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Scrisoare deschisă către cititori
Cu o precizie demnă de un orologiu elvețian, Pulsul Geostrategic a apărut timp de peste 10
ani, mai exact de la 20 martie 2007, la datele de 5 și 20 ale fiecărei luni.
De la primele trei numere distribuite gratuit unor potențiali beneficiari, Pulsul Geostrategic
a crescut treptat, atât ca număr de pagini, cât și ca număr de beneficiari și ca autori care contribuie la realizarea acestei publicații particulare de analiză geopolitică.
Astfel, Pulsul Geostrategic a ajuns să totalizeze în cel 250 de numere deja publicate , peste
12.500 de pagini, toate numerele, Suplimentele, Numerele Speciale, Comentarii, etc fiind disponibile celor abonați pe site-ul www.ingepo.ro, constituindu-se într-o valoroasă colecție. Valoarea acesteia este dată de colectivul care permanent s-a preocupat de realizarea Pulsului
Geostrategic, un colectiv mic dar constituit din profesioniști de mare valoare, cu experiență
îndelungată în diplomație, intelligence, economie, alte domenii. Aceștia au fost completați
treptat cu un număr important de autori, atât din România cât și din alte țări de pe mai multe
continente, numărul lor ajungând în prezent la peste 40.
Au fost realizate, după o completare a documentării la fața locului, numere speciale și suplimente dedicate unor țări: Siria, Liban, Armenia, Republica Moldova, Ucraina, Iordania, Qatar;
sau subiecte importante cum ar fi Al Qaida, Războiul civil din Siria ș.a. INGEPO Consulting a
participat de-a lungul timpului la peste 50 de acțiuni importante (conferințe, simpozioane,
mese rotunde, etc) în țară și străinătate (peste 20 de deplasări), dintre acestea 8 fiind organizate de noi.
Numai în anul 2017 Pulsul Geostrategic a publicat 330 de articole însumând aproape 1.200
de pagini.
În aceste condiții audiența Pulsului Geostrategic a crescut treptat și publicația și-a cucerit un
loc bine definit în cadrul aparițiilor de profil din România dar și din străinătate. În prezent
Pulsul Geostrategic este accesat în aproape 100 de țări de pe toate continentele (mai puțin
Arctica și Antarctica), iar în România suntem accesați în peste 40 de orașe.
Evoluțiile geopolitice din ultima perioadă ne determină ca începând cu noul an 2018 să modificăm periodicitate Pulsului Geostrategic de la o apariție bilunară, la una lunară. Începând
cu acest număr Pulsul Geostrategic va apare o singură dată pe lună, la data de 20 a fiecărei
luni, în structura cunoscută și cu majorarea corespunzătoare a numărului de pagini, astfel
încât să nu ratăm nici un subiect geopolitic considerat de noi important, având importantul
avantaj de a putea urmări mai bine un eveniment în desfășurare sau aborda mai oportun
unele subiecte. Astfel, ca un exemplu, în fiecare număr veți găsi prezentate două cărți în loc de
una, iar celelalte capitole vor fi substanțial îmbogățite.
Vom păstra numerotarea a câte două numere (251,252/20.01.2018; 253,254/20.02.2018...)
până la epuizarea actualelor contracte de abonament. Abonamentele care vor fi contractate
după această dată vor fi ca și până acum, pentru o perioadă de un an, 12 numere, iar prețul
abonamentului va fi rămâne același, pentru ambele apariții (print și electronică).
Vă asigurăm că preocuparea noastră principală va fi în continuare aceea de vă oferi materiale de valoare, analize obiective și oportune, rămânând deschiși oricăror sugestii și propuneri
venite din partea Dumneavoastră.
Cu alese sentimente de prețuire,
PREŞEDINTE&CEO INGEPO Consulting
Director și Editor Şef al Pulsului Geostrategic
General-maior (ret) **
Corneliu Pivariu
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EDITORIAL

Turcia și visul otoman
Corneliu PIVARIU

Președintele Tayyip Recep Erdogan declara odată că: "Democrația este ca un taxi.
Cobori odată ce ai ajuns la destinație." Se pare însă că, luând conducerea AKP, președintele Erdogan a coborât, odată cu partidul, din taxi, înainte de a ajunge la destinație.
Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm faptul că realizările președintelui Erdogan sunt remarcabile, începând de la câștigarea alegerilor din noiembrie 2002, deși
a avut de așteptat până în martie 2003 pentru a-și asuma poziția de prim-ministru.
Spre deosebire de alte partide care au dorit să reprezinte islamul politic în Turcia, AKP
s-a arătat interesat de evoluția spre valorile democratice, secularism și drepturile omului, sprijinind
statutul de membru NATO și aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce i-a permis să atragă un număr
sporit de voturi, dar a obținut doar o treime dintre acestea, suficiente pentru a dobândi două treimi
din numărul locurilor în parlament. Aceasta și ca urmare a creșterii pragului electoral la 10% (pentru
a nu permite accederea formațiunilor kurde în parlament), dar pe care nici alte numeroase alte partide nu au reușit să îl depășească.
În cei 15 ani de când este la putere, Erdogan și AKP au reușit să aducă modificări substanțiale în Turcia. Este vorba în primul rând de nivelul de trai, de la o societate compusă în majoritate din săraci, la o
societate cu o clasă de mijloc puternică. Probabil că cea mai importantă realizare politică pe plan intern a lui Erdogan a fost eliminarea treptată a influenței pe care militarii o aveau în politică.
Începând cu 2013 au început să aibă loc schimbări importante în politica internă, conducerea de
către Erdogan începând să devină tot mai autoritară, cu elemente de totalitarism; ca și Atatürk,
înaintea sa, Erdogan dorește să modifice societatea, dar într-o direcție diferită. El dorește ca femeile
să se întoarcă la rolul tradițional, spunându-le și câți copii trebuie să aibă. De asemenea, școlile religioase au depășit sistemul școlar secular și universal construit de Atatürk. Numărul studenților religioși
a crescut de la 60.000 în 2002 la circa 1,5 milioane în 2016.
Așa-numita tentativă de lovitură de stat din iulie 2016 a permis președintelui Erdogan să procedeze
la o largă epurare a armatei, justiției, a sistemului de administrație publică, care a continuat până la
sfârșitul anului 2017, când au mai fost destituiți câteva sute de funcționari publici și militari, pentru
mai buna consolidare și control a președinției în sectoarele importante. Rămâne de văzut cât de rapid
pot fi găsiți înlocuitori de valoare pentru cei arestați sau destituiți, mai ales că în domeniul militar
aceste epurări nu și-au găsit încă soluția care să garanteze aceeași eficiență a organismului militar. De
aceea vedem și acțiuni pentru creșterea rolului jandarmeriei pe plan extern, mai ales în coordonare
cu alte forțe de poliție eurasiatice.
Jandarmeria turcă avea efective de circa 180.000 militari la sfârșitul lunii noiembrie 2017 (din care
60% profesioniști, inclusiv ofițeri și 40% recruți). Comandamentul jandarmeriei are o cooperare
strânsă cu organisme similare din Italia și Franța, programe de antrenament și echipare comună cu
Macedonia, Gambia și Somalia. Turcia este membru activ al Forțelor Europene și Mediteraneene de
Poliție (FIEP), este observator în cadrul Forței Europene de Jandarmerie (EGF). Pentru 2018 se dorește reactivarea Agențiilor cu Caracter Militar de aplicare a legii din cadrul Organizației Euroasiatice TAKM (după numele fondatorilor - Turcia, Azerbaijan, Kîrgîzstan și Mongolia), fondată în 2013 la Baku.
La sfârșitul anului 2017 președintele Erdogan a efectuat o vizită în Africa, unde în Sudan a convenit
cu președintele sudanez Omar al-Bashir închirierea insulei Suakin, pentru construirea unei baze militare, care se va adăuga celor din Somalia (deschisă în septembrie 2017) și Doha (100 de militari, urmând ca efectivele acesteia să crească la 3.000 de militari). Din 2005 numărul ambasadelor Turciei în
Africa a crescut de la 12 la 38 în prezent.
La 24 decembrie 2017 președintele Erdogan a semnat un decret prin care întregul proces de înzestrare a armatei trece sub autoritatea sa directă.
Oare evoluțiile din domeniul economic vor contribui la realizarea visului otoman? Acestea însă nu
depind exclusiv de președintele Erdogan.
6
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Actualitatea geostrategică mondială

