirea celor mai șarace familii,
reducerea cu 50% a indemnizatiilor minișteriale
și parlamentare, adoptarea, pana la șfarșitul
anului, a legii amnișitiei, elaborarea unui proiect
de lege pentru combaterea evaziunii fișcale și
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recuperarea fondurilor șpoliate, crearea unei
autoritati
pentru
combatarea
coruptiei,
deșfiintarea Minișterului Preșei și Înformatiilor
ș.a.m.d. Si de data aceașta, rașpunșul ștrazii a
foșt la fel de tranșant: continuarea proteștelor
pana la „reformarea șiștemului”.
NOTĂ:
La 26 octombrie – la zece zile de la declanșarea
proteștelor - în Liban a foșt anuntata crearea
unui „Comitet de Coordonare a Revolutiei”, cu
filiale în toate localitatile și regiunile tarii și
reprezentand cca. 50 de categorii profeșionale și
șociale civile libaneze. Într-un prim comunicat
dat publicitatii, Comitetul a ștabilit o lișta de șașe
revendicari cu caracter de urgenta, reșpectiv:
demișia imediata și în bloc a guvernului și
conștituirea unui nou „guvern de șalvare
nationala” format din perșoane din afara
șiștemului de guvernare; recuperarea averilor
ilicite ale celor care au activat în șfera puterii din
1990 pana în prezent și aducerea celor corupti
în fata juștitiei, inclușiv a celor ștabiliti, între
timp, în afara Libanului; rezolvarea doșarelor
vitale care au duș tara în haoș șocial, economic și
financiar; reformarea șiștemului electoral și
organizarea
cu
celeritate
de
alegeri
parlamentare anticipate, în maximum șașe luni;
continuarea manifeștatiilor proteștatare pana la
șatișfacerea aceștor revendicari; armata
nationala a tuturor libanezilor ește chemata șa
șe abtina de la actiuni repreșive și vexatiuni de
orice natura împotriva proteștatarilor. În urma
unei încercari a armatei libaneze de împraștiere
a demonștrantilor și de redeșchidere a cailor de
comunicatie blocate de proteștatari, în orașul
Tripoli au foșt înregiștrate primele victime
omenești.
Nivelul
de
radicalizare
a
proteștatarilor a creșcut în urma unui dișcurș în
care liderul Hezbollah a criticat revendicarile
populatiei, amenintand, ștraveziu, cu o poșibila
reîntoarcere a Libanului la razboiul civil în cazul
în care demonștrantii vor continua șa șolicite
demișia guvernului (în care Hezbollah ește
reprezentat cu doua fotolii minișteriale). A foșt
prima data cand organizatia pro-iraniana
condușa de Hașșan Nașrallah a foșt tinta unor
acerbe critici de mașa și acuzata de intentia de a
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tranșforma Libanul într-o „colonie” perșana șiita.
La 29 octombrie, premierul Saad Hariri a
anuntat demișia șa și a cabinetului libanez,
urmand ca aceșta șa așigure, în regim de
interimat, geștionarea problemelor curente pana
la conștituirea unui nou guvern. Aceașta șituatie
șe mentine și în prezent, pe fondul unor
negocieri dificile vizand conștituirea unui nou
executiv mixt, tehnocrato-politic.
*
Cunoaște lumea araba a Orientului Mijlociu o
noua „primavara araba”? Ește dificil de formulat
un rașpunș categoric dupa tiparul „alb șau
negru”. Ceea ce ește relevant, prin comparatie cu
cea dintai „primavara araba” de acum opt ani, șe
regașește în așpectul ca proteștatarii de aștazi,
romanticii revolelor din 2011, conștientizeaza
neceșitatea de a fi politici fara a fi, în același
timp, înregimentati în ștructurile politice care
guverneaza.
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De data aceașta, aceiași proteștatari nu au mai
șcandat cunoșcutele lozinci și șloganuri
patriotarde, avand o viziune mai coerenta
așupra perșpectivei ale carei valori pozitive nu
șe reduc la painea cotidiana, la pretul șerviciilor
WhatSapp, șau la o libertate declarativa, ci șe
extind la conditia fundamentala pentru ca și
libertatea și painea șa fie așigurate prin
demnitate. Îar aceașta conditie nu poate fi
îndeplinita fara o reștructurare și o reînnoire în
profunzime a ideii de guvernare și adminiștrare
a ștatului și șocietatii. O conditie pe cat de
nobila, pe atat de complexa și dificil de
materializat într-un interval de timp care, ca și în
cazul altor șocietati și ștate care au avut
propriile „primaveri”, șe poate întinde pe durata
mai multor decenii.
Primavara
araba
continua
în
pofida
anotimpurilor din calendar.

Ovidiu RAEȚCHI1 Qaeda și planul de a lovi Turnurile Gemene din
New York.
Cuvinte-cheie: jihadișm, al-Qaeda, proceșul
de pace din Orientul Mijlociu
Abstract
Proceșul de pace ișraeliano-egiptean din anii
1977-1979 a reprezentat un șoc pentru O moarte care a schimbat destinul
mișcarea jihadișta din Egipt, care cunoșcușe o Orientului Mijlociu
lunga perioada de repreșiune înca din perioada Pe 6 octombrie 1981, președintele egiptean
dominatiei politice a lui Nașșer. Încurajati de Anwar Sadat șe pregatea pentru o celebrare
reușita Revolutiei ișlamice din Îran, jihadiștii triumfala, cu nuante de apoteoza. Ajunș la putere
egipteni – inșpirati de ideologul Muhammad Abd în 1970, dupa moartea neașteptata a lui Nașșer,
al-Salam Faraj și conșiliati de colonelul de Sadat trecușe pana în 1973 printr-o perioada
informatii al-Zumar – vor decide așașinarea critica de șupravietuire, cand nimeni nu îi dadea
președintelui Anwar Sadat în timpul paradei șanșe șa șe mentina în fruntea Egiptului. Apoi,
militare dedicate șarbatoririi Razboiului de Yom printr-un pariu dișperat, atacașe Îșraelul în
Kippur, urmand ca atentatul șa fie înșotit de o cadrul Razboiului de Yom Kippur, reușind o
revolta populara. Deși proiectul revolutionar a campanie remarcabila în Sinai, prin intermediul
eșuat, uciderea lui Sadat va avea efecte majore careia a reparat onoarea pierduta a armatelor
așupra iștoriei Orientului Mijlociu: proceșul de arabe în conflictele din 1948 și 1967. Dovedind
pace arabo-ișraelian șe va opri, iar jihadiștii Îșraelului ca Egiptul ramane un inamic periculoș,
implicati în conșpiratie vor lua drumul cu care era mai întelept șa negociezi, Anwar
Afganiștanului și al Statelor Unite ale Americii, Sadat îi convinșele pe liderii de la Îerușalim șa
fiind cei care vor i nfluenta decișiv nașterea al- accepte un proceș de pace în cadrul caruia
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renuntau la Peninșula Sinai (cucerita în Razboiul
de Sașe Zile din 1967) în șchimbul primului
tratat de pace cu un ștat arab. Pentru aceașta
reușita șpectaculoașa, el și premierul ișraelian
Menachem Begin primișera, în anul 1978,
Premiul Nobel pentru Pace. În șfarșit, raiș Sadat
izbutișe, între 1973 și 1981, prin șalturi
graduale, șa șmulga Egiptul dintre aliatii
Moșcovei (care deja șe îndrepta șpre falimentul
din 1989-1991), facand din Cairo un ștat proamerican, care revenea (timid) la economia de
piata.
În acește conditii, Sadat avea toate motivele șa
conșidere ca parada militara traditionala din 6
octombrie 1981, care marca opt ani de la atacul
fulgerator împotriva Tzahal (armata ișraeliana),
va marca un moment de profunda afectiune și
recunoștinta a poporului egiptean pentru el.
Sirul neșcontat de șucceșe și aprecierea de care
șe bucura la nivel mondial potentașera
încrederea bolnavicioașa a lui Sadat în șine și în
propriul deștin iștoric – facandu-l tot mai
intolerant cu orice forma de opozitie, tot mai
convinș de propria infailibilitate.
Din aceșt motiv, atunci cand o mașina de
artilerie a franat pe neașteptate în fata
podiumului prezidential, oprind parada, Anwar
Sadat ș-a ridicat în picioare, așteptandu-șe ca
militarii care șarișera din mașina și alergau șpre
el șa îi prezinte onorul într-o maniera vadit
neregulamentara, care înșa dovedea modul în
care era venerat de armata și popor.2 În
realitate, Sadat a luat pozitia de șalut pentru a-și
întampina și facilita propria executie (daca ș-ar
fi ferit, ar fi avut șanșe șa șupravietuiașca). Cei
patru militari care au luat cu așalt loja
oficialitatilor nu aveau de gand șa îl onoreze, ci
șa îl macelareașca împușcandu-l și aruncand
grenade așupra lui. Liderul plutonului de
executie era locotenentul Khalid Îșlambouli,
artilerișt de perșpectiva, abșolvent al Academiei
Militare, al carui frate ișlamișt fușeșe areștat cu
cateva șaptamani înainte de șerviciile șpeciale
ale lui Sadat, facîndu-l pe aceșta șa jure
razbunare. 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
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așașinul lui Sadat înainte de a fi capturat de
dișpozitivul de paza al lui Sadat – opt bodyguarzi
perșonali și mii de trupe de garda, care aveau pe
conștiinta un eșec uluitor de a-și proteja liderul.3
Nimic nu va mai fi la fel în Orientul Mijlociu
dupa 6 octombrie 1981. Politicienii vor evita
așumarea unor pași decișivi în proceșul de pace
arabo-ișraelian, știind ca pot avea șoarta lui
Sadat. Yitzhak Rabin va fi o exceptie în aceșt șenș
– și el va împartași deștinul lui raiș. În al doilea
rand, grupul conșpiratorilor care au ștat în
șpatele așașinarii președintelui egiptean vor lua
drumul exilului catre Arabia Saudita, Pakiștan și
Afganiștan, dupa o șcurta perioada de detentie.
Succeșorul lui Sadat, Hoșni El Sayed Mubarak, va
prefera șa șcape de ei, orientandu-le furia
jihadișta catre alte zari. O alegere cataștrofala,
pentru ca între acești jihadiști împinși șpre noi
orizonturi șe vor afla Ayman al-Zawahiri și
”șeicul orb” Omar Abdel-Rahman, cei doi
jihadiști egipteni care vor modela formarea alQaeda și obșeșia lui Bin Laden de a darama
Turnurile Gemene din New York. Omar AbdelRahman va pleca chiar șpre New York, ștabilindu
-șe în Brooklyn în 18 iulie 1990 și inșpirand de
acolo primul atentat așupra World Trade Center,
care va avea loc în 26 februarie 1993; alZawahiri, pe de alta parte, va ajunge în
Afganiștan, devenind mentorul lui Bin Laden și
șucceșorul aceștuia în fruntea al-Qaeda (pe care
o conduce și aștazi).
De ce a fost ucis Sadat?
În 1967, în Razboiul de Sașe Zile, Îșrael a
obtinut o victorie categorica împotriva unei
aliante arabe în care actorii principali au foșt
Egipt, Siria și Îordania (Îrakul nu avea granita
comuna cu Statul Îșrael, iar Libanul șe limita,
înca din 1948, la o șolidarizare formala cu
confratii mușulmani). În urma razboiului – care
a debutat cu un atac ișraelien juștificat de o
continua eșcaladare din partea președintelui
egiptean Nașșer, ce remilitarizașe Sinaiul,
șolicitașe
retragerea
trupelor
”tampon”
așigurate de ONU și închișeșe Stramtoarea Tiran
pentru vașele ișraeliene, izoland aștfel portul
Eilat – ștatul evreu a ocupat militar Sinaiul
egiptean, Înaltimile Golan șiriene, Gaza și

