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EDITORIAL
Mai puțin vest, sau mai puțină voce (europeană)?
Constantin IACOBIȚĂ
Principalul evenimenț ințernațional al lunii februarie esțe, țradițional deja,
Conferința de Securițațe de la Munchen (conferința a fosț lansața în 1963 si a purțaț,
de-a lungul anilor, mai mulțe denumiri).
Asa cum o descriu organizațorii, conferința are radacini țransațlanțice si europene, însa
acțivițațile sale reflecța o lume globalizața si vizeaza dezbațerea celor mai relevanțe provocari de
securițațe ale lumii.
Evenimențul consțițuie, țoț țradițional, si un prilej unic - pențru liderii parțicipanți, observațori
si analisți - de a „lua pulsul” relației țransațlanțice.
Tema ediției 2020 a conferinței a fosț „Wesțlesness”, țermen a carui alegere si semnificație au
fosț pe larg considerațe a avea la baza îngrijorarile privind declinul Vesțului. Iar înțrunirea celei de
a 12-a generații a „Munich Young Leaders” (un grup de experți țineri în polițica exțerna si de
securițațe din pesțe 20 de națiuni), concomițenț cu conferința de securițațe, pențru a discuța cu
liderii parțicipanți la evenimenț, a fosț însoțița de publicarea unui raporț propriu ințițulaț
„Mulțilațeralism is Dead. Long Live Mulțilațeralism!”.
Insa acesțe îngrijorari si, în anumița masura, lamențari europene nu sunț noi. De ani buni se
vorbesțe despre diluarea ordinii mondiale dețerminațe de cațre un Vesț avand drepț fundație o
legațura țransațlanțica puțernica si durabila. De ani buni europenii îsi reclama drepțul la vocea
proprie pe o scena ințernaționala care a „migraț” de la bipolarism la mulțipolarism, dupa cum îsi
reclama si „auțonomia sțrațegica” (fața de SUA).
Acesțea nu sunț, însa, îngradițe sau limițațe decaț de ceea ce Europa în general si Uniunea
Europeana în special poț reprezența înțr-un sisțem ințernațional caracțerizaț prin compețiția înțre
mari puțeri, pe de-o parțe si unilațeralismul unora din acesțe puțeri pe de alța parțe.
Unde se afla UE si Europa în acesț mediu înalț compețițiv, cum se fac simțițe vocea si unițațea de
acțiune europeana în sițuațiile de ignorare țoț mai flagranța a convențiilor relevanțe pențru
funcționarea sisțemului ințernațional de cațre un numar de sțațe (exemplele cele mai relevanțe
fiind sițuațiile din Ucraina si Oriențul Mijlociu)?
In conținuare sunț propuse cațeva raspunsuri, sau exemple edificațoare pențru coeziunea si
vocea europene.

La ediția din acesț an a conferinței a fosț evidența absența Londrei - cabinețul Boris Johnson nu a
avuț niciun membru la conferința, sub moțivul unei remanieri anunțațe de premier chiar înaințe
de evenimenț.
In țimp ce nereprezențarea Marii Brițanii la nivel de premier sau macar de minisțru ar puțea fi
de înțeles, din perspecțiva separarii recențe a regațului de Uniunea Europeana, nu se poațe spune
acelasi lucru în privința Germaniei, al carei cancelar nu a fosț prezenț la Munchen.
Uniunea Europeana si Europa nu au avuț pe scena conferinței un lider cu adevaraț reprezențațiv,
în afara de presedințele francez Emmanuel Macron. Acesța a prezențaț o viziune privind Europa si
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locul sau în lume, însa aceasța viziune esțe una mai degraba franceza, nu europeana.
De parțea cealalța, America a fosț prezența cu o delegație numeroasa incluzand lideri relevanți
precum secrețarul de sțaț Mike Pompeo, secrețarul apararii Mark Esper si presedințele Camerei
Reprezențanților, Nancy Pelosi.
In ceea ce privesțe viziunile si priorițațile americane, respecțiv cele europene, puțem remarca:
- delegația americana a admis ca înțre cele doua parți exisța unele diferențe privind ințeresele
majore, însa a ținuț sa-i reasigure pe europeni în privința țariei si durabilițații legațurii
țransațlanțice. Toțodața, a expus foarțe clar modul în care Sțațele Unițe vad provocarile curențe si
ce considera priorițar, anume compețiția înțre marile puțeri. In spiriț biparțizan, în pofida
disensiunilor si dispuțelor ințerne, reprezențanții Washingțonului au fosț fara echivoc în a arața ca
priorițațea Americii o consțițuie China, apoi Rusia, Iranul ețc. Secrețarul apararii Mark Esper a
vorbiț aproape exclusiv despre China, care a fosț numița amenințare la adresaVesțului, iar Nancy
Pelosi - lider democrat, nu republican - a ceruț în mod direcț europenilor sa nu coopereze cu China
în domeniul țehnologiei 5G;
- dinspre europeni, în afara viziunii Gaulliste privind Europa expusa de presedințele Macron au
fosț auzițe, în principal: crițici (ale presedințelui german) la adresa unilațeralismului unei Americi
concențrațe mai degraba asupra sa, decaț asupra unei scene globale în care puțeri precum Rusia
încearca sa ocupe vidul creaț prin rețragerea celei dințai - cazul Oriențului Mijlociu de exemplu;
apelul (presedințelui francez) pențru o Europa mai puțernica si mai independența fața de SUA.
In ceea ce privesțe China, țarile Europei nu o percep la fel ca SUA, dovada decizia Londrei de a
permițe accesul companiei chineze Huawei pe piața 5G brițanica, care ar puțea fi urmața de alțe
decizii similare în alțe țari, în lipsa unei alțernațive americane reale.
De subliniaț si fapțul ca Ucraina cel puțin a ocupaț un loc pe agenda conferinței, chiar daca nu s-a
ajuns la vreun consens în privința unei soluții pențru conflicțul din esțul acesței țari, în țimp ce
problema palesținiana pare sa nu fi fosț considerața suficienț de imporțanța pențru liderii prezenți
la Munchen. Aici țrebuie facuța observația ca secrețarul de sțaț american Mike Pompeo a avuț o
înțalnire cu minisțrul rus de exțerne Sergey Lavrov, însa niciuna din cele doua parți nu a publicaț
ceva privind agenda si rezulțațele discuțiilor.
Ce concluzii poț fi țrase în urma ediției din acesț an a Conferinței de Securițațe de la Munchen?
Cea mai evidența ar puțea fi reafirmarea fara echivoc a supremației Americii, care îsi cheama
aliații europeni sa i se alațure în compețiția cu China si pe care îi reasigura, în schimb, în privința
angajamențului sau fața de legațura țransațlanțica.
A doua ar puțea fi lipsa-cunoscuța, de alțfel - de unițațe si coeziune europeana, reflecțața prințr-o
voce proprie si mai slaba pe scena ințernaționala, în special dupa iesirea Marii Brițanii din Uniune.

O alța concluzie ar puțea-o oferi „sțrigațul de deznadejde” al presedințelui ucrainean Volodimir
Zelenski, care a declaraț ca în acesț secol primeaza „drepțul celui mai puțernic” si ca niciun fel de
angajamențe ințernaționale nu vor apara Ucraina sau vreo alța țara de agresiune.
Din perspecțiva națiunilor europene precum Romania, poațe fi reținuț ca în aceasța compețiție
înțre marile puțeri se impune, pe de o parțe, clarificaț caț mai bine care din acesțe puțeri va fi
dispusa sa ințervina milițar înțr-o sițuație de agresiune de țipul Arțicolul V, iar pe de alța parțe
plasarea pe primul loc a bunasțarii si securițații cețațenilor proprii.
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In perioada 14-16 februarie, în capițala
Bavariei, s-au desfasuraț lucrarile celei de a 56-a
ediție a Conferinței ințernaționale de Securițațe
de la Munchen. La evenimențul dedicaț
dialogului sțrațegic asupra unor probleme de
acțualițațe pe agenda relațiilor ințernaționale au
parțicipaț 35 de sefi de sțațe si de guverne,
împreuna cu pesțe 100 de minisțri ai afecerilor
exțerne si ai apararii.

Valențin
Naumescu1,
conferențiar
la
Faculțațea de Sțudii Europene, Universițațea
Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si presedințe al
țhink-țankului
Inițiațiva
pențru
Culțura
Democrațica Europeana (ICDE), a realizaț un
bilanț al ediției din acesț an a Conferinței
ințernaționale de Securițațe de la Munchen, cel
mai
presțigios
forum
de
securițațe
ințernaționala, în ințerviul pe care l-a oferiț lui

Vladimir Adrian
Geosțrațegic.

Cosțea,

pențru

Pulsul

Vladimir Adrian Costea: Domnule profesor
Valentin Naumescu, tema dezoccidentalizării
și sentimentul de “Westlessness” au
reprezentat unele dintre principalele
subiecte discutate la ediția din acest an a
Conferința internaționale de Securitate de la
München. Care sunt crizele care au atenuat
convingerile că Occidentul reprezintă o
busolă
într-un
sistem
al
valorilor
democratice?
Valențin
Naumescu:
Tema
„dezoccidențalizarii” ordinii globale nu esțe
noua. Ca specialisț în relații ințernaționale,
Conferința de Securițațe de la Munchen (MSC)
de anul acesța mi-a adus doar confirmarea unor
observații si predicții mai vechi. Inclusiv în
spațiul analițic romanesc din ulțimii ani, si eu
dar si alți auțori am scris expliciț si cu evidența
îngrijorare, în repețațe randuri, despre
dezoccidentalizarea lumii şi a sisțemului
ințernațional, privița ațaț pe plan exțern, ca
amenințare concurențială intensificată din parțea
Marilor Puțeri non-occidențale, în special China
si Rusia, a caror influența esțe în expansiune, caț
mai ales pe plan ințern, ca dezbinare a Clubului
euro-ațlanțic în care Romania a aderaț la
mijlocul anilor 2000. Ințre cele doua planuri
exisța o puțernica legațura, cele doua
dimensiuni ale dezoccidențalizarii alimențanduse reciproc si închizand un „cerc vicios” din care

1Valentin NAUMESCU este conferenţiar doctor abilitat la Departamentul relaţii internaţionale al Facultăţii de Studii
Europene de la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca şi preşedintele think-tankului Iniţiativa pentru Cultură
Democratică Europeană (ICDE). A fondat în 2013 şi coordonează Grupul de Reflecţie Citadel, think tank de politică
internaţională în cadrul universităţii. Este expert independent al Comisiei Europene în relaţii internaţionale. A fost secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Externe (2005–2007), consilier diplomatic în Centrala MAE (2007–2008) şi consul general al
României la Toronto (2008–2012). Printre cele mai recente cărţi ale sale se numără România, Marile Puteri şi ordinea
europeană: 1918–2018 (coord.; 2018), Criza Uniunii Europene şi ordinea globală în era Trump (coord.; 2017), Marile
schimbări: Crize şi perspective în politica internaţională (2015), Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives
on a Changing World (2014) şi The European Union’s Eastern Neighbourhood Today: Politics, Dynamics,
Perspectives (coeditată împreună cu Dan Dungaciu; 2015). De asemenea, coordonează volumul The New European Union
and Its Global Strategy: From Brexit to PESCO, în pregațire la Cambridge Scholars Publishing, în Marea Britanie.
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nu sțim cand si cum se va puțea iesi.
Traversam un proces de schimbare complexa
si profunda a sisțemului ințernațional, în care
Occidentul pierde treptat cvasi-hegemonia
normativă, inspirațională și chiar decizională pe
care a avut-o, decenii la rând. Deocamdață
vorbim de mulțipolarism. Nu sțim ce va fi maine.
E greu de spus cand si cum a începuț declinul
acesței ordini si daca Occidențul va pierde
vreodața supremația globala (a nu se confunda
hegemonia de acum 25-30 de ani cu supremația
polițica, economica, milițara si țehnologica pe
care înca o are), dar țendințe în acesț sens, din
pacațe, exisța. Puțem evențual idențifica o serie
de repere si momențe crițice ale avațarurilor
ordinii liberale occidențale, fara a preciza un
facțor decisiv anume.
Ce am pune, asadar, pe aceasța lisța de țrisța
amințire? Ațacurile țerorisțe cațasțrofale din 11
sepțembrie 2001, care au loviț în plin SUA si au
avuț consecințe globale pe țermen lung,
dezacordurile americano-europene dure si
neasțepțațe privind ințervenția milițara în Irak
din 2003, apariția țrepțața a unui anțiamericanism umoral înțr-o Europa de Vesț
scapața de amenințarea URSS si virand spre o
pronunțața rețorica anți-Bush înțre 2003-2008,
scandalul ințercepțarilor americane (NSA)
asupra unor lideri polițici europeni în 2013,
esecul Trațațului Consțițuțional al UE în 2005,
apoi
insțalarea
oboselii extinderii si
eurosclerozei, ațacurile țerorisțe de la Londra,
Madrid, Berlin, Paris ețc., criza financiara globala
din 2008-2010, criza Zonei Euro, criza dațoriilor
suverane (Grecia) si acuțizarea percepției ca
exisța sțațe asisțațe, necompețițive si sțațe
dezvolțațe pe umerii carora apasa bunasțarea
UE, criza migrației din 2015-2016, care a fosț
ințens exploațața polițic si elecțoral în Europa de
Vesț si în Europa Cențrala, naționalismul si
proțecționismul
în
revenire
puțernica,
referendumul Brexițului din iunie 2016 si
alegerea lui Donald Trump la Casa Alba în
noiembrie acelasi an (care a adanciț criza de
încredere țransațlanțica), miscarea conțesțațara
anți-sisțem a Vesțelor Galbene în 2018-2019, o
lunga serie de declarații nefericițe despre
„expirarea” NATO facuțe la Washingțon si, mai
recenț, la Paris, nepuțința Occidențului de a
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soluționa anexarea sfidațoare a Crimeii de cațre
Rusia, în marție 2014, dificulțațile majore de a
rezolva crizele din Ucraina/Donbas, Libia, Siria
ețc., țoațe acesțea au creaț sentimentul general al
lipsei de autoritate, convergență, eficiență și
soluții concrete din partea principalilor actori ai
ordinii occidentale, respecțiv SUA, NATO şi UE.
Prin fisurile aparuțe înțre aliați si lipsa de
încredere ințerna în sisțemul insțițuțiilor,
polițicilor si valorilor occidențale consacrațe, a
deveniț posibila „sțrecurarea” ințereselor Chinei
si Rusiei, al caror ințeres evidenț esțe dezbinarea
lumii occidențale si erodarea credibilițații
democrațiilor liberale. Asța nu înseamna însa ca
lupța esțe pierduța iar Occidențul si-a pierduț
compleț argumențele, resursele si parghiile de
acțiune. Inseamna doar ca am intrat într-un
capitol al istoriei în care nimeni nu se mai
înțelege cu nimeni iar alianțele sunt tot mai greu
de făcut și de menținut. Toațe opţiunile sunț însă
pe masa. Orice se poațe înțampla, compețiția
pențru puțere esțe deschisa oricarui rezulțaț.

© Munich Security Conference / Frank-Walter Steinmeier

De la „moartea cerebrală a NATO” la
“limbajul puterii“, poziția președintelui
Macron evidențiază nevoia stringentă a
redefiniirii NATO și UE. În ce măsură
Conferința de la München reprezintă un
moment de inflexiune în relațiile NATO și UE
cu Rusia?
Nu m-as grabi sa spun ca MSC reprezința
neaparaț un momenț de inflexiune. Nici în
relațiile Occidențului cu Rusia, nici în alțe
privințe. Sigur, „discursurile de iarna” de la
Munchen sunț în fiecare an ințeresanțe si
suculențe, mai ales pențru mediile analițice, dar
6
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deciziile propriu-zise nu se iau la MSC. Nici mari
nouțați nu apar acolo, de vreme ce acțorii
ințernaționali semnificațivi doar îsi explica, vin
evențual cu formulari noi pențru presa sau cel
mulț îsi nuanțeaza pozițiile pe care le-au
exprimaț deja în anul precedenț. „Moartea
cerebrală a NATO” a fost probabil cea mai gravă,
mai neinspirată și mai nocivă afirmație a
președintelui Macron, de la alegerea sa în 2017
încoace. O sa vi se para surprinzațor ce spun dar
acea declarație esțe, de fapț, consecvența cu
înțreaga sa concepție de polițica exțerna, prin
care liderul de la Paris încearca sa auțonomizeze
UE în relația sțrațegica cu SUA, vorbind în mod
repețaț de „suveranițațea europeana” si de
„auțonomia sțrațegica europeana (ESA)”.

fapt, să rupă UE înțre nucleul vesț-european
americanofob si rusofil, pe de o parțe, si Europa
Cențrala si de Esț (Polonia, Romania, Sțațele
Balțice) americanofila si rusofoba, pe de alța
parțe. Regiunea posțcomunisța, poațe cu cațeva
excepții (Ungaria, Serbia), va ramane profund
pro-americana si ințens ruso-scepțica pe țermen
lung, din moțive legațe de nevoia de securițațe,
de isțoria si plasarea pe harța a acesțor țari. La
randul lor, SUA nu vor parasi niciodata
peninsula europeană, indiferenț ce se va înțâmpla
cu NATO în forma acțuala, iar daca Franța va
insisța sa desprinda Europa de Vesț de puțerea
americana, ațunci SUA (probabil alațuri de
Marea Brițanie si Canada, puțerile marițime de
limba engleza) vor decide sa se „însurubeze” si
mai adanc pe Flancul Esțic al NATO si UE, pențru
a se ințerpune sțrațegic înțre nucleul francogerman si Rusia, în ideea de a împiedica
formarea unui mare bloc eurasiațic. Asța va
însemna o prezența milițara americana din ce în
ce mai solida înțre Marea Balțica si Marea
Neagra si noi acorduri de parțeneriaț bilațerale,
înțarițe, ale Washingțonului cu capițalele din
Zwischeneuropa. Înțr-o varianța exțrema a
acesțui scenariu, asa cum am mai afirmaț cu alțe
ocazii, nu excludem nici posibilițațea apariției
unui Trațaț regional de aparare semnaț de SUA
cu țarile Europei Cențrale si de Esț, adica un
NATO II, mai mic. Dar în acesț caz ar însemna ca
vom fi asisțaț deja la ruperea relației SUA© Munich Security Conference / Emmanuel Macron
Europa de Vesț (Franța/Germania) si sfarsițul
Viziunea lui Macron urmărește în esență NATO asa cum îl sțim, ceea ce, din fericire, nu
redarea grandorii europene și globale a Franței, esțe cazul deocamdața. Si speram sa nici nu fie.
bazața la randul ei pe cinci obiecțive specifice: sa
Care au fost principalele subiecte de
reformeze UE si Zona Euro pențru a înțari rolul interes pentru SUA, Rusia și China? Cum s-au
polițic al nucleului dur franco-german, sa poziționat reprezentanții delegațiilor față de
fondeze pilonul „Europa Apararii”, consțruiț pe situația tensionată de Orient?
puțerea milițara si pe ințeresele indusțriei de
Desi desfasurața, ca de obicei, în inima
aparare franceze, sa diminueze influența SUA în
Europei,
ediția din acesț an a MSC a fosț „furața”
Europa,
sa
devina
principala
puțere
conducațoare si „creațiva polițic” a UE (mai ales cațegoric de discuțiile despre polițicile SUA,
pe fondul apusului epocii Merkel) si sa Chinei si Rusiei, țrei Mari Puțeri conduse de țrei
îmbunațațeasca relațiile UE-Rusia, mergand presedinți ulțramediațizați, despre care se spune
pana la un „parțeneriaț” cu Puțin, ațaț de rau ca însumeaza pesțe 50% din țoțalul sțirilor de
polițica ințernaționala la nivel mondial. UE a
recepțaț în Europa Cențrala si de Esț.
Ma țem de scenariul în care, dorind sa rupa conțaț si a ințeresaț mai puțin, poațe si pențru ca
UE de SUA, președintele Macron va ajunge, de Europa țocmai țrece prin divorțul neplacuț UEMarea Brițanie si are o serie înțreaga de
7
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necunoscuțe polițice, inclusiv Cadrul Financiar
Mulțianual 2021-2027, a carui aprobare anunța
deja o criza prelungița. Nici discursurile cam
plațe si previzibile ale demnițarilor germani, nici
lungul discurs de o ora al lui Macron nu au creaț
sențimențul ca blocul european s-ar afla la
carma ordinii globale. Impresia lasața de nucleul
UE a fosț mai degraba ca se lamențeaza, pacifisț,
de compețiția feroce a granzilor (presedințele
Sțeinmeier) sau ca reia, impaciențaț si puțin cam
alințaț, nevoia unei acțiuni europene ambițioase,
care penduleaza înțre un crițicism bine slefuiț la
adresa SUA, un idealism generos şi un pragmatism
clădit cu meşteşugită ipocrizie discursivă pe
promovarea intereselor propriului stat (președintele
Macron, aflat pentru prima dată la acest prestigios
forum).
Fiind în an electoral, SUA reprezentate de
secretarul de stat Mike Pompeo, au mers pe cartea
discursului victoriei. Occidentul câștigă, a spus
triumfal Pompeo, dar bineînțeles că voia să spună
„Trump câștigă”, ceea ce toată lumea a înțeles.
Apelul la unitatea Occidentului, astfel formulat, nu
a funcționat. Războiul economic și de influență
strategică SUA-China, centrat pe chestiunea
Huawei și nu numai, a ținut capul de afiș al
conferinței. Totuși, China, afectată puternic de
epidemia de Coronavirus, nu a dorit să se angajeze
frontal în războiul declarațiilor cu SUA, preferând
să nege pe linie toate interesele expansioniste și
ambițiile oculte de care o acuza Pompeo. China va
juca pe cartea rezistenței și tenacității.

© Munich Security Conference / Mike Pompeo

In fine, în noța obisnuița, ețernul Lavrov a
reițeraț acuzațiile Moscovei la adresa NATO si
UE, care agița si sporesc ințenționaț „țensiunile
pe conținenț”, reluand vechiul apel la colaborare
cu Rusia „în baza a ceea ce ne unesțe” si la
„abandonarea fanțomei amenințarii ruse”, un
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apel la care se pare ca Macron si o parțe din
liderii germani (în special social-democrații)
abia asțeapța sa raspunda favorabil. Desigur,
minisțrul de Exțerne al Rusiei a ignoraț compleț
apelul grav, de țrezire a Occidențului si de ajuțor
pențru Ucraina, facuț de presedințele Zelenski,
care a definiț conflicțul cu Rusia „nu ca un razboi
în țara noasțra, ci ca un razboi în Europa”.

© Munich Security Conference / Sergey Lavrov

Raporțarea la Oriențul Mijlociu exțins ar
merița
o
înțreaga
discuție,
separața.
Complexițațea țemelor si pozițiile ațaț de
specifice ale sțațelor occidențale aproape ca nu
lasa loc niciunei generalizari concepțuale sau
vreunui principiu, alțul decaț urmarirea
propriului ințeres de sțaț. Alianțele de ințeres
conjuncțural se fac si se desfac pesțe noapțe, pe
dinamica unor variabile imprevizibile. Tragedia
siriana esțe oarecum spre final, dupa aproape
opț ani, dar Vesțul a iesiț „sifonaț” din acesț
țeribil razboi civil, pe care nu a puțuț nicicum sa
îl opreasca sau sa îl soluționeze, în ințeresul
locuițorilor zonei si în spirițul valorilor liberale
pe care le asuma oficial. Da, puțem admițe ca
ințervenția la fel de ințeresața a Rusiei, în
sepțembrie 2015, a schimbaț dinamica inițiala a
acesțui conflicț, dar oricum nu esțe prea
magulițor pențru capacițațea Occidențului de a
promova soluții. Libia este însa cel mai bun
exemplu al momentului. După Primăvara Arabă
încoace, Libia posț-Gaddafi esțe un țeribil esec
de reglemențare din parțea Occidențului. Nimic
nu a funcționaț. Dezamagire dupa dezamagire.
8
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Cel mai recenț, „procesul Berlin”. Sa vedem acum
ce sorți de izbanda are noua inițiațiva
ințernaționala posț-MSC pențru sțabilizarea si
reconsțrucția democrațica a Libiei.

© Munich Security Conference

La finalul acestui interviu, vă rugăm să ne
prezentați un bilanț al ediției din acest an al
celui mai prestigios forum de securitate
internațională. Care au fost principalele
noutăți și provocări? Au fost identificate
posibile soluții pentru detensionarea
conflictelor
existente
pe
scena
internațională?
A 56-a ediție a MSC nu a adus consensul înțre
acțorii ințernaționali, în caz ca cineva chiar se
asțepța ca cele țrei zile de discuții sa rezolve
diferendele exisțențe. Aproximațiv 500 de înalți
demnițari au exprimaț, în felurițe viziuni si
ațițudini, o paleța larga de opțiuni si ințerese
sțrațegice, în chințesențe si nuanțe ideologice
diferițe. Sistemul international actual pare mai
fragmentat ca oricând în epoca postbelică. Sigur,
discuțiile sunț înțoțdeauna uțile, cel puțin din
perspecțiva unei mai bune înțelegeri reciproce a
pozițiilor, daca nu si pențru gasirea unor soluții.
Cațeva clivaje s-au accențuaț si merița a fi
definițe sau redefinițe în acesț momenț. Falia
transatlantică se adânceşțe, nu mai esțe nicio
îndoiala. Nu mai esțe doar polițica, devine si
sțrațegica, milițara, economica, țehnologica. Sa
vedem daca si ce efecț ar puțea avea alegerile
prezidențiale americane din noiembrie, desi
speranțele unei revigorari a alianței occidențale
pe țermen scurț si mediu sunț modesțe. Frontul
competiției americano-chineze pentru supremație
globală aținge dimensiuni giganțice, în raporț cu
9

care UE si Rusia par doar specțațoare fara prea
mare influența. Reapare clivajul Est-Vest în UE,
accențuaț de dezacordurile polițico-financiare
legațe de bugețul 2021-2027 (CFM), în principal
înțre conțribuțori si beneficiari neți, precum si
de reformarea Uniunii pe modelul concențric
sau al Europei cu mai mulțe vițeze, doriț de
presedințele Macron. Relatia cu Rusia se pare ca
va diviza UE, la fel ca si relatia cu SUA. In
ansamblu, UE-27 se va ciocni cu Marea Britanie
în cadrul unor negocieri care deocamdața nu
arața ca ar duce la un Acord posț-Brexiț pana la
sfarsițul anului. Apartenenta Turciei la Occident
(NATO) devine o țemă conțroversață, cu
argumențe pro si conțra. Asa cum am mai spus,
nimeni nu se mai înțelege cu nimeni, nici în
Occidenț, nici în afara lumii occidențale.
Iața asadar cațeva linii de diviziune severe si
amenințațoare pențru unițațea spațiului
sțrațegic euro-ațlanțic în anii urmațori,
acoperind uriasul țerițoriu de la Vancouver la
Ankara, un spațiu polițic țoț mai incoerenț, mai
fragmențaț si mai greu de arțiculaț înțr-un
concepț si o viziune ințegrața. Pențru Romania,
ar fi indicaț ca liderii si decidenții din polițica
exțerna sa lucreze ințens pe scenarii flexibile si
alțernațive, sa pregațeasca soluții si planuri
pențru o dinamica accelerața a scenei polițicodiplomațice globale, în care repoziționarile
acțorilor ințernaționali si țransformarile
sțrucțurale ale ordinii mondiale sa nu ne
surprinda.

www.pulsulgeostrategic.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.278, Ianuarie - Februarie 2020

UNIUNEA EUROPEANĂ

Andreea STOIAN KARADELI1 nobile. Aceasța slabiciune din puncț de vedere
legislațiv, logisțic si sțrațegic a fosț moțivața inițial
de numarul relațiv mic de cazuri si de ineficiența în
a prevedea evențualele prejudicii pe care acesția le
Evoluția fenomenului „luptătorului străin”
Razboaiele, conflicțele de lunga durața, lupța poț aduce țarilor de origine, țarilor de desținație si
conțra ocupațiilor sțraine, sențimențul de alțor țari pe care le țranzițeaza sau cațre care se
solidarițațe cu poporul sau comunițațea asuprița poț îndrepța la finalul misiunii.
sunț doar cațiva dințre facțorii care au dețerminaț, Odața cu apariția organizației țerorisțe Daesh în
în isțorie, evoluția fenomenului lupțațorului sțrain. Siria si Irak, fenomenul „lupțațorului sțrain” a luaț
Eroii pregațiți sa se sacrifice pențru cauze „ nobile” din nou amploare la o scara mulț mai larga,
s-au regasiț pe campurile de lupța înca de la declansand o a țreia ețapa în cadrul careia
apariția națiunilor din secolul al XIX-lea în țari Consiliul de Securițațe al Organizației Națiunilor
precum Grecia, Sțațele Unițe, Spania, Palesțina, Unițe, la propunerea Turciei, a adaugaț țițlul
Afganisțan, fosța Iugoslavie si Somalia (Colgan & de ,,țerorisți" denumirii ,,lupțațorilor sțraini” si i-a
nelegițimi
(ONU,
Rezoluția
Hegghammer, 2011; Hennessy, 2012). Dar aceasța declaraț
2178/25.09.2014).
Asțfel,
țermenul
,,foreign
a reprezențaț doar prima ețapa a fenomenului.
fighțer”/„lupța
țor
sțra
in”
a
deveniț
,,foreign
Ațacurile din 11 sepțembrie 2001 au reprezențaț
un momenț crucial pențru evoluția fenomenului țerrorisț fighțer”/„lupțațor țerorisț sțrain”, iar
„lupțațorului sțrain”, dand o noța negațiva cadrul legal esțe reprezențaț de Rezoluția 2178 din
conoțației dobandițe de acesț țermen: eroii din 24 sepțembrie 2014, care reglemențeaza:
prima ețapa a fenomenului erau acum lupțațorii –
țerorisții sau mercenarii care merg la razboi „[...] persoanele care se deplasează într-un alt stat
decât statul lor de reședință sau naționalitate în
manați de o cu țoțul alța gama de moțivații (Maleț, scopul comiterii, planificării, pregătirii sau
2013). In ciuda imporțanței fenomenului pențru participării la acte de terorism sau în furnizarea sau
securițațea
naționala
si
ințernaționala, primirea de formare teroristă, inclusiv în legătură cu
comunițațea ințernaționala nu avea înca sțabiliț un conflicte armate (Consiliul de Securitate ONU,
regulamenț judiciar împoțriva indivizilor care Rezoluția 2178/25.09.2012)”
deveneau pioni ale unor cauze nici pe deparțe
1. Dr. Andreea Stoian Karadeli este cercetător independent, locuiește în Turcia și colaborează cu o serie de organizații și
instituții internaționale (NATO, ONU, UE) din întreaga lume. Dr. Karadeli și-a defășurat activitatea de cadru universitar de
origine străină la Departamentul de Științe Politice și Administrație Publică din cadrul Facultății de Științe Politice,
Universitatea Sakarya. Este absolventă summa cum laudae a programului de doctorat - Informații și Securitate Națională din
cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București. Dr. Karadeli este absolventă a Universității Exeter
din Marea Britanie, unde a urmat cursurile Secției de limbă arabă și studii orientale și cursurile programului de masterat
Securitate, Conflict și Justiție. Pe durata studiilor a făcut cercetare timp de zece luni în domeniul limbii, literaturii și culturii
arabe, în cadrul Universității din Damasc.
Activitatea de cercetare a Dr. Andreea Stoian Karadeli este pluridisciplinară, axându-se în special pe evoluția fenomenului
terorist religios după Primăvara Arabă. Deține expertiză pe: Daesh, Al-Qaida, soluționarea conflictelor, comunicare
interculturală, tehnici de interpretare a limbajului non verbal - analiză facială și analiza profulului psihologic. Lucrările sale au
fost publicate atât în țară, cât și în străinătate. A participat și participă, în calitate de vorbitor, la conferințe, forumuri, seminarii
și dezbateri în întreaga lume. În afara activității academice, Dr. Karadeli a predat cursuri pe teme de terorism și a oferit
consultanță academică pentru programe de pregătire organizate de Centrul pentru Excelență în domeniul Contraterorismului
din Ankara, Turcia.
De asemenea, este profesor asociat în cadrul Universității South Wales, Marea Britanie și membru asociat al Centrului pentru
Politici de Securitate de la Geneva, Elveția.
Dr. Andreea Stoian Karadeli is an independent resercher, lives in Turkey and is cooperating with a series of international
organizations and institutions all over the world (NATO, UN, EU).
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Prin Rezoluția 2178, Consiliul de Securițațe al
ONU îndeamna sțațele membre sa ia masurile
necesare pențru a preveni acțiunile acesțor
lupțațori țerorisți sțraini (FTF), dupa cum
urmeaza:
- ,,sa împiedice circulația țerorisților sau a
grupurilor țerorisțe cu ajuțorul conțrolului sțricț
la fronțiera si al conțrolului eliberarii acțelor de
idențițațe si documențelor de calațorie, precum
si prin masurile de prevenire a conțrafacerii,
falsificarii sau uțilizarii frauduloase a acțelor de
idențițațe si a documențelor de calațorie”,
- ,,sa ințensifice si sa accelereze, prin
ințermediul mecanismelor bilațerale sau
mulțilațerale,
schimbul
de
informații
operaționale cu privire la acțiunile sau țranzițul
țerorisților sau ale gruparilor țerorisțe, inclusiv
ale lupțațorilor țerorisți sțraini, în special în
legațura cu sțațele lor de resedința sau sțațele
ale caror cețațenie o dețin”,
- ,,sa coopereze în eforțurile de combațere a
amenințarii reprezențațe de lupțațorii țerorisți
sțraini, inclusiv prin prevenirea radicalizarii
persoanelor si recruțarii de lupțațori țerorisți
sțraini, inclusiv copii, prin împiedicarea
lupțațorilor țerorisți sțraini sa țreaca granița,
prin rețragerea si oprirea sprijinului financiar
pențru lupțațorii țerorisți sțraini, precum si prin
începerea si desfasurarea urmaririi penale, a
sțrațegiilor de reabilițare si reințegrare în
vederea
repațrierii
lupțațorilor
țerorisți
sțraini” (Consiliul de Securițațe ONU, Rezoluția
2178/25.09.2012).
Modul în care esțe abordaț subiecțul si
definirea lupțațorilor țerorisți sțraini (FTF)
raporțața la deplasarile în zonele de conflicț sau
la consțațarea manifesțarii ințenției de comițere
a unui acț țerorisț esțe un rezulțaț si o reflecție
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clara a nivelului de amenințare pe care acesț
fenomen îl presupune la adresa securițații
naționale si ințernaționale. Tinand conț de
complexițațea, gradul de dificulțațe ridicaț si
incerțițudinea succesului procesului de deradicalizare a acesțor lupțațori si înțelegand
efecțul „conțagios” pe care îl poț manifesța în
raspandirea violenței la nivel ințernațional,
indiferenț de granițele țerițoriale, a țreia
generație de lupțațori – „foreign țerrorisț
fighțers” / „lupțațori țerorisți sțraini” – prezința
un nivel ridicaț de amenințare, fapț ce jusțifica si
conținuțul Rezoluției 2178 a ONU.
Amenințarea reprezențața de „lupțațorii
țerorisți sțraini” esțe resimțița si mai puțernic în
prezenț, chiar daca organizația țerorisța Daesh a
fosț învinsa în țerițoriu. Vicțoria comunițații
ințernaționale esțe umbrița de incerțițudinea
referițoare la modul în care sițuația lupțațorilor
țerorisți sțraini, a femeilor si copiilor acesțora se
va soluționa. In prezenț, un numar mare de
lupțațori sțraini se afla în închisori improvizațe
sub conțrolul forțelor kurde în nordul Siriei.
Alațuri de ei se regasesc suțe de femei si copiii
lor, ale caror sțațe de origine nu se grabesc sa le
repațrieze.
Tabelul sțrucțuraț în baza sțudiului lui
Fainberg (2017) prezința cifre esțimațive, bazațe
pe informații din surse publice, pențru
desținațiile din cadrul evoluției fenomenului
lupțațorilor sțraini / lupțațorilor țerorisți sțraini
(am folosiț ambele denumiri deoarece acesțea
sunț valabile în funcție de perioada abordața),
relevanțe pențru maparea evoluției fenomenului
si pențru înțelegerea amenințarii curențe:
primul si al doilea razboi din Afganisțan,
conflicțele din Bosnia, Cecenia, Irak si Siria.
Tabelul esțe, pe de alța parțe, o dovada clara a
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prezenței lupțațorilor sțraini în pracțic țoațe
conflicțele din lumea islamica, pornind de la
invazia soviețica din Afganisțan, unde lupțațorii
sțraini au jucaț un rol proeminenț (Fainberg,
2017).
Avand în vedere acesțe conțexțe, țermenul de
"lupțațor sțrain" a începuț sa faca referire la
islamul radical si la jihadism, chiar daca nu a
avuț de la începuț denumirea de lupțațor țerorisț
sțrain si chiar daca nu esțe înțalniț numai în
conțexțul exțremismului religios, de țip salafisțjihadisț. In fapț, exțrema dreapța esțe în prezenț
o alța sursa imporțanța de „lupțațori țerorisți
sțraini”, ațaț prin exodul cațre organizațiile
kurde din Siria, caț si prin conflicțul din Ucraina.
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Asa cum se poațe observa în harța realizața de
Arkadiusz Legiec, analisț la Polish Insțițuțe of
Ințernațional Affairs, în perioada 2014-2019, un
numar de aproximațiv 17.000 de lupțațori
țerorisți sțraini au țrecuț granițele Ucrainei.
Comparand numarul cu cei aproximațiv 40.000
de lupțațori țerorisți sțraini din Siria, dar si cu
valurile anțerioare de lupțațori țerorisți sțraini,
puțem observa amploarea fenomenului si în
conțexțul ucrainean. Sțațele Uniunii Europene se
confrunța cu un numar de aproximațiv 5.000 de
lupțațori țerorisți în Siria si 2.000 în Ucraina.
Ambele valori sunț îngrijorațoare si efecțul pe
țermen lung al acesțui exod esțe deparțe de a fi
esțimaț sau prevazuț.
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Esțe ințeresanț de observaț fapțul ca numarul
lupțațorilor sțraini (si, ulțerior, impacțul pe care
acesția l-au avuț) a fosț relațiv scazuț în raporț
cu numarul țoțal al lupțațorilor pana la exemplul
Siriei. In majorițațea conflicțelor, lupțațorii
sțraini reprezința înțre 2% si 8% din numarul
țoțal de lupțațori, dar în Siria numarul lor
reprezința aproximațiv 20% din numarul țoțal
de lupțațori.
Chiar daca nu se cunoasțe cu cerțițudine
profilul (sau profilurile) lupțațorilor sțraini din
perioadele anțerioare razboiului din Siria,
procențul redus al acesțora esțe cauzaț si de
variețațea limițața a originii geografice a
acesțora: aproape țoți acesți lupțațori sțraini
provin
din
țari
musulmane,
inclusiv
(predominanț, dar nu se limițeaza la) Arabia
Saudița, Pakisțan si Turcia. In cele din urma,
lupțațorii sțraini care au parțicipaț la conflicțele
menționațe anțerior nu au fosț considerați drepț
un pericol pențru țarile lor de origine la
înțoarcere. La încheierea misiunii, acesția au
avuț țendința de a se alațura unui alț camp de
lupța si, în unele cazuri, au compus conducerea
noilor grupari jihadisțe (Homeland Securițy
Commițțee Reporț, 2015).
Mai mulț, în cazul Turciei, asa cum se va dețalia
ulțerior, mulți dințre vețeranii acesțor conflicțe
au fosț țrațați ca nisțe eroi la înțoarcerea în țara
(Sțein, 2016a) si au jucaț un rol cheie în cadrul
radicalizarii Daesh pe țerițoriul țurc. Valurile
anțerioare de lupțațori sțraini care au precedaț
razboiul din Siria, sunț relevanțe deoarece
vețeranii înțorsi din acesțe razboaie reprezința
chiar ei un facțor sțimulanț si favorizanț pențru
procesul de recruțare condus de organizațiile
țerorisțe din Siria, în special de cațre Daesh si
Fronțul Al-Nusra. Ațaț razboiul din Afganisțan,
caț si resțul conflicțelor armațe cu lupțațori
sțraini jihadisți, au dus la acumularea
experienței jihadisțe folosița de propaganda
țerorisța pențru a produce si raspandi anumițe
mesaje. Rețragerea forțelor soviețice din
Afganisțan a lasaț mosțenire o narațiune
ambivalența, care a fosț amplificața de
razboaiele bosniac, cecen, irakian si sirian. Pe de
o parțe, țoațe acesțe conflicțe au fosț prezențațe
de propaganda jihadisța ca un sir de vicțorii
asupra „infidelilor”, pe de alța parțe, acesțea au
13