Cristian UNTEANU protectorat păstrează o
In opinia mea, aceasta va fi marea tema a jocu- anumită formă de autorilor geopolitice din 2018. Tendinta a început nomie, cel puţin pe plan
anul acesta, iar acum lucrurile par sa iasa din zo- intern. Este vorba desna confruntarii subterane în cea cea deschisa, pre o nouă formă de
aducand noi incertitudini si tensionand relatiile dominaţie care, chiar dacă păstrează structura
guvernării şi administraţiei locale, permite unei
internationale.
puteri externe să exerseze anumite atribute coloAsta odata cu aparitia a din ce în ce mai multe niale de putere şi control. Pe plan internaţional,
state cu probleme îndestul de grave încat sa poa- Statul Protector să asigure reprezentarea diplota întra în definitia clasica de failed states sau matică şi protecţia cetăţenilor protectoratului,
fiind înca failing states, dar cu evolutii interne Statul Protector asumă de unul singur responsaimprevizibile si rapide care le apropie de situatia bilităţile internaţionale“ (sursa UNIVERŞALIŞ).
falimentului. Totul în paralel cu reînvierea ambitiilor neo-imperiale ale unor foste mari puteri, Mult mai comoda si convenabila datorita suacum în cautarea gloriei pierdute, perspectiva în pletii inerente, formula protectoratului este intecare încearca - si uneori reusesc - sa-si creeze resanta deoarece, pentru Ştatul Protector, nu
(sau recreeze, cum doriti) piete clientelare pro- presupune niciuna dintre obligatiile care decurprii, adesea repetare geografica a vechilor piete geau din statutul colonial (asigurarea administratiei, constructia de infrastructuri strategice,
de influenta directa din timpuri mai vechi.
prezenta de trupe - politie si armata - si asiguraDeoarece este destul de greu de crezut ca va rea de ajutor în caz de catastrofe naturale etc.)
putea urma o noua epoca a aventurilor coloniale, dar poate adauga, fara mari costuri, un nou
revine în atentie principiul aproape uitat al „teren de vanatoare“, în orice caz extinderea
„protectoratelor“, desigur reformulat în limbajul spatiului de influenta directa.
corectitudinii politice al sec. XXI, dar acoperind
în fapt aceeasi realitate proprii unui timp de ma- Numai ca aplicarea ca atare a unui asemenea
rationament în conditiile actuale s-a dovedit a fi
re criză.
imposibil, vezi, spre exemplu, proiectul Peters al
„Protectoratul este un regim care rezultă din „Marelui Orient Apropiat“ sperat de americani.
înţelegerea dintre două state care se caracteri- Asta pur si simplu deoarece puterea militara,
zează în general printr-o repartiţie inegală a oricat ar fi fost ea de covarsitoare în raport cu
competenţelor respective. Este posibil să distin- cele dintr-o regiune sau alta, nu mai poate fi singem între mai multe tipuri de protectorat: protec- gurul criteriu de joc. Drept care, în acest motoratul drepturilor omului şi protectoratele colo- ment, visele neo-imperiale au primit o nouă
niale. În primul caz, două state aparţinând acele- formulare, mult mai interesantă: după foarte
iaşi civilizaţii dintre care unul este mare şi puter- mult timp în istorie, fiecare dintre cei care se
nic, iar celălalt prezintă o populaţie redusă, pot doresc a fi Noii Protectori au lansat un apel de
ajunge la un acord prin care cel de-al doilea stat coagulare generat (sau motivat) de apartese poate pune sub protectoratul celuilalt. În ce nența confesională.
priveşte protectoratul colonial, se deosebeşte de
statutul colonial în măsura în care teritoriul colo- Avem acum, din ce în ce mai vizibila si precis
nial este supus regimului administraţiei directe formulata, o renastere a visului neo-imperial rus
din partea metropolei, în timp ce teritoriul sub bazat pe apelul de reunire a popoarelor componente ale spatiului ortodoxiei. Şi, mai departe, a
7
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formarii unei imagini a Rusiei de salvatoare si,
de ce nu, de protectoare naturala a tuturor
crestinilor aflati în primejdie si amenintati în
mod direct, mai ales în zona Orientului Apropiat
si Mijlociu. Realitatea care aduce Kremlinul pe
un curs direct de coliziune cu Islamul? Deloc,
deoarece - si aici este noutatea exceptional de
importanta al jocului demarat anul trecut - Putin
si Erdogan propun o formula de cooperare mai
mult decat intensiva, respectiv între lumea celor
doua stindarde, ortodox si musulman.
Turcia are propriul sau vis neo-imperial, asta
este deja limpede, dar încearca si ea sa nu-l mai
formuleze ca odinioara prin forta armelor, ci
prin enuntul aceluiasi tip de apel la unitate. Vorbind pentru întregul lumii musulmana, autopropunandu-se ca lider musulman reprezentativ, Protector al cauzei palestiniene si din ce în
ce mai tare exponent radical al sentimentelor
foarte vechi anti-sioniste si anti-americane din
zona, profitand la maximum de contextul creat
de criza provocata de declaratia lui Trump privind mutarea ambasadei ŞUA la Ierusalim. Rusia
si Turcia au mai reusit un joc interesant si cu
dezvoltari imprevizibile pentru viitor, adaugand
alianta sui-generis cu Iranul pentru rezolvarea
problemei siriene, ceea ce a creat deja un nou si
amplu pol de putere în Orientul Apropiat care, la
limita, ar aduce speranta unei posibile rezolvari
(sau macar a unui armistitiu de lunga durata) în
razboiul inter-confesional traditional între suniti
si siiti, acum uniti pe tema palestiniana si luptei împotriva organizatiilor
teroriste. Desenand, chiar daca foarte
greu si fara foarte multe garantii extrem de clare, cadrul foarte larg în care aceasta discutie despre Noii Protectori ar putea sa implice si alte tari
din Organizatia de Cooperare de la
Şhanghai. Aducand deci în acest joc de
reîmpartire a sferelor de influenta în
primul rand China, apoi India, Pakistan dar si statele pe care fiecare le
controleaza deja în Africa.
De ce acum? Pentru ca toti vor sa
profite (inclusiv Uniunea Europeana)
de vidul de putere lasat de Marele
Protector de pana acum, odata cu re8