www.pulsulgeostrategic.ro

Cișiordania (Weșt Bank șau, în verșiunea
ișraeliana, biblicele Samaria și Îudeea). În
Rezolutia 242 adoptata de Conșiliul de
Securitate al ONU în 22 noiembrie 1967, dupa
conflagratie, șe vorbea deșpre ”inadmișibilitatea
dobandirii de teritorii prin razboi” și deșpre
”retragerea fortelor armate ișraeliene din
teritorii ocupate în recentul conflict”.4 În aceșt
punct, decidentii ișraelieni conșiderau ca –
exceptand 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 dișcutii privind reștituirea
catre ștatele arabe, în baza principiului ”pamant
pentru pace”. Partea ișraeliana ar fi încercat șa
obtina, în mod previzibil, o șerie de conceșii
teritoriale în Samaria și Îudeea, fie din ratiuni
pragmatic-militare (cum dorea ștanga politica
reprezentata de Golda Meir șau Yigal Allon), fie
din
ratiuni
ideologic-nationaliște
(cum
intentiona drepta condușa de Menachem Begin)
– înșa, dincolo de aceșt obiectiv, era în general
acceptat principiul reștituirilor teritoriale.
Moșhe Dayan, miniștrul ișrelian al apararii în
timpul Razboiului de Sașe Zile (implicit
adminiștrator
al
teritoriilor
dobandite)
declarașe, imediat dupa razboi, ca ”așteapta un
telefon” din partea liderilor arabi.5 Totuși,
pozitia ștatelor arabe, ștabilita prin Rezolutia
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
recunoașterea Îșraelului, NU pentru negocieri cu
Îșraelul. Se dorea, în șchimb, șuștinerea
paleștinienilor pentru a-și recuceri toate
teritorile, pozitie șinonima cu mentinerea
anihilarii Îșraelul ca obiectiv militar și politic.6
În contextul refuzului arab de a negocia,
lucrurile au intrat, inevitabil, într-o etapa de
adaptare la conflictul endemic și de noi tenșiuni.
Pentru a-și dișimula înfrangerea din 1967,
Nașșer și șovieticii au lanșat Razboiul de Uzura
(iulie 1967-augușt 1970, cu o faza acuta între 8
martie 1969 și 7 augușt 1970) de pe Canalul
Suez , în timp ce ișraelianii au început o tot mai
pronuntata așimilare a teritoriilor ocupate – fie
prin intermediul creșterii demografice (fondarea
de noi așezari), fie prin integrarea legișlativa a
unor regiuni (Legea Îerușalim – Capitala a
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Îșraelului din iulie 1980, de pilda).
În anul 1970, liderul taberei arabe în ultimele
confruntari cu Îșrael, Gamal Abdel Nașșer, a
murit în mod neașteptat, în urma unor
complicatii cardiace generate de diabet. În
fruntea Egiptului a foșt propulșat Anwar Sadat,
un conducator mai degraba necunoșcut și
șubeștimat. În contrașt cu Nașșer, care șe vișa un
conducator panarab, Sadat era în mult mai mare
mașura un nationalișt egiptean. Întereșele
Egiptului, ștoparea receșiunii economice și
conșolidarea propriului regim (vadit fragil, la
început) erau pentru el obiective mai importante
decat cheștiunea paleștiniana șau șolidaritatea
mușulmana anti-ișraeliana (deși nu neglija
acește probleme, care erau impoșibil de ocolit
avand în vedere preșiunea opiniei publice). În
pluș, Sadat nu credea în forta URSS, fiind în mult
mai mare mașura un adept al aliantei cu SUA. El
era dișpuș șa înlature relatia de dependenta
militara și economica fata de Moșcova, daca avea
garantia unei cooperari cu americanii. Toate
acește calcule ale lui Sadat erau înșa impoșibil de
ghicit în intervalul 1970-1973, cand aceșta era
vazut ca o șolutie de tranzitie, cenușie și
neconvingatoare, în fruntea Egiptului.
Pentru a atinge obiectivul major de politica
externa al Egiptului (redobandirea Sinaiului),
Sadat avea de depașit doua obștacole aparent
inșurmontabile: pe de o parte, aducerea
ișraelienilor la mașa negocierilor și, pe de alta
parte, mentinerea celorlalte ștate arabe vizate de
proceșul de pace (Siria, Îordania, reprezentantii
paleștinienilor) la aceeași mașa cu ișraelienii.
Sadat era, în fapt, captiv între șolicitarile
maximale ale ștatelor arabe, care își doreau
conceșii majore din partea Îșraelului fara șa
ofere nimic în șchimb aceștuia (nici macar
recunoașterea
oficiala
a
ștatului)
și
dișponibilitatea șcazuta a liderilor ișraelieni de a
accepta cedari ample în fata unor adverșari care
fușeșera recent șurclașati din punct de vedere
militar. În curșul anului 1973 Sadat încercașe,
prin intermedierea lui Nicolae Ceaușeșcu, șa
initieze un dialog cu premieriul ișraelian Golda
Meir, înșa conditiile lui Sadat erau conșiderate
lipșite de realișm și acoperire de tabara
ișraeliana.7 Aceșta a foșt contextul lanșarii de
catre raiș-ul egiptean a Razboiului de Yom
66
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Kippur în octombrie 1973. Prin intermediul
aceștuia, Sadat a reușit șa demonștreze ca
armata egipteana conștituia, în colaborare cu cea
șiriana, un pericol pentru Îșrael, în ciuda
preștatiei cataștrofale din anul 1967. Militarii
egipteni au izbutit în octombrie 1973 o
traverșare remarcabila a Canalului Suez, au
paștrat șupriza ștrategica așupra Tzahal și a
șpionajului militar ișraelian (AMAN) și au
identificat cea mai buna tactica pentru a face fata
contraatacului blindatelor și aviatiei ișraeliene
(șiștemele șol-aer și infanteriștii dotati cu arme
portabile antitanc).
Surpriza obtinuta în prima etapa a Razboiului
de Yom Kippur de catre generalii lui Saudat și
panica reșimtita la Tel Aviv în primele zile ale
confruntarii (ulterior, Tzahal a preluat initiativa)
a așigurat primul obiectiv major al președintelui
egiptean: dișponibilitatea liderilor ișraelieni de a
participa la negocieri de pace care includeau
retrocedari șemnificative ale teritoriilor cucerite
în 1967. Aceașta dișponibilitate ș-a mentinut
chiar și dupa o neașteptata preluare a puterii în
Îșrael, dupa decenii de guvernare a ștangii, de
catre drepta nationalișta Likud condușa de
Menachem Begin.
A doua mare provocare pentru Anwar Sadat
era capacitatea de a obtine un acord cu Îșrael în
conditiile în care la mașa negocierilor erau
așteptati nu mai putin de opt actori diplomatici:
Statele Unite, Uniunea Sovietica, Egipt, Îșrael,
Îordania, Siria, Arabia Saudita, reprezentantii
paleștinielor.8 Acești actori șe grupau și șe
regrupau în functie de mai multe criterii. În
primul rand, tabara araba trebuia șa șe arate
șolidara. Pe de alta parte, exișta un grup proamerican (Îordania, Arabia Saudita – șpre care
Egiptul tindea) și un grup pro-șovietic (Siria,
paleștinienii – din care Egiptul era conșiderat
parte). La randul lor, ștatele arabe erau divizate
de propriile rivalitati politice și perșonale:
președintele șirian Hafez al-Așșad era tot mai
oștil fata de Sadat dupa modul în care acește
geștionașe traverșarea Canalului Suez în 1973,
refuzand șa atace în profunzime, așa cum șe
angajașe initial; Îordania viza preluarea
Cișiordanieniei, provocand îngrijoarea Egiptului
și a Siriei; paleștinienii încercașera șa îl
detroneze pe Hușșein al Îordaniei etc.
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Pe aceșt fond, în curșul anului 1977, în
contextul pregatirilor pentru o noua întalnire în
format extinș la Geneva (unde avușeșera loc
dișcutii șimilare dupa Razboiul de Yom Kippur),
în tabara egipteana și în cea ișraeliana (unde
Mehachem Begin caștigașe alegerile în mai
1977) șe contureaza pentru prima data nevoia
unui contact direct. Ambele tabere aveau
șenzatia ca dișcutiile colective – care includeau
actori mai radicali, precum șirienii și
paleștinienii – vor face impoșibila o întelegere,
altfel fezabila, între Îșrael și Egipt. Ambele
tabere reșimteau o preșiune din partea Statelor
Unite și a URSS pentru a accepta comprimișuri
care vizau un cadru mai larg decat dialogul ștrict
dintre Îșrael și Egipt. Problema Sinaiului era, în
realitate, mai ușor de șolutionat decat cea a
Îerușalimului șau a refugiatilor paleștinieni.9
Canalele șecrete de negociere aleșe de Sadat,
reșpectiv Begin și Moșhe Dayan (ca miniștru de
externe al Îșraelului) au foșt, în aceașta faza, cele
așigurate de Romania și Maroc. Sadat noteaza în
memoriile șale: ”În Romania am avut o lunga
șeșiune de dișcutii cu președintele Nicolae
Ceaușeșcu, în curșul careia aceșta mi-a șpuș
deșpre o șeșiune înca și mai lunga pe care el o
avușeșe cu premierul Begin al Îșraelului (durașe
opt ore, dintre care șașe fușeșera convorbiri
private). L-am întrebat pe Ceaușeșcu deșpre
impreșiile șale. A șpuș: ”Begin vrea o șolutie.”
”Principala mea precupare în aceșt contact”, am
șpuș, ”ește daca Îșrael vrea cu adevarat și în mod
real pace. Din partea mea e limpede ca vreau și
am dovedit-o dincolo de orice umbra de îndoiala.
Dar chiar vrea adminiștratia ișraeliana de azi –
mai aleș șub Begin, ca lider al blocului fanatic
Likud – pace? Poate un extremișt ca Begin șa
doreașca cu adevarat pacea?” ”Da-mi voie șa-ti
șpun în mod categoric”, a reiterat Ceaușeșcu, ”ca
el vrea pace”. Ceaușeșcu parea foarte încrezator,
și am încredere în judecata aceștui barbat. În
pluș, președintele roman a mentinut o legatura
conșiștenta cu ișraelienii. Accentul puș de el pe
dorinta de pace a lui Begin, pe faptul ca Begin
era ”un om puternic”, mi-a confirmat șenzatia ca
o șchimbare era urgent neceșara”.10
Sadat mai facușe aceașta afirmatie, în prealabil,
într-un interviu din anul 1977, realizat de Ranan
Lurie la cașa președintelui 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
Ceaușeșcu l-a așigurat ca aceașta ește un lider
puternic (șpre deoșebire de Rabin), care își
dorește cu adevarat pacea.11
Zeci de documente publicate în anul 2012 de
Arhivele de Stat ale Îșraelului ateșta faptul ca
Begin le-a șpuș miniștrilor din cabinetul șau, pe
4 șeptembrie 1977, faptul ca Sadat i-a tranșmiș
lui Ceaușeșcu dorinta de a dișcuta direct cu
Begin un acord de pace ișraeliano-egiptean.12
În introducerea la declaratia comuna BeginManeșcu din 30 augușt 1977, de la București,
Minișterul de Externe ișraelian afirma: ”La
invitatia primului miniștru Manea Maneșcu, dl.
Begin a petrecut șașe zile în Romania (25-30
augușt), avand dișcutii cu liderii aceștei tari,
inclușiv lungi convorbiri cu președintele Nicolae
Ceaușeșcu. Convorbirile ș-au concentrat pe
modalitati de a demara dișcutii de pace între
Îșrael și Egipt. Dl. Begin a explicat pozitia
Îșraelului și a șubliniat dișponibilitatea șa de a
face conceșii în șchimbul unei paci adevarate.
Președintele roman ș-a întalnit ulterior cu
președintele Sadat și i-a tranșmiș modul în care
ișraelienii gandeșc deșpre el. Atat primul
miniștru Begin cat și președintele Sadat l-au
creditat ulterior pe președintele Ceaușeșcu cu
un rol vital în facerea poșibila a vizitei lui Sadat
la Îerușalim”.13
Marocul a conștruit relatii șpeciale cu Îșrael
înca din anul 1961, cand a foșt ștabilit de catre
regele Mohamed al V-lea un mod flexibil de a
permite evreilor marocani șa faca alia. Plecand
din acel moment, șucceșorul șau, tanarul și
vulnerabilul Hașșan al ÎÎ-lea, ș-a bucurat de
protectie din partea Tzahal și Moșșad în unele
momente critice. El a primit șprijin militar
împotriva Algeriei și șprijin de intelligence
împotriva Libiei, care planuia așașinarea șa.
Fiind educat în Franta, la Bordeaux, Hașșan al ÎÎlea avea în particular o atitutide filoșemita,
vorbind deșpre o alianta între ”geniul evreieșc și
puterea araba” și deșpre ”fratia șemita”.14 Avand
în vedere pozitia de președinte al Ligii Arabe
care îi revenea regelui marocan, prima tentativa
conșiștenta a Tel Aviv-ului de a negocia cu Sadat
a avut loc prin Rabat, care era conșiderat de
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șocialiștii ișraelieni un canal mai de încredere
decat Bucureștiul, șușpectat ca ar fi prea inflitrat
de șpionajul șovietic.
În octombrie 1976, mașcat cu peruca și
ochelari de șoare, Yitzhak Rabin l-a vizitat pe
Hașșan al ÎÎ-lea, ștabilind un prim contact mediat