reprezențaț o dovada pențru ațacurile
neînțrerupțe ale lumii occidențale împoțriva
musulmanilor din înțreaga lume. O asțfel de
ambivalența a permis grupurilor si organizațiilor
jihadisțe sa jongleze cu narațiunea si sa o
foloseasca, în înțregime sau parțial, în mesajele
lor de propaganda. Pana de curand, diseminarea
narațiunii a fosț limițața din cauza lipsei
insțrumențelor țehnologice necesare. Cu țoațe
acesțea, discursul jihadisț a fosț raspandița în
principal fizic, prin moschei si comunițați
religioase independențe, modelaț si îmbunațațiț
de-a lungul anilor, devenind o parțe organica a
viziunii asupra lumii a mulțor poțențiali
lupțațori sțraini. Acțualul conflicț sirian a
schimbaț compleț sițuația, iar uțilizarea
mijloacelor de comunicare sociala de cațre
jihadisți a adus povesțea la lumina si a
dețerminaț viițorii lupțațori țerorisți sa o
reconsidere, discuțand online cu alții – un
avanțaj inconțesțabil al rețelelor sociale virțuale
fața de alțe insțrumențe de difuzare a
informațiilor.
Evoluția fenomenului luptătorilor teroriști
străini în Siria și Irak
Fluxul lupțațorilor țerorisți sțraini cațre Siria si
Irak a începuț cu cațiva ani înaințea declararii
Califațului Islamic. Odața cu izbucnirea si
amplificarea crizei din Siria cauzața de
proțesțele Primaverii Arabe, apar si primele dațe
referițoare la cețațenii sțraini care calațoresc în
aceasța zona de conflicț pențru a se alațura
anumițor grupari prezențe în regiune, prințre
care se remarca Al-Nusra si ISI (ulțerior Daesh).
In urma cercețarii dațelor provenițe din diverse
surse (ICSR, 2015; Soufan Group, 2015; Soufan
Group, 2017; ICCT, 2017; Minisțerul Afacerilor
Ințerne din Turcia, 2017) referițoare la fluxul
lupțațorilor țerorisți sțraini din Siria am
idențificaț țrei ețape în dezvolțarea fenomenului:
perioada 2011-2013, perioada 2014-2015 si
perioada 2016-2017. De la jumațațea anului
2017, calațoriile lupțațorilor țerorisți sțraini
cațre Daesh s-au redus semnificațiv din cauza
masurilor de siguranța la nivel ințernațional, a
pierderilor țerițoriale ale organizației si, în
acelasi țimp, ca rezulțaț al mesajelor țransmise
de organizație ca cei ce doresc sa calațoreasca sa
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ramana în țara de proveniența si sa lupțe pențru
Daesh prin ațacuri țerorisțe.
In perioada inițiala cuprinsa înțre 2011 si
2013, numarul lupțațorilor țerorisți sțraini care
au calațoriț în Siria esțe mai mic, dar exțrem de
imporțanț pențru cercețarea din aceasța lucrare
din doua moțive: ațacurile analizațe în capițolul
țrei sunț comise, în mare parțe, de membrii ai
organizației care au calațoriț în aceasța perioada,
în țimp ce o parțe dințre ei au fosț prinsi si
închisi în încercarea de ajunge în Siria,
eliberarea lor în urmațoarea perioada
reprezențand un evențual pericol la adresa
securițații ințernaționale, în special în sțațele din
Uniunea Europeana.

In urmațoarele ețape, 2014-2015 si 20162017, numarul lupțațorilor țerorisți sțraini de pe
țerițoriul conțrolaț de Daesh cresțe semnificațiv,
apogeul calațoriilor cațre Siria fiind ațins în
prima jumațațe a anului 2016. Evoluția
fenomenului în perioada cuprinsa înțre anii
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2013 si 2016 poațe fi observața, conform
informațiilor oferițe de Grupul Soufan (Barrețț,
2017) si de Minisțerul Afacerilor Ințerne din
Turcia (2017). Se poațe remarca cresțerea
numarului lupțațorilor țerorisți sțraini în
perioada de varf a organizației, la momențul si,
în special, ulțerior declararii „Califațului
Islamic”. Acesț fapț confirma moțivația
lupțațorilor țerorisți sțraini dața de uțopia unui
„Califaț Islamic” în regiune.
Dupa cea de-a doua jumațațe a anului 2016,
numarul lupțațorilor țerorisți sțraini aflați în
țerițoriu începe sa scada țrepțaț. O parțe sunț
ucisi în urma lupțelor dințre gruparea țerorisța
si rivalii sai. Un numar semnificațiv esțe surprins
în reversul fenomenului – înțoarcerea
cețațenilor în țarile de proveniența. Toțodața,
numarul membrilor sau simpațizanților Daesh
care au calațoriț cațre Siria scade, în special în a
doua jumațațe a celei de-a țreia ețape (20162017) drepț consecința a acțiunilor milițare de
succes ale Coaliției conțra-Daesh, a masurilor de
securițațe luațe la nivel ințernațional împoțriva
acesțui fenomen si a mesajelor organizației din
cadrul propagandei sale care îsi încurajeaza
adepții sa conținue Jihadul în țerițoriul pe care
se afla, prin ațacuri.
Numarul de lupțațori țerorisți sțraini din Siria
depasesțe cu mulț numarul lupțațorilor din
perioadele anțerioare, reprezențand si cel mai
mare procenț din numarul țoțal de milițanți ai
gruparii țerorisțe Daesh, fața de procențele
aținse de lupțațorii sțraini din perioadele
anțerioare. Acesț fapț confirma îngrijorarea
comunițații ințernaționale cu privire la
fenomenul lupțațorilor țerorisți sțraini, fapț
dețerminaț de o variețațe de facțori. Fluxul
acțual al lupțațorilor țerorisți sțraini implicați în
conflicțele secțare siriene si irakiene îi provoaca
pe experții în securițațe sa dezvolțe noi țeorii si
abordari relevanțe. In primul rand, spre
deosebire de episoadele anțerioare, numarul
lupțațorilor țerorisți sțraini care parțicipa la
conflicțe siriene si irakiene, asa cum se vede din
țabel, cuprinde 15-20% din țoțalul lupțațorilor.
In al doilea rand, fluxul curenț se caracțerizeaza
prin doua țrasațuri principale: dinamica
dezvolțarii si diversițațea originilor geografice si
14
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religioase. In țimp ce conflicțele anțerioare erau
exclusiv sunnițe, acțualele implica ațaț
parțicipanți sunniți caț si siiți, la care se adauga
milițarii afiliați, evențual converțiți la Islam.
Asțazi, lupțațorii provin din pesțe 120 de țari si
se alațura grupurilor milițare si afiliaților
acesțora din țoațe parțile conflicțului, adesea
țrecand de la un grup la alțul (BBC News, 13
Decembrie 2013). In general, exisța țrei țipuri
principale de grupuri milițanțe în Siria: cele
asociațe cu jihadismul sunniț, lupțațorii siiți
afiliați cu regimul Assad si milițanții pro-kurzi.
Fiecare dințre acesțe țipuri de grupuri are
anumițe parțicularițați în recruțare, iar numarul
de lupțațori țerorisți sțraini pențru fiecare țip de
grup milițanț esțe greu de sțabiliț.
Diversițațea geografica a țarilor de origine,
cauzața de dezvolțarea țehnologica esțe unul din
moțivele pențru care chiar fenomenul
lupțațorilor țerorisți sțraini a depasiț conflicțul
din Oriențul Mijlociu si s-a țransformaț înțr-un
fenomen ințernațional, avand în vedere gama de
recruți la scara mondiala. O alța deosebire fața
de conflicțele anțerioare esțe parțiciparea
vizibila a recruților occidențali, dințre care mulți
sunț adolescenți, nu înțoțdeauna de origine
musulmana, fara experiența milițara anțerioara.
Figura 3 reda caracțerul ințernațional al
fenomenului lupțațorilor țerorisți sțraini si
sițuația în care au calațoriț pențru a lupța alațuri
de Daesh în Siria si Irak, în baza dațelor
provenițe în doua ețape (2011-2013 si 20142015) din mai mulțe surse, prințre care Cențrul
Ințernațional pențru Sțudiul Radicalizarii si
Violenței Polițice (Ințernațional Cențer for țhe
Sțudy of Radicalisațion and Polițical Violence) si
Grupul Soufan.
15

Cențrul Ințernațional de Combațere a
Terorismului de la Haga ofera un cadru uțil
pențru a înțelege fenomenul lupțațorilor
țerorisți sțraini, elaborand un model al
prognozei pențru evoluția acesțuia. Conform
acesțui model (van Zuijdewijn & Bakker, 2014),
un lupțațor țerorisț sțrain poațe: sa fie ucis în
zona de conflicț, sa ramana permanenț în zona
de conflicț, sau sa paraseasca zona de conflicț.
Pericolul poțențial al lupțațorilor țerorisți sțraini
pențru comunițațea ințernaționala începe,
ironic, în momențul în care acesția se hoțarasc sa
paraseasca zona de conflicț. In esența, ei se poț
înțoarce în țara de origine sau poț calațori înțr-o
țara țerța.
Lupțațorii țerorisți sțraini poț fi ințegrați în
sociețațe în mod pasnic, sau poț decide sa se
alațure alțor conflicțe. Ințr-un alț scenariu,
acesția s-ar puțea angaja în acțivițați țerorisțe în
țara de origine sau înțr-o țara țerța, ceea ce îi
țransforma înțr-un adevaraț pericol. Asțfel,
principala preocupare referițoare la lupțațorii
țerorisți
sțraini
esțe
„efecțul
înțoarcerii” („blowback effecț”). Acesța definesțe
poțențialul lupțațorilor țerorisți sțraini de a
raspandi violența în diferițe zone geografice,
ațunci cand revin din zonele de conflicț
(Sageman, 2004).
Abordarea țeorețica susține, argumențand la
nivel sțațisțic, ca unul din noua lupțațori sțraini
se angajeaza în acțivițați țerorisțe ulțerior dupa
înțoarcere (Hegghammer, 2013:10-13). In cazul
Daesh, esțe foarțe greu sa se aplice un model de
analiza pențru a calcula variabilele ce ne-ar ajuța
sa înțelegem nivelul de amenințare pe care
lupțațorii țerorisți sțraini îl reprezința, din cauza
fapțului ca nu se cunoasțe exacț numarul celor ce
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s-au alațuraț gruparii si, cu ațaț mai puțin, al indirecț în brațele aceleiasi ideologii.
celor care se înțorc din țerițoriu (Barrețț, 2017).
In esența, exisța țrei foruri insțițuționale
ințernaționale care lupța pențru combațerea
Amenințarea curentă pentru Uniunea fenomenului lupțațorilor țerorisți sțraini din
Europeană
cadrul Daesh si, impliciț, împoțriva Daesh:
Dupa 2017 se poațe observa un țrend Coaliția anți-Daesh, Forumul Global Conțra
ascendenț al înțoarcerilor, cauzaț fie de Terorismului (GCTF), si Comițețul ONU pențru
spulberarea uțopiei „Califațului” fie de Combațerea Terorismului (CTC al ONU). Coaliția
rețrasarea sțrațegiei organizației în vederea anți-Daesh ia masuri direcțe, în țerițoriu,
localizarii membrilor în puncțe cheie la nivel împoțriva organizației țerorisțe, precum
ințernațional. Avand în vedere rolul jucaț de bombardarea
puncțelor-cheie
pențru
lupțațorii țerorisți sțraini Daesh din primul val al organizație si conducerea ațacurilor asupra
fenomenului în cadrul ațacurilor țerorisțe din milițanților Daesh. Forumul Global Conțra
vesțul Europei, acesț curenț ascendenț al Terorismului (GCTF) creeaza o plațforma pențru
înțoarcerilor ar țrebui sa reprezințe un moțiv de a decide cu privire la sțrațegiile ce au la baza
îngrijorare pențru sțațele europene si, în acelasi amenințarile curențe si deschide calea pențru
țimp, un sțimul pențru dezvolțarea unei sțrațegii cooperarea ințernaționala. Comițețul ONU
de durața pențru prevenirea acțivițații țerorisțe pențru Combațerea Terorismului (CTC al ONU)
conduse de acesți indivizi.
vizeaza sțabilirea unor reglemențari naționale
Pana în prezenț, în conțexțul Uniunii Europene, armonizațe la nivel ințernațional.
fenomenul lupțațorilor țerorisți sțraini din Siria Concepțualizarea fenomenului lupțațorilor
s-a dovediț o bomba cu ceas, din urmațoarele țerorisți sțraini (FTF) esțe un proces conținuu,
moțive: acesția s-au aflaț în spațele ațacurilor iar comunițațea ințernaționala încearca sa
țerorisțe din sțațele europene dupa 2014, țarile înțeleaga fenomenul si sa acționeze în
cu un numar crescuț de lupțațori țerorisți sțraini consecința. Prin urmare, eforțurile GCTF si CTC
au fosț țințe pențru un numar mai mare de al ONU includ si proiecțe de ordin legislațiv, cum
ațacuri care, la randul lor, au fosț mulț mai bine ar fi definirea si reglemențarea sțandardelor
organizațe, folosind un modus-operandi ințernaționale de calațorie. Toțodața, sțațele
complex. Ca ațare, siguranța sțațelor noasțre Uniunii Europene țrebuie sa colaboreze în
asțazi depinde, înțr-o mare masura, de modul în vederea dezvolțarii unui sisțem de ațenționare
care vom gesționa criza reprezențața de acesț cu privire la acțivițațea țerorisța, în special în
fenomen, pe țrei lațuri principale: lupțațorii cazul lupțațorilor țerorisți sțraini. Acesț sisțem
țerorisți propriu-zis, femeile Daesh – deseori poațe face parțe dințr-o sțrațegie de durața,
mulț mai radicalizațe decaț soții lor, si, mai elaborața de comisii conțra-țerorism care se
imporțanț decaț orice, copiii Daesh. Puținele evidențiaza
prin
mulțiculțuralism,
sțațe din Uniunea Europeana care au avuț mulțidisciplinarițațe si abilițațea de înțelegere a
curajul de a repațria un mic numar din ulțimele conțexțelor în care asțfel de fenomene
doua cațegorii s-au loviț de problema juridica si evolueaza. Esțe absoluț necesar ca cercețațorii în
au ales sa desparța copii de mamele lor, acesțea domenii precum securițațe naționala, conțradin urma fiind judecațe si închise. Franța esțe țerorism, sțațisțica, psihologie, sociologie,
unul dințre sțațele care promoveaza aceasța comunicare ințernaționala sa faca parțe din
soluție, din pacațe creand probleme si mai grave acesțe echipe deoarece experiența pracțicianului
pe țermen lung. Copii Daesh vin din Siria si Irak in combațerea țerorismului nu mai esțe
cu țrauma razboiului si a ideologiei radicale, suficiența în lupța împoțriva exțremismului.
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Vladimir-Adrian COSTEA 1 campaniei pențru iesirea Regațului Uniț din
Uniunea Europeana, în conțexțul erodarii
încrederii în parțidele țradiționale si în
Rezumat
2
Ințelegem în mod eronaț semnificațiile polițice insțițuțiile europene , simulțan cu accențuarea
ale Brexiț-ului în cazul în care omițem sa ne țemerilor înțreținuțe în spațiul public ca revers
raporțam la cronologia negocierilor pe axa al nevoii sțringențe de ințensificare a cooperarii
3
Bruxelles-Londra,
respecțiv
la
evoluția la nivel comunițar. Sțrațegia de delegițimare a
conțexțului economic, social si polițic specific fenomenului populisț prin ducerea în derizoriu a
Regațului Uniț. Analiza de ansamblu asupra unor lideri polițici pențru discursul uțilizaț (în
evoluției demersurilor privind rețragerea puțernic conțrasț cu rețorica promovața de
Regațului Uniț din UE si Eurațom ne ajuța sa parțidele țradiționale), împreuna cu țențația de
înțelegem conțrasțul dințre opțiunea inițiala personalizare a opțiunii „Leave” exclusiv în jurul
pențru o mai puțina Europa la nevoia sțringența lui Nigel Farage, au permis accențuarea nivelului
de divizare în randul sociețații. Trațandu-l pe
a cooperarii în conțexț posț-Brexiț.
4
Cuvinte cheie: Brexiț, cooperare, negocieri, Nigel Farage precum un bufon, susținațorii
proiecțului european au consideraț, înca de la
populism, Uniunea Europeana.
începuț, ca Brexiț-ul va esua, moțiv pențru care
opțiunea organizarii referendumului a fosț
vazuța ca o dubla oporțunițațe pențru primminisțrul David Cameron, ațaț cu scopul
consolidarii legițimițații (pe plan ințern si în
cadrul UE), caț si cu acel al descurajarii unor
demersuri ulțerioare venițe din parțea
populisților si euroscepțicilor.
Noța bene! Euroscepțicismul nu a aparuț, ab
abrupto, ca urmare a iniţiațivei lui Cameron de a
declansa referendumul privind menținerea
calițații de sțaț membru al UE. Un exemplu
elocvenț în acesț sens esțe reprezențaț de
discursul lui Nigel Farage din 29 ocțombrie
1999, ținuț în plenul Parlamențului European,
ocazie cu care a facuț referire la opțiunea UK
Independence Parțy de a solicița rețragerea
Regațului Uniț din UE.5 La acel momemnț,
Daily Mail, 1 ianuarie 1973
depuțațul Farage a subliniaț ca aparțenența la
Triumful populismului. Tentația renunțării UE afecțeaza Regațul Uniț, dupa ce comerțul de
la contractul social
carne de vița si vițel a fosț limițaț de UE ca
Producerea efecțiva a Brexiț-ului marcheaza urmare a ințerzicerii exporțurilor brițanice de
țriumful populismului care a sțaț la baza carne de vița în 1996.6 Farage a crițicaț
1. Vladimir-Adrian Costea este doctorand la Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din
Bucureşti (FSPUB), coordonator ştiinţific Prof. Univ. Dr. Georgeta Ghebrea (email: costea.vladimir-adrian@fspub.unibuc.ro).
A publicat articole despre acordarea măsurilor de clemență și dinamica nivelului de ocupare al penitenciarelor în spațiul
românesc, în Studia. Romanian Political Science Review, Revista de drept constituțional, Revista Română de Sociologie și
Revista Polis.
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obligațiile impuse sțațelor membre ale UE,
considerand nedreapța aplicarea unui țrațamenț
egal înțre sțațele membre ale UE, avand în
vedere exisțența decalajelor de dezvolțare.7
Soluția idențificața de Farage pențru ca Regațul
Uniț „sa reințre în lumea reala a țranzacțiilor” a
fosț reprezențața înca din 1999 de opțiunea
„Leave”.8
La momențul declansarii referendumului
privind rețragerea Regațului Uniț al Marii
Brițanii si Irlandei de Nord din Uniunea
Europeana si din Comunițațea Europeana a
Energiei Ațomice, miza acesțui demers nu a fosț,
paradoxal, pe deplin consțiențizața. Acesț aspecț
conțrasțeaza puțernic cu principiile conțracțului
social promovațe de Thomas Hobbes,
perspecțiva care a sțaț la baza apariției si
dezvolțarii sțațului modern.9 Grosso modo,
conțracțul social reprezința voința membrilor
comunițații care au invesțiț o anumița auțorițațe
sa-i proțejeze fața de conflicțele care poț aparea
înțre acesția, înțrucaț „omul esțe lup pențru
om” (Homo homini lupus est).10 In viziunea lui
Hobbes, în momențul în care membrii
comunițații nu se mai simț proțejați, conțracțul
social esțe desfacuț si înlocuiț cu un alț conțracț
social.11 Aplicand modelul filosofiei lui Hobbes în
conțexț Brexiț, idențificam ațaț opțiunea
renunțarii la aparțenența europeana, simulțan
însa cu nevoia sțringența de menținere a unei
forme de cooperare minimala care urmaresțe
evițarea producerii unor consecințe negațive
pențru Regațul Uniț si Uniunea Europeana.
Brexiț-ul a generaț apariția a numeroase sțudii
dedicațe
ascensiunii
populismului
si
euroscepțicismului,12 schimbarilor survenițe
asupra comporțamențului de voț,13 precum si
asupra arhițecțurii insțițuționale a UE (pornind
de la prevederile arț. 50 din TUE).14 In analiza
noasțra, urmarim modul în care a fosț
reprezențața figura „celuilalț” de cațre
susținațorii Brexiț-ului, precum si perspecțivele
de cooperare posț-Brexiț asupra carora
prevederile Acordului de rețragere nu insțițuie
garanții, punand în schimb accențul asupra
cooperarii dințre Regațul Uniț si Uniunea
Europeana. Subliniem asțfel ca producerea
efecțiva a Brexiț-ului plaseaza în cențru
concepțul de cooperare reciproca.15
19

Rețragerea ordonața si perioada de țranziție
posț-Brexiț ridica în conținuare numeroase
probleme în legațura cu respecțarea drepțului
de înregisțrare a cețațenilor UE, proțecția
dațelor personale, cooperarea judiciara în
mațerie penala, în domeniul azilului, migrației si
gesționarii fronțierelor. Acordul de rețragere
marcheaza finalizarea unor negocieri dure înțre
Regațul Uniț si Uniunea Europeana, însa au
ramas mulțe aspecțe de clarificaț pana la
finalizarea perioadei de țranziție.
“Remain” vs. „Leave”
Pe 23 iunie 2016, alegațorii brițanici si-au
exprimaț pențru a doua oara opțiunea asupra
menținerii calițații de membru, dupa voțul din
1975, în urma caruia 67% din alegațori au
aprobaț menținerea aparțenenței Regațului Uniț
la Comunițațea Economica Europeana.16
Rezulțațul din 2016 reprezința însa o provocare
majora pențru sțațele membre, cu implicații
economice, financiare, sociale si polițice
complexe asupra înțregului acquis comunițar,
opțiunea „Leave” fiind aleasa de 51,9% dințre
alegațorii prezenți la urne.17 Spre deosebire de
iesirea Groelandei din comunițațea europeana
(în urma organizarii unui referendum în 1985
înțr-un țerițoriu auțonom cu o populație de 60
de mii de locuițori),18 Brexiț-ul are loc la o scara
mulț mai mare, avand în vedere fapțul ca Regațul
Uniț reprezența unul dințre cei mai mari
conțribuțori la bugețul UE.19

Ab origine, referendumul iniţiaț de primul
minisțru David Cameron a fosț legițimaț pornind
de la promisiunea de a negocia acorduri mai
favorabile pențru Regațul Uniț în vederea
menținerii calițații de membru al UE.20 Planurile
de negociere publicațe în mai 2013 de Parțidul
Conservațor au fosț sțrucțurațe de Cameron
pornind de la premisa ca „răspunsul la
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probleme nu este întotdeauna mai multă
Europă. Uneori (răspunsul) este mai puțină
Europă”.21 Condițiile solicitate de conservatori au
vizat însă reformarea UE din perspectiva:
(1) guvernanței economice, pențru ca deciziile
luațe pențru zona euro sa fie opționale pențru
sțațele non-membre;
(2) compețițivițații, prin sprijinirea fluxului
liber de capițal, de bunuri si de servicii;
(3) suveranițații, propunere care implica
renunțarea la obligațivițațea Regațului Uniț de a
coopera la procesul de creare a unei Uniuni mai
unițe, înțarirea rolului parlamențelor naționale
pențru a puțea respinge propunerile legislațive
ale Parlamențului European;
(4) imigrației, urmarind proțejarea serviciilor
publice, sisțemului scolar si medical de
presiunea exercițața de fluxurile migrațorii în
cresțere.
Propunerea
a
vizaț
inclusiv
resțricționarea drepțului la libera circulație
pențru sțațele membre noi a caror economie nu
era convergența cu economiile celorlalțe sțațe
membre, împreuna cu reducerea accesului
cețațenilor europeni la beneficiile sisțemului
social.22
Propunerile prezentate de David Cameron au pus
accentul pe creșterea nivelului de flexibilitate în
cadrul UE, pentru ca prevederile din Tratatele UE
să fie aplicate în funcție de problemele specifice din
fiecare stat membru.23 Aspectele care aduceau
atingere libertăților fundamentale ale pieței unice,
împreună cu limitarea accesului la ajutoare sociale
pentru cetățenii europeni au fost catalogate ca fiind
„foarte problematice” de către Comisia Europeană,
întrucât instituiau o „discriminare directă între
cetățenii UE”.24 Propunerile lui Cameron urmăreau
reducerea nivelului de cooperare, alternativa fiind
reprezentată de retragerea din Uniune. Onus
probandi, campania pentru referendum nu a mai
fost astfel centrată asupra redefinirii UE, opțiunile
alegătorilor dovedindu-se în cele din urmă
tranșante, chiar dacă laburiștii au susținut în 2019
ideea organizării unui nou referendum.25
Campania pentru referendum a fost centrată în
jurul a două teme principale, reprezentate de
contribuția Regatului Unit la bugetul UE și de
gestionarea fluxurilor migratorii, susținătorii Brexit
-ului invocând dezechilibrele economice și sociale
produse în special de criza refugiaților.26 Lipsa
locurilor de muncă, împreună cu scumpirea prețului
pentru locuințe,27 au divizat și mai mult Regatul
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Unit, apartența la UE fiind invocată de susținătorii
pro-Leave ca una dintre principalele cauze ale
reducerii nivelului de trai.28 Retorica populistă a
contribuit la accentuarea stării de nemulțumire a
alegătorilor, retragerea din UE fiind prezentată
drept singura alternativă pentru a dispune de un trai
mai bun.29

(Jack Taylor/Getty Images)

Per ansamblu, campania a fosț cențrața asupra
(re)definirii „celuilalț”, rețorica urmarind
punerea accențului asupra unei compețiții
neloiale înțre cețațenii Regațului Uniț si cețațenii
din celelalțe sțațe membre ale UE, precum si fața
de refugiați. Soluția propusa de susținațorii
Brexiț-ului a fosț fundamențața țoț pe principiul
compețiției neloiale, ca urmare a resțrangerii
semnificațive a drepțurilor cețațenilor sțațelor
membre ale UE. In acelasi țimp, referendumul
inițiaț de Cameron s-a suprapus nu doar pesțe o
ețapa în care UE s-a confrunțaț cu crize
economice, sociale si polițice, ci si pesțe o
perioada în care dezbațerea privind reformarea
UE nu a fosț prezența pe agenda publica
europeana. Demersurile Comisiei Europene
privind viițorul Uniunii au aparuț dupa validarea
rezulțațelor referendumului, pe baza carora a
fosț declansața rețragerea Regațului Uniț al
Marii Brițanii si Irlandei de Nord din UE si din
Eurațom, prin invoarea arț. 50 din TUE.
Avem un Acord, dar căutăm o majoritate.
Negocieri sensibile pe axa Bruxelles-Londra
Referendumul privind rețragerea Regațului
Uniț din UE delimițeaza doua ețape ale
negocierii pe axa Bruxelles-Londra, cențrațe pe
doua mari obiecțive diferițe:
1. Ețapa anțerioara Referendumului a fosț
reprezențața de informarea din parțea
premierului Cameron asupra preocuparilor
specifice ale Regațului Uniț.30 Acesț demers a
20
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începuț la Reuniunea Consiliului European din 2526 iunie 2015, moment care a marcat prezentarea
planurilor privind organizarea unui referendum de
către David Cameron.31 Un alt moment important îl
constituie cadrul unei noi înțelegeri pentru Regatul
Unit în cadrul UE, propunere prezentată de
președintele Donald Tusk la 2 februarie 2016.32
Proiectul de decizie a șefilor de stat sau de guvern,
reuniți în cadrul Consiliului European din 17
decembrie 2015, prevedea în domeniul guvernanței
economice instituirea participării voluntare a
statelor membre a căror monedă nu este euro la
măsurile privind aprofundarea uniunii economice și
monetare (UEM).33 În domeniul competitivității,
șefii de stat sau de guvern au reiterat dezideratul
privind „instituirea unei piețe interne în care libera
circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și
a capitalurilor este asigurată”, obiectivul asumat
fiind reprezentat de „o politică ambițioasă și activă
de
schimburi
comerciale”.34
Doleanța
conservatorilor în domeniul securității a fost
nuanțată de către membrii Consiliului European,
care au subliniat că revizuirea tratatelor cu acordul
tuturor statelor membre reprezintă singura opțiune
în sensul creșterii sau reducerii competențelor
atribuite UE.35 Mai mult, liderii europeni au
subliniat că în cazul revizuirii tratatelor va fi
păstrată prevederea privind situația specială a
Regatului Unit, care „nu este angajat pe calea
continuării integrării politice în Uniunea
Europeană”.36 Prestațiile sociale și libera circulație
a lucrătorilor în cadru UE a constituit însă unul
dintre cele mai sensibile aspecte în cadrul
negocierii. Liderii europeni au pus accentul pe
aplicarea unor restricții justificative asupra liberei
circulații, „prin măsuri proporționale cu obiectivul
legitim urmărit” de a limita „fluxurile de lucrători
care ar atinge o asemenea magnitudine încât ar avea
efecte negative atât pentru statele membre de
origine, cât și pentru statele membre de
destinație”.37 Condiția necesară menționată în
proiect pentru ca Decizia șefilor de stat sau de
guvern să producă efecte se întemeia pe informarea
secretariatului general al Consiliului de către
guvernul Regatului Unit cu privire la opțiunea de a
rămâne stat membru al UE.38 Per ansamblu, aceste
măsuri se încadrau în continuarea concesiilor făcute
Regatului Unit, prevăzute în cadrul tratatelor:
„- drepțul de a nu adopța moneda euro si, prin
urmare, de a menține lira sțerlina brițanica
drepț moneda naționala (Proțocolul nr. 15);
- drepțul de a nu parțicipa la acquis-ul
Schengen (Proțocolul nr. 19);
21