tragerea ŞUA din spatiul Asiei de sud-est, de relatia din ce în ce mai antagonica a americanilor
cu principalele state occidentale din UE, cearta
care se amplifica cu China, de ostilizarea vizibila
si fara precedent a lumii musulmane fata de politicile Washingtonului si de reaparitia unui climat de Razboi Rece în relatia ŞUA-Rusia.
Cu ce sanse de reusita? Depinde de multi factori. Şi cel mai important se va dovedi, în 2018,
capacitatea ŞUA de a formula noi oferte interesante si cu efect imediat fata de partenerii sai
traditionali, fata de statele europene care-si construiesc acum în ritm accelerat noul lor proiect
coeziv, fata de parteneri ai lumii islamici precum
Egiptul sau statele din Golf, eventual (daca se
mai poate) fata de Pakistan, India si China. Mai
trebuie sa vedem cat de cu adevarat coeziv va fi,
pe plan practic, sentimentul unor tari la apartenenta la spatiul ortodox si, respectiv, la cel islamic, facandu-le sa admita progresiv o relatie de
subordonare fata de eventualii Noi Protectori.
Fie că ne pregătim sau nu pentru asta, fie că
ne interesează sau nu, suntem deja implicați
în acest joc global. Reașezarea de aliniamente de luptă este în curs de desfășurare, odată
cu noile alianțe și redefinirea spațiilor de influență.
Articol
publicat
iniţial
de
Adevărul,
www.addevarul.ro şi republicat cu amabilul accept al autorului.
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Giles MERRITT rui grupare castiga cel mai mare numar de locuri
Inca de la finalul la alegerile europene. In asa fel a castigat Jeanconducerii lui Jac- Claude Junker ca si candidat al Partidului Popuques Delors, euro- lar European de centru-dreapta.
penii au deplans lipsa leadershipului UE. Ne îndreptam catre o perioada tenebroasa din care se
vor afirma urmatorii leaderi, dar este înca timp
sa facem întreg procesul transparent si respectabil. Tot ce este necesar este curaj politic.

Membrii Parlamentului European din întreg
spectrul politic care au adus aceasta inovatie au
afirmat cu convingere ca ea a adus o multasteptata dimensiune democratica la ceea ce fusese un exercitiu inter-guvernamental de comert. Dar sistemul candidatilor de top nu are în
vedere principala problema a UE – aceea a identificarii de leaderi capabili de a atrage aprecierea
si sprijinul public.

Prima piesa din dominoul leadership-ului UE a
cazut, prin apropiata numire a Ministrului de
Finante portughez Mario Centeno ca si Presedinte al grupului european. Urmeaza acum un joc
confuz si obscur de sah tridimensional în care Dimpotriva, el blocheaza candidatii care sunt
nationalitatea, sexul si afilierea politica sunt capabili sa faca acest lucru. Gandindu-ne la anul
mult mai importante decat talentul sau carisma. 2019, desi este destul de devreme, pot aparea
Politicienii de varf ai UE sunt adesea blamati pe multe figuri absconse din randul politicienilor
drept pentru popularitatea în scadere a UE. In nationalisti, care sunt atat de inactivi încat par
cazul în care Comisarii europeni ar fi mai calita- neexistenti. Acest lucru lasa locul la patru potivi, UE ar avea cu siguranta mai mult prestigiu si tentiali candidati din însasi UE, dintre care toti
mai multa autoritate. Asertiunea este valabila asteapta sa fie scosi în afara din cauza cerintelor
mai ales în cazul Presedintelui Comisiei Europe- actualului sistem.
ne.

Unii dintre ei bifeaza criteriul de premier, altii
criteriul de sex. Intr-o oarecare masura toti se
bucura de aprecierea publica, dar nu au carisma.
Ceea ce vor trebui sa aiba toti este dorinta de a
reda elanul UE, facand abstractie atunci cand este necesar de guvernele care obstructioneaza
UE.

Nu trebuie sa faci parte dintr-o clasa închisa ca
sa stii ca presedintii Comisiei sunt alesi pe baza a
trei criterii – unul puternic negat, iar celelalte
doua arhi-cunoscute. Criteriul nerecunoscut este
ca nu se califica cei care fac valuri; multe guverne ale UE îsi amintesc cat de dificil le-a fost cu
actiunile lui Delors care vizau integrarea apro- Margrethe Vestager din Danemarca beneficiaza
fundata.
în mod constant de sprijinul Presedintelui franŞistemul spitzenkandidaten nu se adreseaza cez Emmanuel Macron, iar în rolul sau actual de
principalei probleme a UE – aceea a identificarii „observator” al competitiei politice, este în mare
de persoane capabile sa castige simpatia publica. masura „prietena oamenilor”. Michel Barnier si-a
crescut profilul si a castigat respect pentru moDupa Delors, candidatii trebuiau sa fi fost pre- dul în care a gestionat spinoasa problema a nemieri. Acum acest criteriu este depasit, datorita gocierilor pentru Brexit. Primul Vice-Presedinte
celui de-al treilea criteriu adaugat în anul 2013, al Comisiei, Frans Timmerman este un poliglot
cand Parlamentul European a impus procedura olandez ale carui abilitati de luptator sunt inestispitzenkandidaten – a candidatilor de top. Can- mabile, si mai este si unul dintre apropiatii lui
didatii la presedintia Comisiei trebuie sa aiba Junker, competentul fost premier finlandez Jyrki
sprijinul MPE din propria lor familie parlamen- Katainen.
tara, iar candidatul castigator este deci cel al ca9

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.251,252, Sâmbătă 20 Ianuarie 2018