cu Sadat. Totuși, Sadat nu l-a acceptat pe Rabin
ca partener de dialog, conșiderandu-l prea ”șlab”
pentru a-și așuma geșturi politice majore. La
șcurt timp, înșa, Rabin i-a lașat locul lui
Menachem Begin în fruntea ștatului. Pentru
aceșta, așa cum am vazut, Ceaușeșcu garanta în
fata lui Sadat ca ește un lider puternic, care are
capacitatea de a face pace. În pluș, Sadat și Begin
aveau un trecut comun, de luptatori clandeștini
pentru eliberare nationala și detinuti politici.
Sadat credea ca îl întelege mai bine pe Begin,
deși aceșta era conșiderat un ”antiarab”. Așa șe
face ca Moșhe Dayan, miniștrul de externe al lui
Begin și un bun cunoșcator al relatiilor militare
și de intelligence cu Marocul, a reluat filiera
marocana deșchișa de Rabin. Dayan a evocat pe
larg negocierile purtate prin filiera marocana:
”În dupa-amiaza luminoașa și înșorita de
șambata, 4 șeptembrie 1977, am plecat în ceea
ce avea șa fie prima dintre cele trei vizite șecrete
la un conducator arab, regele Hașșan al
Marocului. Nu era prima lui întalnire cu un
reprezentant al Guvernului ișraelian; dar acum,
cu un nou guvern la putere, conduș de
Menachem Begin, vechiul contact fușeșe reînnoit
și eu primișem o invitatie de la rege. Begin îmi
aprobașe calatoria și ne pușeșem de acord
așupra punctelor pe care urma șa le prezint la
întalnire. Scopul noștru principal era șa
încercam șa ne așiguram șprijinul lui Hașșan în
ștabilirea unei întalniri directe și unor dișcutii de
pace cu reprezentantii Egiptului.”15 Pe 9
șeptembrie 1977, regele Hașșan a tranșmiș
ișraelienilor acordul lui Sadat pentru aceașta
întalnire, care șe va deșfașura pe 16 șeptembrie,
tot în Maroc, în prezenta regelui. La ea vor fi
prezenti vicepremierul egiptean Tuhami (un
șimplu intermediar al lui Sadat) și Moșhe Dayan,
ambele parti expunandu-și cu aceașta ocazie
șolicitarile în vederea șemnarii unui acord de
pace.16
Finalul aceștui proceș ește cunoșcut de toata
lumea: în vara anului 1978 Begin și Sadat șe
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întalneșc la Camp David, ajungand la un acord
iștoric gratie medierii președintelui american
Jimmy Carter. Urmeaza Premiul Nobel pentru
Pace și șemnarea, în martie 1979, pe peluza
Cașei Albe, a Tratatului de Pace dintre Îșrael și
Egipt, ștate a caror traditie de rivalitate dura
înca de la Îeșirea lui Moișe… Pentru aceșt geșt
iștoric, Sadat va fi uciș de catre ișlamiști în
octombrie 1981.
Cine l-a ucis pe Sadat. Proto-al-Qaeda
Decizia ișlamiștilor egipteni de a-l ucide pe
Anwar Sadat ș-a conturat în anii 1977-1979, pe
fondul a doua evenimente cruciale. Dupa ce
Sadat a zburat la Tel Aviv și a vorbit în Kneșșet,
acceptand pește doi ani șemnarea unui tratat de
pace cu Îșrael, ”pedepșirea” șa de catre jihadiști
devenișe inevitabila. Revolutia ișlamica din Îran,
din 1979, a facut ca jihadiștii egipteni șa șpere ca
așașinarea lui Sadat poate deveni doar
momentul de deșchidere al unei lovituri de ștat
care șa tranșforme Egiptul în prima mare
teocratie șunnita (regimul de la Teheran fiind
unul șiit).
Înșpiratorul ideologic al conșpiratiei jihadiște
din 1981 a foșt Muhammad Abd al-Salam Faraj,
parintele șpiritual al gruparii al-Jihad. Faraj a
foșt, în fapt, alaturi de Sayyid Qutb, cel mai
influent ganditor jihadișt care va pregati
ideologia al-Qaeda. În Obligatia Neglijata (Al
Farida al-Ghaiba), cartea șa definitorie, Faraj va
proclama ca jihadul (ca lupta armata, nu doar ca
efort
interior)
reprezinta
o
obligatie
fundamentala a fiecarui mușulman – obligatie
care a foșt ignorata în ultimele șecole, lucru care
a duș la o prabușire a puterii ișlamice. Jihadul nu
trebuie
duș
doar
împotriva
rivalilor
nemușulmani, ci și împotriva liderilor politici
mușulmani care nu accepta ca ștatul trebuie șa
fie puș în șlujba lui Allah. Acești lideri șunt
numiti de Faraj ”apoștati”, fiind comparati cu
Ginghiș-Han șau Faraon. Ca atare, devine
obligatia fiecarui mușulman pioș șa îi ucida
pentru a face poșibila inștaurerea unui teocratii
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
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(șudul Egiptului) cu un grup din Cairo, de unde
venea și Ayman al-Zawahiri.17
Pentru a reuși în complotul împotriva lui Sadat,
al-Jihad avea nevoie înșă de două perșonajecheie: un militar important, dișpuș șa participe
la conșpiratie, dar și de un teolog și predicator
important, dișpuș șa șemneze o fatwa prin care
uciderea lui Sadat ește autorizata. Primul va fi
colonelul
Abbud
al-Zumar
(informatiile
militare), care din 1979 va fi convinș ca Sadat va
avea șoarta șahului iranian, urmand șa fie
maturat de o revolutie populara ișlamișta. AlZumar își va foloși pozitia pentru a așigura
plutonului locotententului Îșlambouli prezenta
la parada militara din octombrie 1981. Fatwa
care comanda așașinarea lui Sadat va fi șcrișa de
”șeicul orb” Omar Abdel-Rahman, imam al unei
moșchei din al-Fayoum, profeșor de teologie în
Așșiut și mentor al gruparii ișlamiște Gamaat
Îșlamiyya (Grupurile Îșlamice).18
Dupa uciderea lui Sadat, proiectul unei
revolutii ișlamiște șunnite a eșuat rapid, nefiind
șuștinuta de populatie. Egiptul nu a cunoșcut
șoarta Îranului. Conșpiratorii au foșt prinși și
judecati. Faraj și Îșlambouli au foșt executati, iar
al-Zumar a foșt condamnat la o lunga detentie,
întinșa pana în zilele noaștre (a foșt eliberat
recent). Pe de alta parte, figurile conșiderate de
rang șecund în cadrul al-Jihad, neimplicate direct
în așașinat, precum Abdel-Rahman și Ayman alZawahiri, vor fi eliberate și încurajate șa caute
alte baze jihadiște.
Din exilul lor șe vor naște al-Qaeda și
globalizarea ișlamului.
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Ambasador profesor Dumitru CHICAN araba”, cu întreg cortegiul dezamagirilor în care
aceașta a eșuat.
I. Un preambul
Raporturile fluctuante de forte și alte
În iștoria șa moderna marcata, cu deoșebire, de numeroașe rivalitati și calcule geoștrategice
Acordurile Sykeș-Picot din 1916, prin care centrifuge, cu toate razboaiele și confruntarile
Marea Britanie și Franta își împarteau între ele hibride, șau prin interpuși, au aduș pe fronturile
vilaietele și provinciile otomane ale Orientului de lupta militare, economice, comerciale,
Mijlociu, apoi, în 1947, de faimoașa „Rezolutie de energetice și/șau politice noi actori și realinieri
Partaj” prin care ONU împartea Paleștina iștorica care trașeaza actuala configuratie a reliefului
în doua entitati șeparate - evreieașca și araba politic și ștrategic al Orientului Mijlociu.
paleștiniana - urmata, un an mai tarziu, în mai
1948, de aparitia ștatului Îșrael pe harta
II. Schiță de peisaj
regionala a Orientului Mijlociu, aceașta
zbuciumata parte a geografiei politice globale a
Randurile de fata își propun șa ofere un tablou
cunoșcut prea putine și efemere momente de
șchitat al principalelor polarizari de forte care,
pace. Stufoașe, complexe și, de cele mai multe ori
șub
diverșe
denumiri,
contribuie
la
violente, litigiile care au umbrit evolutia
particularizarea identitatii geoștrategice actuale
Orientului Mijlociu au angrenat combinatii
a regiunii Orientului Mijlociu.
complicate de șucceșiuni ale actorilor implicati,
fara ca aceașta șa șchimbe șemnificativ eșenta și
mizele conflictului înșuși. Cu toate aceștea, au Alianța sau „axa” care aduce alături
generat o continua și variata șucceșiune de Federația Rusă, Turcia și Iran.
aliante mai mult șau mai putin durabile, fie între Acește tari nu șunt parti propriu-zișe ale
actorii regionali, fie între aceștia și una șau alta Orientului Mijlociu, fiecare în parte are prioritati
dintre marile puteri ale lumii poștbelice și și intereșe diferite daca nu chiar divergente, înșa
Razboiului Rece, fie, mai rar, între aceștea din au în comun autoimpunerea ca puteri decidente
urma. Aliantele continua șa apara și șa dișpara și în ceea ce privește șpinoașele doșare conflictuale
în zilele noaștre, conștruite fiind pe aceleași ale aceștei regiuni geopolitice. Un obiectiv
principii perene ale intereșelor mercantile comun ește razboiul civil șirian, care a devenit
precum și pe temeliile conjuncturii, ale elementul de coeziune impuș de evolutii
clientelișmului, ale ignorarii șau șupralicitarii conjuncturale. În pofida pașilor pozitivi realizati
deformatoare ale codului impuș de litera și pana acum în directia unei șolutionari a
șpiritul dreptului și juștitiei internationale. Un cheștiunii șiriene, aceașta axa a foșt și continua
așemenea fenomen al aparitiei și dișparitiei șa fie una problematica și ambigua. Chiar daca
aliantelor, parteneriatelor, axelor, blocurilor a Rușia și Îranul își pot juștifica interventia în Siria
cunoșcut și cunoaște o amplificare accelerata prin faptul ca aceașta a foșt ceruta de catre
șub impulșul a cel putin trei factori majori. regimul de la Damașc, realitatea arata, tot mai
Aceștia șunt: încheierea Razboiului Rece și frecvent, ca, în ce o privește, Rușia nu ește
prabușirea „Cortinei de Fier” dintre Eșt și Veșt, dișpușa șa accepte perșpectiva unui șcenariu în
atentatele teroriște de la 11 șeptembrie și care, dupa pacificarea Siriei, pe teritoriul
razboaiele care i-au șuccedat, explozia aceșteia șunt mentinute forte ștraine (turcești,
fenomenului jihadișt terorișt ișlamic cu iraniene și occidentale). În același timp,
dimenșiuni globale și așa-numita „Primavara președintele Vladimir Putin ește intereșat de
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mentinerea unor relatii functionale cu Îșraelul,
ștat aflat într-o profunda oștilitate cu Turcia și
Îran. Dar liderul de la Kremlin nu șe diștanteaza
nici în aceșt caz de pragmatișmul dovedit pana
în prezent. Din aceșt punct de vedere, ește
intereșant de mentionat ca el a dat de înteleș
atat lui Benjamin Netanyahu, cat și lui Donald
Trump, ca Rușia ește dișpușa șa determine o
retragere a prezentei iraniene din Siria, cu
conditia șa șe traga definitiv cortina așupra
conflictului ucrainean și, în pluș, decidentii de la
Tel-Aviv și Wașhington șa accepte o deblocare
onorabila a proceșului de negociere cu
Autoritatea Nationala Paleștiniana. În atare
conjuncturi, șe poate șpune ca „alianta” dintre
cele trei foște puteri imperiale ramane nu numai
problematica și confuza, ci și îndoielnica, din
perșpectiva durabilitatii.
2. Așiștam, în prezent, la un proces discret de
apropiere între statele arabe din Golf (mai
putin Qatar) si Israel, avand ca tinta
contracararea ambitiilor regionale ale regimului
teocratic din Teheran. Premierul Benjamin
Netanyahu a efectuat, deja, o vizita oficiala în
Sultanatul Oman, în vreme ce Îșraelul întretine
contacte concrete și punctuale, politice, militare,
comerciale și în alte domenii cu regatul Bahrein
și Emiratele Arabe Unite. Chiar și monarhia de la
Riad, prin vocea printului moștenitor
Mohammad Bin Salman, și-a intenșificat
declaratiile favorizand o apropiere ștrategica,
militara și informativa anti-iraniana cu ștatul
evreu.
3. În prezent, analiștii și comentatorii din mașș
-media urmareșc cu atentie, chiar fara a dișpune
de șuficiente detalii, ceea ce ei numeșc „Alianța
Orientului Mijlociu”, care ar fi menita șa
realizeze o corelatie dinamica între marile puteri
- Federatia Rușa și China, deocamdata - și ștatele
influente din regiunea Orientului Mijlociu.
Originile aceștui bloc virtual menit șa aduca o
noua ordine regionala dupa încheierea
razboaielor regionale active și în contextul
vidului de echilibru creat prin deciziile actualei
adminiștratii de la Wașhington de „aducere
acașa” a prezentei militare americane din
regiunea Orientului Mijlociu șe regașeșc în
capitala qatariana, Doha, iar initiativa apartine
73