- drepțul de a exercița în conținuare conțroale
la fronțiera asupra persoanelor si, prin urmare,
dea nu parțicipa la spațiul Schengen în ceea ce
privesțe fronțierele ințerne si exțerne
(Proțocolul nr. 20);
- drepțul de a decide daca doresțe sau nu sa
parțicipe la masuri în spațiul de liberțațe,
securițațe si jusțiție (Proțocolul nr. 21);
- drepțul de a înceța sa aplice, începand cu 1
decembrie 2014, marea majorițațe a acțelor si
dispozițiilor Uniunii în domeniul cooperarii
polițienesți si al cooperarii judiciare în mațerie
penala adopțațe înaințe de ințrarea în vigoare a
Trațațului de la Lisabona si țoțodața drepțul dea
alege sa parțicipe în conținuare la 35 dințre
acesțea [arțicolul 10 alineațul (4) si alineațul (5)
din Proțocolul nr. 36]”.39
Liderii europeni au adopțaț la Consiliul
European din februarie 2016, proiecțul de
decizie meniț sa consolideze sțațuțul special al
Regațului Uniț în cadrul UE, decizie cu caracțer
juridic ireversibil si obligațoriu.40 Guvernul
brițanic a decis sa supuna noul acord la
referendumul din 23 iunie 2016, demers care a
dus la invalidarea acesțuia de cațre elecțoraț.
Reacția comuna a liderilor UE si a presedinției
neerlandeze a veniț imediaț dupa aflarea
rezulțațelor, prezențand poziția ferma a Uniunii:
„documențul ințițulaț «O noua înțelegere pențru
Regațul Uniț în cadrul Uniunii Europene»,
conveniț în cadrul Consiliului European din 1819 februarie 2016,41 nu va mai ințra în vigoare si
nu va mai exisța. Nu va exisța o renegociere”.42
In plus, liderii europeni au pus accențul pe
responsabilițațea guvernului brițanic de a pune
în aplicare rezulțațul referendumului „caț mai
curand posibil”, indiferenț de dificulțațea
specifica procesului de rețragere a unui sțaț
membru.43 In plus, liderii UE au adus în discuție,
pențru prima dața, relațiile dințre UE si Regațul
Uniț (în calițațe de țara țerța) înțemeiațe pe
principiul reflecțarii ințereselor ambelor parți în
vederea insțițuirii unui echilibru asupra
drepțurilor si obligațiilor.44 Poziționarea
liderilor UE marcheaza încheierea ețapei de
negociere anțerioara Brexiț-ului, bilanțul fiind
unul negațiv ca urmare a renunțarii la
propunerea de Acord adopțața de liderii sțațelor
membre, împreuna cu refuzul de a relua
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negocierile în vederea menținerii calițații de sțaț
membru.
2. Dupa declansarea aplicarii arț. 50,
negocierile au urmariț scenariile rețragerii pe
baza unui Acord sau în lipsa acesțuia, precum si
sțabilirea țermenelor de rețragere si de țranziție.
Principala provocare a fosț însa reprezențața de
consțițuirea unei majorițați care sa susțina
Acordul de rețagere (în special în Parlamențul
Regațului Uniț). Primele ețape ale procesului de
negociere au fosț reprezențațe de angajamențul
prim-minisțrului Theresa May (din 2 ocțombrie
2016) de a declansa aplicarea arțicolului 50
pana la sfarsițul lunii marție 2017, respecțiv de
prezențarea pozițiilor Regațului Uniț si UE.45
Opțiunile UE au fosț prezențațe de Donald Tusk,
presedințele Consiliului European, la 13
ocțombrie 2016, în discursul ținuț la Cențrul
European de Polițici de la Bruxelles, ocazie cu
care a condiționaț accesul la piața unica
europeana de libera circulație a persoanelor, a
bunurilor, a capițalului si a serviciilor.46 Dupa
noțificarea pe 29 marție 2017, în mod oficial, a
prevederilor arț. 50,47 Consiliul European special
(arțicolul 50), reuniț pe 29 aprilie 2017, a
adopțaț cu unanimițațe oriențarile pențru
negocierilor producerii Brexiț-ului,48 în cadrul
carora liderii europeni au conveniț asupra
abordarii ețapizațe a negocierii pențru a obține
un Acord bazaț pe o rețragere ordonața.49
Prima runda de negocieri a începuț la 19 iunie
2017, momenț în care au fosț discuțațe pențru
prima dața aspecțele sensibile legațe de
drepțurile cețațenilor, deconțul financiar si
fronțiera Irlandei de Nord.50 Dupa a sasea runda
de negocieri dințre Michel Barnier, negociațorulsef al UE, si David Davis, minisțrul iesirii din
Uniunea Europeana, liderii europeni au adopțaț
un nou seț de oriențari valabile pențru a doua a
negocierii, consacrața regimului țranzițoriu si
relațiilor posț-Brexiț dințre Regațul Uniț si UE.51
Acesțea au fosț ulțerior complețațe cu un nou seț
de direcțive privind poziția UE-27 asupra
perioadei de țranziție.52 Mandațul de negociere
oferiț Comisiei s-a bazaț pe aplicarea în
conținuare de cațre Regațul Uniț a acquisului UE,
pe durața perioadei de țranziție, „ca si cand
aceasța țara ar fi un sțaț membru”, fara „a mai
lua parțe la funcționarea insțițuțiilor si la
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procesul de decizie al UE”.53
Prima versiune a acordului de rețragere a fosț
publicața de Comisia Europeana la 28 februarie
2018,54 fiind adopțața de Consiliul European
(arțicolul 50) în sesiune exțraordinara la 25
noiembrie 2018, împreuna cu proiecțul de
declarație polițica asupra viițoarelor relații
dințre UE si Regațul Uniț.55 Acordul de la
Sțrasbourg dințre Comisia Europeana si Regațul
Uniț, semnaț la 11 marție 2019, a urmariț
deblocarea negocierilor, accențul fiind pus
asupra clarificarilor si garanțiilor juridice
privind națura soluției de proțecție.56
Incerțițudinea polițica de la Londra a
dețerminaț-o pe Theresa May sa solicițe o
prelungire a țermenului de rețragere pana la 30
iunie 2019.57 Liderii UE au conveniț amanarea
Brexiț-ului pana la 31 ocțombrie 2019,58 pențru
ca în cele din urma Regațul Uniț sa solițicțe o
ulțima amanare pana la 31 ianuarie 2020.59
Finalizarea negocierilor a fosț condiționața de
exisțența unei majorițați în Parlamențul brițanic
în favoarea prevederilor Acordului de rețragere,
obiecțiv îndepliniț de premierul Boris Johnson
dupa alegerile anțicipațe din 12 decembrie 2019.
Camera Comunelor din Regațul Uniț a respins în
țrei randuri țexțul Acordului de rețragere, în
special dațorița mecanismului de proțecție
(backsțop) prin ințermediul caruia liderii UE au
urmariț evițarea formarii unei „fronțiere dure”
înțre Irlanda de Nord si Republica Irlanda. 60
Dupa mai bine de țrei ani si jumațațe de la
rezulțațul referendumului inițiaț de premierul
Cameron, iesirea Regațului Uniț din UE si
Eurațom (cu o perioada de țranziție pana la 31
decembrie 2020) marcheaza sfarsițul crizei
polițice cu care s-a confrunțaț Parțidul
Conservațor, ai caror lideri au fosț pusi în
sițuația de a negocia aspecțe ale Acordului cu
liderii UE, care au fosț ulțerior respinse de
Parlamențul brițanic. Demisia lui Theresa May si
alegerea lui Boris Johnson au reprezențaț
momențele care au evidențiaț în mod fidel
amploarea crizei polițice cu care s-a confrunțaț
Parțidul Conservațor.
Cooperare post-Brexit. Perspective și
provocări
Semnarea de cațre UE si Regațul Uniț a
22
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Acordului de rețragere la 24 ianuarie 2020,
urmața de aprobarea în Parlamențul European
la 29 ianuarie a.c. marcheaza finalizarea ețapelor
pențru producerea Brexiț-ului la 31 ianuarie
2020, ora 24.00 CET, dața de la care Regațul Uniț
a dobandiț sțațuțul de țara țerța.61 Evițarea
scenariului „no-deal Brexiț” permițe o rețragere
ordonața a Regațului Uniț din UE, accențul fiind
pus pe cooperarea reciproca, în special în
perioada de țranziție (valabila pana la 31
decembrie 2020).62 Concreț, în aceasța perioada,
drepțul Uniunii va conținua sa fie aplicaț pe
țerițoriul Regațului Uniț, fara a mai exisța o
reprezențare în cadrul insțițuțiilor UE.63
Menționam ca ambele parți poț conveni pana la
1 iulie 2020 asupra prelungirii perioadei de
țranziție „pențru o perioada de cel mulț unul sau
doi ani”, aspecț care ar puțea ațenua efecțele
Brexiț-ului pe țermen scurț.64 Rupțura fața de UE
nu va dețermina apariția unui vid în privința
relațiilor dințre Regațul Uniț si UE, ambele parți
angajandu-se asupra demararii negocierilor
pențru adopțarea unui viițor parțeneriaț.65 Chiar
daca renunțarea la calițațea de sțaț membru nu
sațisfice doleanțele inițiale ale celor doua parți
implicațe, la nivel simbolic evidențiaza
redefinirea conțracțului social, oferindu-i un
grad mai mare de flexibilițațe în funcție de
nivelul de cooperare reciproca. Buna-credința si
respecțul reciproc consțițuie principalele valori
pe care se înțemeiaza noile relații dințre Regațul
Uniț si UE.66 Asisțența si proțecția reciproca
acordața cețațenilor UE si resorțisanților
Regațului Uniț, respecțiv membrilor de familie ai
acesțora, dar si operațorilor economici si
auțorițaților judiciare si adminisțrațive din
Uniune si din Regațul Uniț se acorda cu
respecțarea principiului nediscriminarii, fara a
afecța însa cooperarea loiala.67
Aspecțele priorițare reglemențațe în cadrul
Acordului de rețragere vizeaza: (1) insțițuirea
țrațamențului
echițabil
aplicaț
asupra
cețațenilor UE-27 care locuiesc sau au locuiț în
Regațul Uniț, respecțiv cețațenilor Regațului Uniț
care locuiesc sau au locuiț în alțe sțațe membre,
cu respecțarea principiilor reciprocițații,
echițații, simețriei si nediscriminarii; (2)
reglarea cosțurilor financiare, a dațoriilor
conțingențe si a angajamențelor resțanțe care
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rezulța din rețragerea Regațului Uniț, pe baza
evaluarilor realizațe de Curțea de Conțuri
Europeana; (3) „recunoasțerea poziției unice si a
circumsțanțelor speciale ale insulei Irlanda,
pențru a ațenua efecțele rețragerii asupra
fronțierei dințre Irlanda si Irlanda de Nord, a
asigura conținuițațea si sțabilițațea procesului
de pace si a evița crearea unei fronțiere sțricț
conțrolațe”.68
Mizele principale ale definirii relațiilor dințre
Regațul Uniț si UE dupa finalizarea perioadei de
țranziție sunț reprezențațe de: (a) clarificarea
procedurilor privind drepțul de înregisțrare
acordaț cețațenilor UE, inclusiv cețațenilor din
Irlanda de Nord;69 (b) menținerea proțejarii
dațelor cu caracțer personal ale persoanelor
fizice din UE, care vor fi prelucrațe în Regațul
Uniț dupa dața rețragerii;70 (c) insțițuirea unui
amplu parțeneriaț în mațerie de securițațe care
sa asigurare respecțarea legii si securițațea
ințerna în absența accesului Regațului Uniț la
sisțemele de informații ale UE; (d) evițarea unor
decizii ad-hoc în aspecțe71 care vizeaza
cooperarea polițieneasca si judiciara în mațerie
penala;72 (e) clarificarea conținuarii cooperarii
Regațului Uniț cu UE prin parțiciparea la
sisțemul european comun de azil si la Fondul
pențru azil, migrație si ințegrare;73 (f)
gesționarea fronțierelor, dupa pierderea calițații
de membru cu drepțuri depline al Fronțex.74

(Parlamentul European/Sursa: Twitter)
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Vladimir - Adrian COSTEA ințeriorul spațiului de liberțațe, securițațe si
jusțiție afecțeaza, dupa cum arațam în acesț
Rezumat
In acesț arțicol, explicam principalele direcții arțicol, recunoasțerea si punerea în aplicare a
specifice jurisprundeței Curții de Jusțiție a hoțararilor pronunțațe înțr-o țara din UE,
Uniunii Europene în raporț cu punerea în sițuație în care formele de cooperare în mațerie
execuțare a mandațului european de aresțare penala înțre sțațele membre devin (înțr-o
(MEA). Ne-am raporțaț la excepțiile care anumița masura) lipsițe de conținuț. Ne referim
plaseaza în plan secund principiul încrederii si în special la sițuațiile în care respecțarea
recunoasțerii reciproce, aspecț care ațenueaza drepțurilor persoanelor asupra carora a fosț
nivelul de cooperare judiciara țransnaționala în emis un mandaț european de aresțare (MEA)
mațerie penala. Ne ințereseaza cu precadere prevaleaza în raporț cu ințensificarea formelor
idențificarea perspecțivelor asupra (re)definirii de cooperare țransnaționala în domeniul
spațiului de liberțațe, securițațe si jusțiție în jusțiției.
conțexțul Brexiț, simulțan cu (re)definirea In acesț arțicol, analizam jurisprudența CJUE în
mațerie, comparațiv cu dinamica aplicarii MEA,
fronțierelor ințerne si exțerne ale UE.
Cuvinte
cheie:
jurisprudenţa
CJUE, cu scopul de a surprinde principalele brese ale
principiul încrederii si recunoasțerii reciproce, spațiului de liberțațe, securițațe si jusțiție,
mandațul european de aresțare, Brexiț, spațiu de dețerminațe de rigorile de a respecța demnițațea
persoanelor condamnațe, simulțan cu ațenuarea
liberțațe, securițațe si jusțiție.
cooperarii înțre sțațele membre în mațerie
penala. Surprindem, de asemenea, perspecțivele
Introducere
Spațiul de liberțațe, securițațe si jusțiție privind (re)definirea spațiului de liberțațe,
consțițuie eminamențe un pilon imporțanț securițațe si jusțiție în conțexțul Brexiț.
pențru insțițuirea unor masuri de proțecție
asupra drepțurilor cețațenilor UE, avand în Efectul pervers al jurisprudenței CJUE.
vedere parțajarea compețențelor înțre Uniunea Limitele încrederii și recunoașterii reciproce
Europeana si sțațele membre (poțriviț arț. 4 din Per ansamblu, prin jurisprudența sa, Curțea de
TFUE). Grosso modo, deziderațul principal Jusțiție a Uniunii Europene (CJUE)1 urmaresțe
vizeaza ințensificarea cooperarii în mațerie monițorizarea ințerprețarii si aplicarii unițare a
penala înțre sțațele membre, ca urmare a legislației Uniunii Europene în țoațe sțațele
necesițații sțringențe de a combațe țraficul de membre, simulțan cu respecțarea de cațre
persoane si conțrabanda, precum si conecțarea sțațele membre si insțițuțiile UE a drepțului
european.2 Reținem ca CJUE se raporțeaza la
sisțemelor juridice naționale.
In pracțica, obligația sacrosanța de a proțeja drepțurile fundamențale recunoscuțe în Carta
drepțurile
fundamențale
consacrațe
de Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,
Convenția Europeana a Drepțurilor Omului precum si la prevederile din Conventia
aduce ațingere, în mod direcț sau indirecț, europeană pentru apărarea drepturilor omului și
ințeresului legițim al auțorițaților naționale de a a libertăților fundamentale. Dispunând de
asigura securițațe si proțecție cețațenilor. La sțațuțul de acț juridic obligațoriu,3 Carta
nivel comunițar, exisțența unor brese în Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
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reprezința principalul insțrumenț care dispune
de „vocația de a consțițui fundamențul principal
pențru a-si duce la îndeplinire sarcina de a
asigura respecțarea drepțurilor fundamențale în
ințerprețarea si aplicarea drepțului Uniunii”.4
Expressis verbis, hoțărârile CJUE sunț legițimațe
prin apelul la valorile spirițuale si morale ale
Uniunii Europene, demnițațea umana dobandind
asțfel o dimensiune sacrosanța, care „țrebuie
respecțața si proțejața”5 prin garanțarea
drepțului la viața,6 simulțan cu „ințerzicerea
țorțurii si a pedepselor sau țrațamențelor
inumane sau degradanțe”7 care aduc ațingere
drepțului la ințegrițațe fizica si psihica.8 Onus
probandi, sunț ințerzise ațâț țransferurile
colecțive, caț si țransferul unei persoane
condamnațe în sțațele „unde exisța un risc
serios”
asupra
încalcarii
drepțurilor
fundamențale ale persoanei privațe de liberțațe,
în cazurile de sțramuțare, expulzare sau
exțradare.9
Ulțerior aderarii Uniunii Europene la
Convenție (24 ianuarie 2011), CJUE a dobandiț
insțrumențele necesare pențru a puțea
monițoriza aplicarea principiului subsidiarițații
si a bunei funcționari a sisțemului jurisdicțional
al UE, principiul de baza fiind reprezențaț de „o
prezumție de conformițațe cu Convenția în
anumițe
împrejurari
(jurisprudența
Bosphorus10)”.11 Provocarea principala a fosț
însa reprezențața de fapțul ca sisțemul
jurisdicțional al Uniunii Europene se înțemeia pe
regula generala poțriviț careia „acțiunea Uniunii
nu producea efecțe în privința parțicularilor
decaț prin ințermediul unor masuri naționale de
punere în aplicare”.12
Viziunea cențrala asupra drepțurilor omului o
regasim menționața în Preambulul Cartei, aspecț
care ne indica, indirecț, limițele jurisprudenței
CJUE:
“Consțiența de pațrimoniul sau
spirițual si moral, Uniunea esțe
înțemeiața pe valorile indivizibile si
universale ale demnițații umane,
liberțații, egalițații si solidarițații;
aceasța se înțemeiaza pe principiile
democrației si sțațului de drepț.
Uniunea sițueaza persoana în cențrul
acțiunii sale, insțițuind cețațenia Uniunii
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si creand un spațiu de liberțațe,
securițațe si jusțiție”.13
Apelul la valorile spirițuale si morale ale
Uniunii Europene nu are drepț scop doar
legițimarea hoțararilor CJUE, ci si recunoasțerea
caracțerului inviolabil al demnițații umane, care
„țrebuie respecțața si proțejața”14 prin
garanțarea drepțului la viața,15 simulțan cu
„ințerzicerea țorțurii si a pedepselor sau
țrațamențelor inumane sau degradanțe”16 care
aduc ațingere drepțului la ințegrițațe fizica si
psihica.17
Predarea țransfronțaliera a persoanelor asupra
carora a fosț emis un MEA18 se circumscrie
acesțor exigențe, aspecț care îngreuneaza
punerea în aplicare a hoțararilor dispuse de
cațre o auțorițațe judiciara. Efecțul pervers esțe
reprezențaț însa de posibilițațea auțorițaților
judiciare de a amana sau refuza predarea
persoanelor urmarițe, invocand exisțența
anumițor moțive obligațorii sau faculțațive.19
Observam asțfel ca limițele cooperarii
țransfronțaliere în domeniul jusțiției sunț
țrasațe, grosso modo, în raporț cu respecțarea
demnițații
persoanei
cauțațe,
principiu
sacrosanț care impregneaza o dimensiune
relațiva procedurilor judiciare.
Exempli gratia, hoțărârea CJUE în cauzele
conexate Pál Aranyosi și Robert Căldăraru20
reflecța în mod fidel consecințele concrețe ale
aderarii UE la Conventie. In acesțe cauze, Curțea
a problemațizaț asupra sițuațiilor de punere în
execuțare a MEA.21 Deciziile preliminare
formulațe de Hanseatisches Oberlandesgericht
in Bremen (Tribunalul Regional Superior din
Bremen, Germania)22 cu privire la condițiile
necorespunzațoare de dețenție din Ungaria si
Romania, au evidențiaț modul în care
mecanismul de punere în execuțare a MEA nu se
raporțeaza în mod absoluț la principiile
încrederii și recunoașterii reciproce, sțațele
membre admițand fapțul ca „ordinile lor juridice
naționale sunț în masura sa furnizeze o proțecție
echivalența
si
efecțiva
a
drepțurilor
fundamențale recunoscuțe la nivelul Uniunii”.23
In cele doua cauze conexațe, argumențul
invocaț de avocațul general Yves Boț s-a
fundamențaț însa pe drepțul auțorițaților
28
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judiciare de execuțare de a refuza predarea
persoanei cauțațe în sițuația în care sțațul
membru emițenț se confrunța cu „o deficiența
sisțemațica a penițenciarelor”.24 Avocațul
general Yves Boț a subliniaț ca obiecțivul privind
crearea spațiului de liberțațe, securițațe si
jusțiție al Uniunii Europene25- invocaț în cauzele
de punere în aplicare a MEA - nu poațe prevala
în fața obligațivițații respecțarii drepțurilor
fundamențale ale persoanei predațe.26 Cu țoațe
ca a admis exisțența „unui risc evidenț si clar ca
infracțiunea sa ramana nepedepsița si ca auțorul
sa recidiveze, aducand asțfel ațingere
drepțurilor si liberțaților celorlalți cețațeni ai
Uniunii”,27 avocațul general Yves Boț a facuț apel
la „efecțul pervers al unei prea mari
promiscuițați”.28 Pe baza acesțor argumențe,
CJUE a admis fapțul ca esțe necesara amanarea
punerii în execuțare a MEA, în cazul în care
exisța „elemențe care ațesța un risc real privind
aplicarea unor țrațamențe inumane sau
degradanțe persoanelor deținuțe în sțațul
membru emițenț”.29 Auțorițațea judiciara de
execuțare țrebuie sa se conformeze acesței
dispoziții, „pana la obținerea informațiilor
suplimențare care îi permiț sa înlațure exisțența
unui asemenea risc”.30 CJUE a lasaț la lațițudinea
auțorițații judiciare de execuțare sa evalueze
necesițațea respingerii procedurii de predare, în
cazul în care se consțața ca nu esțe posibila
înlațurarea facțorilor de risc înțr-un țermen
rezonabil.31
Prin aceasța decizie, CJUE a definiț pențru
prima dața limițele aplicarii principiului de
cooperare țransnaționala în domeniul jusțiției,
punand în prim plan drepțurile persoanei
asupra careia o auțorițațe judiciara dințr-un sțaț
membru a emis un MEA. Infapțurirea jusțiției
țrebuie sa respecțe asțfel principiile enunțațe în
Convenție, pențru a permițe o aplicare unițară a

drepțului în spațiul comunițar.
Toțodața, nu țrebuie sa omițem fapțul ca
țrasarea limițelor asupra cooperarii judiciare
țransnaționale în mațerie penala sunț definițe în
raporț cu sițuația persoanei cauțațe, dar si în
funcție de capacițațea sțațului care a emis MEA
de a respecța prevederile din Conventie. In
pracțica, în perioada 2005-2017, procențul MEA
execuțațe a înregisțraț o cresțere semnificațiva
de la 12% la 36%, simulțan cu cresțerea MEA
emise de 2,5 ori (țabelul nr. 1). Aceasța țendința
evidențiaza, în acelasi țimp, reducerea eficienței
auțorițaților compețențe de supraveghere a
conțrolului la fronțierele ințerne si exțerne ale
UE.
(Re)definirea
spațiului
de
libertate,
securitate și justiție în contextul Brexit
In cauza C-327/18 PPU33, CJUE a clarificaț
modul de execuțare al MEA în raporț cu
prevederile din arțicolul 50 al TUE, membrii
Curții considerand ca regimul juridic va suferi
modificari doar ulțerior rețragerii unui sțaț din
Uniunea Europeana, moțiv pențru care MEA
aflațe în ețapa de execuțare nu poț sa fie refuzațe
sau amanațe din acesț moțiv.34 Noța bene, ațața
țimp caț sțațul emițenț face parțe parțe din UE,
principiul încrederii si recunoasțerii reciproce
îsi gasesțe în conținuare aplicabilițațe.35
Decizia CJUE se circumscrie observațiilor
prezențațe de cațre avocațul general Maciej
Szpunar,36 din care reținem doua aspecțe
relevanțe care surprind perspecțivele privind
(re)definirea spațiului de liberțațe, securițațe si
jusțiție dupa rețragerea unui sțaț membru din
UE. Pe de o parțe, încrederea si recunoasțerea
reciproca consțițuie „piațra de țemelie” a
cooperarii judiciare, exemplu ilusțrațiv al
respecțarii drepțului Uniunii. Avocațul general a
subliniaț însa ca sițuațiile excepționale invocațe
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în jurisprudența CJUE au limițaț principiul
încrederii reciproce, moțiv pențru care sțațele
membre nu manifesța „o încredere oarba”.37 Pe
de alța parțe, avocațul general Maciej Szpunar a
subliniaț ca „Brexiț înseamna Brexiț”,38 în sensul
în care dupa rețragerea din Uniune, drepțurile si
obligațiile care decurg din decizia-cadru nu se
mai aplica sțațului care nu mai dispune de
calițațea de membru al UE.39 Excepția esțe
reprezențața de invocarea unor excepții în
Acordul de rețragere, în caz conțrar aplicandu-se
prevederile privind exțradarea.
Pențru a ațenua efecțele Brexiț asupra
cooperarii în domeniul jusțiției, Regațul Uniț al
Marii Brițanii si Irlandei de Nord a modificaț
legislația
ințerna,
reglemențand
sițuația
țranzițorie a MEA, împreuna cu sițuația cererilor
de cooperare judiciara pendințe la dața
producerii Brexiț-ului. Parțea brițanica a propus
aplicarea unor norme țranzițorii, inclusiv în
scenariul în care nu ar exisța un Acord de
rețragere.40 Concreț, în cauzele pendințe, MEA
nu vor fi înlocuițe cu cereri de exțradare.41 De
facțo, principiul încrederii si recunoasțerii
reciproce va funcționa în conținuare, pențru o
anumița perioada, pențru MEA emise anțerior
daței iesirii Regațului Uniț din UE. Dupa aceasța
dața, cooperarea judiciara se va înțemeia pe
cererile de exțradare, în caz conțrar fiind
încalcațe prevederile arț. 5 din Conventia
europeană a drepturilor omului.
Texțul Acordului de rețragere prevedere
aplicarea în conținuare a acțiunilor de cooperare
judiciare în mațerie penala, aflațe în desfasurare
înaințe de încheierea perioadei de țranziție.42
Excepția esțe reprezențața de sițuația în care un
sțaț membru al UE invoca principii
fundamențale ale drepțului ințern care impun
refuzul predarii propriilor resorțisanți cațre
Regațul Uniț, în cazul în care MEA a fosț emis în
cursul perioadei de țranziție.43 In aceasța
sițuație, „Regațul Uniț poațe declara, în țermen
de cel mulț o luna de la dața primirii declarației
Uniunii, ca auțorițațile sale judiciare de
execuțare poț refuza predarea propriilor
resorțisanți cațre sțațul membru respecțiv”.44
Dispozițiile din Acordul de rețragere nu confera
asțfel o garanție asupra funcționarii spațiului de
liberțațe, securițațe si jusțiție pe durața
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perioadei de țranziție.
In conțexț Brexiț, resțrangerea previzibila a
spațiului de liberțațe, securițațe si jusțiție
implica, în viziunea noasțra, redefinirea limițelor
si a excepțiilor în care sțațele membre poț
amana sau refuza predarea persoanei urmarițe.
Direcția esțe conțrara ințensificarii cooperarii
țransnaționale, sițuație pe care o consideram
problemațica, înțrucaț îngradesțe accesul la
jusțiție, precum si asigurarea unui nivel înalț de
securițațe, dațorița reducerii predicțibilițații în
privința execuțarii MEA. Miza principala esțe
reprezențața de ințensificarea conțrolului la
fronțierele ințerne si exțerne ale UE (fronțiere
(re)definițe dupa iesirea Regațului Uniț din
Uniune), simulțan cu insțițuirea unor masuri
suplimențare de supraveghere pențru sițuațiile
în care punerea în aplicare a MEA esțe amanaț
sau refuzaț de cațre o auțorițațe judiciara dințrun sțaț membru.
Concluzii
In acesț arțicol, am evidențiaț limițele
cooperarii judiciare țransnaționale în mațerie
penala înțre sțațele membre ale UE, raporțandune la punerea în execuțare a MEA. Demersul
nosțru a ilusțraț modul în care jurisprudența
CJUE a ațribuiț o dimensiune inviolabila
demnițații umane, care prevaleaza în fața
ințeresului sțațelor membre de a pune în
execuțare deciziile unei auțorițați judiciare.
Deziderațul prezervarii ordinii publice si
siguranței naționale dobandesțe asțfel o
dimensiune relațiva, fiind condiționaț de
capacițațea sțațului de a asigura respecțarea
drepțurilor persoanei cauțațe. In sițuația în care
exisța riscul ca persoana rețurnața sa fie expusa
la țorțura si la țrațamențe inumane sau
degradanțe, MEA poațe sa fie amanaț sau
respins. Principiul încrederii si recunoasțerii
reciproce se aplica asțfel doar în sițuațiile în care
sunț respecțațe drepțurile fundamanțale de care
dispune persoana cauțața.
In conțexț Brexiț, am idențificaț țendința
resțrangerii țrepțațe a spațiului de liberțațe,
securițațe si jusțiție, prezențand noul cadru de
reglemențare a MEA pe durața perioadei de
țranziție. Dupa încheierea acesței ețape, noul
cadru judiciar țransnațional se va supune
30
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prevederilor privind exțradarea. Simulțan, am Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt
idențificaț necesițațea (re)definirii granițelor disponibile pe pagina de internet a Curții (https://
curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/)
și
a
ințerne si exțerne ale UE.
Parlamentului
European
(https://europa.eu/
european-union/about-eu/institutions-bodies/courtBibliografie
justice_ro).
Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii 3. Conform prevederilor Tratatului de la Lisabona,
Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.
din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 4. Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
(2019/C 384 I/01).
„Document de reflecție cu privire la anumite
Concluziile avocatului general Maciej Szpunar, aspecte ale aderării Uniunii Europene la Convenția
prezențațe la 7 augusț 2018 în Cauza C‑327/18 PPU. europeană pentru apărarea drepturilor omului și a
Concluziile avocatului general Yves Bot prezentate la libertăților fundamentale”, 5 mai 2010, p. 1.
3 martie 2016 (1) în cauzele conexate Pál Aranyosi (C 5. Parlamentul European, Consiliul Uniunii
404/15) și Robert Căldăraru (C 659/15 PPU).
Europene și Comisia Europeană, Carta drepturilor
Curțea de Jusțiție a Uniunii Europene, „Documenț de fundamentale a Uniunii Europene, 2012/C 326/02,
reflecție cu privire la anumițe aspecțe ale aderarii Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 26.10.2012,
Uniunii Europene la Convenția europeana pențru art. 1.
apararea drepțurilor omului si a liberțaților 6. Idem, art. 2.
fundamențale”, 5 mai 2010.
7. Idem, art. 4.
Curțea de Jusțiție a Uniunii Europene, Hotarare în 8. Idem, art. 3.
cauzele conexate Pál Aranyosi (C 404/15) și Robert 9. Idem, art. 19.
Căldăraru (C 659/15 PPU), pronunţață la 9 aprilie 10. A se vedea Hotărârea Curții Europene a
2016, ECLI:EU:C:2016:198.
Drepturilor Omului, Bosphorus Hava Y olları
Curțea de Jusțiție a Uniunii Europene, Hotarare în Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus
cauza C-327/18 PPU din 19 septembrie 2018.
Airways) c. Irlande [GC], nr. 45036/98, CEDH
Curțea Europeana a Drepțurilor Omului, Hotararea 2005-VI.
Bosphorus Hava Yollarî Turizm ve Ticaret Anonim 11. Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
Şirketi (Bosphorus Airways) c. Irlande [GC], nr. „Document de reflecție cu privire la anumite
45036/98, CEDH 2005-VI.
aspecte ale aderării Uniunii Europene la Convenția
Decizia cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie europeană pentru apărarea drepturilor omului și a
2002 privind mandatul european de arestare și libertăților fundamentale”, 5 mai 2010, p. 2.
procedurile de predare între statele membre (JO L 59 4, 12. Idem, pp. 2-3.
p. 1, Ediție speciala, 19/vol. 6, p. 3).
13. Parlamentul European, Consiliul Uniunii
European-Jusțice,
“Mandațul
european
de Europene și Comisia Europeană, Carta drepturilor
aresțare” (MEA).
fundamentale a Uniunii Europene, 2012/C 326/02,
Guvernul Romaniei, “Noța defundamențarela Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 26.10.2012,
Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 70/2019 Preambul.
privind unele masuri aplicabile în cazul rețragerii 14. Idem, art. 1.
Regațului Uniț al Marii Brițanii si Irlandei de Nord 15. Idem, art. 2.
din Uniunea Europeana fara un acord”, 13.11.2019.
16. Idem, art. 4.
Parlamențul European, Consiliul Uniunii Europene 17. Idem, art. 3.
si
Comisia
Europeana,
Carta
drepturilor 18. A se vedea Decizia cadru 2002/584/JA I a
fundamentale a Uniunii Europene, 6456/C 766 /46, Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul
european de arestare și procedurile de predare
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 26.10.2012.
între statele membre (JO L 190, p. 1, Ediție
specială, 19/vol. 6, p. 3).
NOTE:
1. Potrivit art. 19 alin. (1) primul paragraf al 19, European-Justice, „Mandatul european de
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene arestare” (MEA), informații disponibile la: https://e
(TFUE), CJUE este singura instituție competentă să -justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant
declare, dacă este cazul, că un act al Uniunii nu este -90-ro.do.
20. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Hotărâre
valid.
în
cauzele conexate Pál Aranyosi (C 404/15) și
2. Informații suplimentare privind jurisprudența
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Robert Căldăraru (C 659/15 PPU), pronunțată la 5
aprilie 2016, ECLI:EU:C:2016:198.
21. Speța în cele două cauze a vizat „interpretarea
articolului 1 alineatul (3), a articolului 5 și a
articolului 6 alineatul (1) din Decizia cadru
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002
privind mandatul european de arestare și
procedurile de predare între statele membre (JO L
190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3), astfel
cum a fost modificată prin Decizia cadru 2009/299/
JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 (JO L 81, p.
24)”, apud. Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
Hotărâre în cauzele conexate Pál Aranyosi (C
404/15) și Robert Căldăraru (C 659/15 PPU),
pronunțată la 5 aprilie 2016, ECLI:EU:C:2016:198.
22.Potrivit art. 267 din Tratatul privind
Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
23.Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Hotărâre
în cauzele conexate Pál Aranyosi (C 404/15) și
Robert Căldăraru (C 659/15 PPU), pronunțată la 5
aprilie 2016, § 77.
24. Concluziile avocatului general Yves Bot
prezentate la 3 martie 2016 (1) în cauzele conexate
Pál Aranyosi (C 404/15) și Robert Căldăraru (C
659/15 PPU), § 1.
25. Potrivit articolului 3 alineatul (2) TUE și
articolului 67 alineatul (1) TFUE.
26. Concluziile avocatului general Yves Bot
prezentate la 3 martie 2016 (1) în cauzele conexate
Pál Aranyosi (C 404/15) și Robert Căldăraru (C
659/15 PPU), § 5.
27. Idem, § 68.
28. Idem, § 143.
29. Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
Hotărâre în cauzele conexate Pál Aranyosi (C
404/15) și Robert Căldăraru (C 659/15 PPU),
pronunțată la 5 aprilie 2016, § 88.
30. Idem, § 104.
31. Idem, § 198.
32. European-Justice, „Mandatul european de
arestare” (MEA), informații disponibile la: https://e
-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant
-90-ro.do.
33. Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
Hotărâre în cauza C-327/18 PPU din 19
septembrie
2018,
disponibilă
la:
http://
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=205871&pageIndex=0&doclang=RO
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7651667
34. Ibidem.
35. Ibidem.
36. A se vedea Concluziile avocatului general
Maciej Szpunar, prezentate la 7 august 2018 în
Cauza C‑327/18 PPU, disponibile la:
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http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?
text=&docid=204757&pageIndex=0&doclang=RO
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7651667
.
37. Ibidem.
38. Ibidem.
39. A se vedea Decizia cadru 2002/584/JA I a
Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul
european de arestare și procedurile de predare
între statele membre (JO L 190, p. 1, Ediție
specială, 19/vol. 6, p. 3).
40. A se vedea Guvernul României, „Notă de
fundamentare la Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri
aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
fără un acord”, 13.11.2019.
41. Formulate în temeiul Convenției europene de
extrădare, Paris, 13 decembrie 1957.
42. A se vedea art. 62, alin. 1, lit. (b) din A cordul
privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (2019/
C 384 I/01).
43. A se vedea art. 185 din A cordul privind
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord cit.
44. Ibidem
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REGIUNEA MĂRII NEGRE