Nici unul dintre ei nu are nici o sansa în cazul în
care nu se modifica regulile. Toti provin din partide politice aflate în regres electoral si probabil
ar pierde în prima etapa a alegerii candidatilor
de top. In cazul lui Barnier, desi este membru al
Parlamentului European, ar avea nevoie de sprijinul lui Macron, iar partidul de centru al
presedintelui „La Republique en Marche!” este în
prezent în afara unui angajament cu Parlamentul
European.
Nu trebuie sa faci parte dintr-o clasa închisa ca
sa stii ca presedintii Comisiei sunt alesi pe baza a
trei criterii.
Alegerea conducerii UE este o poveste care are
de-a face cu politica marunta si foarte putin de-a
face cu selectarea persoanei care este cea mai
potrivita pentru aceasta functie. Guvernele europene trebuie sa fie convinse sa regandeasca
acest proces în orizontul de timp 2019. Doua reforme cheie sunt vitale.
Prima este ca toti candidatii la functii de top în
UE sa publice un pliant personal care sa inlcuda
obiectivele si programul de lucru pe care si-l
propun. In politica nationala, nimeni nu s-ar
gandi sa candideze în lipsa acestui document.
Acelasi lucru ar trebui sa fie valabil si pentru Comisarii individuali o data ce au fost nominalizati
de guvernul lor. Acestia ar trebui sa concureze în
functie de propunerile pe care le-au inclus în
portofoliile lor, si nu de preferintele noului
Presedinte al Comisiei.

Endy BAYUNI*
„Democrația este atât procedură, cât și conținut. Ea
este un contract social reluat si recalibrat periodic
care leaga toate segmentele
societatii pe orizontala si pe verticala. Desi este
adesea înceata, incomoda si necesita mult timp,
este în continuare o modalitate cuprinzatoare,
corecta si sustenabila de a construi pe trecut, de
a trai prezentul si de a urma viitorul unei
natiuni”. Plecand de la cuvintele profesorului
Anis H. Bajrektarevic despre ceea ce uneste, iata
o perspectiva recenta asupra uneia dintre cele
mai mari democratii ale lumii – aceea a Republicii Indonezia.
Defunctul Şoeharto a devenit imaginea leadershipului în timp ce natiunea este în cautarea
unui presedinte care poate cu adevarat sa faca
lucruri bune.

Imaginile cu presedintele zambind, conducator
al Indoneziei între 1966 si 1998, sunt peste tot,
însotite de cuvintele “piye kabare, isih penak jamanku, tho?” (Ce mai faceţi, era mai bine pe vremea mea, nu-i asa?), amintind faptul ca pentru
unii viata a fost mai buna atunci. Posterele cu
Cea de-a doua mare reforma care este de mult Şoeharto si cuvintele lui au devenit virale de la
pusa pe tapet – votul universal pentru Presedin- alegerile din 2014 si sunt înca în actualitate.
tele Comisiei ca si parte a alegerilor pentru Par- Şoeharto a fost un dictator, nu exista nici un dulamentul European. Pe cat de incomod si compli- biu, desi sprijinitorii sai sustin ca a fost un om
cat ar fi, fortand partidele politice din fiecare nobil. Dar ceea ce transmite posterul este ideea
grupare parlamentara sa desfasoare o campanie ca Indonezia a avut un leader care a facut bine,
electorala la firul ierbii în numele canidatului lor lucruri pe care, sustin adeptii lui Şoeharto, nu a
de top, s-ar adresa gloatei „fara chip si de neales” fost egalat de nici unul dintre cei care i-au urmat.
care pune probleme UE.
Şoeharto, care a condus cu o mana de fier, a inArticol publicat iniţial de Prietenii Europei staurat justitia, securitatea si binele, dar este diswww.friendsofeurope.org şi republicat prin ama- cutabil daca urmasii acestuia au facut sau nu lubilitatea autorului.
cruri mai bune. Conducand tara pentru 32 de
ani, trebuia sa fi realizat ceva, în timp ce urmasii
* Editor-şef la The Jakarta Post a participat la Forumul Societatea Civilă şi Media din Bali, organizat de către Institutul
pentru Pace şi Democraţie şi Consiliul Presei în perioada 5-6 decembrie.
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acestuia au trecut prin alegri democratice perio- Avem de asemenea legislatori care înteleg ludice si au fost limitati de nu mai mult de doua crurile, dar nu sunt eficienti în emiterea de legi
mandate de cinci ani.
care sa reflecte aspiratiile oamenilor. In multe
Intrebarea si mai importanta, care a fost discu- privinte, regimul lui Şoeharto a produs legi mai
tata si la Forumul de Şocietate Civila si Media din bune deoarece nu au trebuit sa treaca prin extinBali, este daca democratia poate sa livreze jus- sele dezbateri prin care trebuie sa treaca în prezent.
titie, securitate si bine pentru toti cetatenii.
Indonezia, care este o democratie de aproape
20 de ani, desi se confrunta în continuare cu dificultati, este un bun caz de studiu pentru a raspunde la aceasta întrebare, printr-o comparatie
a masurii în care cele doua sisteme politice aduc
prosperitate cetatenilor.
Istoricul Indoneziei din 1998 nu a fost unul rau,
poate doar doar subapreciat.
Economia s-a îmbunatatit în mod semnificativ
din punctul de vedere al PIB-ului si al cresterii
pe cap de locuitor, iar guvernul ofera astazi multe servicii, precum asistenta medicala gratuita,
educatie obligatorie gratuita de 12 ani si asistenta financiara pentru cei saraci. Indonezia este
în prezent a saisprezecea cea mai mare economie a lumii si multi considera ca va ajunge în top
10 pana în anul 2025 si în top 5 pana în anul
2040.

Din punct de vedere al securitatii, Indonezia se
confrunta cu provocarea de a asigura protectia
oamenilor care sunt atacati sau persecutati pe
motive rasiale, religioase, de orientare sexuala
sau ideologica.
Atacurile asupra siitilor, adeptii Ahmadiyya,
închiderea fortata a locurilor de cult, recentele
atacuri asupra oamenilor datorita ideologiilor
lor de stanga si revenirea la sentimentele antichinezesti reflecta libertatea despre care vorbim,
iar protectia acestei libertati nu este furnizata
tuturor.
Şoeharto nu ar fi îngaduit aceste lucruri, dar nu
ar fi îngaduit multe alte lucruri, inclusiv disensiunile si diferentele de opinii.

Populismul, premergatorul democratiei si una
dintre modurile care ajuta alegerile, înseamna ca
leaderii vorbesc doar despre lucrurile populare
Avem o clasa de mijloc în crestere, reflectata de si evita problemele fundamentale.
numarul de telefoane mobile, masini si motoci- Este posibil ca aceste aspecte legate de democlete si de apetitul pentru vacante atat în tara, cratie în Indonezia sa fi reînviat amintirea
cat si peste hotare.
„zilelor bune” cu Şoeharto (lasond la o parte asExista libertate sub toate formele, un element pectele grave ale regimului sau), dar ele nu trecare deosebeste prezentul de era lui Şoeharto. In buie sa fie utilizate ca pretext pentru revenirea
aceste conditii, de ce simt unii cetateni ca le lip- la autoritarism.
seste Şoeharto?