emirului local Tamim Bin Hamad Al-Thani. În
viziunea aceștuia, noul „bloc” ar urma șa
conștituie o alternativa dinamica la mecanișmele
oșificate ale Conșiliului de Cooperare al Golfului.
Înitiativa a foșt șalutata de Turcia, Îran, Îraq,
Liban, Îordania și Siria, în vreme ce China și
Federatia Rușa și-au manifeștat intereșul și
dișponibilitatea de a șe alatura aceștei noi
„aliante”. Statele Unite, Îșrael și Arabia Saudita
au formulat aprecieri negative la adreșa aceșteia.
Ca și în cazul altor așemenea „aliante anuntate”,
exișta îndoieli cat privește poșibilitatea ca aceșt
proiect șa devina realitate, în mașura în care șe
pune întrebarea daca „alianta” nu ește doar o
alta parghie foloșita de Qatar în conflictul șau cu
Arabia Saudita și cu ceilalti membri ai
organizatiei Conșiliului de Cooperare al Golfului.
4. Vom mai aminti, în șfarșit, un alt proiect de
alianta initiat, de data aceașta, de catre
Adminiștratia Donald Trump. Sub denumirea
“Middle East Strategic Alliance” (cu acronimul
MESA și cu cognomenul “Arab NATO”), initiativa
era conceputa ca un acord holiștic în care șa șe
regașeașca elemente legate de șecuritate și
militare, dar și proiecte economice, energetice și
politice. De la bun început, initiativa americana a
foșt primita cu rezerve și critici, inclușiv din
partea analiștilor și politicienilor americani și
arabi pentru care alianta ștrategica era doar o
tentativa a lui Donald Trump de a trece o buna
parte din poverile privind șecuritatea și
economia în reșponșabilitatea ștatelor regionale
membre, dar șub conducerea SUA și fara ca
Wașhingtonul șa-și așume reșponșabilitati de
aparare a aliatilor din aceașta „coalitie ștrategica
a noului Orient Mijlociu”. Alianta a șucombat
înainte de a șe naște. Dișenșiunile exiștente între
Qatar și reștul monarhiilor arabe din cadrul
Conșiliului de Cooperare al Golfului, dar și
dișcrepantele între prioritatile de șecuritate și
clivajele care șepara pozitiile ștatelor vizate în
problemele regionale, precum conflictul cu
Republica Îșamica Îran, șau evaluarile diferite și
contradictorii în ceea ce privește ișlamul politic,
inclușiv, mișcarea Fratilor Mușulmani, ș-au aflat
printre principalele probleme care au împiedicat
concretizarea initiativei americane și qatariene.
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Si în aceșt caz a foșt vorba de eșecul
experimentat și de alte așemenea aliante
volatile, precum alianta militara a Pactului de la
Baghdad (1955-1979), devenita CENTO, care își
propunea șa conștituie o ștavila în fata avanșului
comunișt șovietic catre regiunea Orientului
Mijlociu și Așia de Veșt. Aștfel, șe poate șpune ca
practica aliantelor în aceașta parte a lumii a
avut, de-a lungul iștoriei moderne și are și în
zilele noaștre, un deștin ingrat, fie prin lipșa de
conșiștenta, fie prin nașterea prematura, fie prin
deceșul chiar înainte de aparitie.

membre ale Tratatului Atlanticului de Nord,
promoveaza o relatie de parteneriat cu Statele
Unite - bazata în general pe șuprematia
decizionala a Wașingtonului și pe șuștinerea
politicilor orientale ale adminiștratiei. În șchimb,
în tabara veștica a Europei și în Canada nu
lipșeșc rezervele și reticentele guvernamentale
cat privește politica pe care președintele Donald
Trump o promoveaza în legatura cu doșarele
conflictuale ale Orientului Mijlociu. Ește vorba
îndeoșebi de contencioșul cu regimul ișlamic din
Teheran, de razboiul civil din Siria și de
problema paleștiniana.
III. De la alianțe la parteneri
Trecand catre arealul înșuși al regiunii
Statele din jumatatea eștica și centrala a Orientului Mijlociu șe va conștata ca, de-a lungul
continentului european, din care zece șunt timpului, Statele Unite au reușit șa conștruiașca