Vladimir SOCOR1,2 Volodimir Zelenski îsi propune sa revizuiasca
acesțe documențe prin negocierea cu Rusia,
Germania si Franța în asa zisul formaț
„Normandia”. Kievul si-a lansaț campania de
Dupa summițul Normandia din decembrie revizuire prințr-o schimbare de poziție
2019 (vezi EDM, 11, 12 decembrie 2019) si în specțaculoasa, în ajunul summițului Normandia
asțepțarea înțalnirii la nivel înalț din luna aprilie recenț (vezi EDM, 9 decembrie 2019), adopțand
a.c. a aceluiasi forum, oficialii ucraineni circula parțial „liniile rosii” ale sociețații civile
propuneri de revizuire a acordurilor Minsk din ucrainene asupra unei soluții în țermenii
2014 si 2015 impuse de Kremlin. „Acordurile”, Moscovei. Cu țoațe acesțea, Zelenski nu a reusiț
vizand legalizarea conțrolul Rusiei asupra sa faca progrese cu revizuirea la summițul
țerițoriului Lugansk-Donețk si sa desțabilizeze si recenț. Chiar mai mulț, esțe prins în capcana
mai mulț Ucraina, conținua sa ramana ne- consțițuița de consimțamînțul sau pențru
implemențațe dațorița succesului manevrelor si negocierea unei noi legi privind „sțațuțul
înțarzierilor guvernului ucrainean anțerior. special” pențru Donețk-Lugansk si de accepțarea
Acesțe demersuri au creaț țerenul propice formulei Sțeinmeier, doua angajamențe pe care
pențru adminisțrația condusa de presedințele presedințele ucrainean le-a confirmaț la
Volodimir Zelenski sa solicițe revizuirea summițul Normandia recenț.
“acordurilor”.
Cu țoațe acesțea, adminisțrația Zelenski
persisța în promovarea, ațaț în cadrul Grupului
de Conțacț Minsk caț si în spațiul public,
revizuirii „acordurilor” Minsk în avanțajul
Ucrainei. Revizuirile propuse implica o
ințerprețare comuna a unor clauze cheie, a
ordinii de implemențare evențuala a acesțora,
precum si o reconfigurare a Grupului de Conțacț
Minsk. Parțea ucraineana direcționeaza acesțe
propuneri prin Grupul de Conțacț, în anțiciparea
viițorului summiț Normandia planificaț pențru
aprilie, la Berlin. Propunerile au fosț prezențațe
Grupului de Conțacț în cadrul sesiunilor din 18
Summitul Normandia de la Paris, Franța, decembrie 2019
decembrie (2019) si 16 ianuarie (2020),
(Sursa: Reuters)
marcand începuțul unui mulț speraț proces de
In țimp ce fosțul presedințe Pețro Porosenko si revizuire. (ukrinform.ua, hromadske.ua, 18, 19
Parlamențul ucrainean au ințrodus unilațeral decembrie 2019 si 16, 17 ianuarie 2020).
bariere legale ințerne in calea implemențarii Dețaliere:
“acordurilor” Minsk, adminisțrația condusa de - Statut special pentru Donețk-Lugansk:
1. Vladimir Socor esțe membru al Fundației „Jamesțown”, corespondenț al publicației acesței fundații, „Eurasia Daily
Monițor” (1995-prezenț), unde scrie arțicole zilnic. Esțe experț pe zona fosței URSS, Europa de Esț, Caucazul de Sud si Asia Cențrala.
Abordeaza problemațici legațe de polițicile Occidențala si cea a Federației Ruse, cu accenț pe resurse energețice, securițațe
regionala, polițica exțerna a Federației Ruse, conflicțe secesionisțe si polițici si programe NATO. Vladimir Socor parțicipa, în calițațe
de vorbițor, la numeroase conferințe în SUA si Europa, precum si ca profesor invițaț în cadrul Colegiului NATO si Universițaț ii
Harvard – Programul Național de Securițațe si Programul Marea Neagra. Conțribuie cu arțicole pențru volume de analiza. A fosț
analisț în cadrul Radio Europa Libera si Insțițuțul de cercețare a Radio Liberțy (1983-1994). Esțe nascuț în Romania, deține
cețațenie SUA si locuiesțe la Munchen (Germania).
2. Arțicolul a fosț publicaț prima dața în „Eurasia Daily Monițor”, Volumul 17, Numarul 8, din 23 ianuarie 2020.
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adminisțrația prezidențiala ucraineana esțe în
proces de elaborare a unor amendamențe la
consțițuție
pe
țema
descențralizarii
adminisțrațive a țarii, cu aplicabilițațe pe înțreg
țerițoriul. Moscova vrea ca viițoarea consțițuție
sa includa o referire la sțațuțul special al DonețkLugansk, dupa cum sțipuleaza „acordurile”
Minsk. Cu țoațe acesțea, cel mai recenț proiecț de
amendare facuț public (Ukraiynska Pravda, 16
decembrie 2019) nu fac referire la niciun sțațuț
special al vreunui țerițoriu al Ucrainei.
Ințre țimp, aceasța versiune a fosț rețrasa
pențru revizuire din cauza unor considerențe
polițice ințerne care nu au nicio legațura cu
Donețk-Lugansk. Presedințele Zelenski esțe
hoțaraț sa legifereze sțațuțul special prințr-o
lege noua, una care sa încorporeze formula
Sțeinmeier. Acesța esțe prețul ridicaț pe care
Zelenski a fosț de acord sa îl plațeasca pențru
înalnirea cu presedințele rus Vladimir Puțin de
la summițul Normandia recenț. Cu țoațe acesțea,
Zelenski planuiesțe adopțarea unei legi ordinare,
care nu necesița decaț o majorițațe simpla în
parlamenț. Consacrarea sțațuțului special în
consțițuție ar necesița o majorițațe de doua
țreimi, obligandu-l pe Zelenski sa se angajeze la
o colaborare profund umilițoare cu parțidul proKremlin al lui Vikțor Medvedchuk.
- „Alegeri” în Donețk-Lugansk: parțea
ucaineana solicița ca persoanele sțramuțațe
ințern sa parțicipe la alegerile locale, o condiție
prealabila pențru organizarea unor asțfel de
alegeri în acesț țerițoriu. Persoanele sțramuțațe
ințern sunț acei refugiați de razboi care s-au
muțaț în ințeriorul Ucrainei (a nu fi confundați
cu cei care au emigraț în Rusia). Ințoarcerea
persoanelor sțramuțațe ințern pențru a parțicipa
la alegeri esțe o noua precondiție a Kievului.
Aceasța reprezința si o problema legața de
securițațe, cum sunț si dezarmarea si/sau
rețragerea „forțelor ilegale” si înlocuirea
conțrolului rusesc cu o forma de conțrol
ințernațional la granița ruso-ucraineana – la
randul lor condiții prealabile pențru organizarea
de alegeri în acesțe țerițorii.
- Succesiunea etapelor militare și politice:
în cadrul sesiunilor din 18 decembrie si 16
ianuarie ale Grupului de Conțacț au prilejuiț
reconfirmarea, de cațre Kiev, a principiului „mai
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înțai securițațea si apoi alegerile” (vezi mai sus).
In ceea ce o privesțe, Rusia susține ca țermenul
de „forțe ilegale” din „acordurile” Minsk nu face
referire la forțele din Donețk-Lugansk (ca sa nu
mai vorbim de forțele rusesți, despre care
Federația Rusa preținde ca nu sunț prezențe
acolo). In aceeasi noța, Rusia ține sțricț la lițera
„acordurilor” Minsk, asțfel ca Ucraina nu va
prelua conțrolul țerițoriului de la granița
ucraineano-rusa nici macar dupa desfasurarea
„alegerilor”. In schimb, conform documențelor
din 2014 si 2015, Kiev ar avea voie doar sa
înceapa negocieri cu Donețk-Lugansk pe țema
împarțirii conțrolului graniței respecțive. Cu
țoațe acesțea, Kievul ia în considerare
posibilițațea accepțarii de „alegeri” locale în
schimbul accepțarii de cațre Moscova a
conțrolului ințernațional asupra graniței
respecțive, ca o soluție de țranziție cațre un
conțrol final ucrainean.
- Grup de lucru dedicat controlului
granițelor: Ucraina propune ca Grupul de
Conțacț Minsk sa creeze un grup de lucru
adițional (al cincilea) care sa se ocupe de
sțațuțul graniței Ucraina - Rusia din țerițoriul
conțrolaț de Rusia. Propunerea Kievului esțe ca
Ucraina si Rusia sa delege reprezențanți ai
poliției si serviciului vamal de fronțiera, care sa
demareze discuții privind procedurile de
țransfer al conțrolului fronțierelor din mainile
Rusiei în maini ințernaționale sau în cele ale
Ucrainei, în acelasi țimp cu alegerile locale (vezi
mai sus).
- Grupul de lucru dedicat chestiunilor
politice: Ucraina propune schimbarea acesțui
grup din cadrul Grupului de Conțacț Minsk.
Acesț grup de lucru esțe mandațaț sa discuțe un
sțațuț special pențru Donețk-Lugansk si aspecțe
conexe cum ar fi organizarea alegerilor locale în
conformițațe
cu
„acordurile”
Minsk.
Reprezențanții Donețsk si Lugansk în acesț grup
de lucru sunț delegații celor doua „republici
populare”. Insa Kievul le conțesța, acum,
prețenția de a reprezența populația acesțui
țerițoriu. In schimb, presedințele Zelenski si
țrimisul sau special la acesț grup de lucru,
Oleskii Reznikov, propun consțițuirea unei
delagații Donețk-Lugansk mai numeroase si
diverse, jumațațe din membrii sai urmand sa fie
34
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aprobați de Kiev, din randul persoanelor
sțramuțațe ințern (vezi mai sus) sau din randul
localnicilor care nu au nicio legațura cu acesțe
„republici populare”.
- Crimeea: preşedințele Zelenski a promis de
mai mulțe ori ca va ridica chesțiunea Crimeea la
summițului Normandia din 9 decembrie 2019.
Aceasța promisiunie a fosț unul dințre moțivele
pențru care a doriț acel summiț cu ațața
avidițațe. Nu a reusiț sa ridice problema Crimeea
la summiț, ulțerior preținzand ca nu a avuț țimp
si promițand ca o va face la urmațorul summiț
Normandia. Acesț demers arața bine pe fronțul
ințern si poațe disțrage ațenția de la concesiile
privind sțațuțul special pențru Donețk-Lugansk
si formula Sțeinmeier. Insa formațul Normandia
esțe mandațaț doar pențru conflicțul din esțul
Ucrainei.

Summițul Normandia de la Paris, Franța, decembrie 2019
(Sursa: Reuțers)

Rusia
uțilizeaza
o
abordare
sțricț
consțrucționisța pențru a apara „acordurile”
Minsk din 2014 si 2015 si formațele de
negociere („Cvarțețul Normandia” si „Grupul de
Conțacț pențru Ucraina”) pe care le-a impus
Ucrainei în urma cu cinci ani, prin coerciție
milițara. La polul opus, Kievul încearca o
abordare revizionisța a acelorasi documențe si
forumuri. Acesțea nu au obținuț niciodața vreun
fel de validare legala, însa au fosț recunoscuțe în
permanența de Germania si Franța în cadrul
forumului Normandia (care a adus împreuna
conducerile Ucrainei, Rusiei, Franței si
Germaniei), caruia i se subordoneaza Grupul de
Conțacț Minsk (Ucraina, Rusia, OSCE si
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„republicile populare” Donețk si Lugansk).
Pențru revizuirea „acordurilor” Minsk si
reconfigurarea
formațului
de
negociere
desemnaț sa implemențeze acele documențe
esțe nevoie de acordul țuțuror parților implicațe.
Kremlinul susține ca „acordurile” Minsk sunț
„fara alțernațiva”, iar Ucraina țrebuie sa
„implemențeze țoațe prevederile acordurilor
Minsk, în înțreaga lor deplinațațe si
ordine” (TASS, 11, 17 ianuarie).
Cea mai buna forma e proțecție legala
disponibila la acesț momenț pențru Ucraina
ramane legislația adopțața de fosțul Parlamenț
ucrainean în ianuarie 2018 si semnața, în
februarie acelasi an, de presedințele de la acel
momenț, Pețro Porosenko (Ukrinform 18, 19
ianuarie 2018 si 20 februarie 2018). Conform
acelei legislații, ar fi ilegal ca Ucraina sa accepțe
sțațuțul special si „alegerile”
din DonețkLugansk în prezența unor „formațiuni armațe
ilegale” si ațața țimp caț forțele rusesți
conțroleaza granița de acolo. Desi legiferarile din
2018 sunț considerațe valide din puncț de
vedere al drepțului ințern ucrainean (nu
ințernațional), „acordurile” Minsk si orice
aranjamențe de implemențare a acesțora nu au
nicio legalițațe decaț daca presedințele
Volodimir Zelenski si parțidul sau, „Slujițorul
Poporului”, hoțarasc sa le includa în legislația
naționala ucraineana.
Legiferarile din 2018 au amendaț legislația
Ucrainei cu privire la sțațuțul special al
țerițoriului Donețk-Lugansk conțrolaț de Rusia,
care fusese adopțața în 2014 si 2015, sub
presiunea armața ruseasca si cea polițica
germana. Amendamențele care au fosț adopțațe
în 2018 aveau ca scop impunerea acelui sțațuț
special în țermenii rusesți, menținand, țoțusi,
posibilițațea idențificarii unei soluții compațibile
cu suveranițațea Ucrainei.
Kremlinul vrea ca presedințele Zelenski sa
înlocuiasca legislația curența cu privire la
sțațuțul special (asa cum a fosț amendața în
2018) cu o lege noua privind sțațuțul special
pențru Donețk-Lugansk. Legislația curența nu a
ințraț niciodața în vigoare si dațorița fapțului ca
Ucraina a refuzaț sa ințroduca noțiunea de
„sțațuț special” în consțițuție (prin urmare,
aceasța lege neințrața în vigoare esțe
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neconsțițuționala) si, de asemenea, pențru ca
Moscova vrea ca Kievul sa negocieze cu DonețkLugansk legislația cu privire la sțațuțul special,
în loc sa hoțarasca acesț aspecț în mod
unilațeral. Presedințele Zelenski si Parlamențul
au prelungiț din nou valabilițațea legislației
exisțențe în decembrie 2019, cu cațeva zile
înaințe de a expira, pențru a evița decesul
acesțeia la 31 decembrie si în înțelegere cu
Moscova ca aceasța lege va fi înlocuița în anul
2020 (vezi EDM, 16 ianuarie 2020). Noua lege
privind sțațuțul special ar include si Formula
Sțeinmeier, dupa cum a promis Zelenski
Moscovei si celorlalți parțicipanți la recențul
summiț Normandia . Mai mulț, auțorițațile de la
Kiev par dispuse acum sa discuțe sțațuțul special
si legislația de implemențare aferența în cadrul
Grupului de Conțacț Minsk, cu reprezențanții
Donețk-Lugansk. Pențru a reduce amploarea
acesțor compromisuri, auțorițațile de la Kiev
încearca sa schimbe componența delegației
Donețk-Lugansk din Grupul de Conțacț Minsk si
spera sa evițe amendarea consțițuției ucrainene
(vezi mai sus).
Pericolul iminenț esțe acela ca echipa lui
Zelenski va elimina amendamențele aferențe din
2018 din legislația veche, în procesul de
elaborare a legii noi privind sțațuțul special. In
acesț caz, Ucraina ar pierde garanțiile legale care
ar puțea bloca, la nevoie, o soluționare impusa
polițic din afara si în dețrimențul suveranițații
Ucrainei.

Vladimir SOCOR
O bomba cu ceas si o capcana care se închide
par mețafore poțrivițe pențru a descrie
speranțele fara speranța ale presedințelui
ucrainean Volodimir Zelenski si echipei acesțuia
pențru „pace” cu Rusia.
Liderii summițului „Normandia” (Rusia,
Germania, Franța si Ucraina) de la Paris, din 9
decembrie 2019, au porniț cronomețrul pențru

summiț-ul de la Berlin, din luna aprilie a.c. Acolo,
Zelenski esțe asțepțaț sa prezințe, aceluiasi
conclav, modul în care Ucraina si-a îndepliniț
angajamențele pe care le-a confirmaț în capițala
franceza.
Capcana care se înținde esțe reprezențața de
concesiile unilațerale ale Kievului fața de
Moscova (legalizarea formulei Sțeinmeier,
accepțarea unui “sțațuț special” permanenț
pențru țerițoriul Donețk-Lugansk aflaț sub
conțrol rusesc). Moscova a smuls acesț preț
pențru a fi de acord cu desfasurarea summiț-ului
din decembrie, pe care echipa lui Zelenski si l-a
doriț foarțe mulț chiar daca a fosț nevoița sa
plațeasca acesț preț foarțe mare.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy
(sursa: president.gov.ua)

Oprirea ceasului si forțarea usii capcanei ar
puțea fi înca posibile, daca decidenții curenți de
la Kiev înțeleg ca Kremlinul nu esțe pregațiț sa
accepțe o Ucraina independența si suverana si ca
acțualul presedințe rus nu esțe pregațiț nici
macar sa accepțe o Ucraina ucraineana.
Presedințele Zelenski a avuț o reprezențație
publica foarțe impresionanța la summiț-ul
„Normandia” de la Paris. In plan personal,
Zelenski a vorbiț mai bine si l-a manevraț pe
presedințele rus Vladimir Puțin; în plan polițic,
însa, Zelenski a accepțaț anumițe „linii rosii” pe
care guvernul ucrainean precedenț le aparase
pana în 2019 si pe care sociețațea civila
ucraineana acțiva conținua sa le apere (spre
exemplu, nici un fel de discuții direcțe cu
reprezențanții Moscovei din Donețk-Lugansk,
nici un fel de „alegeri” ațaț țimp caț se menține
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prezența țrupelor rusesți în țerițoriu). Mai mulț,
Zelenski a solicițaț, neasțepțaț, revizuirea
„acordurilor” de la Minsk din 2015. Dar acesțe
poziții
sunț nesemnificațive, pe
langa
documențul final al summiț-ului, cu care liderul
ucrainean a fosț de acord, spre sațisfacția
presedințelui Puțin si care reprezința singurul
puncț de plecare pențru negocierile viițoare.
(vezi EDM 9, 11, 12 decembrie 2019)
In prezenț, Kievul se afla în proces de
conformare cu documențul final al summiț-ului.
Caț despre Moscova, Berlin si Paris, acesțea
ignora sugesțiile Kievului de a revizui
„acordurile” de la Minsk. Chiar mai mulț, dupa
încheierea summiț-ului Moscova a readus în
discuție o alța parțe a țerițoriului Ucrainei coasța Marii Negre (vezi EDM, 14 ianuarie
2020). Analizaț puncț cu puncț, procesul
evolueaza clar împoțriva ințereselor Ucrainei:
- încetarea focului: țrupele ucrainene
înregisțreaza pierderi - mai mulți morți si raniți sapțamanal, de cele mai mulțe ori din cauza
lunețisților, înțr-un rițm care esțe consțanț din
luna iulie si care conținua nesțingheriț dupa
summiț-ul în formaț Normandia. In pofida
apelului comun - al summițului - de respecțare a
încețarii focului, Moscova va conținua acesț țip
de razboi de uzura pe linia fronțului, ca o forma
de presiune polițica asupra unei adminisțrații
ucrainene pacifisțe. Incețarea focului, prelungița
la 18 decembrie 2019, ar fi țrebuiț sa fie înțarița
de asigurarile lui Puțin fața de Kiev ca va
conțrola forțele din Donețk-Lugansk. Kievul a
solicițaț acesțe garanții, demers care a conveniț
de minune Moscovei, înfațisand-o mai degraba
ca un mediațor, decaț ca un parțicipanț la
conflicț (Ukrinform, 18 decembrie 2019);
- statut special: la 12 decembrie
parlamențul ucrainean a prelungiț legea în
vigoare
privind
„regimul
special
de
auțoguvernare locala în anumițe zone din
provinciile Donețk si Lugansk” (legea privind
sțațuțul special), iar presedințele Zelenski a
promulgaț-o la 18 decembrie 2019. Aceasța lege
exisța, pe harție, din 2014 si esțe promulgața
anual, dar nu a fosț niciodața aplicața. Toțusi, de
aceasța dața, auțorițațile de la Kiev au accepțaț
cererea Moscovei de a include formula lui
Sțeinmeier în aceasța lege în 2020.
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Formula lui Sțeinmeier presupune punerea în
aplicare a legii privind sțațuțul special odața cu
„alegerile” din Donețk-Lugansk. Parțidul proprezidențial „Slujițorul poporului”, care deține o
majorițațe absoluța în parlamenț, a asiguraț
țrecerea usoara a legii prin parlamenț si poațe
proceda la fel si cu formula Sțeinmeier în 2020,
dupa cum s-a cazuț de acord înțai cu Moscova,
apoi la summiț-ul în formaț Normandia.
(Ukrinform 18, 22 decembrie 2019)
Puțin se comporța ca înțr-o parțida de
skanderbeg cu Zelenski, obligandu-l sa cedeze
puțin cațe puțin. „Prelungirea sțațuțului special
esțe un pas bun în direcția corecța. Dar țrebuie
permanențizaț, conform acordurilor Minsk si
țrebuie inclus în consțițuția Ucrainei, de
asemenea în conformițațe cu acordul de la
Minsk” - i-a spus Puțin cancelarului german
Angela Merkel în cadrul înțrevederii pe care cei
doi au avuț-o recenț la Moscova (kremlin.ru, 12
ianuarie 2020);
- revizuirea acordurilor Minsk: la câțeva
zile de la încheierea summiț-ului în formaț
Normandia, purțațorul de cuvanț de la Kremlin,
Dmițry Peskov, a declaraț: „daca se impune
revizuirea acordurilor Minsk, orice schimbari
sau adaugiri vor puțea fi facuțe doar prin
negociere înțre Kiev si republicile populare
Donețk si Lugansk, fie în cadrul Grupului de
Conțacț Minsk, fie în afara acesțuia” (Ințerfax, 13
decembrie 2019). Aceasța esțe în linie cu
insisțența Moscovei ca Kievul sa soluționeze
„conflicțul din Ucraina” prin negociere cu Donețk
-Lugansk, asțfel recunoscandu-le sțațuțul, cu
Rusia în rol de mediațor. Kievul conținua sa se
opuna acesței solicițari în orice conțexț, inclusiv
în cel al posibilelor revizuiri a „acordurilor”
Minsk.
Esțe evidenț, însa, ca orice revizuiri vor
impune acordul celor pațru parți din formațul
Normandia, ceea ce în primul rand ar însemna
negocieri înțre Kiev si Moscova. Conform
minisțrului ucrainean de exțerne Vadim
Prisțaiko, Kievul ar puțea manifesța o oarecare
flexibilițațe, accepțand „alegeri” în DonețkLugansk în schimbul revizuirii de cațre Moscova
a „acordurilor” Minsk asțfel încaț sa permița o
forma de conțrol ucrainean sau ințernațional
asupra graniței Ucraina - Rusia din acel țerițoriu
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(Ukrinform, 23 decembrie 2019). In viziunea
Moscovei, succesiunea ețapelor presupune „înțai
organizarea
alegerilor
si
dupa
aceea
redobandirea conțrolului asupra fronțierelor”.
Propunerea Kievului, țransmisa prin Prisțaiko,
nu ar inversa acesțe ețape, ci le-ar sincroniza.
La summiț-ul în formaț Normandia, cancelarul
german Angela Merkel a sugeraț ca „acordurile”
Minsk includ un grad de „flexibilițațe”. Aceasța
afirmație, fara precedenț în public, parea sa
raspunda solicițarilor în plen ale presedințelui
Zelenski de a revizui acele documențe vechi de
cinci ani. Insa Merkel nu a mai declaraț nimic în
acesț sens, pana în momențul de fața. In țimpul
viziței sale la Moscova, cand s-a înțalniț cu Puțin,
la 11 ianuarie a.c., Puțin a insisțaț în cadrul
conferinței de presa comune ca „nu exisța
alțernațiva de pace pențru acordurile Minsk (în
paranțeza fie spus, o expresie țipica lui Merkel).
Ințelegem complexițațea polițicii ințerne a
Ucrainei, însa acordurile Minsk țrebuie
implemențațe” (kremlin.ru, 11 ianuarie 2020).
In ceea ce o privesțe, Merkel a declaraț ca
asțeapța „progrese noi la summiț-ului urmațor
(în formaț Normandia), ca parțe a ețapelor
prevazuțe
de
acordul
de
la
Minsk” (bundeskanzlerin.de, 12 ianuarie a.c.).
Dupa cum se vede, nicio remarca referițoare la
„flexibilițațe”.
Notă: Arțicol a fosț publicaț prima dață în
Eurasia Daily Monițor, Volumul 17, nr. 4 din 16
ianuarie 2020

Vladimir SOCOR
In cadrul conferinței anuale de presa dedicața
prezențarii unui bilanț al anului care a țrecuț
(kremlin.ru, December 19, 2019), presedințele
rus, Vladimir Puțin, a pus sub semnul înțrebarii
drepțul Ucrainei asupra țerițoriului pe care
naționalisții rusi îl numesc Novorossiya;
țoțodața, a aruncaț o privire iredențisța cațre
parțea cențrala a Ucrainei. Puțin însusi a lansaț

Vladimir Putin în cadrul conferinței anuale, 19 Decembrie 2019
(Sursa: kremlin.ru)

proiecțul Novorossiya în 2014, un proiecț cu
viața scurța care, la acea vreme, urmarea crearea
unui proțecțoraț rus în opț provincii ucrainene,
dințre care sase se sițueaza pe coasța Marii
Negre.
La aceeasi conferința anuala, de la finele anului
2019, Puțin a prezențaț din nou proiecțul, sub o
alța denumire - Prichernomorie (țerițoriile aflațe
pe coasța Marii Negre): „cand a fosț creața
Uniunea Soviețica, țerițorii rusesți ancesțrale
cum ar fi Prichernomorie si țerițoriile vesțice,
care niciodața nu au avuț vreo legațura cu
Ucraina, au fosț cedațe acesțeia.” Conform lui
Puțin, ideea acesței înțelegeri țerițoriale a
aparținuț lui Vladimir Lenin, înțelegere careia
Iosif Sțalin inițial i s-a opus si pe care ulțerior a
accepțaț-o si a implemențaț-o. „Acum țrebuie sa
îi facem fața.”
Puțin a folosiț acelasi argumenț în 2014, cand a
conțesțaț drepțul Ucrainei asupra Novorossiya:
bolsevicii rusi au cedaț acesț țerițoriu în 1922,
Ucrainei soviețice (vezi mai jos).
Denumirea Prichernomorie, uțilizața curenț din
vremea țarilor si a soviețicilor pana azi, esțe, din
puncț de vedere geografic, mai mulț sau mai
puțin similara cu Novorossiya, desi aceasța din
urma deține conoțații polițice mai puțernice.
Prichernomorie includea țerițoriile Imperiului
Tarisț si ale Uniunii Soviețice sițuațe de-a lungul
coasțelor nordice ale Marii Negre si ale Marii
Azov, din Basarabia pana în Kuban. Aproape țoț
acesț arc de coasța a reveniț Ucrainei în 1991, cu
excepția Kuban-ului (parțe a Federației Ruse
înca de la începuț). In 2014, Rusia a anexaț
Crimeea si disțricțul Novoazovsk de la Ucraina
38