Democratia în Indonezia este înca în devoltare.
Juca
m acest joc de doar 20 de ani si înca nu a furPoate ca nu le lipseste cu adevarat, dar le lipseste siguranta, rapiditatea cu care erau luate
decizii si securitatea pe care o asigura acesta. Le
lipseste eficienta si eficacitatea pe care o ofera
un regim autoritar.
Democratia, din pacate, este orice altceva.
Deciziile sunt luate prin intermediul unui proces complex si guvernele se afla adesea în stagnare. Fiecare decizie majora trebuie sa treaca
prin procesul democratic, adica prin dezbateri
publice galagioase si prin deliberari fara sfarsit
ale legislatorilor.
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nizat justitie, securitate si bunastare pentru toa- Era de asteptat. Cu putin înainte de declaratia
ta lumea.
lui Putin, reprezentantii oficiali ai Rusiei au resDemocratia, se spune, este cea mai rea forma de pins complet ideea implicarii fortelor internatioguvernamant, în afara tuturor celorlalte. Alter- nale de mentinere a pacii în conflictul ucrainean.
nativa, un regim autoritar, poate fi rapid si efici- Motivatia comuna a Moscovei a fost citarea
ent. Dar daca autoritarismul înseamna pierderea Acordurilor de la Minsk, care nu prevad o aselibertatii, absenta echilibrului si coruptie ende- menea posibilitate. Apelurile intermitente ale
mica, atunci preferam democratia la orice mo- Kievului de implicare a Natiunilor Unite sau a
Uniunii Europene în procesul de solutionare a
ment.
conflictului au indicat în mod direct dorinta auTrebuie doar sa facem mai multe eforturi prin toritatilor ucrainene de a scapa de orice responintermediul procesului democratic pentru a so- sabilitate în implementarea acestor acorduri.
lutiona aceste probleme. Trebuie sa avem încrePropunerea Presedintelui Federatiei Ruse a dat
dere în democratie.
nastere la numeroase suspiciuni în legatura cu
posibilele motivatii si intentii ale Kremlinului.2 A
fost declaratia lui Putin un simplu siretlic tactic
menit sa puna Kievul la colt? Şau pozitia Rusiei
cu privire la Ucraina s-a schimbat în mod dramaAndrey KORTUNOV tic? Ar trebui sa consideram parametri unei aseTotul a început în urma cu menea misiuni ONU de mentinere a pacii drept o
exact trei luni de zile, în noua linie rosie stabilita de Moscova? Şau repreorasul Xiamen din China. In zinta material pentru negocierile viitoare? In
timpul unei conferinte de pre- sfarsit, catre cine sunt adresate în principiu prosa organizata la finalul sum- punerile Moscovei: catre conducerea ucraineamitului BRICŞ, Presedintele na? Catre participantii formatului Normandia?
Federatiei Ruse Vladimir Pu- Şau catre Administratia Donald Trump?
tin a propus utilizarea Chiar si acum, la trei luni distanta, se dezbat înfortelor internationale de mentinere a pacii de
sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite în
zona de est a Ucrainei. Ideea nu este deloc una
noua: ea a fost discutata într-o mare varietate de
formate, înca din primele luni de confruntare
militara din Donbas. Cu toate acestea, acesta a
fost primul moment în care Rusia a propus
aceasta initiativa de mentinere a pacii la cel mai
înalt nivel. Presedintele Federatiei Ruse a propus un mandat destul de limitat pentru posibilele forte de mentinere a pacii, dar initiativa acestuia a luat prin surprindere toate partile implicate în conflict.1
1. „ În primul rând, consider că prezenţa forţelor ONU de menţinere a păcii, sau pot să spun, a acelora care vor asigura securitatea
misiunii OSCE, este una potrivită. Nu văd nici o problemă aici, dimpotrivă, consider că ea ar ajuta la soluţionarea situaţiei din sud-estul
Ucrainei. Desigur, vorbim exclusiv despre asigurarea securităţii ofiţerilor OSCE. În al doilea rând, aceste forţe trebuie să fie staţionate
exclusiv de-a lungul liniei de demarcare şi nu altundeva. În al treilea rând, decizia se va lua doar după ce părţile s-au dezangajat şi şi-au
retras echipamentele grele. Nici o decizie nu se poate lua fără contact direct cu liderii republicilor populare auto-proclamate Doneţk şi
Luhansk”. (http://kremlin.ru/events/president/news/55535).
2. Primul răspuns oficial detaliat al Ucrainei către Putin a fost inclus în discursul lui Petro Poroşenko din cadrul Consilului de Securitate al ONU din data de 20 septembrie 2017, propunându-se o operaţiune cuprinzătoare de menţinere a păcii pe întreg teritoriul RPD/
RPL, inclusiv de-a lungul graniţei ucraino-ruse, care nu este în prezent controlată de către Kiev (https://www.unian.net/
politics/2145861-poroshenko-obratilsya-k-sovbezu-oon-o-razvertyivanii-mirotvortsev-na-donbasse-video.html).
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ca posibilele raspunsuri. Cu atat mai mult cu cat
discutiile publice despre posibilele moduri de
solutionare a conflictului sunt extrem de emotionale si nu neaparat constructive. Observatorii
straini care nu sunt la curent cu multiplele consultari informale stiu foarte putine lucruri despre ele. Dar, declaratiile, comentariile si interviurile cu principalii actori implicati, aflate la dispozitie, ne ofera o idee generala despre dezacordurile care pana în prezent au stat în calea implementarii discutiilor de mentinere a pacii, precum
si despre ceea ce toti participantii ar trebui sa
faca pentru a depasi dezacordurile dintre ei.
Dorește Rusia (și Ucraina) război?
Urmatoarele argumente se bazeaza pe ideea ca
atat Kievul cat si Moscova doresc sa identifice o
solutie politica la problema Donbasului. Orice
solutie politica ar însemna ca partile sunt dispuse la compromis. Daca cel putin una dintre parti
nu are dorinta si disponibilitatea ceruta si prefera o solutionare violenta în schimb, una care sa
duca la capitularea neconditionata a oponentului, atunci ar fi lipsit de sens sa vorbim despre
posibilitatea unei misiuni de mentinere a pacii.
In cel mai bun caz, am putea observa anumite
acorduri tactice, stabilite pentru a castiga timp,
pentru a se regrupa, pentru a acumula resurse si
a relua presiunile politice (daca nu si pe cele militare) asupra inamicului la momentul potrivit. O
alta posibilitate este ca declaratiile facute de catre parti, cum ca o solutie politica este singura
solutie viabila, nu ar fi nimic altceva decat o propaganda. Presupunerea ca partile sunt deschise
catre compromis politic poate fi desigur criticata, dar daca nu permitem aceasta posibilitate, am
putea pune capat acestei discutii în acest moment si în acest loc.
Alte suspiciuni sunt ca Kievul nu este pregatit
acum sa renunte la Donbas, iar Moscova nu doreste sa absoarba RPD si RPL si sa le asigure statutul de „state nerecunoscute”. Asa cum se stie,
multi cetateni rusi pun la îndoiala validitatea
primei solutii, iar altii pun la îndoiala legitimitatea celei de-a doua variante. Cu siguranta, poate
doar liderii celor doua state cunosc planurile care se discuta în guvernul rus si în cel ucrainean.
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Cu toate acestea, declaratiile oficiale ale ambelor
parti ne permit sa consideram ipotezele emise
mai sus ca fiind justificate si drepte.
Cea de-a treia ipoteza importanta este ca cei
patru ani de conflict au învatat Moscova si Kievul
sa evalueze actuala situatie si perceptia pe care o
are despre partea adeversa într-un mod foarte
realist. In anul 2014, unii cetateni din Rusia considerau ca Ucraina se poate dezintegra în orice
moment, ca dificultatile economice în crestere ar
submina fundatia socio-politica a nationalismului ucrainean si ca Vestul nu ar putea sau nu ar
dori sa pastreze regimul de la Kiev la suprafata.
Acum, la finalul anului 2017, nici o persoana inteligenta nu poate sa mai sustina o astfel de idee.
Pe de alta parte, o idee raspandita în Ucraina este ca economia rusa se va prabusi rapid sub greutatea sanctiunilor occidentale, ca sprijinul politic al lui Putin se va darama si ca în curand Rusia
se va confrunta cu un nou 1991. In prezent, un
astfel de scenariu pare a fi luat dintr-un univers
paralel, neavand nimic de-a face cu actuala stare
de fapte din Rusia.