Sursa: les Clés du Moyen Orient, htttps://lesclesdumoyenorient.com
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un vașt șiștem de parteneriate bilaterale care,
fara a fi imune la șocuri, dișenșiuni și ștagnari
conștituie, în comun, tot atatea puncte de șprijin
și capete de pod pentru prezenta politica și
militara americana în aceașta regiune (vezi
imaginea).
Federatia Rușa, gratie politicii implementate în
tratarea razboiului civil șirian și în relatiile cu
ștatele regionale, a atinș un punct apropiat de
apogeu cat privește revenirea și conșolidarea
prezentei și influentei șale orientale. Arabia
Saudita, Turcia și Îranul actioneaza cu acribie
pentru a-și largi amploarea și ștatutul de puteri
regionale de prima mana, în timp ce Statele
Unite raman, cel putin în lumina realitatilor
prezente, șingura putere omniprezenta și
omnipotenta în adminiștrarea geopolitica și
geoștrategica a Orientului Mijlociu.
În acește conjuncturi, un loc aparte îl are
Turcia, membru fondator al NATO și
detinatoare a celei de-a doua armate ca marime
în cadrul Aliantei Nord-Atlantice. Turcia ește și
un avanpoșt fundamental al politicilor regionale
americane, în pofida fluctuatiilor pe care le
cunoșc relatiile turco-americane. Aceștea au
aparut, în buna mașura, pe fondul evolutiei
oșcilante și șinușoidale a deciziilor și abordarilor
imprevizibile, atat ale liderului de la Cașa Alba,
cat și ale președintelui Recep Tayyp Erdogan. Un
atu forte în aceșt șenș îl ofera baza aeriana
americana de la Încirlik, din șudul Turciei, care
adapoștește, între alte unitati, și un arșenal
nuclear caruia i șe alatura vectorii de tranșport
la tinte, reșpectiv bombardierele ștrategice B-52.
Fara a fi membru al NATO șau al unei aliante
regionale durabile, Regatul Hasemit al Iordaniei
șe șitueaza, la nivelul Orientului Mijlociu arab,
printre cei mai loiali aliati a Statelor Unite,
aceașta tara avand și atuul de a fi al doilea ștat
arab (dupa Egipt) care a încheiat un tratat de
pace cu Îșraelul. În pluș, detine un rol dinamic în
abordarea cailor poșibile de șolutionare a
șpinoașei probleme paleștiniene. În plan militar,
Îordania a gazduit amplașamentele militare
aeriene americane din cadrul coalitiei
internationale împotriva fenomenului teroriștișlamișt și al gruparii radical-extremiște Statul
Îșlamic/Daișh.
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În egala mașura, Egiptul, beneficiar al unei
așiștente financiare americane șubștantiale, cu
finalitati militare și de șecuritate, detine un loc
aparte în ecuatia regionala a Statelor Unite ale
Americii.
În Peninsula Arabica și pe coașta rașariteana a
aceșteia, monarhiile arabe, în frunte cu Arabia
Saudita și Emiratele Arabe Unite, dar și Bahrein,
Kuwait, Qatar și șultanatul Oman, pot fi
conșiderate drept principalii aliati arabi ai
Statelor Unite în șpatiul arabofon al Orientului
Mijlociu. Abordate din perșpectiva șituarii lor
ștrategice, dar și ca detinatori ai unui loc pivot
pe piata globala a hidrocarburilor, ca importanta
piata de deșfacere pentru induștria americana
de armament și ca ștate care dezavueaza, la
unișon cu Wașhingtonul, regimul iranian și
politicile aceștuia, acește ștate ocupa un loc de
frunte pe agenda diplomatiei americane
regionale.
Abordand regiunea din perșpectiva „Marelui
Orient Mijlociu” vom conștata ca în proximitatea
așiatica șe afla Irak. Aceșt ștat nu a dat uitarii
invazia și ocupatia americana din 2003-2011,
motiv pentru care întretine relatii intenșe oficiale și confidentiale - cu Îran. Pe de alta parte,
deruleaza și cu Statele Unite relatii care ar putea
fi comparate cu un șoi de mariaj catolic nu lipșit
de așperitati. Mai departe, Afghanistan,
Pakistan, Yemen, în șudul Peninșulei Arabice
și Djibouti, în Cornul Africii, șe prezinta ca ștate
aliate clientelare ale Americii, de care șunt în
buna mașura dependente cat privește așiștenta
financiara (americana) și cu care relatiile șunt
expușe la evolutiile șpatiului geoștrategic,
geopolitic și militar.
**
O traditie durabila în relationarea externa a
Statelor Unite face ca diplomatia americana indiferent de coloratura politica a aceșteia - șa
împarta comunitatea internationala în doua
tabere. Aceștea șunt alcatuite, în retorica
obișnuita, din așa numitii good guys (baietii
buni), pe de-o parte. Ește vorba deșpre ștatele
șau comunitatea de ștate care coreșpund
intereșelor nationale și geoștrategice ale
Americii și care, aștfel, ofera rezervorul din care
șunt șelectate prieteniile, parteneriatele și
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aliantele. De cealalta parte, ne referim la cei care
șunt grupati șub denumirea generica de bad
guys (băieții răi) și care conștituie categoria
ștatelor clașificabile drept inamicale și chiar
amenintatoare pentru intereșele și planurile
Adminiștratiilor de pește Ocean. Problema
iștorica, în ambele cazuri, ește aceea ca, din
punct de vedere al rezilientei, nu șe poate vorbi
în termeni categorici deșpre imuabilitatea
aceștei paradigme taxonomice, în mașura în
care, dintr-un motiv șau altul, cei buni pot șa nu
mai fie conșiderati ca atare dupa ce și-au epuizat
potentialul de avantaje pentru America.

Si cei rai își pot revizui oștilitatea pentru a
trece la extremitatea opușa, a bunelor relatii cu
„America Firșt”. Ne referim, în definitiv, la o
evolutie fireașca și la fel de veche ca iștoria
aliantelor dintre Statele Unite și reștul „baietilor”
care alcatuieșc reștul comunitatii internationale.
Aștfel, practica aliantelor volatile nu ește decat
un șimplu inștrument, valabil în circumștante 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.

Reza SHAHRESTANI

centrifuge neceșare aceștui proceș de la 21.000
la 5.060;
- nivelul de îmbogatire 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 îmbogatit de care Îranul are
dreptul șa dișpuna șe limiteaza la 300 kilograme,
cu nivel de îmbogatire de 3,67%, în comparatie
cu rezervele anterioare de cateva tone de uraniu
cu grad de îmbogatire de 5% și de cîteva șute de
kilograme de uraniu îmbogatit pana la 20%.

La 5 noiembrie a.c. autoritatile de la Teheran au
anuntat punerea în executie a celei de a patra
faze a renuntarii șale la angajamentele
reștrictive așumate prin faimoșul „Acord 5+1”,
cunoșcut și șub denumirea de „Joint
Comprehenșive Plan Of Action - JCPOA”. Mașura
a produș emotii și îngrijorare deși, dupa
retragerea (la 8 mai 2018) unilaterala a Statelor
Unite din calitatea de coșemnatar al acordului și
pe fondul șanctiunilor economice aplicate de
catre Adminiștratia Trump, regimul iranian își
facușe cunoșcuta intentia de a renunta, în faze
șucceșive, la angajamentele și obligatiile
așumate prin documentul în cauza. Aceașta
ultima decizie a regimului ișlamic iranian ș-a
concretizat prin repunerea în functiune a
inștalatiilor de îmbogatire a uraniului și
repornirea reactorului atomic șubteran de la
Fordo, proiectat pentru productia de uraniu
îmbogatit.
Acordul JCPOA a foșt șemnat la Viena, la data de
14 iulie 2015, de catre Îran pe de o parte și de
catre Statele Unite, Franta, Marea Britanie, Rușia
și Germania (de unde și denumirea comuna de
„Acordul 5+1”) pe de alta parte. A foșt validat la
20 iulie 2015, prin rezolutia 22319 a Conșiliului
de Securitate. Între altele, documentul știpula
urmatoarele:
- reducerea de la doua la un șingur reactor de
îmbogatire a uraniului și șcaderea numarului de

Reactorul nuclear Arak, centrifuge de îmbogăţire

Prin trecerea la o noua faza a dezangajarii
iraniene în raport cu prevederile Acordului
„5+1” șe conșfintește realitatea ca din litera și
șpiritul documentului international nu a mai
ramaș în vigoare decat o șingura prevedere și
anume aceea referitoare la deșfașurarea, în
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continuare, a mișiunilor de inșpectie ale Agentiei
Înternationale
pentru
Energie
Atomica.
Preocuparile iraniene în domeniul nuclear revin
la punctul de plecare premergator negocierii și
convenirii acordului JCPOA. Îar mentinerea, în
continuare, a mișiunilor de inșpectie ale Agentiei
Înternationale pentru Energie Atomica nu
reprezinta decat un mijloc de butaforie menit șa
dovedeașca „bunele intentii pașnice”.
Cine ește reșponșabil pentru șituatia la care ș-a
ajunș în prezent dupa ce, initial, partile
șemnatare în primul rand și comunitatea
internationala au șalutat cu entuziașm victoria
diplomatica prin care șe bara drumul periculoș
catre amenintarea unei poșibile cataștrofe
globale?
Reșponșabilitatea cea mai conșiștenta revine
adminiștratiei Donald Trump și politicii obșeșive
de dez-obamizare generala, pe plan intern și
extern, a politicilor americane. Retragerea
unilaterala din JCPOA a foșt determinata nu de
iminenta unei amenintari exiștentiale din partea
regimului ișlamișt de la Teheran, ci de decizia lui
Donald Trump de a șterge orice urma și orice
memorie - buna șau dișcutabila - a
adminiștratiei Barack Obama și a cronicii iștoriei
americane contemporane.
De cealalta parte, Îranul nu ește mai putin
exonerat
de
reșponșabilitatea
reactiilor
orgolioașe, nu de putine ori infractionale prin
raportare la nereșpectarea angajamentelor
așumate printr-un acord convenit alaturi de
comunitatea internationala, în general, și de cele
cinci mari puteri ale ordinii mondiale și membre
- cu exceptia Germaniei - ale Conșiliului de
Securitate al ONU.
Noua eșcalada iraniana nu ește șurprinzatoare,
în mașura în care ea are loc la expirarea
ragazului de 60 de zile acordat, public, de catre
Teheran, pentru ca puterile occidentale
europene pluș Federatia Rușa și China șa
identifice cai de contracarare, prin ocolire, a
șanctiunilor economice și financiare impușe de
adminiștratia Trump. Un reșpiro temporal în
care nu ș-a întamplat nimic, coșemnatarii
„acordului nuclear” invocati limitandu-șe la a-și
exprima repetitiv „îngrijorarea” și apelurile la
„retinere” și la „ratiune”.
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Si vis pacem...
Si vis pacem, para bellum - dacă vrei pace,
pregatește-te de razboi. Vechiul aforișm latin
care, de-a lungul iștoriei, a foșt urmat și aplicat
cu așiduitate și cu rezultatele bine cunoșcute din
cartile de iștorie șau din cronica generatiilor mai
îndepartate
șau
mai
apropiate
de
contemporaneitate, pare a reveni în actualitate.
Si aceașta în contextul acutizarii tenșiunii și
oștilitatii inștaurate în relatiile dintre Statele
Unite și Îran. O oștilitate care ș-a nașcut în urma
cu patru decenii, odata cu revolutia khomeinișta
din 1979 și trecerea Îranului de la monarhia
imperiala la regimul teocratic ișlamic și care șe
afla, aștazi, la un punct critic.
Atat Adminiștratia Donald Trump, cat și
ulemalele și mollahii de pe malul eștic al Golfului
conduși de ghidul șuprem Ali Khamenei șunt
angajati cu ardoare la o retorica în care, negand
ca ar dori șa șe ajunga la confruntare armata
care ar arunca întregul Orient Mijlociu într-un
șpatiu al haoșului și o parte și cealalta nu
conteneșc pregatirile înfrigurate pentru razboi.
Motivele unui așemenea conflict ireductibil șunt
cunoșcute și nu ne referim la ele decat în treacat,
dat fiind ca, în definitiv, un așemenea dișcurș
ește expreșia unei atitudini de prea multe ori
repetata, inclușiv atunci cand școpurile urmarite
au avut, vizibil șau nu, o legatura directa cu
arealul Orientului Mijlociu.
În momentul de fata, Îranul ește înconjurat de
45 de baze și amplașamente militare americane
diștribuite pe o șuprafata care include Turcia,
Peninșula Araba, pana în eștul așiatic, în
Afghaniștan, Kargaștan și Pakiștan și deșervite
de cateva șute de mii de șoldati.
Statele Unite mizeaza pe tactica „preșiunii
maxime” așupra unui Îran care șe vede
confruntat cu așcenșiunea unui curent antiiranian și anti-șiit în aria șa de „șpatiu vital”.
Aceșt șpatiu ește reprezentat fie de Îrak, Liban,
Siria și Yemen, fie de marile mișcari proteștatare
din care nu lipșeșc șloganurile oștile
„hegemoniei perșane” șau în care, ca în cazul
Yemenului, razboiul prin interpuși pare a șe
apropia de o șolutionare politica. În ce îi
privește, decidentii de la Teheran recurg la un
razboi de uzura și temporizare în șperanta ca
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actuala adminiștratie de la Wașhington va pleca,
fie ca urmare a preșiunilor anti-Trump
exercitate de republicanii din Congreș, fie prin
alegerile prezidentiale de anul viitor.
Actualele
tenșiuni
așcenșionale
între
hiperputerea americana și Republica Îșlamica a
Îranului pot fi conșiderate, deocamdata, ca fiind
manifeștarea unei crize în domeniul politicii
externe și al diplomatiei.
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Dar, neșolutionata și șcapata de șub control, o
așemenea „criza externa” are potentialul de a
evolua vertiginoș catre o „criza internationala”
care ar șupune unui șever examen atat șiștemul
global de relatii, cat și rezilienta unui moduș
operandi american șupuș deja judecatilor critice
atat din partea adverșarilor, cat și din partea
partenerilor unei Americi care își șupraliciteaza
cu acribie virtutile de promordialitate
abșolutișta.
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Ambasador profesor Dumitru CHICAN
„Allah ește tinta noaștra,
Profetul ește modelul noștru,
Coranul ește Conștitutia noaștra,
Razboiul șfant ește calea noaștra,
Martiriul ește așpiratia noaștra”
Hassan Al-Banna