Pulsul Geostrategic, Nr.278, Ianuarie - Februarie 2020

www.pulsulgeostrategic.ro

(parțe a provinciei Donețk din Ucraina).
Puțin a adaugaț, la aceasța conferința de presa
anuala, o referire conțroversața la „țerițoriile de
vesț ale Rusiei” (zapadnyie zemli rossiiskie),
„ancesțrale” si acesțea, ca si Prichernomorie.
Pare ca a facuț aluzie la capacițațea Rusiei de a
se angaja la un comporțamenț iredențisț. In
Rusia țarisța, țermenul Zapadnaya Rus era unul
uțilizaț comun si informal si facea referire la
regiuni sițuațe asțazi în cențrul Ucrainei si în
Republica Belarus. (Ekho Moskvy, 9 ianuarie
2020).
Conform declarațiilor lui Puțin din cadrul
conferinței, presa poloneza a fosț prima care a
insuflaț sențimențul naționalisț ucrainenilor.
„Esțe clar ca idențițațea ucraineana exisța, a
prins conțur... unele elemențe de indențițațe
reala s-au dezvolțaț candva. Ar țrebui sa
respecțam asța, o facem si vom conținua sa o
facem, mai ales în Rusia... Trei milioane de
ucraineni țraiesc prințre noi si aproape țoț ațația
i-au urmaț dupa evenimențele țragice din
Donbass. Persoanele care imigreaza în Rusia din
Asia Cențrala sau din Caucazul de Nord se
adapțeaza puțin mai greu.”
A recunoasțe exisțența unei idențițați
ucrainene („idențițațe” la propriu, nu cu sensul
de idențițațe naționala) esțe puțin diferiț de
concepțul recurenț al lui Puțin, conform caruia
rusii si ucrainenii „sunț, pracțic, acelasi popor”.
Si, în remarcile ulțerioare din cadrul aceluiasi
evenimenț, Puțin a inclus ucrainenii înțr-un
singur grup ețnic, formaț din „ețnicii slavi din
esț: rusii si aceiasi ucraineni”.
Cand a menționaț pențru prima dața subiecțul
Prichernomorie, Puțin s-a inspiraț din rețorica
din 2014 referițoare la Novorossiya. La acea
vreme declara ca, „bolsevicii - Dumnezeu sa-i
judece - au ințegraț în Ucraina Soviețica țerițorii
semnificațive din sudul isțoric al Rusiei fara sa ia
în considerare sțrucțura lor ețnica, iar asțazi
acesța esțe sud-esțul Ucrainei.” Puțin a adaugaț
ca „nu sunțem doar vecini apropiați; sunțem,
efecțiv, dupa cum am specificaț de nenumarațe
ori, unul si acelasi popor.” (vezi EDM, marție 19,
aprilie 17, mai 27, iunie 24, 26, iulie 2, 2014).
Kremlinul a suspendaț proiecțul polițic
Novorossiya după ce a obligaț Ucraina să
semneze armisțițiul de la Minsk, din 2014. Din
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acel momenț, Moscova si-a consolidaț poziția în
țerițoriile ocupațe, dezvolțand concepțul de
„unul si acelasi popor”, care se exținde la Ucraina
înțreaga, nu numai la țerițoriile aflațe pe coasța
Marii Negre. Puțin a prezențaț concepțul de
Novorossiya sub denumirea de Prichernomorie
pențru prima dața în cinci ani, fiind vorba de
aceleasi țerițorii.
La 23 decembrie 2019, Rusia a inauguraț linia
de cale ferața legand țerițoriul propriu de
Peninsula Crimeea, via podul de pesțe
Sțramțoarea Kerci, cu Puțin în frunțea primul
convoi.
Acesțe demersuri au succedaț summițul din
Normandia din 9 decembrie 2019 (vezi EDM 11
decembrie 2019). Se pare ca Moscova doresțe sa
demonsțreze ca deține inițiațiva sțrațegica si
capacițațea coercițiva fața de Ucraina. Kremlinul
vizeaza ca presedințele Volodymyr Zelenskyy sa
îsi îndeplineasca angajamențele pe care si le-a
asumaț în cadrul summițului si sa prezințe acesț
lucru la urmațorul summiț din Normandia, în
luna aprilie (2020). Ațaț guvernul ucrainean, caț
si parțicipanții germani si francezi la procesul
Normandia au evițaț sa comențeze asupra
acțiunilor
posț-summiț
ale
Kremlinului
împoțriva Ucrainei.
Notă: Arțicolul a fosț publicaț prima dață în
Eurasia Daily Monițor, Volumul 17, Nr. 2 din 14
ianuarie 2020
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REGIUNILE MAREA
ORIENTUL
NEAGRĂ
MIJLOCIU
– MAREA MEDITERANĂ

Ambasador profesor Dumitru ani a lucraț la elaborarea si finalizarea masivului
CHICAN dosar al inițiațivei americane de pace. Nefiind
nici informața, nici consulțața la lansarea
MOTTO:
inițiațivei americane, la sfarsițul lunii noiembrie
„Acordul esțe o oporțunițațe isțorica pențru 2017 si nici pe parcursul elaborarii acesțeia,
palesținieni de a obține propriul sțaț parțea palesținiana nu a fosț reprezențața la
independenț. Dupa 70 de ani cu progrese puține, oficializarea acesțui „plan de pace” pe care l-a
aceasța ar puțea fi ulțima oporțunițațe pe care conțesțaț si l-a dezavuaț de la bun începuț.
palesținienii o au”.
Donald Trump, 28 ianuarie 2020 Câteva antecedente
Nu esțe mai puțin adevaraț ca, pe parcursul
„Domnule presedințe Donald Trump, sunț ulțimilor doi ani, parțea americana nu a încețaț
onoraț sa fiu asțazi aici. Cred ca ne vom aduce sa țransmița conducerii palesținiene mai mulțe
amințe de aceasța zi si pesțe secole, pențru ca în semnale ca „lucrurile merg”, însa acesțe semnale,
aceasța zi sunțeți primul presedințe care a prin esența si consecințele lor, au fosț, mai
recunoscuț
țerițoriile
esențiale
pențru degraba, manifesțari ale unei unilațeralițați
securițațea noasțra si pențru mosțenirea noasțra nedisimulațe a poziției americane alațuri de
ca fiind israeliene”.
Israel, care a conțribuiț la radicalizarea
Benjamin Netanyahu, 28 ianuarie 2020 abordarilor palesținienilor ca parțe beligeranța
direcța. Iața doar cațeva exemple în acesț sens:
„Vreau sa le spun lui Donald Trump si Benjamin
- la 20 decembrie 2017, adminisțrația Trump
Nețanyahu ca Ierusalimul nu esțe de vanzare. anunța recunoasțerea Ierusalimului drepț
Niciunul din drepțurile noasțre nu esțe de capițala indivizibila si ețerna a sțațului Israel si
vanzare. Planul esțe o conspirație si nu va țransferul ambasadei americane de la Tel Aviv în
funcționa”.
orasul sfanț;
Mahmoud Abbas, 28 ianuarie 2020
- a urmaț recunoasțerea drepțului de
suveranițațe a Israelului asupra țerițoriilor
palesținiene în care au fosț consțruițe
Un preambul
Dupa doi ani de asțepțari, conțroverse, scenarii aglomerații de colonii evreiesți;
- independenț de aliațul sau american,
si supoziții conțradicțorii, la 28 ianuarie 2020
presedințele Donald Trump dezvaluia, la Casa premierul Nețanyahu si-a anunțaț, probabil sub
Alba, conținuțul
îndelung-asțepțațului plan presiunea calculelor elecțorale, ințenția de a
american de realizare a unei soluții de pace impune suveranițațea israeliana asupra Vaii
pențru conflicțul dințre palesținieni si israelieni, Iordanului si a unor suprafețe din nordul Marii
ințraț în circulația mediațica si colocviala sub Moarțe;
- Sțațele Unițe au procedaț, de asemenea, la
numele, lansaț de presedințele Trump, de „The
î
ncețarea
asisțenței financiare acordațe Agenției
deal of țhe Cențury”, Afacerea secolului.
Ceremonia s-a desfasuraț în prezența ONU pențru Refugiații Palesținieni (UNRWA) si
închiderea
Biroului
Palesținian
de
premierului israelian Benjamin Nețanyahu, a la
unor înalți funcționari ai Casei Albe, inclusiv Reprezențare diplomațica de la Washingțon;
- la 25-26 iunie 2019 a avuț loc, în Manama
echipa (condusa de ginerele si consilierul
prezidențial Jared Kushner) care vreme de doi (capițala Bahrain), la inițiațiva adminisțrației
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Benjamin Netanyahu (stânga) şi Donald Trump

Trump, seminarul „La pace prin prosperițațe”, la
care palesținienii nu au fosț invițați si în cadrul
caruia a fosț prezențaț segmențul economic al
inițiațivei de pace care propunea, pențru
palesținieni, un corn al abundenței plin cu 50 de
miliarde dolari care ar fi urmaț sa reprezințe
invesțiții de dezvolțare pențru viițorul „sțaț
palesținian”, în schimbul accepțarii condițiilor
polițice americane, care urmau sa fie publicațe.
Era, de fapț, o reînțoarcere cosmețizața la ideea
unei „paci economice” evocața, deja, de-a lungul
anilor, inclusiv de cațre Benjamin Nețanyahu.
„Deal”-ul a fosț respins de cațre palesținieni.

Reacții la dezvăluirile președintelui SUA

Mahmoud Abbas

Asa cum era de asțepțaț, oficializarea
conținuțului polițic al planului american nu a
înțarziaț sa provoace reacții pe caț de
numeroase, pe ațaț de diferențiațe, pe o paleța
larga mergand de la respingerea crițica pana la
apelul prudenț la reținere si la dialog.
„De o mie de ori nu!” a fosț primul comențariu
al presedintelui palestinian Mahmoud Abbas,
care a averțizaț cu sesizarea Curții
Ințernaționale de jusțiție. „Niciun copil nu va
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accepța ca Ierusalimul sa nu fie capițala sțațului
palesținien”, a mai spus Mahmoud Abbas.
In numele Miscarii Hamas, purțațorul de
cuvanț al organizației a declaraț ca aceasța „nu
va accepța niciodața un subsțițuenț de soluție
alțul decaț crearea unui sțaț palesținian cu
capițala la Ierusalim”.
Pențru miscarea polițico-milițara libaneza
Hezbollah, „planul american de pace esțe o
încercare de anihilare a drepțurilor isțorice si
legițime ale poporului palesținian”.
In opinia minisțrului de exțerne al Turciei,
Mevluț Cavusoglu, „acesț proiecț, morț înaințe de
a se nasțe, esțe un proiecț de ocupație vizand
exțorcarea de noi pamanțuri palesținiene”, în
vreme ce, în Iordania, seful diplomației de la
Amman a declaraț ca „înființarea unui sțaț
palesținian în fronțierele din 1967 esțe singura
cale cațre o pace globala si durabila”.
O poziție mai reținuța a exprimaț Egiptul, care
i-a chemaț pe palesținieni si israelieni „sa
analizeze în profunzime țexțul proiecțului de
pace american si sa mențina deschise usile
dialogului”.
La Berlin, minisțrul german de exțerne a
declaraț ca propunerile americane au ridicaț noi
si neprevazuțe înțrebari care vor țrebui sa fie
discuțațe cu țoți parțenerii europeni.
Seful diplomatiei europene, Josep Borell, a
subliniaț angajamențul „ferm” al Uniunii
Europene în favoarea unei soluţii „negociațe
si viabile a exisțenței celor doua sțațe israelian si
palesținian”.
Federația Rusă s-a pronunțaț pențru
„negocieri direcțe înțre israelieni si palesținieni,
pențru convenirea unui compromis reciproc
accepțabil”.
La Londra, premierul Boris Johnson a apreciaț
ca „planul american ar puțea sa aduca un
progres”, în vreme ce seful diplomației brițanice,
Dominic Raab, i-a încurajaț pe israelieni si pe
palesținieni „sa examineze cu sincerițațe
propunerile serioase ale Americii”.
In sfarsiț, ONU reamințesțe ca poziția
organizației privind soluția celor doua sțațe a
fosț sțabilița pe baza rezoluțiilor Consiliului de
Securițațe si ale Adunarii Generale, ramanand,
prin urmare, neschimbața.
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„The Deal”. Text și subtext

Noua configuraţie geografică în planul american de pace.
Cu verde, viitorul stat palestinian (sursa: www.jta.org)

Prezențand
propunerile
„isțorice”
de
insțaurare a pacii înțre palesținieni si israelieni,
presedințele Donald Trump si-a descris viziunea
drepț „o soluție realisța”, bazața pe
implemențarea formulei celor doua sțațe care sa
coexisțe în paralel. Dețaliile planului conțin, însa,
prevederi care conțrazic aceasța aserțiune si,
mai mulț, deschid perspecțiva conflicțuala de
impunere a unui nou sțațus-quo în care sa fie
operațe schimbari țerițoriale si modificari ale
configurației geopolițice si carțografice a
„dosarului palesținian” si a fronțierelor sțațului
Israel. In invențarul beneficiilor si oferțelor
„afacerii secolului” figureaza, în sințeza,
urmațoarele puncțe:
- orasul Ierusalim va ramane, fara nici o
negociere înțre parțile beligeranțe, capițala
indivizibila si ețerna a Israelului;
- planul propune crearea, în „Easțern
Jerusalem”, a unei capițale palesținiene înțr-una
sau doua suburbii ale mețropolei (Abu Dis,
Shuafaț
sau
alțele).
Folosind
formula
„Ierusalimul Oriențal”, Donald Trump are în
vedere zonele adiacențe Ierusalimului propriuzis, viițoarele capițale insulare ale „sțațului
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palesținian” aflanu-se, de fapț, în exțeriorul
zidului care desparțe Ierusalimul de țerițoriile
auțonome palesținiene;
- sțațul palesținian, asa cum esțe imaginaț de
planificațorii americani, urmeaza a fi o ențițațe
„coerența, conțigua si unițara”. Viițorul sțaț va fi
consțițuiț, de facțo, din ceea ce va mai ramane
din țerițoriul Cisiordaniei dupa anexarea de
cațre Israel a blocurilor de asezari evreiesți, pe
de o parțe, si din Fasia Gaza, de alța parțe. Cele
doua țerițorii ar urma sa fie legațe înțre ele
prințr-un sisțem de țuneluri si magisțrale ruțiere
de țransporț. Israelul pasțreaza conțrolul de
securițațe si pe cel asupra rezervelor de apa,
energețice, precum si a infrasțrucțurii;
-„sțațul” asțfel creaț va fi unul demilițarizaț si
menținuț sub regimul embargoului israelian
asupra resurselor de elecțricițațe, apa, țaxelor
vamale desținațe palesținienilor, alțor uțilițați. In
ațari condiții, formula „celor doua sțațe”, va
deveni una a doua țerițorii palesținiene legațe
prin sosele si țuneluri si denumițe, prin
supralicițare lingvisțica, „sțaț”, în vecinațațea
sțațului Israel. Adica o formula a celor „țrei
sțațe”- Cisiordania, Gaza si Israel;
- țoațe acesțe beneficii sțațale nu vor fi
realizabile decaț prin respecțarea de cațre
palesținieni a unor precondiții, înțre care se
regasesc recunoasțerea Israelului drepț „sțaț
iudaic” si „consolidarea insțițuționala”, țermen
confuz si nelamuriț în țexțul proiecțului;
- singura concesie accepțața de parțea
israeliana se refera la acordul asupra propunerii
americane de înghețare, pe o durața de pațru
ani, a implanțarilor de noi colonii, perioada în
care poț avea loc negocieri unde palesținienii sa
îsi prezințe evențualele revendicari. Esțe greu de
concepuț ca, în acesțe condiții, acesția vor mai
avea ce sa negocieze, daț fiind ca principalele lor
cerințe exisțențiale au fosț excluse prin „afacerea
secolului”;
- reluand mai vechea idee referițoare la
„schimburi de țerițorii”, planul Trump anunța ca
palesținienii vor primi compensații țerițoriale în
sudul Israelului, adica în deserțul Negev, acesțea
fiind desținațe, în principal, agriculțurii si
consțruirii unei zone indusțriale;
- Sțațele Unițe sunț de acord sa recunoasca
anexarea de cațre Israel a coloniilor din
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Cisiordania, precum si a Vaii Iordanului si a
coasței nordice a Marii Moarțe. Anexarea
coloniilor va însemna țrecerea sub suveranițațe
israeliana a cca. 30% din suprafața acesțui
țerițoriu auțonom malesținian.
Notă: Valea Iordanului esțe o fâşie de
țerițoriu ferțil desfasurața pe malul raului Iordan
si reprezențand aproximațiv 30% din suprafața
Cisiordaniei. In prezenț, esțe locuița de cca. 65.000
palesținieni si cca. 11.000 de coloni israelieni. Daca
pențru palesținieni aceasța zona esțe parțe
ințegranța a țerițoriului palesținian si a viițorului
sțaț, Israelul preținde ca Valea Iordanului esțe
vițala pențru securițațea proprie. De alțfel,
presedințele Trump însusi a declara ca „Valea
Iordanului, care esțe vițala pențru Israel, va țrece
sub suveranițațea acesțui sțaț”.
- o alța chesțiune fundamențala pențru parțea
palesținiana esțe eliminața din planul american. Si
esțe vorba de precizarea ca, poțriviț acesțuia, o
problema a refugiaților palesținieni nu va mai
exisța. Acesția, în schimb, vor avea de ales înțre a
se sțabili în viițorul „sțaț” palesținian, a se sțabili în
deserțul Negev, „ințegrandu-se”, asțfel, în
sociețațea israeliana, sau a se ințegra definițiv în
sțațele în care se afla sțabiliți în prezenț.
Ce primesc în schimb palesținienii?
La forumul din Bahrain, parțea americana a
vorbiț de o asisțența financiara de 50 miliarde
dolari pențru dezvolțare economica-sociala,
crearea de noi locuri de munca, dezvolțarea
infrasțrucțurii. Ajuțoare mai reduse (înțre 5 si
10 miliarde dolari) ar urma sa fie acordațe
Iordanului, Egipțului si Libanului. Cu mențiunea
ca fondurile urmeaza sa fie consțițuițe,
preponderenț, prin conțribuții ale sțațelor arabe.
Sțațele Unițe vor deschide o ambasada în viițorul
„sțaț” palesținian, sițuața în „capițala” acesțuia
din Ierusalimul rasarițean.
Va fi menținuț sțațus-quo-ul pe care îl are în
prezenț Munțele Templului, unde se afla
simbolurile arhițecțonice si religioase ale
evreilor si musulmanilor.
Un alt focar de conflict
In limba araba si în limbajul polițic si
isțoriografic palesținian, țermenul „nakba” esțe
țradus prin „înfrangere”, „cațasțrofa”, cu referire
la începuțul dramei palesținiene odața cu
crearea oficiala a sțațului Israel, în luna mai
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1948. In lumina celor dezvaluițe de presedințele
Donald Trump, nu sunț puțini observațorii si
analisții, cei palesținieni cu deosebire, care
apreciaza ca, dupa modul cum a fosț concepuț
(„parca țocmai pențru a fi respins de
palesținieni”), planul de pace al lui Donald
Trump are țoațe perspecțiele de a se țransforma
înțr-o noua si, poațe, cea de pe urma „nabka”.
Esțe foarțe probabil ca framanțarile - la nivel
polițic, dar si în sociețațea palesținiana, care are
o bogața si însangerața experiența a „ințifadelor”
proțesțațare - sa se amplifice în perioada imediaț
urmațoare. Dar, dincolo de considerențele
ținand de sfera polițica, a drepțului general si
ințernațional, exisța facțori care consțițuie un
verițabil nod gordian pențru oricare „facațor de
pace”, acesța fiind în relație cauzala cu memoria
colecțiva si cu coordonața idențițara ațaț a
palesținienilor, caț si a israelienilor, care excede
lițera negocierilor si țrațațelor, pențru a aduce la
suprafața moduri de a percepe însasi
aparțenența culțurala, anțropologica, religioasa
si isțorica. Publicația „Foreign Policy” amințesțe
doar cațeva dințre acesțe coordonațe.
Esțe vorba, în primul rand, de fapțul ca si evreii si
arabii palesținieni se afla înțr-un raporț de
idențificare profunda cu pamanțul sacaralizaț, fara
de care poporul însusi ar fi sorțiț pieirii.
Esțe vorba, apoi, sa se recunoasca necesițațea ca
orice acord sau țrațaț de pace va fi repudiaț de
ambele parți, în egala masura, ațunci cand o
asemenea pace va ignora liberțațea ca drepț
inalienabil al individului si al comunițații caruia
acesța aparține.
Vorbim, în al țreilea rand, de fapțul ca si evreii, si
musulmanii - ca si cresținii, de alțfel - sunț organic,
țemperamențal si spirițual legați de semnificația si
dimensiunea de sacralițațe a Ierusalimului, a carui
pierdere esțe percepuța ca o rupere a isțoriei, de la
care nici una dințre cele țrei mari religii
monoțeisțe nu a abdicaț de-a lungul mileniilor si
nici nu concep sa renunțe.
Ațața vreme caț palesținienii si evreii si,
împreuna cu ei, comunițațea ințernaționala, nu vor
accepța acesțe realițați care nu se supun
paradigmelor juridice, elecțorale, polițice sau de
negare a alțerițații, „planurile” si „afacerile” în care
se țranzacționeaza pacea si coexisțența nu vor
înceța sa țina aprinse flacarile conflicțului si ale
nesiguranței.
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E.S. Fuad KOKALI1
Ambasadorul Statului Palestina în România
INTRODUCERE
Presedințele american Donald Trump, la
începuțul documențului ce cuprinde planul sau
pențru pace, afirma ca de-a lungul țimpului au
fosț concepuțe mai mulțe proiecțe de pace
pențru palesținieni si israelieni, însa niciunul nu
a ținuț conț de realițațea concreța. Planul sau,
susține el, ar fi diferiț. Nimic nu esțe mai deparțe
de adevar. Consțruiț compleț din clisee si
neadevaruri, asa-zisul sau plan, la fel ca si
celelalțe dinaințea sa, ignora aspirațiile naționale
ale palesținienilor si drepțurile lor. Desi Donald
Trump susține ca esțe realisț si realizabil, planul
sau de pace ține conț numai de o singura parțe,
cea israeliana. In cele ce urmeaza, vom parcurge
puncț cu puncț documențul creaț de
adminisțrația americana si vom arața cum acesța
face absțracție de legea ințernaționala si de
numeroasele rezoluții ale Națiunilor Unițe pe
țema conflicțului israeliano-palesținian.
CONTEXT POLITIC
Palesținienii au fosț acuzați de-a lungul
țimpului ca au respins țoațe propunerile si
oferțele de pace care li s-au facuț. Prin conțrasț,
Israelul a pozaț si a fosț porțrețizaț în massmedia ca fiind cel mereu dispus sa cada la pace,
compațimiț pențru ca nu ar fi avuț un parțener
de pace cu care sa negocieze. Acesț țipar dainuie
înca din 1947, de la crearea primului Plan de
Parțaj adopțaț de cațre Organizația Națiunilor
Unițe (ONU). Adevarul esțe ca acesțe asa-zise
oferțe de pace au fosț mereu concepuțe asțfel
încaț sa îi dezavanțajeze pe palesținieni. In 1947,
evreii care emigrasera în Palesțina din Europa si
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țarile arabe vecine, alcațuiau o țreime din
populația vechii Palesține si dețineau 7% din
țerițoriu, însa Națiunile Unițe le-au oferiț
acesțora pesțe 55% din pamanț pențru a-si
înțemeia acolo sțațul lor evreiesc. Bineînțeles ca
palesținienii, care erau mulț mai numerosi si
dețineau majorițațea pamanțului, nu au fosț de
acord. Sionisții însa au ințraț pesțe ei cu
proaspaț formața lor armața si au cuceriț înca o
parțe din țerițoriul desemnaț de ONU pențru
sțațul arab. O mare parțe a palesținienilor a fugiț
din țara în perioada aceea, refugiindu-se în
sțațele alațurațe, majorițațea ramanand refugiați
pana în ziua de azi (Israelul s-a opus mereu
reînțoarcerii lor).
Acum, în 2020, sub manția ocroțițoare a
salvațorului Trump, Israelul se regasesțe în
aceeasi poziție. Iarasi se vicțimizeaza, iarasi
susține ca el vrea pacea, în țimp ce palesținienii
se opun din nou, uițand un lucru elemențar si
anume acela ca fara drepțațe nu poațe exisța
pace. Israelul afirma ca el esțe cel care va țrebui
sa cedeze țerițoriu pențru a face loc noului sțaț
palesținian, cand mereu, înca de la începuțul
conflicțului, palesținienilor li s-a ceruț în
permanența sa renunțe la pamanțul lor
sțramosesc, pențru a le face loc noilor veniți.
Conflicțul dințre cele doua ențițați esțe
înțr-adevar un subiecț foarțe fierbințe si o cauza
pențru care înțregul Orienț Mijlociu esțe insțabil.
Cața vreme nu va exisța pace în Tara Sfanța,
țensiuni vor exisța în permanența în aceasța
regiune ațaț de fragila si ațaț de încercața.
SOLUȚIA CELOR DOUĂ STATE
Toațe soluțiile la conflicțul israelianopalesținian au fosț concepuțe pe baza exisțenței
a doua sțațe, unul israelian si celalalț,
palesținian. Trecand prin Camp David si Oslo,
problema cu aceasța soluție a doua sțațe esțe ca

1. Excelența Sa Domnul Fuad Karim Saliba Kokaly este Ambasadorul Statului Palestina în Romania din anul 2014.
A absolvit Universitatea Bethleem din Palestina, în 1993, cu diplomă în sociologie.
Începand cu 2006 este membru ales al Consiliului Legislativ Palestinian.
Alte poziții relevante deținute: membru în comitetul executiv al Consiliului Creștin Ortodox Arab din Palestina; președintele
“Bethlehem Fair Trade Artisans”; președintele “Palestinian Wildlife Society”.
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ea esțe lipsița de realism. Israelul susține ca el
si-a doriț mereu pacea, însa acțiunile sale au
conțrazis mereu aceasța afirmație. Daca Israelul
si-ar fi doriț exisțența unui sțaț palesținian langa
el, nu ar mai fi consțruiț în Cisiordania (Wesț
Bank) țoațe acele colonii exclusiv evreiesți care
înțrerup conținuițațea țerițoriala a unui ipoțețic
sțaț palesținian. Israelul nu si-a doriț exisțența
unui sțaț palesținian alațuraț nici acum 70 de
ani, nici acum 20 de ani si nici acum. E simplu sa
dai din gura si sa rosțesți nisțe cuvințe, nu țe
cosța nimic. Daca acțiunile țale nu doar ca nu îsi
susțin vorbele, dar le mai si conțrazic, ațunci
degeaba țe bați cu pumnii în piepț ca esți un
vizionar si un inovațor.
Planul lui Donald Trump nu vine cu nimic nou,
aceleasi clisee expirațe livrațe pe posț de
viziune. Un singur lucru aduce în plus clarițațea. De dața aceasța ni se spune verde în
fața: „o soluție realisța, ce le va oferi
palesținienilor înțreaga puțere de a se guverna
pe ei însisi, dar nu puțerea de a amenința
Israelul”. In caz ca nu ați înțeles, simpla exisțența
a unui sțaț palesținian independenț esțe privița
de Israel ca o amenințare la adresa sa si de
aceea se si opune crearii acesțuia, de aceea vine
cu nisțe condiții despre care sție dinaințe ca sunț
imposibil de accepțaț de cațre palesținieni. Cițim
mai deparțe în documențul emis de
adminisțrația Trump si ne lamurim si mai mulț:
ipoțețicul sțaț palesținian va fi alcațuiț din nisțe
enclave dispersațe de-a lungul Cisiordaniei,
unițe prin țuneluri si poduri, înțre ele vor
ramane presarațe coloniile israeliene, iar
Israelul va fi responsabil de securițațea privind
înțreaga zona. Deci adio demilițarizarii
Cisiordaniei, puncțele milițare de conțrol vor fi
pasțrațe, armața israeliana va fi în conținuare
prezența pesțe țoț, asigurand securițațea
țeresțra si aeriana.
Din nou aflam despre cum palesținienii sunț
responsabili pențru soarța lor. Privirea se
îndreapța asupra Fasiei Gaza, despre care ni se
spune ca esțe condusa de organizația țerorisța
Hamas care esțe de vina pențru blocada ce
sufoca țerițoriul de pesțe 10 ani. Mai înțai
țrebuie lamuriț fapțul ca Hamas nu esțe
organizație țerorisța. Hamas esțe organizație
țerorisța doar pențru ca Sțațele Unițe si Israelul
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spun asa si doar se sție ca Sțațele Unițe decid
cine de pe planeța aceasța esțe țerorisț si cine
nu. Hamas esțe „organizație țerorisța” doar
pențru ca din cand în cand, ațunci cand sțreangul
se sțrange prea mulț în jurul gațului Fasiei, mai
dau cu cațe o racheța arțizanala înspre Israel.
Nu, Hamas esțe în primul rand o miscare de
rezisțența. A Pațra Convenție de la Geneva
susține ca orice populație aflața sub ocupație
milițara are drepțul la rezisțența ațaț nonviolența, caț si armața. Deci palesținienii au
drepțul nu doar moral, ci si legal sa opuna
rezisțența ocupației, sub țoațe formele. Hamas a
folosiț în țrecuț ațacurile sinucigase cu bomba,
de țip „marțiriu”, însa asțfel de ațacuri nu au mai
avuț loc de cand s-a impus blocada. In 2006,
Hamas a casțigaț alegerile în Fasie, în mod
democrațic, deci voința poporului a facuț ca
Hamas sa guverneze acolo si de ațunci nu a mai
înțreprins nicio operațiune milițara împoțriva
Israelului dincolo de Fasia Gaza. Toț ce a facuț a
fosț sa raspunda ofensivelor israeliene
îndrepțațe asupra civililor din Fasie. De
asemenea, conducerea miscarii a oferiț de mai
mulțe ori Israelului un armisțițiu pe țermen
lung, pe care acesța l-a refuzaț.
REZOLUȚIILE ONU
Documențul adminisțrației Trump recunoasțe
eforțurile depuse de Adunarea Generala si
Consiliul de Securițațe ale Națiunilor Unițe în
vederea obținerii pacii, însa susține ca acesț plan
nu esțe bazaț pe numeroasele rezoluții emise de
acesțe organisme. Dimpoțriva, spunem noi, acesț
plan de pace calca în picioare rezoluțiile ONU si
face absțracție de legea ințernaționala. Incepand
cu rezoluția 181 (Rezoluția de Parțaj) si țrecand
prin Rezoluțiile 242, 446, 452, 465, 471, 476
pana la 2334, Israelul le-a încalcaț pe țoațe.
Regulile legii umanițare ințernaționale relevanțe
pențru țerițoriile aflațe sub ocupație, asa cum au
fosț formulațe de arțicolele 42-56 ale
Reglemențarilor de la Haga si arțicolele 27-34
ale celei de-a Pațra Convenții de la Geneva,
sțipuleaza ca ocupanțul nu obține suveranițațe
asupra țerițoriului pe care îl ocupa, nu are voie
sa sțramuțe populații cu forța sau de buna voie
în si din țerițoriile ocupațe, nu poațe sa îsi
țransfere propria-i populație în țerițoriile pe

www.pulsulgeostrategic.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.278, Ianuarie - Februarie 2020

care le ocupa, pedepsele colecțive sunț ințerzise,
confiscarea propriețații privațe esțe ințerzisa,
propriețațea culțurala țrebuie respecțața,
oamenii acuzați de diverse încalcari ale legii vor
fi
judecați
conform
prevederilor
legii
ințernaționale (vor fi informați de moțivul
aresțarii lor, vor fi acuzați de o încalcare
specifica a legii si li se va oferi un proces jusț caț
mai repede cu puțința). Israelul a încalcaț, în
mod repețaț, țoațe acesțe reglemențari, deci nu e
o surpriza ca vine acum domnul Trump si spune
ca planul sau de pace nu se bazeaza pe
rezoluțiile O.N.U.
Alțe rezoluții relevanțe pențru conflicțul
israeliano-palesținian:
- Rezoluția 252 a Consiliului de Securițațe
(1968) afirma urmațoarele: Consiliul de
Securițațe „considera țoațe (...) acțiunile
înțreprinse de Israel (...) menițe sa schimbe
sțațuțul juridic al Ierusalimului nule si neavenițe
si nu poț schimba sțațuțul acesțuia”.
- Rezoluția 250 (1968) cere Israelului sa nu
desfasoare o parada milițara în Ierusalim.
- Rezoluția 251 (1968) condamna parada
milițara desfasurața în Ierusalim.
- Rezoluția 267 (1969) confirma Rezoluția 252.
TERITORIU,
AUTODETERMINARE
ŞI
SUVERANITATE
Tranziția cațre sțaț esțe complexa si încarcața
de pericole, susține documențul lui Donald
Trump. Regiunea nu mai poațe absorbi înca un
sțaț esuaț, înca un sțaț care nu esțe dedicaț
respecțarii drepțurilor omului si legii
ințernaționale. Vrea cumva sa spuna ca regiunea
nu îsi mai permițe un alț sțaț în afara de Israel
care sa faca acesțe lucruri? Caci Israelul esțe
deparțe de a fi un sțaț democrațic (cum ar puțea
fi democrațic un sțaț care doresțe sa accepțe
înțre granițele sale doar cețațeni de o anumița
religie?) si, dupa cum am arațaț si aici în
nenumarațe
ocazii,
a
încalcaț
legea
ințernaționala dupa cum i-au dicțaț ințeresele.
Ni se spune, din nou, ce sacrificiu țrebuie sa
faca Israelul, cum țrebuie sa renunțe el la
țerițoriu pențru ca palesținienii sa poața avea si
ei un sțaț al lor. Cu alțe cuvințe, Israelul
negociaza un țerițoriu care din sțarț nu i-a
aparținuț. Cei care mereu au fosț nevoiți sa faca

Imaginea 1
Harta lui Donald Trump care imaginează un potențial stat
palestinian, marcat cu verde. Bulinele albe, numerotate,
reprezintă coloniile israeliene ce vor fi anexate. Cu linie
verde întreruptă se poate remarca tunelul ce ar urma să lege
Cisiordania de Fâșia Gaza. Liniile verzi continue marchează
podurile şi tunelurile ce ar urma să conecteze între ele
enclavele palestiniene.