Uitandu-ne în urma, trebuie sa admitem ca atat
Moscova, cat si Kievul (sau mai degraba, cetatenii rusi si ucraineni) au dat dovada de constanta,
rezinstenta si flexibilitate. Acest lucru a surprins
multi observatori straini. Poate fi numita nadejde sau încapatanare, sau poate fi pusa pe seama
agresivei propagande guvernamentale. Lucrurile
raman însa neschimbate: cetatenii ucraineni si
cei rusi, cu exceptia unor dizidenti, sunt pregatiti
sa îndure costurile cauzate de conflictul din Donbas.
Aceasta înseamna ca sperantele anterioare ale
Kievului si ale Moscovei de solutionare a situatiei în timp scurt, ca timpul era „de partea
lor” si ca victoria este garantata deoarece cauza
este una dreapta, nu au avut nici o sansa în nici
una dintre partile aflate în conflict. Nici una dintre parti nu va obtine o victorie decisiva în viitorul imediat sau pe termen scurt. O criza amanata
va însemna acumularea de probleme pe termen
lung atat pentru Ucraina, cat si pentru Rusia. In
acest conflict, timpul lucreaza împotriva Kievului
si a Moscovei, chiar daca oamenii din ambele state s-au adaptat oarecum la viata într-o forma ca13
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re parea complet de neconceput în urma cu doar fortele ruse de mentinere a pacii nu pot fi forte
patru ani.
neutre din punct de vedere politic, avand în vedere actualele relatii dintre Moscova si Kiev. De
De ce se teme Kievul și Occidentul?
fapt, în mod traditional, misiunile de mentinere a
In cele trei luni care au trecut de cand Putin a pacii exclud posibilitatea participarii statelor cafacut anuntul s-au facut nenumarate comentarii, re se afla la granita zonelor în care sunt descritici si contra-propuneri din partea conducerii fasurate forte de mentinere a pacii.
ucrainene, a expertilor si a analistilor. Ideea
fortelor de mentinere a pacii a determinat o
reactie la fel de vie si în Occident. O parte a
Recunoașterea autorităților RPD și RPL.
reactiilor au fost lipsite de o anumita coerenta si Pe durata conflictului din estul Ucrainei, Kievul a
consistenta, dar raspunsul în sine ne permite sa demonstrat un permanent refuz de a avea de-a
stabilim cateva concluzii în legatura cu nemultu- face cu conducerea nerecunoscutelor republici
mirile Kievului si ale partenerilor occidentali vis- RPD si RPL ca si a doua parte la negocierile de
a-vis de propunerea rusa.
mentinere a pacii, un aspect asupra caruia Rusia
a insistat constant în propunerile sale. Ucraina
considera ca orice interactiune directa cu actuala
Donbasul ca și conflict înghețat. În primul conducere a Donbasului cu privire la chestiuni
rand, dispunerea fortelor de mentinere a pacii de mentinere a pacii ar însemna efectiv recuexclusiv de-a lungul liniei de demarcatie dintre noasterea acelei conduceri ca si reprezentanti
partile aflate în conflict ar putea transforma legitimi ai cetatenilor din RPD si RPL. Acest lucru
Donbasul într-un alt „conflict înghetat”.3 Acest este de neconceput din punct de vedere politic
tip de dispunere ar însemna recunoasterea sta- pentru Kiev. Bunaoara, Kievul considera ca orice
tutului, ceea ce, asa cum este ilustrat si în cazul negocieri de pace ar trebui sa se desfasoare exaltor conflicte înghetate, inclusiv din fosta URŞŞ, clusiv cu Moscova si ca este datoria Moscovei sa
ar ajunge adesea în mainile separatistilor. Kievul se asigure ca „marionetele” sale implementeaza
citeaza Transnistria si Abhazia ca si exemple, un- acordurile stabilite.
de delimitarea partilor nu a ajutat la solutionarea respectivelor conflicte, ci a consolidat si accelerat procesele centrifuge. Acest lucru înseamReducerea presiunilor occidentale asuna ca „linia de diviziune” ar putea pune capat po- pra Rusiei. Decizia de a lansa o operaţiune de
sibilitatii ca Donbasul sa fie ulterior integrat în mentinere a pacii în estul Ucrainei, în orice forviata politica, economica si sociala a Ucrainei.
mat, ar putea duce la activarea fortelor din Occident care au sustinut permanent reluarea cooperarii cu Moscova, inclusiv ridicarea sau reduceLegitimizarea prezenței militare ruse. rea sanctiunilor aplicate Rusiei. Un astfel de sceKievul considera ca în cazul în care în contingen- nariu îngrijoreaza pe drept actuala conducere a
tul de mentinere a pacii ar fi incluse si forte ruse Ucrainei. In opinia Kievului, însusi faptul ca Ru(o chestiune asupra careia autoritatile din RPD si sia a venit cu propunerea de a desfasura forte de
RPL insista), Moscova îsi va putea asigura o pre- mentienere a pacii indica faptul ca sanctiunile
zenta militara legitimizata în estul Ucrainei, sub occidentale nu au efectul scontat. Prin urmare,
egida Organizatiei Natiunilor Unite. In plus, pentru a se înregistra progrese în vederea so3. Putem cita, de exemplu, următoarea declaraţie a Ministrului ucrainean de Externe Pavlo Klimkin:”Nu avem nevoie de un conflict
îngheţat aici, pur şi simplu deoarece Rusia are nevoie de el prin definiţie. Întreaga logică a acţiunilor Rusiei se rezumă la încercarea de
a ne influenţa şi de a ne destabiliza prin intermediul Donbasului ocupat, prin intermediul coloniei ruseşti din Donbas. De aceea, chiar şi
această propunere schizofrenică a Rusiei de a proteja OSCE prin intermediul forţelor de menţinere a păcii (a se citi: să ofere protecţie de
Rusia însăşi, pentru că nimeni nu îî poate influenţa acolo) contribuie de asemenea la îngheţarea conflictului. Acelaşi lucru poate fi spus
şi despre poziţionarea forţelor de menţinere a păcii de-a lungul liniei de contact, care nu înseamnă nimic altceva decât crearea unei noi
frontiere”.(https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2312434-klimkin-nazvav-rosijsku-rezoluciu-po-mirotvorcamsizofrenicnou.html).
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lutionarii conflictului, trebuie mentinute si poate
Forțele de menținere a păcii ca și pretext
chiar intensificate presiunile asupra Moscovei.
pentru revizuirea acordurilor de la Minsk.
Versiunea ucraineana a unei posibile operatiuni
de mentinere a pacii ridica o serie de întrebari
De ce se teme Moscova și RPD/RPL?
Moscovei în legatura cu viitorul acordurilor de la
Ultimele trei luni au demonstrat lipsa de vointa Minsk. Rusia suspecteaza Kievul de încercarea
a Rusiei de a face orice concesii fundamentale de a utiliza noul plan de solutionare ca si pretext
Kievului si partenerilor sai occidentali. Moscova pentru revizuirea acordurilor de la Minsk sau
se opune versiunii ucrainene de misiune inter- chiar de abandonare a lor în întregime, îndeo6
nationala de mentinere a pacii (prin extinderea sebi a stipularilor care privesc reforma politica.
zonei vizate la toata RPD si RPL si la granita de In plus, în cazul în care se va implementa versiustat cu Rusia; refuzului Kievului de a negocia cu nea ucraineana, Moscova si-ar pierde toata influconducerea de la Donbas; respingerea ideii im- enta asupra situatiei, devenind un martor extern
plicarii directe a Rusiei în operatiunile de la nationalistii ucraineni angajati în operatiunile
mentinere a pacii etc).4 Obiectiile Kremlinului au de „curatare” din Donbas. Cat priveste Moscova,
devenit si mai ferme atunci cand au fost transmi- angajamentul statelor occidentale pentru acorse prin intermediul liderilor republicilor nerecu- durile de la Minsk nu reprezinta o garantie suficienta ca acordurile vor fi respectate de catre
noscute Donetk si Luhansk.
Kiev.7
Scenariul masacrului în Donbas. În centrul obiectiilor Rusiei se afla suspiciunea ca un
continget international de mentinere a pacii nu
va fi în masura sa ofere suficienta securitate
populatiei din Donbas, mai ales avand în vedere
extinsele sentimente radical nationaliste si sentimentaliste din societate ucraineana.5 Moscova
arata ca conducerea ucraineana este incapabila
sa controleze numeroasele grupuri armate autonome si miscari politice radicale paramilitare
care ar putea teroriza teritoriile RPD/RPL, sa îi
ameninte pe oponentii politici si sa contribuie la
raspandirea crimei în regiune. Acest lucru ar putea fi urmat de noi valuri de refugiati din Donbas
catre Rusia.