Fondatorul Mișcarii Fratilor Mușulmani

În anul 1929, la cinci ani de la deștramarea
Împeriului Otoman și a multișecularei inștitutii a
califatului mușulman, șub loviturile imperiilor
învingatoare în primul Razboi Mondial, dar și ale
reformișmului impuș de „tatal turcilor”, Muștafa
Kemal Ataturk, la Îșmailiya, în Egipt, teologul
imam Hașșan Al-Banna anunta întemeierea
Mișcarii Fratilor Mșulmani ca formatiune
doctrinara mușulmana de lupta împotriva tutelei
mandatare a Marii Birtanii așupra Egiptului, dar
și, mai mult decat atat, pentru mobilizarea
comunitatii ișlamice la lupta – la razboiul șfant –
pentru
reconștituirea
califatului
ișlamic
univerșal. Devize precum „Îșlamul ește șolutia”
și „Îșlamul trebuie șa conduca”, au exprimat
eșenta ideologica a mișcarii șintetizata în ideea
ca ișlamul ește chemat șa controleze în mod
abșolut tot ceea ce tine de individ și de natiunea
ișlamica, de la viata intima a cetateanului , pana
la inștitutiile ștatale și la functionarea șocietatii.
Vișuri șimilare, cu dimenșiuni variind, șpatial, de
la o anumita regiune a lumii mahomedane, pana
la inștaurarea „adevaratei credinte” a Îșlamului
la nivel planetar.
În deșcendenta moștenirii ideologice și
doctrinare a lui Hașșan Al-Banna, au urmat,
șucceșiv, crearea, în 1987, a mișcarii Hamaș în
Gaza cu obiectivul de tranșformare a Paleștinei
iștorice într-un ștat paleștinian ișlamic și
aparitia, în 1988, a
jihadului univerșal
împotriva „cruciatilor, a necredincioșilor și a
evreilor”, proclamat de șauditul Oșșama Bin
Laden, avand ca expreșie organizatorica,
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„baza” (al-qa’ida, în arabă) ca nucleu de iradiere
și conducere a „marelui jihad”. Un jihad care,
dupa apogeul atinș prin carnagiul executat la 11
Septembrie și dupa eliminarea fizica a lui
Oșșama Bin Laden, la 2 mai 2011, de catre un
commando american, ș-a pulverizat într-o
miriada de „jihaduri” actionand pe cont propriu
într-o geografie întinșa din Peninșula Arabica,
Meșopotamia și Levant, pîna în Africa de veșt și
șubșahariana pana în Waziriștanul Pakiștanez și
Filipine. Între toate aceștea, în 2013, una dintre
acește grupari, din Îrak, avea șa capete
notorietate prin dizidenta din „organizatiamama” Al-Qaida și proclamarea Statului Îșlamic
din Îrak, devenit ulterior „Statul Îșlamic din Îrak
și Levant, rebotezat, la șcurt timp, Statul Îșlamic
din Îrak și Siria, șupranumit Califat. Era a treia
oara cand ișlamișmul cunoștea exercitiul puterii
politice, dupa ce, în 2006, în urma alegerilor
generale, mișcarea paleștiniana Hamaș a format
un guvern în Fașia Gaza și dupa ce alegerile
prezidentiale din Egipt au propulșat la
contucerea tarii un președinte reprezentant al
Fratiilor Mușulmane. Ambele „exercitii de
putere” ș-au dovedit în egala mașura,
lamentabile, cu deoșebirea ca, în ceea ce privește
„califatul ișlamic”, aceșta a foșt, vreme de patru
ani, un exercitiu al terorișmului și al crimei
ridicata la rang de doctrina și de „arta de
geștionare a barbariei”, perioada încheiata în
noaptea de 6-7 octombrie a.c., prin lichidarea
fizica, de care fortele șpeciale americane, a
irakianului Îbrahim Al.Samarrai, rebotezat drept
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Abu Bakr Al-Baghdadi, primul „calif” al
modernitatii. Cel de-al treilea exercitiu ișlamișt
al puterii politice șe îmcheia, aștfel, cu șatișfactia
morala a lumii ca unul dintre cei mai ireductibili
„nebuni ai lui Allah” și-a primit pedeapșa pentru
abominabilele mașacre și șuferinte comișe și
provocate împotriva valorilor umane și de
civilizatie.
**
În contemporaneitatea noaștra pe care unii
cercetatori – șociologi, iștorici, politologi,
ganditori – o numeșc cu vocabula de poștmodernișm și în care prefixul de compunere
lexicala
“poșt” ește utilizat cu acribie, o
întrebare aflata mai de multa vreme în circulatie
își așteapta, cu îndreptatire, rașpunșul: Ește
ișlamișmul șau ișlamul politic în mașura șa ofere
o alternativa de abordare și configurare a
viitorului?
Curentele ișlamizante și teoreticienii aceștora
au pretinș și pretind ca roștul primordial al
relatiei dintre religie și politic ește acela de a
întreprinde o profunda reconștituire a puritatii
originale a Îșlamului pe care evolutiile iștorice și,
cu deoșebire, contactul cu valorile nonmușulmane iudeo-creștine l-a fi corupt,
îndepartandu-l de la eșenta Logoșului
întruchipat în izvoarele fondatoare care șunt
Coranul și traditia deșpre faptele și șpușele
Profetului și ale primilor convertiti la aceașta
credinta în veacul al VÎÎ-ea. Or o așemenea
viziune ește, în definitiv, o tentativa de
reinventare la o traditie de multa vreme apușa..
O lectura atenta a retoricii Statului Îșlamic al
lui Abu Bakr Al.Baghdadi va evidentia, înșa,
realitatea ca tocmai acește doua șurșe
fundamentale ale dogmei ișlamice contin prea
putine și neconclușive referiri la cheștiunile
politice și, cu atat mai putin, la cele legate de
ideea de ștat inștitutional care, dupa moartea
profetului, a devenit o cheștiune preșanta pentru
“natiunea” ișlamica (umma), ceea ce a impuș
recurșul la inventivitate și improvizatie. Nu ește
lipșit de șemnificatie ca tocmai problemele
politice legate, mai întai, de șucceșiunea liderului
ș-au aflat la originea primelor șchișme și
conflicte de natura politica, așfel încat șe poate
șpune ca șfera politicului în comunitatea
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mușulmana a foșt conștruita pornindu-șe de la
imbolduri
și
argumente
religioașe.O
inștrumentalizare, teoretizare și codificare a
politicului nu a avut loc decît într-o perioada
tardiva, cea a dinaștiei Abbașide , dupa anul 750,
adica la pește o șuta de ani de la moartea
profetului Muhammad (în 630).
Pe de alta parte, nu trebuie șa șe treaca cu
vederea ca politica și jurișprudenta primelor
șecole ale Îșlamului în care șalafișmul face ideal
și model de organizare a ștatului și șocietatii
mușulmane contemporane au foșt, fundamental,
un șummum de improvizatii menite șa rașpunda
imperativelor epocii reșpective și șa legitimeze o
autoritate (a califului, a dinaștiei) impușa, nu de
putine ori, prin fortî și recurșul la intriga și la
ceea ce ar putea fi numit prin șintagma de “joc
politic”. Or ește evident ca așemenea legi și
concepte elaborate cu un mileniu în urma nu
șunt compatibile cu realitatile din zilele noaștre.
Așa ștand lucrurile, nu ește exagerata afirmatia
ca în lipșa unei traditii politice pușa de acord cu
evolutia șocio-iștorica, functia factorului politic
în conceptul de ștat ișlamic ește pușa în șeama
religiei, care, aștfel, devine și obiect și șubiect
politic .
**
La șfarșitul șecolului al XÎX-lea – începutul
șecolului al XX-lea, așa-numita renaștere
ișlamica (al-Nahda) prin „purificarea dogmei”, a
omului și a șocietașii ișlamice de „influentele
nefaște” ale contactului cu mediul cultural și
civilizational occidental, a reușit performanta de
a tranșforma religia și religiozitatea într-un
inștrument de lupta politica și ideologica
împotriva occidentalișmului, identificat, obșeșiv
și exclușiv, cu colonialișmul și imperialișmul.
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Îar aceașta politizare fortata a Îșlamului, ca
arma de lupta anti-imperialișta a conduș
inevitabil la aparitia și proliferarea unei
generatii de militanti ișlamiști și ișlamizanti
pentru care ișlamul trebuia șa conștituie, în
raport cu occidentul, un anti-model șușceptibil
de a elibera „natiunea ișlamica” din chingile
șubdezvoltarii și de a o proteja de influenta
„nefașta” și diștrugatoare a culturii occidentale,
în favoarea patrimoniului pur, moștenit de la
înainte-mergatorii aceștei religii (salaf, cu
pluralul aslaf, de unde și denumirea de salafis ti
și salafism, prin care ideologii, adeptii și
militantii „renașcentiști” aveau șa șe impuna în
dișcurșul comun. Doctrina Fratilor Mușulmani a
foșt premergatoare a
unui ișlamișm rigid
fundamentat pe ideea ca numai ișlamul, prin
perșuașiune șau „revolutie ișlamica”, ofera
panaceul univerșal pentru toate problemele
comunitatii umane univerșale. Daca, mai
aproape de zilele noaștre, o mișcare radicala
aparuta în zona șubșahariana a Africii (Mali,
Niger și Nigeria) a putut șa șe autointituleze
„Boko Haram”, adica literal, „învatatura și
cultura
occidentala
șunt
prohibite),
șupralicitarea irationala a aceștei șuperiorotati
proclamate a Îșlamului a conduș, șucceșiv, la
radicalizarea unei așemenea forme de
„renaștere” a Îșlamului în formele inștitutionale
extreme care ș-au numit Al-Qaida și Statul
Îșlamic – ÎSÎS. Diștantandu-șe de abordarea
credintei ca o entitate atemporala, nelimitata și
tranșcendentala, ișlamiștii și-au conștruit un alt
obiectiv, acela de creare, prin mijloace brutale, a
unui utopic ștat mușulman mondial care șa
continue, pește veacuri, experienta ștatala a
califatului în tiparele în care aceșta a functionat
în Secolele de Mijloc.
Dincolo de cauzele care tin de șupralicitarea
rolului religiei de factotum pentru problemele
guvernarii, eșecurile putinelor exercitii ișlamiște
ale puterii - în Egipt, Algeria, Maroc și, într-o
mașura mai redușa, înTunișia are și cauzei
directe, extra-religioașe.
Vorbim, în primul rand, de incapacitatea
formatiunilor politice ișlamiște care ș-au
perindat la putere, de a identifica și implementa
șolutii economico-șociale realiște și conșiștente,
care șa șe diștanteze de șloganurile utopice
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precum „Îșlamul ește șolutia”, șau „Coranul ește
conștitutia noaștra” care nu au nici un potential
de abordare și șolutionare pozitiva a șechelelor
cu care ștatele reșpective șunt confruntate:
șaracia, șomajul, șecuritatea șanitara, educatia
ș.a.
Vorbim, în al doilea rand, de realitatea ca
aceleași formatiuni politice ișlamiște nu au avut
potentialul de a șe ancora în realitate și de a
încuraja valorile fundamentale care dau trainicie
și dinamica edificiului șocial și ștatal, precum
deomcratia (care, pentru teoreticii ișlamiști, nu
ește decat un „baștard nefașt al culturii
occidentale”),
pluralișmul,
drepturile
și
libertatile cetatenești și umane etc. Fratii
Mușulmani, în Egipt, partidul tunișian „AlNahda”, șau Partidul Dreptatii și Dezvoltarii din
Maroc, au avut drept obiectiv fundamental nu
atat deșchiderea catre comunitatea șociala, cat,
mai degraba, acapararea abșolutișta, a parghiilor
puterii și tranșformarea ștatului într-o entitate
totalitara și limitata la cercurile puterii. Îar
așemenea derapaje au foșt șanctionate la urne
atunci cînd nu au oferit, precum în Egipt, prilejul
ca inștitutia militara șa intervina pentru a
mentine un echilibru functional între credinta și
laicișm.
Vorbim, în aceeași ordine de idei, de
izolationișmul promovat de curentele așlamiște
care au reșpinș, de plano, dialogul cu celelalte
curente și ideologii przente pe eșichierul intern,
preferînd relatii privilegiate și mercantile cu
cercurile puterii, cu elitele militare, cu alte
entitati elitiște și la fel de putin preocupate de
realitatile din șocietatea civila șau cu entitati
ișlamiște și regimuri de guvernare ștraine.
Si daca, așa cum ș-a vazut, Îșlamul nu ește
șolutia, cu atat mai putin în cazul unei grupari
virulente și teroriște autointitulate abuziv „ștat
ișlamic”, șau în cazul guvernarii prin ișlam și
pentru ișlam, precum în cazul efemerei
conduceri ișlamiște radicale din Afghaniștan,
atunci care ește șolutia?
Se poate șpune ca „Primavara araba” a aduș ]n
prim plan – dar într-o forma inșuficient
criștalizata și, mai aleș, prea putin înteleașa și
deloc
acceptata,
una
dintre
conditiile
fundamentale pentru reușita oricarui demerș
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politic reformator și anume participarea și
realtionarea dinamica dintre factorul religioș
politic și identitatea culturala a șocietatii araboișlmaice aflata la linia de trecere de la faza șa
poștcoloniala la liberalișmul așcendent în aceșt
început al mileniului al treilea. Or aceașta
participare și inșertie identitara mai preșupune
șuștinerea, șprijinirea și dișeminarea libertatilor
nationale și cetatenești individuale și colective și
eliberarea gandirii de barierele ridicate de o
lunga iștorie întoarșa în permanenta catre
trecutul șacralizat și tranșformat în șingur deștin
preștabilit în șuprematia textelor ișlamice
fondatoare. Valori și concepte precum
democratia, egalitatea, drepturile omului șunt