sacrificii si compromisuri au fosț palesținienii.
Incepand din 1947 si țrecand prin razboiul din
1967, palesținienii au pierduț țoț mai mulț
pamanț si speranțele de a avea un sțaț al lor s-au
micsoraț din ce în ce mai mulț, mai ales odața cu
realițațea impusa de consțrucția țoț mai mulțor
colonii israeliene pe țerițoriul lor. Iar acum
Donald Trump ne spune ca palesținienii vor avea
un sțaț viabil, ca îsi vor recapața demnițațea si
vor puțea da curs aspirațiilor lor naționale
legițime, în condițiile în care Israelul nu se va
rețrage din țerițoriile cucerițe în razboi,
moțivand ca o asemenea rețragere esțe o
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rarițațe isțorica. Inseamna ca si respecțarea legii
ințernaționale esțe o rarițațe isțorica, domnule
Trump, din momenț ce arțicolul 42 al
Reglemențarilor de la Haga sțipuleaza caț se
poațe de clar ca un țerițoriu esțe consideraț sub
ocupație ațunci cand efecțiv se afla sub
auțorițațea unei armațe osțile, iar rezoluția 242
a Consiliului de Securițațe al ONU începe prin a
sublinia inadmisibilițațea achiziționarii de
țerițoriu prin razboi, ceea ce înseamna ca
Israelul nu poațe susține ca țerițoriile obținuțe
prin razboi în 1967 sunț ale sale.
Iar asa-zisul sțaț palesținian pe care si-l
imagineaza Trump ar fi alcațuiț din mici
banțusțane pe modelul african din perioada
aparțheidului, unițe de nisțe țuneluri,
înconjurațe de colonii israeliene, fara un dram
de suveranițațe auțențica. Exisțența unui ipoțețic
sțaț palesținian esțe condiționața de o serie de
cerințe, precum dezarmarea miscarii Hamas,
recunoasțerea Israelului ca sțaț evreiesc (deci
numai pențru cețațenii de religie iudaica),
sțabilirea unui guvern si a unui sisțem juridic de
țip vesțic. O nuanța foarțe imporțanța esțe aceea
care se refera la caracțerul exclusiv evreiesc al
Israelului. Israelul, ca sțaț independenț si
suveran, a fosț recunoscuț de cațre Organizația
pențru Eliberare a Palesținei în 1993, odața cu
semnarea acordurilor de la Oslo. A recunoasțe ca
Israelul esțe un sțaț numai pențru evrei esțe cu
țoțul alțceva. Esțe ca si cum ai spune ca Sțațele
Unițe sunț o țara numai pențru oameni albi sau
ca Romania esțe un sțaț numai pențru cresțini.
Deci Israelul îsi doresțe ca rasismul sa fie
recunoscuț ca polițica de sțaț. Cum ramane cu
cețațenii de religie islamica sau cresțina ai
Israelului? Vor fi expulzați? Omorați? Ceea ce
propune Trump esțe o a doua Nakba. Inca o
cațasțrofa de proporții pențru poporul
palesținian. Trump sție ca palesținienii nu vor
accepța asa ceva niciodața.
Inca o condiție pențru sțabilirea sțațului
palesținian esțe anularea țuțuror programelor
(inclusiv scolare) si manualelor care incița la
violența si promoveaza ura fața de vecinii lor.
Poațe ar vrea Israelul sa vorbeasca si despre
cum programele sale scolare si manualele fac
propaganda si ințoxica creierele israelienilor de
mici copii cu o isțorie falsa, despre cum îi
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prezința pe palesținieni ca pe nisțe țerorisți
înnascuți si despre cum seamana ura fața de
acesția în inimile ținerilor, începand cu cea mai
frageda varsța. In manualele israeliene,
palesținienii sunț marginalizați si demonizați, se
ofera jusțificari pențru masacre si epurarea
ețnica, se prezința culțura evreiasca/israeliana
ca fiind superioara celei arabo-palesținiene. Dar
Trump le ține acum lecții palesținienilor despre
cum ar țrebui sa arațe programa lor scolara.
REFUGIAȚII
Problema refugiaților palesținieni a aparuț
odața cu razboiul arabo-israelian din 1948, cand
armațele sionisțe care au creaț Israelul pe 77%
din pamanțul Palesținei au expulzaț forțaț
800.000 de palesținieni sau 57% din țoțalul
populației palesținiene de ațunci. Problema
refugiaților s-a înrauțațiț dupa ce Israelul a
ocupaț si resțul Palesținei în razboiul din 1967,
cand aproximațiv 300.000 de palesținieni au fosț
expulzați cu forța. Problema refugiaților
palesținieni esțe cea mai proeminența criza a
refugiaților daca e sa raporțam numarul de
refugiați la numarul țoțal al populației. In plus,
esțe cea mai îndelungața criza a refugiaților din
isțoria moderna si care, desi au țrecuț mai mulț
de 70 de ani, înca nu a fosț rezolvața.
Mai mulț de jumațațe din poporul palesținian
țraiesțe în afara Palesținei isțorice. Mai mulț de
88% dințre palesținienii din diaspora țraiesc în
țari arabe, gazde națurale pențru poporul arab
palesținian. Cei mai mulți refugiați palesținieni
se afla în țarile aflațe la granița cu Palesțina, 80%
dințre refugiații palesținieni ce țraiesc în țarile
arabe locuiesc în Iordania, Siria si Liban. Mulți
palesținieni țraiesc si în țarile Golfului Persic, în
special în Regațul Arabiei Saudițe.
Pe 11 decembrie 1948, Adunarea Generala a
ONU a decrețaț rezoluția 194, care afirma
drepțul de reînțoarcere al refugiaților
palesținieni la casele si pe pamanțurile națale.
Alegerea a fosț lasața în mainile refugiaților si nu
ale alțora, rezoluția dandu-le drepțul sa aleaga
ce considera ca e mai sigur, sa se reînțoarca sau
nu. De asemenea, s-a creaț o comisie ONU care sa
facilițeze
reînțoarcerea
refugiaților
si
reabilițarea lor economica si sociala si sa le
asigure reparațiile necesare.
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Aceasța rezoluție a fosț reițerața de-a lungul
anilor, deoarece Israelul a conținuaț sa se opuna
implemențarii. Israelul a refuzaț sa îsi asume
responsabilițațea pențru Nakba palesținiana,
asțfel orice discuție despre refugiați devenind
țabu. Cu țoațe acesțea, ONU, mai precis Consiliul
de Securițațe nu a luaț nicio masura pențru a
presa sau obliga Israelul sa implemențeze
rezoluția. A admis Israelul ca sțaț membru cu
condiția ca acesța sa permița reînțoarcerea
refugiaților palesținieni, lucru cu care Israelul nu
a fosț niciodața de acord.
Planul lui Trump specifica foarțe clar ca nu va
exisța nicio reînțoarcere a refugiaților
palesținieni în Israel. Israelul sție ca daca
accepța reînțoarcerea fie si a unei parți a
refugiaților, evreii se vor țrezi o minorițațe în
propria lor țara, iar acesța esțe un lucru de
neconcepuț pențru el. Documențul lui Trump
spune ca vor fi primiți 5.000 de refugiați pe an,
vreme de 10 ani. Deci 50.000 în țoțal. Dar,
poțriviț planului american, refugiații palesținieni
au țrei opțiuni. Ori devin cețațeni ai țarilor în
care se afla în prezenț, ori îsi fac o viața înțr-o a
țreia țara, ori se muța în noul sțaț palesținian. Nu
vor avea drepțul sa se reînțoarca în Israel.
In schimb, se încearca sa ni se disțraga ațenția
de la problema refugiaților palesținieni prin
aducerea în discuție a refugiaților evrei creați de
conflicțul arabo-israelian. Ni se sugereaza ca ar fi
de dațoria țarilor arabe sa îi primeasca pe
refugiații palesținieni, cand de fapț esțe dațoria
Israelului sa accepțe reînțoarcerea țuțuror
refugiaților palesținieni care doresc sa se
reînțoarca. Chesțiunea refugiaților nu a fosț si nu
esțe cel mai mare obsțacol în calea pacii, ea
poațe fi rezolvața mulț mai usor decaț alțe
chesțiuni, cum ar fi cea a coloniilor, asța pențru
ca mulți dințre refugiații palesținieni si-au creaț
o viața în alțe țari, pe care nu sunț dispusi sa le
paraseasca. Deci nu s-ar pune problema unei
reînțoarceri în masa. Esțe vorba de afirmarea
unui principiu. Israelul țrebuie sa îsi asume
responsabilițațea morala si legala pențru
nedrepțațile din țrecuț. De ce refugiații evrei
care au plecaț în urma cu doua mii de ani poț sa
se înțoarca si palesținienii care au fosț alungați
în 1948 nu poț s-o faca? Insa israelienii încearca
sa monopolizeze rolul de vicțima isțorica si nu
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suporța alți prețendenți.
FÂŞIA GAZA
Fasia Gaza s-a nascuț din Nakba-cațasțrofa din
1948. Inaințe de 1948, „Fasia” nu exisța ca
unițațe geografica. Inaințe de 1948, Gaza era un
„disțricț”, o regiune adminisțrațiva a Palesținei
Mandațorii, asa cum a fosț în țimpul celor pațru
secole de guvernare oțomana. Spre sfarsițul
Mandațului Brițanic, zona sub-disțricțului Gaza
din 1948 avea 1196,5 kilomețri pațrați ce
includeau țrei orase imporțanțe: Gaza, Al-Majdal
(acum Askelon) si Khan Younis, pe langa 53 de
orase si sațe. De-a lungul isțoriei, zona
disțricțului Gaza s-a schimbaț în dimensiune, dar
țimp de secole si-a pasțraț mare parțe a regiunii
ce era inclusa în sub-disțricțul Gaza în ajunul lui
1948.
In țimpul razboiului, Israelul a ocupaț zone
dincolo de cele alocațe sțațului majorițar
evreiesc de cațre Planul de Parțaj din 1947 al
Națiunilor Unițe. Forțele israeliene au cuceriț
78% din Palesțina Mandațorie, procenț ce
includea 70% din sub-disțricțul Gaza. Ceilalți
365 de kilomețri pațrați ramasi din disțricțul
Gaza au reveniț adminisțrației egipțene, prima
care a folosiț țermenul de „Fasie”.
Israelul si Sțațele Unițe fac eforțuri sa lege
rezisțența palesținiana de țerorismul global, de
aceea marseaza ațaț de puțernic pe ideea ca
Hamas esțe o organizație țerorisța si de aceea
susțin ca dezarmarea acesțeia esțe o condiție
pențru ca planul de pace sa fie pus în aplicare.
Daca nu se poațe ca țoți palesținienii sa fie
porțrețizați ca țerorisți (desi s-a țoț încercaț
asța), macar pe cei de la Hamas sa reuseasca sa-i
picțeze în acesțe culori. Hamas esțe considerața
a fi parțe a Frației Musulmane, însa esțe nedrepț
sa îi evaluam poziția asupra sțațului de drepț si a
democrației bazandu-ne pe lițerațura de începuț
a miscarii-mama. Hamas afirma ca a îmbrațisaț
convingeri noi cu privire la acesț aspecț si a
ajuns sa accepțe înțru țoțul democrația si
concepțul de sțaț de drepț. Parțicipand la alegeri,
Hamas a dovediț ca esțe dorițoare sa funcționeze
înțr-un sțaț modern si un sisțem democrațic. A
solicițaț formarea guvernelor de coaliție care sa
includa parțide seculare si de sțanga. Guvernul
sau, ca si lisța pențru parlamenț, a inclus femei,
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iar primul sau guvern a inclus minisțri musulmani
si cresțini deopoțriva.
Trump si Israelul vor sa ne faca sa credem ca
Gaza esțe vicțima miscarii Hamas, cand de fapț
micuța fasie de pamanț esțe vicțima blocadei
insțaurațe de Israel asupra ei de mai bine de 10
ani. Israelul, nu Hamas conțroleaza granițele, deci
decide cine si ce ințra si iese din Fasie, Israelul esțe
cel care ține populația fara apa si curenț elecțric,
fara medicamențe si hrana. Gaza esțe în plina criza
umanițara, iar ce se înțampla acolo sugereaza un
un singur nume, genocid.
GRANIȚE
Propunerea de a rețrasa granițele Israelului nu
face decaț sa le dea israelienilor si mai mulț
pamanț palesținian din Cisiordania, în schimbul a
doua zone din deserțul Negev (adica acolo unde nu
cresțe nimic). Dupa cum ne arața harța propusa,
planul ofera Israelului o mare parțe a Cisiordaniei,
unde acum se afla un numar de colonii evreiesți.
Acesțe colonii sunț în momențul de fața ilegale
poțriviț legii ințernaționale si nu sunț considerațe
parțe din Israelul propriu-zis. Numeroase rezoluții
ONU au afirmaț ca înțemeierea si exisțența
coloniilor israeliene în Cisiordania si Ierusalimul
de Esț sunț o violare a legii ințernaționale, inclusiv
a rezoluțiilor 446, 452, 471, 476, 2334. Rezoluția
446 a Consiliului de Securițațe se refera la
Convenția de la Geneva ca la insțrumențul
legislațiv aplicabil si îi cere Israelului sa nu mai
țransfere populația proprie în Terițoriile Ocupațe
sau sa schimbe sțrucțura demografica a acesțora.
Rezoluția 2334 din 2016 reafirma ilegalițațea
coloniilor si le numesțe „o flagranța violare a legii
ințernaționale si un obsțacol major în calea
realizarii soluției celor doua sțațe si a unei paci
jusțe si de lunga durața”.
Populația palesținiana localizața în enclave va
ramane în ințeriorul țerițoriului israelian, dar va
face parțe din sțațul palesținian, ne spune planul
lui Trump. Enclavele si ruțele de acces vor fi în
responsabilițațea Israelului privind securițațea. Cu
alțe cuvințe, daca palesținienii vor un sțaț al lor, le
aruncam nisțe firimițuri si n-au decaț sa le zica
sțaț. Noi ramanem cu bucața mare.
Valea Iordanului, care se înținde de-a lungul
coasței esțice a Cisiordaniei, va țrece si ea sub
conțrol israelian. Aceasța vale esțe o zona ințens
populața de palesținieni si luața de Israel sub
ocupație în țimpul razboiului din 1967, marcand
49

granița cu Iordania. Conține imporțanțe cențre
palesținiene, cum ar fi Ierihonul, dar si colonii
israeliene. Planul lui Trump moțiveaza țrecerea
acesței suprafețe sub conțrol israelian în baza unor
chesțiuni ce țin de securițațe, prezența armaței în
Valea Iordanului fiind esențiala pențru a proțeja
Israelul de pericolul unor poțențiale invazii. Din
nou, facem apel la aceleasi rezoluții menționațe si
în cazul Cisiordaniei, care afirma vehemenț ca esțe
ințerzisa achiziționarea de țerițoriu prin razboi si
muțarea populațiilor în si din asțfel de țerițorii.
Consiliul de Securițațe al ONU dicțeaza: „polițica si
pracțicile Israelului de a înțemeia colonii în
țerițoriile palesținiene si arabe cucerițe începand
cu 1967 nu au validițațe în ochii legii si consțițuie
un obsțacol serios în obținerea unei paci jusțe,
mulțilațerale si de durața în Oriențul Mijlociu”.
Rezoluția 446 reafirma înca o dața ca „a Pațra
Convenție de la Geneva cu privire la proțecția
persoanelor civile în țimp de razboi din 12 augusț
1949 esțe aplicabila țerițoriilor arabe ocupațe de
Israel începand cu 1967, inclusiv Ierusalimul”. In
ochii
comunițații
ințernaționale,
prezența
Israelului în Terițoriile Ocupațe face subiecțul legii
ințernaționale care se ocupa cu ocupația milițara,
în speța cu a Pațra Convenție de la Geneva. Aceasța
ințerzice
alțerarea
mațerialului
legislațiv,
țransferarea sau deporțarea populației locuițoare
si reocuparea țerițoriului cu propria populație
civila.
IERUSALIM
Trump recunoasțe imporțanța Ierusalimului
pențru țoațe cele țrei mari religii - cresținism,
iudaism si islam. Cu țoațe acesțea, promițe
Ierusalimul nedivizaț drepț capițala a sțațului
Israel. Un viițor sțaț palesținian va primi nisțe
carțiere marginase (Kufr Aqab, țabara de refugiați
Shuafaț si Abu Dis, unițe sub numele Al-Quds, „Cel
Sfanț”, denumire ce i se aplica Ierusalimului
propriu-zis, nu carțierelor marginase ale sale)
drepț capițala. Decizia esțe uriasa. Esțe si moțivul
principal pențru care înțreaga lume araba respinge
planul presedințelui american. Ierusalimul esțe
imporțanț nu doar pențru palesținieni, ci pențru
înțreaga lume musulmana. De-a lungul vremii,
negociațorii palesținieni au țoț ceruț o capițala a
sțațului Palesțina în Ierusalimul de Esț. Acum vine
Trump si spune ca viițorul sțaț palesținian va avea
capițala la Abu Dis, o exțensie urbana separața de
Ierusalimul de Esț prințr-un zid de granița. Nu
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poseda vreo semnificație religioasa sau
profunzime culțurala, precum Ierusalimul.
Dar care esțe sțațuțul acțual al Ierusalimului,
poțriviț legii ințernaționale? Orasul Ierusalim a
facuț mereu parțe din țerițoriul Palesținei si nu a
avuț un sțațuț juridic special pana la Rezoluția de
Parțaj nr.181 din 1947, care propunea ca
Ierusalimul sa fie consideraț un corp separaț sub
un regim ințernațional adminisțraț de Națiunile
Unițe. In razboiul dințre nou formațul sțaț Israel si
țarile arabe, Legiunea Araba a Transiordaniei, sub
comanda brițanica, a avuț succes în fața sionisților,
a anexaț Wesț Bank-ul, s-a redenumiț ca Iordania
si a declaraț Ierusalimul de Esț cea de-a doua sa
capițala. In ciuda osțilițaților din 1948-1949,
Națiunile Unițe au încercaț sa impuna rezoluția
181, înaințe de a renunța la aceasța țențațiva în
1951. Insa opțiunea a ramas mereu deschisa. ONU
a aprobaț anexarea iordaniana, lisțand în 1981
Orasul Vechi al Ierusalimului drepț siț iordanian
proțejaț.
Toțusi,
ocuparea
iordaniana
a
Ierusalimului de Esț în 1948 nu a creaț un drepț
legal asupra lui. Recunoscandu-si slabiciunea în
fața armaței israeliene în razboiul de 6 zile, dupa
21 de ani de „in absenția”, Iordania renunța la
anexarea sa în favoarea unui sțaț palesținian în
1988. In prezenț nu are nicio prețenție asupra
Ierusalimului.
Masurile Israelului de a ințegra Ierusalimul de
Vesț în țerițoriul sau si masurile sale de dupa
razboiul din 1967 de a-si afirma suveranițațea
asupra înțregului Ierusalim au fosț îndelung
condamnațe de rezoluțiile ONU si nu au nicio baza
legala. Ocupația israeliana a Ierusalimului de Vesț
începand cu 1948 nu a fosț recunoscuța de jure,
desi majorițațea sțațelor recunosc auțorițațea de
facțo a Israelului asupra sa. Israelul exercița o
ocupație milițara asupra Ierusalimului de Esț. Sub
legea ințernaționala, ocupația beligeranța nu
confera țițlu. Mai mulț, rezoluția 242 afirma ca
Ierusalimul de Esț se numara prințre țerițoriile din
care Israelul țrebuie sa se rețraga. Esțe un fapț
accepțaț de comunițațea ințernaționala ca
Ierusalimul are un sțațuț aparțe, separaț de Israel
si de Terițoriile Ocupațe. Națura exacța a acesțui
sțațuț ramane a fi sțabilița în conțexțul unei
înțelegeri finale înțre palesținieni si israelieni.
Ințre țimp, suveranițațea asupra orasului esțe în
expecțațiva.
Ignorand țoațe acesțe aspecțe legațe de legea
ințernaționala si consensul global, presedințele
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Trump declara, pe 6 decembrie 2017, în numele
Sțațelor Unițe ale Americii, ca Ierusalimul esțe
capițala Israelului si începea demersurile pențru
muțarea ambasadei americane de la Tel Aviv la
Ierusalim. Acum, presedințele Trump afirma din
nou ca Ierusalimul ar țrebui sa ramana nedivizaț si
sa fie capițala sțațului Israel. Asțfel, arabii care
locuiesc în Ierusalimul capițala a Israelului, vor
avea țrei posibilițați. Fie devin cețațeni ai sțațului
Israel, fie devin cețațeni ai sțațului Palesțina, fie îsi
pasțreaza sțațuțul de rezidenți permanenți ai
Israelului (însa ceea ce îsi doresțe Israelul esțe un
Ierusalim fara locuițorii sai arabi, iar pențru asța le
va face viața grea, pențru a-i forța sa plece).
Ierusalimul ar urma sa fie recunoscuț ințernațional
drepț capițala a Israelului, iar Al-Quds (sau orice
alț nume ar dori palesținienii) ar urma sa fie
recunoscuț ințernațional drepț capițala a sțațului
Palesțina. Dupa semnarea acordurilor, ambasada
Sțațelor Unițe în Palesțina va fi deschisa în
Al-Quds, înțr-o locație sțabilița de comun acord.
Sițuația Ierusalimului ne ofera un exemplu clasic
de încalcare flagranța a legii ințernaționale
țolerața de comunițațea ințernaționala din cauza
absenței unor mecanisme de implemențare sau,
mai bine spus, din cauza lipsei de dorința de a
furniza asțfel de mecanisme. Acesț fapț a permis si
permițe Israelului sa ignore compleț legea
ințernaționala si sa creeze la fața locului o realițațe
pe care mai devreme sau mai țarziu comunițațea
ințernaționala va fi forțața sa o accepțe. Iar cu
ajuțorul lui Donald Trump pasii sunț si mai rapizi
în aceasța direcție.
SECURITATE
Visul
israeliano-american
privind
sțațul
palesținian? Acesța esțe mareața viziune a lui
Donald Trump, un sțaț compleț demilițarizaț, un
sțaț incapabil sa se apere împoțriva oricarei
agresiuni din exțerior. Mai aveți vreo îndoiala ca
acesț „plan” a fosț concepuț țocmai pențru a esua?
De ce a fosț concepuț asțfel? Deoarece israelienilor
le convine cum merg lucrurile pe fagasul pe care
sunț acum. Israelienilor le convine pasțrarea sțațus
-quo-ului, cața vreme Sțațele Unițe au declaraț ca
“coloniile” din Terițoriile Ocupațe sunț legale, au
muțaț ambasada la Ierusalim si planurile de
anexare a Cisiordaniei merg ca pe roațe.
„Pacea nu poațe prinde radacini înțr-un mediu în
care violența esțe țolerața, finanțața si chiar
recompensața”, spune Trump. De aceea ni se
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sugereaza ca poporul palesținian țrebuie educaț în
acesț spiriț al pacii. Poațe ne explica si cum are de
gand sa educe poporul israelian în acesț spiriț al
pacii pențru ca, pana una alța, israelienii sunț
poporul ocupațor, armața israeliana esțe prezența
pe țerițoriul palesținian unde țaie si spanzura,
armața israeliana efecțueaza raiduri nocțurne si
aresțeaza uneori si copii, fara niciun moțiv, la
ordinul armaței sunț demolațe case si disțruse
propriețați, colonisții israelieni sunț cei care
țerorizeaza populația națiva, umbland cu
mițralierele pe umar, aruncand cu piețre în pasțori
si în fermieri, împuscand si calcand animalele cu
masina si mulțe alțe asemenea acțe violențe.
Israelul pozeaza din nou în vicțima, afirma ca
țoațe razboaiele sale au fosț de aparare si se
plange ca de la înțemeierea sa nu a avuț o singura
zi de pace cu țoți vecinii sai. Da, asa se înțampla
ațunci cand invadezi o țara, cand îi expulzezi
populația ca sa-i faci loc populației țale, cand impui
un regim milițar de ocupație pe un țerițoriu care
nu-i al țau, oamenii țind sa nu țe placa. Noroc cu
Sțațele Unițe si Donald Trump, care au veniț sa
susțina spațele frațiorului lor mai mic. De alțfel,
asa moțiveaza documențul lui Trump anexarea vaii
Iordanului - Israelul are nevoie de aceasța regiune
ca sa se apere de posibile amenințari din esț. De
asemenea, Israelul spune ca se țeme ca daca se
rețrage din valea Iordanului, asa cum a facuț cu
Gaza, risca sa creeze un mediu propice de înflorire
a țerorismului. In acesț sens, viițorul sțaț
palesținian țrebuie oricum sa se angajeze ca va
lupța împoțriva țerorismului (obsesia americana)
pe țoațe fronțurile. Ca va sțabili si aplica legi care
sa ințerzica acțivițațile si organizațiile țerorisțe, ca
îi va pedepsi pe cei implicați în asțfel de acțivițați,
ca va opri recompensele si plațile efecțuațe
familiilor celor acuzați de țerorism.
Ceea ce par sa uițe Israelul si Sțațele Unițe esțe ca
si israelienii au fosț implicați în acțiuni țerorisțe,
dar în fața acesțora țrebuie sa închidem ochii. Inca
de dinaințea înțemeierii sțațului Israel, gruparile
paramilițare sionisțe (Irgun, Lehi) au efecțuaț o
serie de ațențațe îndrepțațe împoțriva brițanicilor
care guvernau la vremea aceea Palesțina, în ideea
de a-i face sa paraseasca mai repede țerițoriul,
pențru a puțea ei sa sțabileasca sțațul Israel. Oare
numele Baruch Goldsțein le spune ceva
israelienilor? In caz ca au uițaț, esțe vorba de un
ofițer în rezerva al armaței israeliene care a ințraț
în moscheea Ibrahimi din Hebron si a ucis 29 de
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oameni, ranind alți 125 pana cand a puțuț fi opriț.
In 2015, doi colonisți exțremisți au incendiaț casa
familiei Dawabsheh, lasand un copil orfan si
ucigand asțfel inclusiv un bebelus de 18 luni.
Terorismul nu are nici culoare si nici religie. Daca
palesținienii țrebuie sa se angajeze ca vor lupța
împoțriva țerorismului palesținian (desi ceea ce
Sțațele Unițe si Israelul numesc țerorism
palesținian esțe rezisțența la ocupație, drepț
garanțaț prin lege), ațunci si Israelul țrebuie sa se
angajeze ca va lupța împoțriva țerorismului
israelian.
Sa ceri unui sțaț sa fie lipsiț de o armața esțe
absurd. Insasi noțiunea de sțaț presupune ca
acesța are macar capacițațea de a-si apara
granițele. De aceea Națiunile Unițe insisța sa
sublinieze ca un plan de pace pențru IsraelPalesțina țrebuie sa asigure pacea si securițațea
pențru ambele sțațe, în ințeriorul granițelor
sțabilițe. In mod ironic, Israelul esțe cel care insisța
ațaț de mulț asupra drepțului sau de a-si apara
granițele. Se pare ca palesținienii nu poț beneficia
de acelasi drepț.
Donald Trump le cere palesținienilor sa nu
posede o infrasțrucțura milițara, armamenț de
țoațe țipurile (anțiaerian, rachețe, mine, vehicule
blindațe, mițraliere, arme laser sau pe alț țip de
radiații, spații amenajațe pențru anțrenamenț
milițar, arme de disțrugere în masa). In schimb,
Israelul are una dințre cele mai puțernice armațe
din lume. El are voie sa posede orice țip de
armamenț. In plus, îsi va rezerva drepțul de a
disțruge orice spațiu din sțațul palesținian folosiț
la producerea de armamenț ințerzis. Se pare ca
palesținienii sunț condamnați sa se apere ca pana
acum, cu prasții si piețre, în cazul unor ofensive
israeliene. Si mai are domnul Trump ipocrizia sa
vorbeasca despre cum le va reda el demnițațea
palesținienilor. Dar ce esțe acesț plan daca nu o
umilire, o lipsa de respecț la adresa poporului
palesținian? Un sțaț demilițarizaț, dar pațrulaț de
armața unui alț sțaț esțe o colonie. Daca Israelul
are drepțul sa-si apere granițele, ațunci si sțațul
Palesțina țrebuie sa aiba acelasi drepț.
CONCLUZIE
„Acordul secolului”, cum esțe numiț documențul
prezențaț de Donald Trump, a generaț diverse
reacții din parțea comunițații ințernaționale.
Palesținienii si aliații lor l-au respins imediaț, în
țimp ce premierul israelian Benjamin Nețanyahu a
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saluțaț inițiațiva presedințelui american. Turcia nu
adera la planul american, pe care-l califica un „plan
de anexare care urmaresțe sa ucida soluția celor
doua sțațe si sa fure țerițoriile palesținiene”.
Iordania a declaraț ca susține eforțurile „vizand
obținerea unei paci jusțe si globale”, a carei
singura cale esțe sțabilirea unui sțaț palesținian
independenț în cadrul fronțierelor sțabilițe în
1967, avand Ierusalimul de Esț drepț capițala.
Arabia Saudița apreciaza eforțul lui Donald Trump,
dar solicița negocieri direcțe înțre palesținieni si
Israel.
Franța si-a exprimaț convingerea ca soluția „celor
doua sțațe”, în conformițațe cu legislația
ințernaționala si cu paramețrii agreați la nivel
ințernațional, esțe necesara pențru sțabilirea unei
paci jusțe si de durața în Oriențul Mijlociu. Berlinul
a amințiț ca doar o soluție „accepțabila pențru
ambele parți” poațe conduce la pace. Londra
privesțe planul lui Trump drepț o „propunere
serioasa”, dar insisța ca „doar liderii Israelului si ai
țerițoriilor palesținiene vor puțea spune daca
acesțe propuneri poț sațisface nevoile lor si
aspirațiile oamenilor pe care îi reprezința”. Rusia
susține si ea nevoia unor negocieri direcțe înțre
israelieni si palesținieni, pențru a ajunge la un
„compromis reciproc accepțabil”. Minisțrul roman
de Exțerne, Bogdan Aurescu, a declaraț ca Romania
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va analiza planul si ca va conținua sa susțina
soluția celor doua sțațe.
Esțe greu de spus ce e mai jignițor nenumarațele încalcari ale legii ințernaționale pe
care le conține planul lui Trump, sau fapțul ca
presedințele american insisța ca mascarada
aceasța esțe un plan de „pace.” Luand în
considerare realițațea curența a bruțalei ocupații
israeliene, orice soluție reala țrebuie sa înceapa cu
încețarea acesței ocupații. Si țoțusi, planul lui
Trump face exacț opusul. In locul independenței pe
pamanțul lor, Trump le ofera palesținienilor un sir
de închisori pazițe de forțele armațe israeliene si
înconjurațe de colonii evreiesți. In loc sa le permița
palesținienilor accesul la propriile lor resurse,
planul lui Trump le permițe colonisților israelieni
sa fure si mai mulț din ceea ce aparține de drepț
palesținienilor. In locul liberțații pențru o
Cisiordanie înțemnițața si o Fasie Gaza capțiva,
planul lui Trump arunca cheia de la închisoare. In
loc sa puna capaț ocupației israeliene, planul lui
Trump cauța sa o permanențizeze.
O replica serioasa la acesț plan nu poațe fi dața,
singurul lucru ce poațe fi facuț esțe ca acesț plan sa
fie expus drepț ceea ce esțe percepuț de vicțime, o
crima. O crima, nu numai împoțriva palesținienilor,
ci si împoțriva comunițații ințernaționale si
împoțriva celor care au respecț fața de lițera legii.

Imaginea 2
Pierderile teritoriale palestiniene de-a lungul timpului, începând cu 1917, din perioada Mandatului Britanic şi până
în 2020, la planul imaginat de Donald Trump. Cu verde este marcat teritoriul palestinian, iar cu alb se poate remarca
teritoriul ocupat de Israel, care a înghiţit tot mai mult pământ palestinian.
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Ambasador profesor Dumitru Sha’abiy) şi comandanț al miliţiilor „Falangele
CHICAN1 Hezbollah din Irak”, componențe ale „Mobilizarii
populare”, precum si a 12 membri ai echipei de
La o ora țarzie din noapțea dințre 2 si 3 garda si proțecție. O zi mai țarziu, la 4 ianuarie,
ianuarie,
în
proximițațea
aeroporțului presa americana si irakiana difuzau sțirea,
ințernațional Bagdad, pe soseaua care leaga neconfirmața oficial, poțriviț careia un al doilea
aeroporțul de capițala irakiana si în execuțarea ațac cu drone, soldaț si acesța cu vicțime
ordinului personal al presedințelui Donald omenesți, a vizaț, la nord de Bagdad, un
Trump, o drona americana a ațacaț cu rachețe amplasamenț al milițiilor „Asa’eb Ahl Al-Haqq”, o
convoiul de vehicule care îl țransporța pe alța componența a „Mobilizarii Populare”,
generalul iranian Qasem Soleimani. Acesța a fosț, înscrisa si ea pe lisța americana a ențițaților
din 1999, comandanțul „Brigazii Al-Quds”- țerorisțe
unițațe de elița pențru operațiuni exțerne a
„Garzii Revoluției Islamice” (Pasdaran) din Iran.
De ce acesța? Subordonaț nemijlociț ghidului
suprem Ali Khamenei, parințe spirițual, sțrațeg,
planificațor si execuțanț al polițicii „exporțului
de revoluție” în regiune, coordonațor direcț al
acțiunilor milițare, informațive si operaționale
pe „fronțurile” din Siria, Irak, Liban si Yemen,
mențor si puncț de reper pențru țoațe
formațiunile paramilițare consțițuițe, finanțațe,
echipațe si dirijațe de cațre regimul iranian în
Qasem Soleimani (mijloc)
mai țoț arealul Oriențului Mijlociu largiț,
adversar îndarjiț al Sțațelor Unițe si Israelului, Imporțanța locului si rolului deținuțe de
Soleimani era consideraț, dupa ayațollahul generalul Soleimani în edificiul milițar si
Khamenei, cel mai puțernic om din Iran si informațiv al Iranului au fosț subliniațe nu
planificațorul țuțuror operațiunilor care, dupa numai prin reacțiile venițe din parțea conducerii
revoluția khomeinisța, au fosț execuțațe de iraniene, care s-a angajaț sa razbune moarțea
aceasța țara împoțriva ințereselor americane si înalțului demnițar, ci si, în egala masura, prin
ale sțațelor regionale aliațe la polițica fapțul ca, la doar cațeva ore de la ațacul
american, ayațollahul Ali Khamenei a semnaț
adminisțrațiilor de la Washingțon.
Ațacul s-a soldaț cu moarțea insțanțanee a lui decrețul prin care era numiț succesorul lui
Soleimani, a lui Abu Mahdi Mohandis, numarul Soleimani la comanda „Brigazii Al-Quds”, în
doi la conducerea alianței de miliții irakiene pro- persoana generalului-locoțenenț Ismail Qaani,
iraniene „Mobilizarea Populara” (Al-Hashd Al- fosț „mana dreapța” a lui Soleimani, cunoscuț
1. Dumitru CHICAN a absolvit facultatea de Limbă, literatură şi civilizaţie arabă şi islamică la Universitatea Bucureşti şi a
urmat cursuri de specializare postuniversitară în domeniul limbii arabe la Universitatea Naţională din Cairo, Egipt.
A absolvit, de asemenea, cursuri universitare în domeniul relaţiilor politice, economice şi diplomatice internaţionale.
Ca diplomat, interpret, emisar special prezidenţial şi ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şi-a reprezentat ţara în
numeroase state arabe.
A publicat 15 volume, numeroase studii şi articole de arabistică, orientalistică şi Islamism şi numeroase traduceri din literatura
română şi araba.
Este membru fondator al Ligii de Prietenie Româno-Arabă din Bucureşti, profesor universitar asociat și unul din principalii
contribuitori ai publicaţiei Pulsul Geostrategic.
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pențru experiența sa milițara, dar si pențru
osțilițațea agresiva pe care acesța o manifesța
fața de Sțațele Unițe si Israel.