Flexibilitatea Moscovei ar duce la presiuni mai mari asupra Rusiei. În timp ce guvernul ucrainean se teme de erodarea consensului
anti-rus al Occidentului si de diminuarea presiunilor asupra Moscovei, guvernul rus are motive
de a crede ca în cazul în care Moscova ar face
orice concesii semnificative cu privire la pacea
din Donbas, Kievul si Occidentul (cel putin Ştatele Unite ale Americii) ar considera acest lucru un
semn de slabiciune din partea Rusiei si ar putea
încerca sa aplice presiuni mai mari asupra Moscovei.8 Daca Rusia decide sa renunte la Donbas,
Crimeea ar putea deveni urmatoarea tinta a Occidentului.

4. După întâlnirea cu Trimisul Special al SUA pentru Ucraina Kurt Volker de la Belgrad din data de 13 noiembrie 2017, Preşedintele
rus al Alde Vladislav Surkov a afirmat că din cele 29 de propuneri făcute de Statele Unite, Rusia a fost de acord doar cu trei, cele care în
general reiterau respectarea acordurilor de la Minsk (https://www.gazeta.ru/politics/2017/11/14_a_10985108.shtml).
5. Aşa cum Putin a afirmat în cadrul Conferinţei Clubului Valdai din luna octombrie „Închiderea graniţei între Rusia şi republicile nerecunoscute va duce la o situaţie similară cu Srebrenica. Va fi un masacru acolo. Noi nu putem să permitem acest lucru şi nu îl vom face
niciodată”. (http://kremlin.ru/events/president/news/55882).
6. Există temei pentru astfel de preocupări. Gândiţi-vă, de exemplu, la recentele declaraţii făcute de Ministrul de Interne Arsen Avakov
(https://rian.com.ua/politics/20171128/1029853624.html).
7. Moscova se referă îndeosebi la evenimentele care au avut loc la Kiev în data de 21 februarie 2014, când mai mulţi oficiali europeni
au facilitat un acord între Preşedintele Victor Ianukovici şi opoziţia politică din Ucraina într-o perioadă de tranziţie care a fost ulterior
întreruptă de către opoziţie cu „complicitatea” Occidentului. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882).
8. Atunci când Jon Huntsman Jr., noul Ambasador al Statelor Unite în Rusia, a condiţionat ridicarea sancţiunilor SUA de progresul
obţinut în Donbas (https://topspb.tv/programs/stories/466132/), reacţia generală a politicienilor ruşi şi a experţilor a fost una extrem
de sceptică. Marea majoritate a comentatorilor considerau că sancţiunile sunt aproape permanente, şi că orice ar face Moscova, decizia
luată de Congresul SUA este una ireversibilă, indiferent de dorinţele Administraţiei Trump.
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Moment nepotrivit pentru concesii. Din
punctul nostru de vedere, Moscova nu considera
ca cele mai recente propuneri ale Kievului, care
au fost sprijinite de catre Occident, reprezinta un
compromis. Daca Rusia accepta aceste propuneri, ar fi dificil sa le prezinte ca si o alta victorie
politica externa (nici macar o victorie formala) a
Kremlinului în fata publicului din tara si din afara tarii. Campania prezidentiala va începe în curand în Rusia, iar Kremlinul poate folosi victoriile de politica externa din ultimii ani pentru a-si
spori sansele de castig. Ceea ce înseamna ca orice „retragere” pe frontul ucrainean ar avea loc la
un moment nepotrivit în cel mai bun caz. Actiunea ar fi acompaniata de riscuri politice inutile.
Pe de alta parte, Kremlinul atrage atentia asupra
multor incertitudini care persista în Occident,
inclusiv criza politica din Ştatele Unite si incapacitatea Cancelarului german Angela Merkel de a
forma o coalitie de guvernamant. Din perspectiva Moscovei, ar fi de preferat amanarea discutiilor serioase cu privire la problema ucraineana
pana vara sau toamna viitoare.