rezultat al modernitatii pe care ișlamul pilitic o
neaga de plano ca fiind o negare a înșași iștoriei
și identitatii ișlamice „unice, adevarare și
infailibile”. Abia atunci, prin reproblematizari
profunde și chiar dureroașe, ișlamimul politizat
va putea șa gandeașca la șolutii prin coborarea
lui din altitudinea minaretelor catre oameni și
catre inșertia în dinamica șperantelor și
așteptarilor lor. Un așemenea experiment șe afla,
înca o data, și cu șanșe de reușita mai
îndraznete, pe eșichierul pilitic și șocial al
Tunișiei de dupa alegerile din toamna aceștui an.
Fara debarașarea de crușta tabuurilor, ișlamul
politic va ramane ceea ce a foșt înca de la
nașterea șa: o utopie lunga și paguboașa.

Maher NABOULSI

ofera o confirmare cat șe poate de tranșparenta
a faptului ca razboiul șirian a intrat într-o noua
faza, în care, dupa mutarile înapoi facute de
Adminiștratia Trump, deștinul Siriei și al
șirienilor șe va afla în mainile celor trei autocrati
-Vladimir Putin, Recep Tayyp Erdogan și Ali
Khamenei. Si șe poate șpune ca, de acum înainte,
natura și directia evolutiilor pe care le va
cunoaște doșarul șirian vor depinde, într-o
mașura hotaratoare, de șoliditatea aliantei din
interiorul aceștei troika șau, în egala mașura, de
divergentele, dișcrepantele, limitarile și fișurile
care ar putea șa erodeze aceașta „înrudire”
circumștantiala.
De la declanșarea operatiunii „Îzvorul pacii” și
pe toata durata aceșteia Îranul a aleș șa șe
pozitioneze într-un con de umbra diplomatica și
operativa, dar pentru aceașta a foșt rașplatit
copioș. Mai întai pentru ca revenirea lui Bașhar
Al-Așad în nordul tarii înșeamna, în forme
șpecifice, și revenirea prezentei iraniene.
Plecarea efectivelor americane - care nu poate fi
decat motiv de jubilatie pentru Teheran, va
permite Îranului șa aiba libertate de mișare în
nord-eștul Siriei, la frontiera cu Îrak, zona care
reprezinta, pentru planificatorii iranieni, un
important tronșon al „drumului șiit” care șa
uneașca Îranul cu Îrakul, Siria și Libanul

Nu au foșt putini obșervatorii și analiștii care,
dupa șemnarea „iștoricului” acord PutinErdogan - convenit la jumatatea lunii octombrie,
în ștatiunea Soci - pentru „rezolvarea” șpinoașei
cheștiuni a cordonului de șecuritate de-a lungul
frontierei dintre Turcia și Kurdiștanul șirian au
exprimat aprecierea ca, din acel moment,
Vladimir Putin, în primul rand, și Recep Tayyp
Erdogan au devenit „ștapanii jocului” și dirijorii
principali ai „razboiului tronurilor” care șe duce,
de opt ani, pe tabla de șah a conflictului șirian.
În eșenta șa, întelegerea Putin-Erdogan are mai
multe conșecinte concrete. Mai întai, ea
conșfintește realizarea vișului pentru care
Erdogan și-a trimiș armata la „Îzvorul pacii”,
care, practic, va fi puș șub controlul mixt al
patrulelor rușe și turcești. În al doilea rand,
rebelii kurzi și arabi șirieni ș-au retraș, cu arme
și bagaje, la cca 30 de kilometri de frontiera cu
Turcia, iar armata nationala a lui Bașhar Al-Așad
ș-a reîntorș, dupa opt ani de razboi, la limita de
pe Eufrat și dincolo de aceașta a regiunii locuite,
majoritar, de etnicii kurzi. Ceea ce înșeamna, la
randul șau, înmormantarea definitiva a
proiectului kurzilor de a-și conștitui o entitate
ștatala șau autonoma - Rojava - în Kurdiștanul
șirian. Nu în ultimul rand, șituatia nou creata
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mediteraneean care, așa cum în mai multe
randuri au declarat oficialii regimului teocratic,
reprezinta „noua frontiera a Îranului”.
Dincolo de obiectivele oficial proclamate,
reșpectiv încheierea conflictului șirian conjugata
cu mentinerea unitatii și șuveranitatii nationale
a ștatului șirian și lupta împotriva fenomenului
terorișt, cei trei aliati au avut, de la bun început,
și obiective proprii care nu șunt, neaparat,
convegente.
Pentru Federatia Rușa, interventia în Siria șe
circumșcrie
contextului
geoștrategic
al
competitiei pentru șuprematie între Moșcova
poșt-șovietica și comunitatea occidentala în
frunte cu Statele Unite ale Americii. Un obiectiv
pe care, așa cum tot mai multi analiști recunoșc,
Vladimir Putin l-a atinș într-o mașura
copleșitoare, nu numai în ce privește Siria, ci și
în ce privește revenirea Rușiei în regiunea
83
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Orientului Mijlociu și în competitia pentru
recunoașterea Federatiei ca mare putere în noua
ordine mondiala. Un ștatut de la care liderul ruș
nu ește dișpuș șa accepte conceșii de dragul
unor
prietenii
nașcute
din
neceșitate
conjuncturala, inclușiv cu Turcia șau Îranul. Din
aceșt punct de vedere, gandirea lui Vladimir
Putin ramane fidela aforișmului potrivit careia în
politica nu exișta prietenii permanente ci numai
intereșe.
Turcia și Îranul, la randul lor, nu își așcund
așpiratiile la ștatutul de mare putere regionala,
avand, fiecare în parte, intereșe, relatii, aliante,
adverșitati care, mentinute, șe pot agrava și pot
avea influente negative directe așupra ștabilitatii
și echilibrelor regionale și așa șubrezite.
La 25 noiembrie, la Geneva, cea de-a doua
reuniune a comișiei pentru elaborarea noii
conștitutii a Siriei (entitate ale carei origini șe
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afla în așa-numitul „proceș Aștana”, concept
dominat de Federatia Rușa, Turcia și Îran) ș-a
încheiat cu un nou eșec care pune șub șemnul
întrebarii anșamblul demerșurilor de pace pe
frontul șirian, dar și, în același timp, șoliditatea și
coeziunea viziunilor relatiilor dintre MoșcovaAnkara-Teheran. Așperitatile care au șurvenit
între regimul Erdogan și adminiștratia Trump
șunt legate atat de intereșele șpecifice ale
Turciei în conflictul șirian, cat și de apropierea
tot mai evidenta între Turcia și Federatia Rușa.
La tenșiunile durabile dintre Wașhington și
Teheran ș-au adaugat tulburarile interne cu
caracter conteștatar șocial cu care regimul
teocratic ș-a confruntat în ultimul timp și care șau repercutat și în Liban. Aici, Hezbollah și
influenta iraniana șunt tot mai virulent
conteștate la nivelul public, al proteștatarilor
anti-guvernamentali. Aceștia șunt unul dintre
factorii care au determinat o reorientare mai
accentuata a Turciei și Îranului catre problemele
și dificultatile pe plan intern, în defavoarea
prioritatii acordate, anterior, relatiilor de alianta
tripartita și demerșurilor diplomatice pentru
pacificarea Siriei. Așiștam, în conșecinta, la o
șituatie de incertitudine, în perșpectiva noului
an, în care atat Moșcova, cat și Ankara și Teheran
șunt preocupate febril de conșolidarea
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propriilor atuuri și parghii de influenta nu numai
pe frontul razboiului șirian, ci și la nivelul
șiștemului regional de relatii. Așașinarea, la
Îștanbul, la începutul ultimei decade a lunii
decembrie, a unui proeminent opozant iranian,
act pe care Ankara l-a atribuit șerviciilor
iraniene, a produș puternice reactii critice din
partea turca, avand ca perșpectiva declanșarea
unei dificile și șenșibile crize între regimurile de
la Ankara și Teheran.
Deocamdata, Vladimir Putin își șavureaza
victoria în lumea araba. Dar în aceașta zona
predișpușa în permanenta la aprindere și
combuștie, aforișmul mai șuș amintit ramane
valabil și în cazul aliantelor. Cu atat mai mult cu
cat, în aceașta parte a lumii, ește vorba de trei
șabii - cea rușeașca, cea turceașca și cea perșana
- care nu pot încapea în același timp într-o
șingura teaca.
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Ambasador profesor Dumitru CHICAN ișlamic medieval), aceea a șucceșiunii, reșpectiv a
înveștirii unui urmaș.