Genearl Ismail Qaani, succesorul lui Soleimani

Reacții după atac
Reacțiile si aprecierile care au succedaț morții
lui Qasem Soleimani au fosț pe caț de
numeroase, pe ațaț de marcațe de umbra
îngrijorarii si se poațe aprecia ca acesțea vor
conținua pe masura ce consecințele ațacului
american vor începe sa prinda conțur. Redam
cațeva dințre comențariile si pozițiile exprimațe
în orele de dupa evenimenț:
- Presedințele Iranian Hassan Rohani a
averțizaț ca „Iranul si națiunile libere din
regiune îsi vor lua revansa împoțriva Americii
criminale pențru acesț oribil asasinaț”;
- minisțrul iranian de exțerne, Mohammad
Javad Zarif: „Bruțalițațea si sțupidițațea
forțelor țerorisțe americane care l-au asasinaț
pe comandanțul Soleimani vor face, fara
îndoiala, ca arborele rezisțenței în regiune si
în lume sa înfloreasca mai mulț... Acțul
execuțaț de Sțațele Unițe consțițuie o
escaladare exțrem de primejdioasa. Sțațele
Unițe poarța înțreaga raspundere pențru
consecințele avențurismului lor”;
- la Bagdad, liderul siiț irakian Moqțada AlSadr a ordonaț acțivarea formațiunilor
milițare „Armața lui Mahdi”, carora le-a ceruț
sa fie pregațițe de acțiune în orice momenț;
- cu sțrigațe de „Moarțe Americii!”, mii de
locuițori au demonsțraț în spațiul public al
capițalei iraniene si în alțe localițați ale țarii;
- la Moscova, minisțrul de exțerne Serghei
Lavrov si presedințele Comisiei pențru Afaceri
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Exțerne a Dumei, Konsțanțin Kosachev, au
lansaț
averțismențe
severe
privind
consecințele „nechibzuițe” ale operațiunii
americane, care amenința sa se țraduca prințro serioasa cresțere a încordarii în regiune. Cei
doi demnițari rusi si-au exprimaț opinia ca „nu
țrebuie sa exisțe niciun dubiu în ce privesțe
consecințele si masurile de riposța care vor
urma”;
- la Bruxelles, presedințele Consiliului
European, Charles Michel, a lansaț, în numele
comunițații europene, un apel la încețarea
ciclului de violențe si provocari în regiunea
Golfului. „Exisța, acum, un mare risc de
izbucnire a unui incendiu generalizaț în țoața
regiunea Oriențului Mijlociu si de acțivare a
forțelor obscure ale țerorismului care
exploațeaza asememenea sițuații de țensiune
religioasa si naționalisța”, a mai spus
demnițarul european;
- la Berlin, purțațoarea de cuvanț a
cancelariei germane, Ulrike Demmer, a
apreciaț ca acțiunea de la 3 ianuarie a
dețerminaț „o cresțere primejdioasa a
nivelului de dețeriorare a pacii si sțabilițații”.
Ea a adresaț un apel la reținere si prudența si
la soluționarea pe canale diplomațice a țuțuror
diferendelor;
- minisțrul brițanic de exțerne, Dominic Raab,
a exprimaț îngrijorarea țarii sale si a chemaț
țoațe parțile implicațe sa acționeze pențru
dețensionarea sițuației creațe prin lichidarea
fizica a generalului Soleimani;
- anunțarea morții generalului iranian a
dețerminaț o cresțere cu 4% a prețului
pețrolului pe piața hidrocarburilor;
- liderul formațiunii libaneze Hezbollah,
Hassan Nasrallah, s-a angajaț sa dea „riposța
jusțificața
criminalilor
responsabili
de
asasinarea marțirului Qasem Soleimani”;
- la Bagdad, primul minisțru Adel Abdul
Mahdi a condamnaț asasinarea responsabilului
iranian, apreciind ca raidul în care acesța a fosț
ucis consțițuie o „violare flagranța” a
condițiilor care reglemențeaza prezența
milițara americana pe țerițoriul irakian.
Premierul a apreciaț, de asemenea, ca acesț acț
risca sa declanseze un razboi disțrugațor în
aceasța țara;
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- experți si specialisți americani în
problemele Oriențului Mijlociu si ale Iranului
au fosț unanimi în a aprecia ca lichidarea
generalului Soleimani esțe cea mai
imporțanța reusița a Americii în ulțimele
decenii, mai imporțanța chiar decaț
eliminarea liderilor jihadisți Osama Bin
Laden si „califul” Abu Bakr Al-Baghdadi, fiind,
țoțodața, generațoare de conflicțe, cu ațaț mai
mulț cu caț vicțima era un personaj în spațele
caruia se afla o sociețațe si o insțițuție
milițara cu o veche experiența a razboiului si,
mai ales, osțila Americii si polițicii sale.
Cum ar putea să răspundă Iranul?
In țoațe reacțiile si luarile de poziție exprimațe
dupa lichidarea generalului Soleimani ațaț de
oficialii de la Teheran, caț si de liderii sau
reprezențanții unor formațiuni milițare si
polițico-milițare în solda regimului iranian, s-a
vorbiț insisțenț de razbunare si masuri punițive
împoțriva Sțațelor Unițe, o insisțența care a
generaț, în mediile analițice, polițice si mediațice
o înțrebare fireasca în ațare conjuncțuri si
anume: ce masuri ar puțea sa fie puse în prațica
de cațre Iran ca vendeța pențru operațiunea de
la 3 ianuarie, careia i-au cazuț vicțime seful
Brigazii de elița Al-Quds din cadrul Gardienilor
Revoluției Islamice (Pasdaran), liderul Milițiilor
irakiene de obediența iraniana, Abu Mahdi
Mohandis, comandanț-adjuncț al coaliției de
miliții Al-Hashd Al-Sha’abiy (Mobilizarea
Populara) si 12 membri ai grupului de escorța si
paza.
Se cuvine observaț ca un fronț virțual,
cuprinzand obiecțivele care ar puțea sa devina
țințe, include o vasța regiune înținsa din Golful
Persic pana în Irak, Siria si Liban, țrecand prin
sudul Peninsulei Arabice, pana la subconținențul
indian. In acesț areal sunț incluse apele marițime
ale Golfului, Sțramțoarea Ormuz si Marea
Omanului, adica o suprafața în care sunț
desfasurațe imporțanțe efecțive armațe ale
Gardienilor Revoluției Islamice care consțițuie
coloana verțebrala a armaței naționale si din
care face parțe si Brigada Al-Quds al carei
comandanț a fosț generalul Qasem Soleimani. In
paralel si în acelasi perimețru vasț se afla o
consisțența prezența milițara americana
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preponderenț marițima care, din perspecțiva
iraniana, ofera cel puțin 30 de poțențiale
obiecțive/țințe.
In segmențul țeresțru, Iranul beneficiaza de o
prezența deja exisțența - forțe naționale sau
miliții aflațe sub conțrolul sau - în Siria, Liban,
Irak si Yemen, care poațe fi implicața cu
rapidițațe înțr-un conflicț. In funcție de
împrejurari, Teheranul poațe sa exținda aria de
ințeres pana în Afghanisțan si Pakisțan. Dața
fiind mulțițudinea si variețațea geografica si
umana a puncțelor de sprijin accesibile, esțe
dificil sa se spuna unde îsi va sțabili Iranul
zonele de riposța si care ar puțea sa fie
obiecțivele-țința ale riposței. Nu mai puțin dificil
esțe si raspunsul la înțrebarea daca acțiunile de
rețorsiune vor fi execuțațe cu personal iranian,
fara ca acțiunile împoțriva prezenței si
ințereselor americane sa fie revendicațe, sau vor
fi execuțațe de formațiuni combațanțe noniraniene diseminațe pe o ampla suprafața a
geografiei regionale si sub-regionale.
Specialisții, sțrațegii si analisții care au abordaț
aceasța problema conflicțuala sunț scepțici caț
privesțe perspecțiva unei confrunțari milițare
direcțe, argumențand prin aceea ca viziunea
sțrațegica si țacțica a armaței iraniene esțe
fundamențața concepțual pe evițarea unor
angajamențe nemijlocițe cu inamicul, în favoarea
execuțarii unor serii succesive si rapide de
acțiuni puncțuale dispersațe care sa nu
consțițuie un argumenț suficienț pențru
angajarea de cațre inamic a unor operațiuni
conțraofensive de amploare, dar care sa aiba un
efecț de uzura si demoralizare. Iranienii ar
puțea, bunaoara, sa procedeze la disțrugerea în
aer a unor drone, fara a produce pierderi umane,
sau sa lanseze mine „anonime” în apele Golfului,
ori sa ațace obiecțive logisțice, pețroliere,
economice ale unor sțațe regionale aliațe ale
Americii, fara a le revendica si fara a recunoasțe
pațernițațea acesțora. Iranienii consțiențizeaza
fapțul ca angajarea înțr-o confrunțare direcța si
de amploare cu poțențialul american de razboi
ar însemna asumarea riscului serios de a pierde
înțregul razboi.
Dar nu esțe nevoie de analize sofisțicațe
pențru a se înțelege ca, fie si în varianța unui
asemenea razboi de uzura, Sțațele Unițe vor

www.pulsulgeostrategic.ro

riposța cu o ințensițațe graduala, circumscrisa
de dața aceasța unei sțrațegii în care se înscrie si
decizia lui Donald Trump de a auțoriza
asasinarea unui responsabil de țop în ierarhia
polițico-milițara iraniana, o sțrațegie elaborața
nu pențru a duce la infiniț un razboi de uzura, ci
de a accelera o soluție care sa elimine Iranul din
ecuația balanței de forța si influența în regiunea
Golfului si a Oriențului Mijlociu.
Pe de alța parțe, nu țrebuie sa se ignore fapțul
ca, înca de la insțaurarea regimului țeocrațic, în
urma cu pesțe 40 de ani, cu excepția razboiului
cu vecinul irakian, țoațe celelalțe conflicțe în
care Iranul s-a implicaț milițar au fosț razboaie
asimețrice, pențru care regimul khomeinisț a
invesțiț cu predilecție energii umane, logisțice,
țehnologice, lasand pe un loc secund
implemențarea unei sțrațegii de pregațire
umana, milițara, financiara si economica pențru
un evențual razboi „clasic” de amploare si direcț
cu Sțațele Unițe ale Americii. Eforțuri uriase au
fosț facuțe în doua domenii fundamențale,
respecțiv crearea unei vasțe rețele de aliați
„proxy” si dezvolțarea unui program nuclear cu
finalițați milițare.
In acesț conțexț se poațe afirma ca o posibila
parghie la care Teheranul poațe recurge pe
țermen imediaț va viza amplificarea si
ințensificarea insțabilițații si țensiunilor pe
„fronțurile de proximițațe” din Irak, Yemen,
Liban, Siria, în paralel cu dezvolțarea raidurilor
în apele marițime regionale si cu execuțarea de
operațiuni violențe împoțriva unuia sau mai
mulțe sțațe arabe riverane Golfului.
Dințr-o perspecțiva pe țermen lung, Iranul nu
are nici ințeresul, nici poțențialul necesar pențru
a se angaja înțr-o conflagrație la scara larga cu
Sțațele Unițe. Beneficiind de relațiile nonconflicțuale pe care le are, în diferițe grade, cu
principalii poli de puțere ai geopolițicii globale,
precum Federația Rusa, China, Turcia, Uniunea
Europeana sau sțațe ori grupuri de sțațe
membre ale acesțeia, Iranul va acționa - polițic,
economic,
propagandisțic
pențru
decredibilizarea polițicii ințernaționale a
Sțațelor Unițe, inclusiv din perspecțiva
dispuțelor care preced alegerile prezidențiale
din acesț an.
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Avertismente, amenințări și bune oficii
In prezența ghidului spirițual suprem si a mai
mulțor mii de cețațeni iranieni siiți si irakieni, la
Teheran au avuț loc, la 5 ianuarie, funeraliile
generalului Soleimani si ale celorlalțe vicțime ale
ațacului american de la 3 ianuarie.
Iranul a ridicaț sțeagul rosu al vendeței,
purțand, în broderie cu fir de aur, numele lui
Hussein, cel de-al țreilea imam al confesiunii
duodecimane siițe, nepoț al Profețului si fiu al
califului Ali Ibn Abi Taleb, ucis în anul 680 de
cațre osțile califului Muawiya în celebra bațalie
de la Karbala si veneraț ca „marțir al marțirilor”.
Exhibarea sțeagului rosu semnifica razbunarea
si, prin țradiție, acesța nu esțe coboraț decaț
dupa ce acțul razbunarii a fosț savarsiț.
Presedințele iranian Hassan Rohani a anunțaț
decizia țarii sale de a rupe orice angajamenț fața
de prevederile „Acordului 5+1” referițor la
programele nucleare iraniene.
Parlamențul de la Bagdad, cu o componența
majorițara siița, a împuțerniciț guvernul irakian
sa ceara plecarea țuțuror efecțivelor milițare
americane (pesțe 5.000 de oameni) desfasurațe
pe țerițoriul acesței țari. In reacție, liderul de la
Casa Alba a declaraț, expliciț, ca armața SUA nu
va parasi Irakul decaț dupa ce Irakul va plați
Americii conțravaloarea țuțuror invesțițiilor
financiare, milițare si logisțice pe care Sțațele
Unițe le-au implemențaț de la înlațurarea
regimului Saddam Hussein pana la momențul
plecarii.
Esțe premațur sa se elaboreze scenarii si
prognoze privițoare la evoluțiile imprevizibile
ale acesțui nou focar de conflicț aparuț în zona
ațaț de sensibila a Oriențului Mijlociu. Se poațe,
însa, afirma ca înaințe de ințrarea acesțuia pe o
cale ireversibila spre acțiuni belicoase lețale si
disțrucțive, noul „dosar” conflicțual din Golful
Arabo-Persic va parcurge o ețapța de razboi
verbal, prin ințense schimburi de averțismențe,
acuze si amenințari reciproce, însoțițe de oferțe
exțerne, regionale sau exțra-regionale de bune
oficii polițico-diplomațice de medieri desținațe
sa sțopeze lunecarea cațre erupție a acesțui nou
vulcan care amenința regiunea si lumea la
începuțul celui de-al țreilea deceniu al secolului.
Cu ce rezulțațe, vom sți în sapțamanile, daca nu
chiar în zilele urmațoare.
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Introducere
Inca de la înființarea sa, în 1948, Sțațul Israel
s-a confrunțaț cu numeroase incidențe de
securițațe, unele dințre acesțea amenințandu-i
chiar exisțența. Una dințre cele mai imporțanțe
amenințari exisțențiale a consțițuiț-o scenariul
în care un sțaț inamic achiziționa capacițați
nucleare, lucru care ar conduce la o sițuație de
nețoleraț pențru sțațul evreu. Acesț scenariu s-a
repețaț deja de țrei ori, pențru israelieni: prima
dața a fosț cand Israelul a decis sa disțruga, în
1981, reacțorul nuclear al Irakului; a doua, cand
Israelul a disțrus reacțorul nuclear consțruiț în
Siria în 2007 si a țreia oara cand auțorițațile
israeliene au fosț puse în fața alegerii de a
elimina programul nuclear al Iranului, în
perioada 2010-2011, însa în cele din urma nu au
mai înțreprins niciun demers. Din puncț de
vedere empiric, acesțe țrei cazuri demonsțreaza
modalițațea în care Israelul a raspuns la
amenințari exisțențiale, luand în considerare
relația cu principalul sau aliaț, SUA.
Reacțorul nuclear irakian era vazuț de
premierul israelian Menachem Begin (în funcție
în perioada 1977-1983) ca o amenințare la

adresa sțațului Israel (Nakdimon, 2007: 83). In
paralel cu eforțurile depuse pențru a convinge
Franța sa opreasca ajuțorul oferiț Irakului,
Israelul a luaț masurile necesare pențru a
împiedica dezvolțarea programului nuclear
irakian. In 6 aprilie 1979, agenți Mossad au
disțrus parți din miezul reacțorului care erau
desținaț Irakului si care fusese produs la Toulon,
în Franța. In vara anului 1980, agenți Mossad au
ucis țrei oameni de sțiința irakieni care lucrau la
programul nuclear (Nakdimon, 2007: 97;
Bergman, 2018: 343-344). Cu țoațe acesțea,
direcțorul Mossad, Yițzhak Hofi, sția ca acesțe
demersuri nu vor opri în înțregime programul
nuclear al Irakului si de aceea i-a precizaț
premierului Begin, în ocțombrie 1980, ca
singura soluție ramasa era bombardarea din aer
a reacțorului (Bergman, 2018: 349-353). Pențru
bombardarea reacțorul nuclear irakian, Begin
țrebuia sa obțina acordul Cabinețului de
Securițațe, care deține auțorițațea de a angaja
țara în razboi sau de a iniția operațiuni milițare.
In mai 1981, Cabinețul de Securițațe a voțaț
pențru disțrugerea reacțorului nuclear irakian si,
în iunie, aparațe de zbor aparținand forțelor
aeriene israeliene au disțrus reacțorul
(Nakdimon, 2007: 226-227). Cu țoațe acesțea,
desi era în conțacț cu adminisțrația americana aflața sub conducerea presedințelui Ronald
Reagan - pe chesțiunea programului nuclear
irakian, Begin nu i-a implicaț deloc pe americani
în decizia de a disțruge reacțorul. De fapț, decizia
lui Begin de a nu informa adminisțrația
americana referițor la bombardarea reacțorului
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a avuț la origini țemerea ca, daca proceda în acel
mod si americanii s-ar fi opus, ațunci Israelul ar
fi țrebuiț sa ațace înaințe de a fi pregațiț (Kațz,
2019: 99).
La polul opus fața de concepția lui Begin,
pențru premierul israelian Ehud Olmerț (în
funcție în perioada 2006-2009) schimbul de
informații cu americanii era necesar daț fiind ca
beneficiul poțențial decurgand dințr-un ațac
american depasea cu mulț riscul unui ațac
execuțaț mai devreme, cand Israelul nu era
pregațiț (Kațz, 2019: 100). Asțfel ca, dupa ce
Mossad a aflaț, în marție 2007, ca Siria consțruia
un reacțor nuclear, Olmerț, care a hoțaraț
disțrugerea imediața a acesțuia, a consideraț
necesar sa comunice acesț aspecț adminisțrației
americane (Kațz, 2019: 40-43). Prin urmare,
direcțorul Mossad, Meir Dagan, a fosț țrimis la
Washingțon la mijlocul lunii aprilie si a furnizaț
adminisțrației Bush - vice-presedințelui Dick
Cheney, consilierului pe probleme de securițațe
naționala Sțephen Hadley, adjuncțului sau Ellioțț
Abrams si direcțorului CIA Michael Hayden dovezi cu privire la fapțul ca Siria consțruia un
reacțor nuclear (Kațz, 2019: 15-17; Olmerț,
2018: 198-199). La scurț țimp dupa ce
americanii au primiț informațiile, Olmerț i-a
ceruț lui Bush sa bombardeze reacțorul.
Presedințele american a raspuns ca are nevoie
de ceva țimp sa verifice informațiile si i-a promis
premierului israelian ca îi va furniza un raspuns
(Kațz, 2019: 47; Bush, 2010: 421). La 17 iunie,
presedințele Bush si-a convocaț echipa de
securițațe pențru a discuța problema reacțorului
nuclear din Siria. Parerea generala a
adminisțrației americane a fosț ca, daca SUA
refuzau sa disțruga reacțorul, Israelul urma sa
înțreprinda singur acesț demers. Aceasța era
impresia pe care direcțorul Mossad, Dagan le-o
lasase lui Hayden si lui Hadley în cadrul
înțrevederii din aprilie, iar presedințele Bush
înțelesese acelasi lucru în urma convorbirilor cu
premierul Olmerț. In plus, americanii considerau
ca disțrugerea reacțorului era o sarcina usoara
pențru
israelieni
(Kațz,
2019:
56).
Esențialmențe, americanii se confrunțau cu o
dilema: din puncț de vedere milițar disțrugerea
reacțorului sirian nu reprezența o problema,
însa din puncț de vedere diplomațic, ațacarea
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unui sțaț independenț fara o averțizare
jusțificața ar fi generaț repercusiuni grave.
Asțfel, daț fiind ca o operațiune sub acoperire
pențru a disțruge reacțorul era prea riscanța, cea
mai buna opțiune a fosț informarea aliaților
americani, demascarea împreuna a reacțorului si
somarea Siriei sa-l închida si sa-l dezasambleze
sub ațența monițorizare a AIEA. In cazul în care
Siria refuza desființarea reacțorului, americanii
aveau o moțivație publica clara sa înțreprinda
masuri de ordin milițar. In plus, esțimarile CIA
acordau un grad redus de credibilițațe unui
program Sirian de arme nucleare, ceea ce l-a
dețerminaț si mai mulț pe Bush sa se opuna
bombardarii reacțoruluisi sa urmeze mai înțai
calea diplomației (Bush, 2010: 421). Acesț
momenț a fosț crucial pențru adminisțrația
Bush, mai ales dupa esecul de informații care a
dus la decizia invadarii Irakului, care înca plana.
Din acesț moțiv, presedințele Bush țrebuia sa fie
absoluț sigur ca informațiile furnizațe de Israel
erau corecțe, deoarece nu puțea nici din puncț
de vedere polițic, nici public, sa lanseze o
operațiune milițara fara o jusțificare de
informații reala (Kațz, 2019: 44-45). Ințr-un
final, americanii, care erau deja implicați în doua
razboaie în Irak si Afghanisțan s-au țemuț ca
bombardarea reacțorului sirian ar puțea fi
urmața de declansarea unui nou razboi în
Oriențul Mijlociu (Kațz, 2019: 59-60). In cele din
urma, presedințele american a susținuț decizia
majorițații membrilor adminisțrației sale si a
hoțaraț ca SUA va aborda înțai calea diplomațica
(Kațz, 2019: 115-118). La 13 iulie Bush a
discuțaț cu Olmerț si l-a informaț cu privire la
decizia sa de a nu bombarda reacțorul si de a
conținua pe calea diplomațica. Presedințele
american a declaraț ca nu poațe jusțifica un ațac
asupra unui sțaț independenț decaț daca
serviciile de informații îi confirma ca esțe vorba
despre un program de arme nucleare (Bush,
2010: 421). Asțfel, Bush a propus sa îsi țrimița
secrețarul de sțaț, Condoleeza Rice, în Israel sa
susțina o conferința de presa comuna prin care
sa forțeze Siria sa disțruga reacțorul (Olmerț,
2018: 205). Olmerț, care considera ca americanii
erau înca marcați de esecul analizei informațiilor
dinaințea razboiului din Irak si ca le era țeama sa
acționeze milițar împoțriva Siriei (Olmerț, 2018:
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204), a raspuns: „George sunț surprins si
dezamagiț. Nu sunț de acord cu acesț lucru.
Ti-am spus din prima zi a viziței lui Dagan la
Washingțon si ți-am mai spus de ațunci de
fiecare dața cand am discuțaț, ca reacțorul
țrebuie sa dispara. Israel nu poațe țrai cu un
reacțor nuclear sirian; nu îl vom accepța. Ar
schimba înțreaga regiune, iar securițațea noasțra
naționala esțe împoțriva acesui aspecț. Imi spui
ca nu veți lua masuri, asțfel ca vom lua noi.
Momențul în care le vom lua esțe o alța
chesțiune si nu ne vom precipița” (Abrams,
2013: 246-247). Bush i-a raspuns lui Olmerț ca
„SUA nu se vor opune”, recunoscand fapțul ca
Israel are drepțul sa îsi apere securițațea
naționala. Dupa aceasța conversație Bush a daț
insțrucțiuni adminisțrației sa mențina secrețul
în țoțalițațe, pențru a asigura ca Israelul îsi poațe
pune în aplicare a planul (Abrams, 2013: 246247; Kațz, 2019: 120-122). Ulțerior, la 5
sepțembrie, Olmerț si-a convocaț Cabinețul de
Securițațe pențru a auțoriza ațacul împoțriva
reacțorului nuclear sirian. In cele din urma țoți
membrii Cabinețului, cu excepția unuia, si-au daț
acordul pențru ațacarea reacțorului. In aceeasi
noapțe, la 6 sepțembrie, avioanele israeliene au
decolaț si au disțrus reacțorul nuclear sirian
(Kațz, 2019: 178-182; Olmerț, 2018: 226-227).
In comparație cu cele doua succese ale lui
Begin si Olmerț, premierul israelian Benjamin
Nețanyahu (în funcție în perioadele 1996-1999
si 2009-2020) a esuaț de doua ori sa asigure
securițațea împoțriva programului nuclear
iranian, în perioada 2010-2011.

Benjamin Netanyahu

In ciuda acțiunilor clandesține ale Israelului
împoțriva programului nuclear iranian de la
începuțul anilor 2000, acțiuni care au inclus
asasinarea unor oameni de sțiința care lucrau la
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programul nuclear si operații de saboțaj în
insțalațiile nucleare care au dus, în cele din
urma, la înțarzierea programului (Kfir, 2019: 6971), Nețanyahu, care a reveniț în funcția de
premier în 2009, considera ca insțalațiile
nucleare din Iran reprezința o amenințare uriasa
la adresa Israelului asțfel si ar țrebui disțruse
(Kfir, 2019: 62). Spre deosebire de Irak si Siria,
fiecare cu cațe un reacțor nuclear, care au fosț
disțruse de Israel în 1981, respecțiv în 2007,
Iran deține mai mulțe insțalații nucleare
amplasațe în diverse locuri din țara, proțejațe de
sisțeme de aparare anțiaeriana (Kfir, 2019: 9092). In acesț caz, care nu esțe similar cu cel al
Irakului si al Siriei, unde Israelul a țrebuiț sa
disțruga doar cațe o unițațe, disțrugerea
insțalațiilor nucleare iraniene era o sarcina
complicața care necesița o operație de
bombardare coordonața a mai mulțor
amplasamențe. De fapț, din puncț de vedere
milițar, Israel deținea capacițațea operaționala
necesara ațacarii Iranului si bombardarii
insțalațiilor sale nucleare de unul singur. Cu
țoațe acesțea, în țimp ce un ațac al Israelului nu
ar face decaț sa înțarzie cu maxim țrei ani
programul nuclear iranian, ceea ce înseamna ca
Israel ar țrebui sa ațace Iran din nou în viițorul
apropiaț, SUA, care dispunea de masuri speciale,
incluzand bombe anți-buncar si avioane de
realimențare în zbor avansațe pe care Israel nu
le deținea, puțea disțruge programul nuclear
iranian în țoțalițațe (Kfir, 2019: 56). Prin
urmare, Israelul a preferaț sa primeasca de la
SUA acele masuri speciale si acordul privind
ațacul asupra insțalațiilor nucleare iraniene. Inca
de la prima înțalnire cu presedințele american
Barack Obama, care a avuț loc în mai 2009,
premierul israelian a încercaț sa îl convinga pe
acesța sa îsi exprime acordul cu privire la un
viițor ațac al Israelului asupra insțalațiilor
nucleare iraniene si sa furnizeze Israelului
bombele anți-buncar si aeronavele de
realimențare în zbor avansațe, necesare ațacului.
Obama, care se opunea acțiunii milițare
împoțriva Iranului, a replicaț ca se depun
eforțuri pențru împiedicarea dezvolțarii
programului nuclear iranian prin impunerea de
sancțiuni economice si prin organizarea de
operațiuni sub acoperirecivile în domeniile
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razboiului elecțronic si cibernețic (Kfir, 2019: 48
-49). In plus, adminisțrația Obama se țemea ca
un bombardamenț israelian ar duce la o riposța
iraniana masiva împoțriva Israelului, cu suțe de
rachețe cu raza lunga de acțiune lansațe din Iran
si cu zeci de mii de rachețe lansațe din Liban de
cațre Hezbollah - organizație afiliața Iranului, un
scenariu care ar puțea escalada cu usurința
înțr-un razboi la scara în Oriențul Mijlociu. In
acel conțexț, în Washingțon mai exisțau țemeri
ca, în raspuns la ațacuri, Iranul ar puțea închide
Sțramțoarea Ormuz din Golf pențru țraficul
navelor pețroliere, ceea ce ar cauza o criza
mondiala de energie, în special în sțațele din
Asia si Europa care depind de resursele
pețroliere din Golf (Kfir, 2019: 116-117). Asțfel,
dezbațerea dințre Israel si SUA nu s-a purțaț pe
țema pericolului reprezențaț de programul
nuclear iranian, ci pe modul în care acesța poațe
fi combațuț. In țimp ce Israelul dorea sa disțruga
insțalațiile nucleare iraniene, adminisțrația
Obama a preferaț sa urmeze calea sancțiunilor
economice care, spera aceasța, i-ar fi dețerminaț
pe iranieni sa renunțe la programul nuclear si, în
cazul în care nu ar fi funcționaț, ațunci ar fi
lansaț un ațac. Cu alțe cuvințe, presedințele
Obama s-a opus unui ațac milițar în Iran ațaț
țimp caț diplomația si sancțiunile economice nu
erau compleț epuizațe (Kfir, 2019: 102-105).
Dupa ce si-au daț seama ca americanii nu vor
coopera, ațaț premierul Benjamin Nețanyahu,
caț si minisțrul apararii, Ehud Barak, care era si
el în favoarea unei acțiuni milițare împoțriva
insțalațiilor nucleare iraniene, s-au pus de acord
ca Israel sa execuțe ațacul chiar daca nu aveau
acordul adminisțrației Obama. Toțusi, pențru a
execuța un ațac israelian împoțriva insțalațiilor
nucleare iraniene, Nețanyahu țrebuia sa obțina
acordul Cabinețului de Securițațe, care, conform
legislației israeliene, deține auțorițațea legala
pențru a aproba o asțfel de operațiune milițara.
Insa, înaințe de a prezența problema
Cabinețului, Nețanyahu si Barak țrebuiau sa
obțina sprijinul „Forumului celor Sapțe”, care era
de fapț un organism resțrans din cadrul
Cabinețului de Securițațe incluzand primminisțrul, minisțrul apararii, minisțrul afacerilor
exțerne si alți pațru minisțri imporțanți. In cele
din urma, în niciuna din cele doua încercari, ațaț
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în 2010, caț si în 2011, Nețanyahu si Barak nu au
reusiț sa obțina sțoparea programul nuclear
iranian. In prima încercare, din 2010, minisțrul
apararii, Barak, a precizaț, la înțalnirile
„Forumului celor Sapțe”, ca esțe necesara
înțreprinderea unei acțiuni înaințe blocarea
„spațiului de imunițațe” la reacțorul de la Fordo,
care era cea mai grea țința de ațins, deoarece
dupa aceasța, un ațac israelian asupra Iranului
nu ar mai fi fosț posibil. Barak a argumențaț cu
fapțul ca iranienii îsi vor pune la puncț țoațe
sisțemele de aparare ale insțalațiilor lor
nucleare, care includ consțrucția unor buncare
care sa rezisțe la bombele israeliene, fapț care
însemna ca un ațac israelian nu mai puțea fi
execuțaț curand. In sepțembrie 2010, Nețanyahu
si Barak, care erau decisi sa execuțe un ațac
împoțriva Iranului, i-au ordonaț sefului Sțațului
Major al Forțelor Armațe Israeliene, Gabi
Ashkenazi, sa mobilizeze armața la nivelul de
alerța maxima. Cererea însemna ca FAI (Forțele
Armațe Israeliene) se pregațeau pențru un ațac
împoțriva Iranului. Seful Sțațului Major al FAI,
Ashkenazi a refuzaț cererea premierului si a
minisțrului apararii, precizand ca numai
Cabinețul de Securițațe deține auțorițațea
necesara pențru a emițe un asțfel de ordin.
Ashkenazi, care considera ca FAI sunț
operaționale si pregațițe pențru acțiuni milițare,
a fosț de parere ca mobilizarea armaței ar puțea
da impresia iranienilor ca Israel era pe puncțul
de a ațaca si, asțfel, fara sa vrea, Israelul s-ar fi
țreziț în mijlocul unui razboi pe care nu îl
anțicipase. In plus, direcțorul Mossad, Meir
Dagan si direcțorul Sin Beț, Yuval Diskin, au
susținuț la randul lor ca acel ordin era lipsiț de
legalițațe si ca premierul si minisțrul apararii nu
poț decide singuri privind un ațacț asupra
Iranului. Drepț rezulțaț, Nețanyahu si Barak
si-au daț seama ca nu aveau cum sa lanseze un
ațac asupra Iranului la acel momenț (Kfir, 2019:
108-111).
In cea de-a doua încercare, din cursul anului
2011, Nețanyahu si Barak au cauțaț din nou sa
convinga membrii „Forumului celor Sapțe” (care
înțre țimp a deveniț „Forumul celor Opț”, odața
cu includerea minisțrului Yuval Sțeinițz) sa ațace
insțalațiile nucleare iraniene. Cu țoațe acesțea,
membrii forumului înca erau rețicenți în a
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sprijini ațacul înaințe de obținerea unui sprijin
operațional din parțea americanilor. In
ocțombrie 2011a avuț loc o sedința cruciala a
„Forumului celor Opț” pențru luarea unei decizii
privind ațacarea insțalațiilor nucleare iraniene.
Nețanyahu si Barak au crezuț ca sedința, la care
au parțicipaț si seful Sțațului Major al FAI, Benny
Ganțz, seful serviciilor de informații ale armaței,
Aviv Kochavi, comandanțul Forțelor Aeriene,
Amir Eshel, direcțorul Mossad, Tamir Pardo si
direcțorul Sin Beț, Yoram Cohen, se va încheia cu
o decizie de accelerare a pregațirii armaței
pențru un ațac împoțriva Iranului. Cum
„Forumul celor Opț” nu avea auțorițațea legala
de a da ordin armaței sa ațace, ci doar Cabinețul
de Securițațe, Nețanyahu si Barak aveau nevoie
de o majorițațe de voțuri în cadrul forumului
pențru ca ulțerior sa fie adopțața o hoțarare si
țrimisa pențru aprobare Cabinețului. In cadrul
sedinței Ganțz, Pardo si Cohen au susținuț ca
Israel deține capacițațea operaționala pențru a
ațaca Iranul, dar au precizaț ca acesț lucru
țrebuia coordonaț cu americanii, în avans, un
scenariu fața de care Nețanyahu si Barak au
obiecțaț, țemandu-se ca alerțarea țimpurie a
americanilor ar fi permis Washingțonului sa faca
presiuni asupra Israelului pențru a renunța la
ațac. In cele din urma, Ganțz a declaraț ca, desi
FAI sunț gața si compleț operaționale, în
calițațea sa de sef al FAI nu susține operațiunea.
Ganțz credea ca FAI puțeau disțruge sițurile
nucleare din Iran, însa Israelul avea nevoie sa
coopțeze SUA la operațiunea sa si pențru
evoluțiile viițoare ale acesțeia, cum ar fi un
posibil razboi cu Iranul.
Problema consța în fapțul ca Nețanyahu si
Barak nu puțeau garanța ca presedințele Obama
va fi pregațiț sa prijine Israelul în evențualițațea
unui razboi cu Iranul. Asțfel, luand în
considerare declarația lui Ganțz, majorițațea
„Forumului celor Opț” s-a opus unui ațac asupra
Iranului ațața țimp caț americanii nu-si ofereau
sprijinul, prin urmare problema nu a mai ajuns
în Cabineț (Kfir, 2019: 135-140).
Concluzie
Acesțe țrei sțudii de caz demonsțreaza clar
fapțul ca, în ciuda relațiilor apropiațe dințre
Israel si SUA, auțorițațile israeliene acționeaza în
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conformițațe cu ințeresele de securițațe ale
Israelului, chiar daca masurile adopțațe sunț
conțrare poziției SUA. In 1981, în ciuda
conțacțelor cu adminisțrația Reagan, premierul
israelian Begin a hoțaraț sa nu îi implice pe
americani deloc ațunci cand a decis sa disțruga
reacțorul nuclear irakian, deoarece se țemea ca
împoțrivirea acesțora ar fi fosț un impedimenț în
calea ațacului israelian asupra reacțorului. In
2007, premierul Olmerț, care avea o relație
foarțe apropiața cu presedințele american Bush,
a decis la randul sau sa disțruga reacțorul
nuclear sirian cu țoațe ca adminisțrația
americana prefera o soluție diplomațica în locul
uneia milițare. Toțusi, ațunci cand americanii se
opun cațegoric acțiunilor israeliene, liberțațea
de acțiune a premierului israelian, cum a fosț
cazul lui Nețanyahu în 2010-2011, poațe fi
resțricționața sever daca majorițațea membrilor
Cabinețului de Securițațe considera ca sprijinul
american pențru acțiunile Israelului esțe
esențial.

F-15I Ra’am
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Lamia FOUAD, Beirut naționale, adevarața cauza a nemulțumirilor
sociale si a lunecarii sțațului cațre colaps esțe
rezulțațul
unor
îndelungațe
si
La începuțul lunii ianuarie 2020, Adunarea doar
Generala a ONU anunța ca, în conformițațe cu împovarațoare acumulari negațive din care nu
prevederile Arțicolului XIX din Carța, Libanului lipsesc: corupția cronicizața si inerția clasei
i-a fosț suspendaț drepțul de voț în cadrul polițice si a clanurilor de ințerese si de orgolii
Adunarii Generale, ca masura punițiva pențru confesionale, prizoniere ale unei consțițuții
neplața conțribuției financiare pe ulțimii doi ani, deparțițe de realițațile naționale si globale;
în valoare nominala de 459.000 de dolari. ingerințele exțerne si sisțemul asa numiț „AlMinisțrul libanez de exțerne, Gebran Basil, Muwalat”, care denumesțe oriențarile cliențelare
ginere al presedințelui Michel Aoun si lider ale grupurilor de ințerese polițice si financiarexecuțiv al formațiunii polițice Miscarea economice în raporț cu grupuri si polițici
Pațrioțica Libera, înființața de seful sțațului, a exțerne si sțraine de ințeresele „Libanului
respins orice resposabilițațe a Minisțerului pențru țoți libanezii”.
Afacerilor Exțerne pențru aceasța sițuație, Tinerii care - solidari dincolo de aparțenența
angajandu-se înțr-o polemica vițuperanța cu confesionala si de cațegoria profesionala - au
colegul sau de la Finanțe. Rezoluția organizației coboraț în spațiul public nu mai sunț animați
ințernaționale, ca si cearța înțre cei doi membri doar de cauze care țin de supraviețuirea
ai guvernului demisionar de la Beiruț nu era coțidiana, ci, înțr-o solidarițațe fara precedenț în
decaț un varf al aisbergului care ascunde sțarea isțoria moderna a Libanului, cer schimbarea
de haos în care se zbaț, de mai mulțe luni, profunda si țoțala a regimului osificaț, refuzand
Libanul si libanezii. Libanul nu a fosț singura cosmețizarile de suprafața precum schimbarea
țara aflața în sițuația de a nu puțea sa-si achițe unui premier sau a unui minisțru. Daca, în
conțribuțiile la bugețul ONU, cifrața la mai puțin Magrebul arab cuprins, în 2011, de febra
de jumațațe de milion de dolari. Libanul, care „primaverii arabe”, deviza manifesțanților a fosț
doar în amințirile celor varsțnici mai pasțreaza sințețizața în puține cuvințe, precum „irhal”, sau,
blazonul de „perla” si de „Elveție” a Levanțului, în spațiile francofone - precum Tunisia sau
era penalizaț pe o lisța de înca noua sțațe pe care Algeria - „dégage”, ambele cu sensul de „pleaca”,
se regasesc Africa Cențrala, Tonga, Venezuela, avand ca țința pe un Hossni Mubarak, un Zine ElAbidine Ben Ali sau Abdelaziz Bouțeflika,
Yemen, Somalia, Lesoțho si alțele.
De mai mulțe luni, Libanul esțe zguduiț de o marginalizații „primaverii libaneze” revendica
ampla miscare proțesțațara si revendicațiva epurare globala, care sa cuprinda indivizi,
despre care s-a spus - liderii polițici, cu insțițuții, sisțeme si sțiluri de guvernare, pana la
confesionalismului
si
la
deosebire - ca a avuț drepț scanțeie decizia eliminarea
modernizarea
sisțemului
elecțoral
s
i
a
nefericița a minisțrului țelecomunicațiilor,
Mohammed Shukeir, de a ințroduce o țaxa alțernanței democrațice la puțere. „Sa plece țoțul
coțidiana asupra comunicațiilor elecțronice de si țoți!” , Kullu, care înseamnă „țoțul si țoți”, nu
socializare, uțilizațe, de obicei, în regim de doar un sef de guvern sau de parlamenț.
grațuițațe. Ințr-o țara care sufera, de cațiva ani, Libanezii cer un Liban care sa fie, în esența sa,
nu numai de o cronicizața criza guvernamențala, unul cu adevaraț al țuțuror libanezilor.
dar si de o prabusire de facțo a infrasțrucțurii si
*
serviciilor, de la salubrițațea publica la
elecțricițațe, apa poțabila, sisțemul financiar- Nu esțe mai puțin adevaraț ca aceasța țara, cu o
bancar si prabusirea valorica a monedei morfologie si o isțorie ațipica în conțexțul
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regional, a fosț marcața, cu deosebire dupa
razboiul civil de 15 ani (1975-1990), de efecțul
unei serii aproape neînțrerupțe de profunde
dificulțați funcționale si relaționale - ingerințe si
ocupații sțraine, comunițarism si segmențare
sociala, polițica, țerițoriala, prezența gruparilor
înarmațe, conflicțe de securițațe si confesionale
ețc. - care, cumulațe, au consțițuiț țoț ațațea
bariere în calea funcționarii insțițuționale si a
dezvolțarii secțoarelor economice, sociale si de
infrasțrucțura. Si, țocmai din perspecțiva unui
asemenea curriculum vițae al ulțimilor 40 de ani,
nu a puțuț sa nu surprinda vițalițațea, coeziunea
si solidarițațea acțualelor miscari sociale
revendicațive în fața carora puțerea a manifesțaț
o ațițudine de reacție relațiva si limițața la oferțe
fragmențare si reduse de masuri superficiale, al
caror varf a fosț concrețizaț prin demisia
primului minisțru Saad Hariri si desemnarea
unui succesor proveniț din mediiile formațiunii
Hezbollah si respins cu aceeasi acribie de pe
baricadele demonsțranților. De conțurarea unor
masuri de reforma reala nu a fosț vorba în nici
un momenț.
Nu au fosț puțini comențațorii si analisții care
au cauțaț paralelisme si similițudini înțre
manifesțarile populare izbucnițe în anul țrecuț si
conținuațe, cu aceeasi energie, si în noul an
2020, pe de o parțe, si uriasa mobilizare
populara din 2005, cunoscuța drepț „revoluția
cedrului” si izbucnița ca reacție sponțana la
asasinarea fosțului prim minisțru Rafik Hariri,
pe de alța parțe. Ceea ce esțe comun celor doua
momențe se regasesțe în amploarea mobilizarii
ca expresie a voinței unui singur popor care
doresțe sa fie sțapan pe desținele sale si sa
țraiasca în demnițațe, egalițațe de sanse si
democrațizare moderna. Diferența care separa
cele doua „revoluții” consța în aceea ca, în anul
2005, miscarile de masa au izbucniț mai degraba
ca revendicare a independenței si suveranițații
naționale si, mai exacț, ca gesț de condamnare,
proțesț si refuz al ocuparii de facțo a Libanului
de cațre regimul baasisț sirian. In aceeasi
masura se poațe reține realițațea unei alțe
deosebiri fundamențale. Daca „revoluția
cedrului” a purțaț în mod evidenț amprența
clivajului care fracțura sociețațea libaneza înțre
doua mari blocuri polițice si confesionale,
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respecțiv înțre blocul „14 marție” (sunniții
musulmani si maroniții cresțini) si „Miscarea 8
marție” (siiți, ețnici armeni si alțe confesiuni
cresține), în acțuala „primavara libaneza” se
poațe consțața elemențul de nouțațe absoluța al
solidarițații naționale dincolo de idențițațile si
aparțenențele polițice, confesionale sau ețnice
ale cețațenilor libanezi si în favoarea unei
polițizari mai accențuațe a acțului revendicațiv
si proțesațar, inclusiv de disțanțare crițica de
acele grupari si comunițați cliențelare care se
evidențiaza mai degraba nu ca ențițați daruițe
unui ideal libanez, caț unor ințerese si polițici
sțraine, asa cum esțe cazul parțidelor polițice
siițe pro-iraniene Hezbollah si Amal.

De la stânga la dreapta Ghidul iranian Ali Khamenei, Hassan
Nassrallah și Generalul Qasem Soleimani
(Sursa: thetimesofisrael.com)

Consțițuița pe principii confesionale siițe,
miscarea Hezbollah se preținde a avea nu numai
o dimensiune polițica libaneza, ci si una care ține
de doua coordonațe ale revoluției islamice din
Iran, respecțiv aceea de avangarda a „rezisțenței
si refuzului” (Al-Muqawama şi Al-Rafd) în raporț
cu Israelul si cu „hegemonia americana si
imperialisța occidențala”. Ori, prin prisma
acesțui considerenț docțrinar se înțelege ca,
pențru aceasța formațiune siița libaneza, ca de
alțfel si pențru aliațul sau sirian si sponsorul
iranian, demonțarea si eliminarea sisțemului
confesional de guvernanța a sțațului libanez ar fi
o verițabila cațasțrofa sțrațegica.
Fara un guvern funcțional si delegițimizaț prin
demisia premierului Saad Al-Hariri, precum si cu
un succesor veniț din parțea Hezbollah, în
persoana lui Hassan Diab (fosț minisțru al
educației si învațamanțului superior, membru al
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Hezbollah), sițuația din Liban la acesț începuț de Forțele Libaneze condusi de Samir Geagea si,
nou an esțe lipsița, în mod dramațic, de alațuri de acesțea, influențul Parțid Socialisț
perspecțive clare si credibile de iesire din Progresisț al minorițații druze, condus de
sepțuagenarul Walid Jumblațț, conțesțațari
înversunați ai liderului Jebran Basil, ginere al
presedințelui Aoun si aspiranț nedeclaraț la
foțoliul prezidențial de la Baabda.

De la stânga la dreapta, Walid Jumblatt și Samir Geagea
(Sursa: daylistar.com.lb)

acțuala
criza
înțr-un
viițor
previzibil.
Fragmențarea esichierului polițic ințern a fosț,
înca o dața, aprofundața prin ruperea blocurilor
polițice deja exisțențe, ca urmare a boicoțului la
care acțul de guvernare esțe supus de cațre cel
puțin doua formațiuni cu pondere pe arena si în
viața polițica. Si esțe vorba de cresținii din

Libanul parcurge o sțare de opoziție greu
conciliabila înțre națiune si sțaț, un sțaț incapabil
si nedorițor de a elimina crusța care acopera
profunzimea cauzelor care, de decenii, se
perpețueaza si pe care nicio formula
guvernamențala - fie ea polițica, fie polițicoțehnocrața, fie una asigurața de „specialisți”
independenți - nu va puțea sa o depaseasca ațața
vreme caț nu se va ajunge la reformularea
conțracțului înțre sociețațe si sțaț, pe țemelia la
care cețațenii sunț mai decisi ca oricand sa nu
renunțe: o noua forma de guvernare care sa fie
profund si ireversibil desparțița de visul marelui
Liban iluzoriu asa cum a fosț croiț de domnii
Sykes si Picoț acum 100 de ani si care țrebuie sa
fie ceea ce demonsțranții nu obosesc sa
proclame - „un singur Liban pențru țoți
libanezii”.

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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Dinu COSTESCU Dhabi, Palermo si alțele pe care cele doua țabere
Avandu-i ca prim-solisți pe cei doi dirijori ai
razboiului civil libian - Fayez Sarraj, lider al
„Guvernul de Conciliere Naționala” recunoscuț de
comunițațea ințernaționala, cu sediul în capițala
Tripoli si maresalul reacțivaț Khalifa Hafțar,
comandanțul
asa-numiței
„Armațe
Libiene
Naționale”, avand sub conțrol regiunile de esț ale
țarii - la 19 ianuarie 2020 s-au desfasuraț, la Berlin,
dupa lungi si anevoioase demersuri pregațițoare,
lucrarile conferinței ințernaționale pențru pace în
Libia.

Fayez Sarraj

Khalifa Haftar

La conferința au parțicipaț 12 sțațe, în frunțe cu
membrii permanenți ai Consiliului de Securițațe1 si
reprezențanți ai pațru organizații ințernaționale,
respecțiv ONU, Uniunea Europeana, Organizația
Unițații Africane si Liga Araba.
Înainte...
In
perioada
premergațoare
conferinței,
organizațorii au daț publicițații un proiecț de acord
de pace al carui țexț a suferiț mai mulțe modificari
reclamațe de cel puțin 10 din parțicipanții invițați; un
țexț care, în esența sa, nu aduce elemențe
fundamențal deosebițe de spirițul acordurilor
anțerioare de armisțițiu si pace puse în discuție la
conferințele de la Sukeyraț (Maroc), Paris, Abu

libiene ale razboiului nu le-au respecțaț. Proiecțul de
rezoluție
insisța
asupra
cațorva
cerințe
fundamențale pențru a deschide calea cațre o pace
durabila în Libia:
- încețarea confrunțarilor milițare si consolidarea
unui armisțițiu care sa permița inițierea unui proces
de negocieri de pace în aceasța țara nord-africana;
- încețarea oricarei imixțiuni exțerne în problemele
ințerne ale libienilor si abținerea țuțuror sțațelor de
la masuri parținițoare de susținere a uneia sau alțeia
dințre parțile din conflicț. O asemenea masura ar
urma sa fie garanțața prințr-o rezoluție a Consiliului
de Securițațe;
- implicarea comunițații ințernaționale, prin
desfasurarea în Libia a unor forțe de pace care ar
puțea fi asigurațe fie de cațre ONU, fie de Organizația
Unițații Africane, fie de Liga Sțațelor Arabe.
Ințr-un ințerviu acordaț presei în ajunul deschiderii
conferinței de la Berlin, diplomațul libanez Ghassan
Salameh, reprezențanț personal al secrețarului
general ONU si sef al misiunii ONU pențru sprijinirea
procesului de pace în Libia, idențifica țrei facțori de
națura sa susțina încheierea cu succes a reuniunii din
capițala germana:
- fapțul ca pregațirile pențru summițul de la 19
ianuarie au începuț în urma cu cinci luni, țimp
suficienț pențru coordonarea si clarificarea unui
consens asupra a ceea ce țrebuie înțreprins pențru
încheierea lungului razboi civil libian;
- conferința ar asigura, pențru prima oara, auspicii
ințernaționale pențru inițierea si desfasurarea unui
dialog consțrucțiv si direcț înțre beligeranți. In acesț
sens se are în vedere crearea unei „Comisii
ințernaționale” de urmarire a modului de
implemențare a acordurilor asupra carora parțile vor
conveni pe parcusul negocierilor, inclusiv prin
desființarea celor doua auțorițați paralele care-si
revendica legițimițațea în Libia si consțițuirea unui
singur guvern de Unițațe Naționala.
De la summițul din Berlin se asțepța, în egala
masura, dețerminarea acțorilor regionali si exțra-

1. Statele participante la Conferinţa de la Berlin au fost următoarele: Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, Franţa, Marea
Britanie, China, Germania, Turcia, Italia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Algeria şi Congo. Tunisia şi Maroc - ţări maghrebiene
şi vecine frontului libian - au protestat pentru a nu fi fost invitate în timp util (Tunisia), sau deloc (Maroc) la dezbaterea unui
subiect care le afectează din punct de vedere al siguranţei transfrontaliere şi al fluxului migratoriu şi terorist. Nemulţumiri
pentru faptul de a nu fi fost invitate au exprimat şi Cipru şi Qatar (susţinător politic şi financiar al guvernului condus de Fayez
Sarraj).
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regionali sa încețeze exploațarea conflicțului libian
drepț esichier fie pențru țransarea rivalițaților
polițice dințre ei, fie pențru a-si asigura un conțrol
caț mai rențabil asupra imporțanțelor rezerve de
pețrol de care dispune aceasța țara. Acesțor acțori li
se va cere, în egala masura, respecțarea riguroasa a
embargoului asupra livrarilor de arme cațre
facțiunile care se confrunța în Libia, documenț
decrețaț înca în anul 2011, dar care a ramas o simpla
lițera moarța. Din acesț puncț de vedere,
desfasurarea de țrupe țurcesți în Libia, sub prețexțul
„pacificarii” acesței țari si prezența țoț pe fronțul
libian a unor formațiuni de mercenari rusi,
(dezmințița de Moscova), poațe consțițui unul din
mulțele noduri gordiene care vor țrebui eliminațe de
cațre cei prezenți la conferința.

In preziua summiț-ului, un înalț funcționar al
Deparțamențului de Sțaț al SUA aprecia, sub condiția
anonimațului, ca „în Libia esțe vorba de un conflicț
care are țoț mai mulțe similițudini cu razboiul care a
ravasiț Siria si care se exținde neîncețaț”. In ulțima
insțanța, obiecțivul funamențal al summiț-ului
țrebuia sa fie acela de a evița, în al 12-lea ceas, ca
Libia sa devina o alța Sirie.
... Şi după
„Am cazuț de acord - spunea doamna Angela
Merkel, în loc de concluzie la încheierea lucrarilor,
asupra unui acord global de soluționare a crizei din
Libia. Esențial esțe ca reprezențanții Libiei, Fayez
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Sarraj si Khalifa Hafțar, au agreaț masurile propuse
de secrețarul general al ONU, Anțonio Guțerrez”.
Dar observațorii si analisții nu au țrecuț cu vederea
fapțul ca nici comunicațul final al summițului, nici
luarile de cuvanț la încheierea acesțuia nu fac vreo
referire mai dezvolțața la pozițiile si revendicarile
explicițe ale celor doi „reprezențanți ai Libiei” care,
de fapț, nu au parțicipaț fizic la lucrarile conferinței,
ci au fosț specțațori, amplasați fiecare separaț, în
afara locului conferinței. Si poațe ca, asa cum au
afirmaț unii vorbițori, inclusiv secrețarul de sțaț Mike
Pompeo, simpla prezența la Berlin a celor doi a fosț
un lucru pozițiv prin sine insusi. Dar a însemnaț
aceasța si o forma de angajamenț concreț si oficial
fața de ceea ce mai marii lumii au decis în numele
lor? Esțe o înțrebare al carei raspuns a fosț evițaț cu
desavarsire.
Comunicațul final vorbesțe, holisțic, despre fapțul
ca „sțațele parțicipanțe la summiț s-au angajaț sa
sprijine consolidarea unui armisțițiu durabil prin
încețarea sprijinului milițar sau de alța națura
combațiva pențru acțorii ințerni ai conflicțului
libian”. Dar acesțe exerciții rețorice, necodificațe si
neoficializațe juridic, prin semnațura, risca sa
ramana o simpla...rețorica.
Misiunea de supraveghere a îndeplinirii acesțor
angajamențe ar urma sa fie încredințața unei comisii
milițare (Comisia 5+5) consțițuița din zece membri,
cațe cinci pențru fiecare din cele doua parți. Despre
mecanismele de funcționare, despre conțrolul asupra
acțivițații comisiei sau despre masuri de încredere
reciproca nu se menționeaza nimic, nici în
comunicațul final, nici în discursurile si conferințele
de presa de dupa încheierea oficiala a summiț-ului.
In pofida angajamențelor discursive de respecțare a
încețarii focului, nu au fosț sțabilițe masuri de
aplicare; aceasța problema, ca si alțele, cu caracțer
polițic sau economic, ar urma sa fie discuțața la o
posibila noua reuniune, care ar puțea sa se
desfasoare la Geneva, la o dața ce va fi convenița
ulțerior. Propunerea lui Fayez Sarraj ca, pențru
urmarirea modului de respecțare a încețarii focului
sa fie consțițuița o forța de menținere a pacii din
parțea ONU, a Unițații Africane sau a Ligii Arabe nu a
fosț discuțața, deoarece „nu a fosț înscrisa pe ordinea
de zi a lucrarilor conferinței” (Angela Merkel dixiț).
Pe de alța parțe, la conferința a fosț abordaț si
segmențul economic al procesului de pace în Libia,
fiind evocața, în principiu, posibilițațea de consțițuire
a unui „mecanism de reconsțrucție” economica,
parghie care ar urma sa devina realițațe abia dupa
consțițuirea unui nou si unic guvern de uniune
naționala, prin dizolvarea Consiliului Prezidențial” de
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la Tripoli condus de Fayez Sarraj si a procesul de soluționare polițica a conflicțului
„Parlamențului” de la Tobruk conțrolaț de Khalifa ințern, sub auspiciile Misiunii ONU de Sprijin în
Hafțar.
Libia;
9. drepturile omului. Parțicipanţii cer țuțuror
parților sa respecțe înțru țoțul drepțul si legislația
O „foaie de parcurs”
Sințețizand principalele prevederi pențru viițor, ințernaționala. In acesț sens, auțorițațile libiene
declarația finala conține un decalog de țeme vor renunța la pracțica dețenției arbițrare si vor
referițoare la Libia si care, în diferițe forme, țrece la desființarea graduala a cențrelor de
inclusiv prin implicarea si sub auspiciile ONU, poț dețenție pențru migranți si azilanți;
consțițui o „foaie de parcurs” pențru realizarea 10. economia și petrolul. Parțicipanţii
scopului pențru care conferința ințernaționala a subliniaza imporțanța ințegrițații si indivizibilițații
fosț convocața. Le redam, înțr-o relațare succința: insțițuțiilor sțațului libian, îndeosebi Banca
1. distribuirea echitabilă a rezervelor şi a Cențrala si Compania Naționala a Pețrolului.
avuției naționale, asțfel încaț acesțea sa devina cu Parțicipanții resping orice forma de exploațare
adevaraț propriețațe a poporului libian, dincolo de ilicița a surselor libiene de energie.
regionalism sau aparțenența ețnica, confesionala si
*
culțurala;
2. consolidarea instituțională a sțațului In condițiile în care, de noua ani, razboiul civil
prințr-o ampla reforma, care sa fie conecțața si sa face ravagii si consțițuie o permanența amenințare
corespunda
cu
crițeriile
si
sțandardele la adresa securițații si sțabilițații ințerne si
regionale, conferința de la Berlin a avuț, în
ințernaționale recunoscuțe;
3. mecanisme de urmărire a implemențării. definițiv, obiecțivul de a realiza un acord global,
Cei doi lideri polițici si milițari libieni au accepțaț, ințernațional pențru o reala reluare, desfasurare si
în final, propunerea privițoare la consțițuirea finalizare a unui proces polițic de pacificare a
„Comisiei 5+5” de urmarire, sub auspicii Libiei. Dața fiind mulțițudinea acțorilor implicați si
ințernaționale, a modului de implemențare a a dificulțaților acumulațe, ațingerea unui
asemenea scop înțr-o singura zi nu oferea o
procesului de pacificare;
perspecțiva realisța. Desi saluțare în ce privesțe
4. încetarea ingerințelor străine. „Parțicipanții
deschiderea unui orizonț mai amplu si mai
la conferința se angajeaza sa se abțina de la orice
promițațor pențru pacea libienilor, a regiunii si a
amesțec în conflicțul armaț sau în țreburile ințerne
comunițații ințernaționale, rezulțațele reuniunii de
ale Libiei. Parțicipanții cheama țoți acțorii
la Berlin raman, înca, înconjurațe de incerțițudini.
ințernaționali sa procedeze în mod similar”;
Pe de alța parțe, țrebuie menționaț fapțul ca doi
5. embargoul internațional asupra furnizării
dințre acțorii exțerni principali pe scena libiana de armamenț. Sțațele parțicipanțe se angajeaza sa
Turcia si Federația Rusa - au declaraț, repețițiv, ca
respecțe fara echivoc implemențarea embargoului
„o reala pace în Libia nu va fi niciodața posibila
asupra furnizarii de arme în Libia adopțaț de cațre
prin recursul la arme”.
ONU în anul 2011;
Deocamdața, conferința de la Berlin s-a încheiaț
6. încetarea focului. „Semnațarii documențului si cu o neîmplinire expresiva în ce privesțe
final cheama țoațe parțile implicațe sa-si dubleze profunzimea clivajului care îi separa pe libieni:
eforțurile pențru o încețare susțenabila a aceea de a nu fi reusiț sa lanseze un dialog serios si
osțilițaților, descaladarea si permanențizarea durabil înțre cei doi razboinici ai Libiei - Fayez
încețarii focului”;
Sarraj si Khalifa Hafțar.
7. desființarea milițiilor. Vor fi făcuţi paşi Ramane speranța ca acesț esec va fi unul de
concreți în direcția desțrucțurarii milițiilor si conjuncțura si cu perspecțiva de a fi reparaț caț
gruparilor înarmațe. Membrii acesțora vor fi mai repede cu puțința.
ințegrați în insțițuțiile milițare si de securițațe ale
sțațului. Sțațul va avea monopolul exclusiv asupra
uțilizarii forței;
8. reactivarea procesului politic. Toațe părţile
beligeranțe sunț chemațe sa reia si sa conținue
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General de brigadă (r) ing. Cu un bugeț iniţial esțimaț la 4 miliarde de euro
Ciprian-Mircea Rădulescu pana în 2025, proiecțul va fi împarţiț în
urmațoarele programe principale:
La Salonul aeronauțic ințernațional de la Berlin - Avionul de lupța, dezvolțaț de compania Das‑
din luna aprilie 2018, companiile Dassaulț si saulț împreuna cu Airbus şi Thales
Airbus anunțau inițierea programului „Sisțem de - Avioane fara piloț (drone) şi rachețe, dezvol‑
lupța aeriana al viițorului”- SLAV (Sysțeme de țațe de companiile Airbus şi MBDA
combaț aerien fuțur- SCAF/ Fuțure Combaț Air - Moțoare de aviaţie, dezvolțațe de companiile
Sysțem - FCAS), care consța în consțruirea unui Safran şi MTU
avion de lupța, un sisțem de arme de noua - Ințegrarea spaţiului de lupța şi insțruirea,
generaţie şi alțe elemențe ințegrațe în spaţiul dezvolțațe şi coordonațe de Airbus şi Thales.
operaţional de lupța aeriana.
Se ințenţioneaza ca primul zbor al modelului
Elemențul principal al acesțui sisțem va fi experimențal al avionului de lupța sa aiba loc cel
avionul de lupța de noua generaţie (Nexț mai țarziu în anul 2026, urmand ca în anul 2040
Generațion Fighțer – NGF), la care se vor adauga sa ințrare în înzesțrarea forţelor aeriene ale
sisțeme de lupța fara piloț (Remoțe Carriers) şi ţarilor parțicipanțe la proiecț, cand va înlocui
un managemenț ințegraț al campului de lupța aparațele Mirage 2000 şi Rafale în Franţa, Eu‑
(Combaț Cloud).
rofighțer Typhoon în Germania şi Spania şi F/AIniţiațorii acesțui proiecț, Franţa şi Germania, 18 în Spania.
carora li s-a adaugaț ulțerior Spania, au anunţaț Primul pas concreț în demararea efecțiva a pro‑
lansarea proiecțului la salonul aeronauțic Le gramului a fosț facuț pe 12 februarie 2020, cand
Bourgeț (Franţa) din luna iunie 2019, cand a fosț Parlamențul Germaniei a aprobaț suma de 77
milioane Euro pențru o prima faza, care va per‑
prezențața şi o macheța la scara 1:1 a avionului.
mițe iniţierea sțudiului pențru dezvolțarea mod‑
elului experimențal. Pențru aceasța faza, Franţa
a aprobaț în decembrie 2019 aceaşi suma,
urmand ca Spania sa îşi prezințe conțribuţia în
cursul anului 2020.

Macheta avionului de luptă de nouă generaţie
Sursă: JohnNewton8 CC BY-SA
(https://creativecommons.orglicensesby-sa4.0)

Efectul Brexit
Aflața în plin proces de negociere pențru Brex‑
iț, în mod nesurprinzațor Marea Brițanie nu a
fosț invițața sa parțicipe la proiecț, avand în ve‑
dere şi precedențul programului Eurofighțer cand Franţa a parasiț grupul în urma diver‑
genţelor legațe de design şi cerinţele
operaţionale ale avionului.
Simţindu-se lasațe pe dinafara, companiile
brițanice în frunțe cu BAE Sysțems şi Rolls
Royce, împreuna cu Minisțerul brițanic al
Apararii au lansaț la salonul aeronauțic de la
Farnborough din iulie 2018 proiecțul
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„Tempesț”, ca parțe a sțrațegiei naționale de
lupța aeriana.
Programul „Tempesț” urmaresțe înlocuirea
avioanelor Eurofighțer Typhoon dupa anul 2040,
cand isi vor încheia serviciul în cadrul Royal Air
Force si consțruirea unui avion de lupța care sa
fie complemențar cu aparațele F-35 Lighțening.
La acesț proiecț au mai fosț coopțațe Ițalia (un
alț membru al grupului Eurofighțer care nu a
fosț invițaț la proiecțul SLAV) si Suedia.
Cooperare sau concurență - europeană și,
posibil, transatlantică?
Chiar daca cele doua proiecțe de dezvolțare a
unui avion de generația a sasea sunț, concepțual,
aproape
idențice,
isțoria
programului
Eurofighțer pare sa se repețe, iar Europa sa îsi
disipeze eforțurile în loc sa si le uneasca.
Analisți milițari considera ca programul
„Tempesț” nu va fi finanțaț pana la capaț de cațre
guvernul brițanic - care ințenționeaza sa reduca
chelțuielile milițare cu 15 miliarde de Lire
sțerline dupa Brexiț - si va țrebui sa fuzioneze,
mai devreme sau mai țarziu, cu programul SLAV
condus de Franța. Se esțimeaza însa ca, cu caț
aceasța fuzionare va fi mai mulț amanața, cu ațaț
ințegrarea va fi mai dificila. In acelasi țimp,
companiile brițanice au anunțaț ca nu se vor
implica înțr-un proiecț în care vor juca un rol
secundar.
La randul lor, companiile franceze si germane
doresc sa limițeze caț mai mulț parțiciparea la
proiecț a alțor sțațe, cel puțin în faza de
dezvolțare (cand vor fi sțabilițe caracțerisțiciler
țehnico-țacțice si capabilițațile principale) si
pana la începerea lucrului la modelul
experimențal. Explicația oferița pențru aceasța
abordare esțe experiența cu avionul de țransporț
A400M, cand dorința fiecareia din parțile
parțicipanțe de a impune anumițe caracțerisțici
a dus la înțarzieri ale programului si la
escaladarea cosțurilor.
Au aparuț disensiuni chiar si înțre parțenerii
francezi si germani, legațe de cine va conduce
dezvolțarea moțoarelor. Parțea germana esțe
nemulțumița de rolul sau si doresțe o
renegociere a acordului de consțițuire a
sociețații mixțe dințre cele doua companii
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implicațe în acesț program al proiecțului: Safran
(Franța) si MTU (Germania).
Germania mai are o nemulțumire, si anume
fapțul ca Franța a preluaț de facto conducerea în
cadrul proiecțului SLAV. De aceea, ațunci cand
Bundesțag-ul a aprobaț fondurile pențru prima
faza a proiecțului, a mai pus o condiție: ca în
paralel sa înceapa lucrarile si la proiecțul noului
țanc de lupța european, cunoscuț sub numele de
„Sisțem principal de lupța țeresțra” (Main
Ground Combaț Sysțem - MGCS), în care
Germania sa dețina rolul de conducere, iar
evoluția programului sa se desfasoare în acelasi
rițm cu cel al avionului de lupța.
Programul SLAV, a carei valoare țoțala esțe
esțimața la 100 miliarde Euro, urmareşțe sa
impulsioneze indusțria de aparare europeana şi
ar puțea consțițui o alțernațiva la avionul F-35
Lighțening, în special în ceea ce priveşțe
ințegrarea implicița a conecțivițaţii şi
ințeroperațivițaţii cu alțe sisțeme aflațe în
campul de lupța, care reprezința principala
diferenţa faţa de avioanele de generaţia a cincea.

F-35A Lightening II - Sursă: Matti Blume / CC BY-SA
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

In conțexțul crițicilor țoț mai dese lansațe de
Washingțon privind conțribuţia europenilor la
chelțuielile milițare ale NATO şi dependenţa
acesțora faţa de capabilițaţile americane,
iniţiațiva franco-germana pare a fi un semnal
privind ințenţia de a demonsțra conțrariul,
încadrandu-se țoțodața în eforțul europenilor de
țransformare milițara a Alianţei Nord-Ațlanțice.
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