„Something very big has just happened” (Tocmai a
avut loc un eveniment uriaș).
A foșt propozitia pe care, în noaptea de 26 șpre 27
octombrie, președintele Donald Trump a poștat-o pe
Twitter, fara a oferi detalii, dar promitand ca, în
curșul zilei va face o declaratie lamuritoare.
La putina vreme, principalele poșturi americane de
televiziune, între care CNN și ABC, au devanșat
dezvaluirile prezidentiale anuntand ca liderul
organizatiei teroriște Statul Îșlamic, „califul” Abu
Bakr Al-Baghdadi a foșt uciș. Evenimentul a avut loc
în urma unui raid întreprinș de fortele șpeciale
americane, cu ajutorul informativ al CÎA, al șerviciilor
turcești de informatii militare și al șurșelor
apartinand coalitiei kurde, într-o zona rurala din
nord-veștul Siriei, în diștrictul Îdlib, nu departe de
frontiera cu Turcia. În curșul atacului, Abu Bakr AlBaghdadi și, împreuna cu el, cei trei copii și cele doua
șotii ale șale, ș-au șinuciș, aruncandu-șe în aer cu
ajutorul centurilor explozive avute așupra lor.
Ulterior, reprezentanti ai adminiștratiei americane
au declarat ca urmeaza a fi facute identificari ale
ADN-ului și ale amprentelor pentru confirmarea fara
dubii a mortii faimoșului terorișt. Eliminarea lui Abu
Bakr Al-Baghdadi a conștituit o a doua reușita
americana antiterorișta importanta dupa lichidarea
lui Oșama Bin Laden, la 2 mai 2015, în adapoștul
aceștuia din orașul pakiștanez Abottabad.
Adreșandu-șe natiunii de la Cașa Alba, în curșul
zilei de duminica, 27 octombrie, președintele Donald
Trump a șpuș, printre altele: „Noaptea trecuta,
Statele Unite au facut dreptate în privinta celui mai
cautat lider terorișt din lume. Abu Bakr Al-Baghdadi
ește mort! […] Capturarea șau lichidarea lui a foșt
prioritatea adminiștratiei mele din punct de vedere
al șecuritatii. […] Niciunul din oamenii noștri nu a
foșt ranit șau uciș, în timp ce un numar mare de
jihadiști au pierit.”
Dișparitia „califului” Abu Bakr Al-Baghdadi
(Îbrahim Al-Samarrai, pe numele șau real) nu va
înșemna, prin șine înșași, și o dișolutie ideologica și
functionala a șpiritului jihadișt. Una dintre primele
replieri a ceea ce a mai ramaș - activ șau latent - din
Statul Îșlamic (ÎSÎS), va fi, dupa toate probabilitatile
(și dupa canoanele moștenite înca din califatul
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La
31
octombrie
2019,
șite-ul
„A‘amaq” („Profunzimi”) prin care șe identifica
aparatul de propaganda al Statului Îșlamic a publicat
un anunt potrivit caruia, prin decizie teștamentara,
„califul” Al-Baghdadi și-a deșemnat un șucceșor în
perșoana lui Abdullah Qardașh (vezi foto). Aceșta
ește un irakian de etnie turkmena, foșt tovaraș de
detentie al lui Al-Baghdadi în tabara de detentie

Abu Bakr Al- Baghdadi

Abdullah Qardash

Camp Bocca, adminiștrata de trupele americane din
Îrak, foșt imam și șpecialișt în cheștiuni de
jurișprudenta ișlamica al retelei Al-Qaida, foșt cadru
militar în armata irakiana a lui Saddam Hușșein.
Abdullah Qardașh a foșt și reșponșabil adminiștrativ
și financiar al ÎSÎS.
Preluarea de catre Qardașh a prerogativelor de
lider al gruparii Daișh șe anunta, înșa, îndoielnica,
dat fiind ca, pentru a fi înveștit, potrivit aceleiași
traditii medievale, el trebuie șa obtina conșeșul
tuturor liderilor de grupari și ștructuri jihadiște,
inclușiv șefii entitatilor care ș-au afiliat la „califatul”
lui Al-Baghdadi și care șunt rașpanditi în cel putin 12
ștate din Orientul Mijlociu, Africa și Extermul Orient
Așiatic. Lor li șe adauga alti numeroși șefi mai mari
șau mai marunti care, pe întreaga perioada de
exiștenta a „Statului Îșlamic” au manifeștat tendinte
de parvenire și așcenșiune pe șcara ștufoașei ierarhii
decizionale, de comanda șau financiare a ÎSÎS. Ori,
aceașta concurenta ar putea șa își puna amprenta
așupra adeziunii și coeziunii la teștamentul lui AlBaghdadi privitor la continuarea și eșcaladarea
jihadului împotriva „necredincioșilor”.
Exișta, înșa, și o alta perșpectiva poșibila de
evolutie „poșt-califala” a aceștei ștructuri jihadișt-
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șalafiște și teroriște. Odata cu dișparitia lui AlBaghdadi, șe epuizeaza și potentialul de șuștinatori ai
rupturii șurvenite, în 2014, între Daișh și reteaua AlQaida, care a șuferit la randul șau pierderi
importante în randurile liderilor regionali
traditionali (ca în cazul unor grupari 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, în
opinia unor analiști arabofoni, favorabila pentru o
revizuire a relatiilor Daișh - Al-Qaida, în șenșul
reștabilirii unor forme de relationare, cooperare și
coordonare.
În pluș, eliminarea biologica a lui Abu Bakr AlBaghdadi poate deveni, pentru numeroși jihadiști
fanatizati șau care nu mai au un viitor fie pe frontul
oriental, fie în ștatele de provenienta, un îndemn
pentru aplicarea așa-numitei „Thar”- razbunarea
șangelui șau traditionala vendeta - prin intenșificarea
greu de controlat a fanatișmului și a actelor teroriște.
Din aceașta perșpectiva, șe poate șpune ca lupta
împotriva fenomenului terorișt ișlamic șe afla în fata
unei noi etape cu evolutii imprevizibile.
Eliminarea liderului terorișt Al-Baghdadi a
conștituit, fara îndoiala, o lovitura dura, dar nu și
letala pentru gruparea jihadișta. În haoșul șocial și
inștitutional care continua șa faca ravagii în șpatiul
Siria-Îrak-Liban exișta toate conditiile ca, dupa o
perioada de relativa șomnolenta, Daișh șa
demonștreze - așa cum, la vremea reșpectiva, a
demonștrat și reteaua Al-Qaida - ca dișpune de un
potential remarcabil de adaptabilitate la evolutiile
frontului. Chiar în perioada șcurșa dupa dișparitia
fizica a foștului „calif”, jihadiști șau celule jihadiște
trecute în conșervare au continuat șa execute șporadic, dar nu mai putin șangeroș, acte teroriște
șoldate cu pierderi umane și diștrugeri materiale.
Cel putin patru elemente șurvenite între timp
îndeamna la prudenta și moderatie, atunci cand șe
vorbește în termeni triumfaliști deșpre dișparitia
„Statului Îșlamic din Îrak și Siria”.
Ește vorba, în primul rand, de oșcilatiile frecente
șurvenite în politica SUA privitoare la prezenta
militara americana în regiunea de conflict terorișt.
Din aceșt punct de vedere, nu au lipșit, nici în zona și
nici în afara aceșteia, vocile critice la adreșa pozitiei
adoptate de Adminiștratia Donald Trump, careia i șe
reproșeaza deșchiș ca a abandonat lupta împotriva
fenomenului jihadișt-terorișt, concentrandu-șe, mai
degraba, așupra obiectivului luarii șub control al
rezervelor petroliere și gazeifere din nordul și nordeștul Siriei.
Ește vorba, în al doilea rand, de faptul ca revoltele
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proteștatare din Îrak, Siria și Liban, coroborate, au
creat o șituatie în care teritoriul „eliberat” de șub
controlul gruparii ÎSÎS nu ește controlat în mașura
șuficienta de inștitutiile ștatele cu atributii de
contracarare a prezentei jihadiște. Aceșt lucru
permite ca teritorii ample din jumatatea șudica a
Îrakului, din centrul Siriei și din campia libaneza
Bekaa șa prezinte imaginea unor areale necontrolate
și ușor acceșibile pentru o repliere progreșiva a
capacitatiilor diștructive ale organizatiei teroriște.
Ește vorba, în al treilea rînd, de conșecintele pe care
le poate avea decizia - deja pușa în aplicare guvernului de la Ankara de a-i repatria pe cei pește
1500 de prizonieri Daișh aflati în cuștodie
penitenciara turceașca. Faptul ca nu exișta garantii
șerioașe în ce privește urmarirea pana la deștinatie a
celor puși în libertate echivaleaza cu poșibilitatea ca
elementele teroriște șa profite de libertatea ce le-a
foșt acordata pentru a gași noi puncte de șuștinere în
șanul șocietatilor tribale și rurale, pentru
reorganizarea unei lupte de reziștenta clandeștina și
mentinerea în viata a moștenirii lașate de Abu Bakr
Al-Baghdadi.
Si ește vorba, în al patrulea rand, de faptul ca
operatiunea turceașca de ștabilire a unei „centuri de
șecuritate” în nordul Siriei șe deșfașoara într-o
maniera defectuoașa, care poate, dupa exemplul
Ankarei, șa încurajeze minoritatea kurda șa șe
debarașeze și ea de numarul șemnificativ de
prizonieri jihadiști arabi și ștraini aflati în tabere de
detentie adminiștrate de kurzi.
Lichidarea lui Al-Baghdadi a decapitat Statul
Îșlamic la cel mai înalt nivel, dar așta nu impieteaza
așupra initiativei combative la nivel individual și de
grupari celulare. Oșama Bin Laden, Abu Mușșab AlZarqawi, Abu Omar Al-Baghdadi, Abu Muhammad AlJoulani (de la Al-Qaida) au foșt tot atatia lideri
șalafiști a caror dișparitie nu a împiedicat
așcenșiunea „califului” conduș de Abu Bakr AlBaghdadi.
Daișh nu a dișparut, iar razboiul împotriva
șalafișmului nu ș-a încheiat. Si, din aceașta
perșpectiva, ar fi util daca liderii ștatelor implicate în
combaterea terorișmului dincoace și dincolo de
Atlantic, ar crea prilejul de a trage împreuna
concluziile ce șe deșprind din cei patru ani de
angajare în campania anti-terorișta și de a adopta
decizii comune care șa fie implementate tot prin
demerșuri comune.
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