Unde se poate găsi compromisul? Ca şi
caracteristica a oricarei crize internationale
complexe si multi-fatetate, situatia din estul
Ucrainei reprezinta un amestec de factori subiectivi si obiectivi, circumstante externe si interne, ambitii personale si trenduri sociale pe termen lung, interese specifice ale grupurilor politice individuale de interese si greseli banale cauzate de incompetenta sau necunostinta în cauza
a partilor. De aceea, solutiile la aceasta problema
– la plural , deoarece nu exista o solutie unica –
ar trebui identificate la diferite niveluri si pe planuri diferite. Mai jos sunt prezentate cele mai
esentiale ingrediente necesare pentru o misiune
de mentinere a pacii în estul Ucrainei.

retragerea armamentului greu si implementarea
activitatilor de monitorizare). Acest obiectiv ar
trebui sa aiba în vedere prioritatile cu privire la
teritoriul în care fortele de mentinere a pacii
sunt initial desfasurate (linia de demarcare) si la
mandatul initial al acestor forte (împiedicand
posibilele încalcari ale acordului de încetare a
focului, indiferent de care dintre parti nu respecta acordul). Pentru Rusia ar fi bine daca s-ar lua
în calcul extinderea mandatului propus initial
pentru a include nu doar protectia observatorilor Organizatiei pentru Şecuritate si Cooperare
în Europa (OŞCE), ci si asigurarea unui acord
stabil. Acest mandat trebuie sa includa dimensiunea fortelor, armamentul aflat în posesie si
dreptul de a utiliza acest armament împotriva
celor care încalca acordul. Ucraina nu ar trebui
sa insiste asupra acordarii castilor albastre si a
altor functii în acest moment. Pe masura ce lucrurile avanseaza, fortele de mentinere a pacii
vor primi un mandat nou si mai extins.
Ieșirea din sfera fantomelor trecutului.
Unele dintre preocuparile celor doua parti sunt
exagerate. Şi asta într-o exprimare frumoasa.
Şpre exemplu, este destul de dificil de crezut ca
în conditiile actuale orice stat membru NATO –
indiferent de cat de fierbinti sunt rugamintile
Kievului – va trimite contingente militare semnificative pentru o misiune de mentinere a pacii în
Donbas, si cu siguranta nu înainte de a obtine
suficiente garantii de securitate de la RPD si RPL.
In plus, procedurile ONU existente referitoare la
formarea si conducerea fortelor de mentinere a
pacii exclud chiar si în teorie posibilitatea ca un
singur stat (inclusiv Rusia si Ştatele Unite) sau
un grup de state (inclusiv NATO) sa controleze
unilateral desfasurarea unei operatiuni de
mentinere a pacii. Şe pare ca o forta de mentinere a pacii va include reprezentanti ai statelor care sunt agreate de Kiev si Moscova, iar totul va
depine de vointa politica a celor doua parti si de
disponibilitatea lor de a face compromisuri echilibrate.

Acordul cu privire la prioritățile actuale.
Desi diferitele sarcini ale misiunii de mentinere
a pacii sunt de foarte mare importanta, cel mai
urgent si important obiectiv este încheierea violentei, a pierderii de vieti si asigurarea implementarii primelor trei conditii ale acordurilor de
Utilizarea experiențelor din trecut. Expela Minsk (un acord bilateral de încetare a focului, rienta operatiunilor trecute de mentinere a pacii
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nu sprijina ideea ca negocierile cu entitatile nerecunoscute dintr-un anumit teritoriu ar reprezenta primul pas catre recunoasterea internationala a acestor entitati. Şpre exemplu, Organizatia
Natiunilor Unite si-a coordonat activitatile de
mentinere a pacii din Cipru cu guvernul Ciprului
de Nord de mai multi zeci de ani, înca de cand
Turcia a invadat insula în vara anului 1974, desi
entitatea teritoriala nu este recunoscuta de nimeni în afara de Turcia. O situatie similara a aparut prin numeroasele încercari facute prin Conferinta pentru Şecuritate si Cooperare în Europa
(CŞCE) si apoi prin OŞCE de a media problema
din Nagorno-Karabah: prezenta reprezentantilor
din Nagorno-Karabah la masa negocierilor din
1992 nu a dus si nu va duce la recunoasterea teritoriului ca si subiect legitim de drept international. Nu exista nici un dubiu ca în cazul în
care partile sunt de acord si demonstreaza flexibilitate si creativitate, si pentru Donbas se poate
agrea o formula similara.
Responsabilitate comună pentru misiunea de menținere a păcii. Observând cererile
Ucrainei catre aceasta din urma – ca Rusia sa nu
ia parte la operatiunea de mentinere a pacii si ca
negocierile cu autoritatile din Donbas sa nu aiba
loc – ajungem la întrebarea logica despre cine va
garanta activitatea neîntrerupta de mentinere a
pacii din Donbas. Este Kievul pregatit sa-si asume singur responsabilitatile pentru incidentele
inevitabile, izbucnirile de violenta si atacuri asupra fortelor de mentinere a pacii? Şe pare ca la
acest moment, interesele Ucrainei ar fi mai bine
servite prin implicarea directa atat a Moscovei,
cat si a autoritatilor Donbasului. Particularitatile
unei astfel de implicari sunt o alta chestiune. Experienta Grupului Trilateral de Contact pentru
Ucraina ar trebui revazuta, la fel ca si experienta
interactiunii practice dintre misiunea de monitorizare a OŞCE si autoritatile din Donbas. Cat despre Rusia, rolul sau strategic ar trebui sa fie definirea mandatului operatiunii de mentinere a pacii conform Consiliului de Şecuritate al ONU, precum si planificarea si monitorizarea acestei operatiuni. Cat despre forte ruse de mentinere a pacii în Donbas, o forma de prezenta, fie ea si una
simbolica, ar fi o garantie în plus ca toate partile
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aflate în conflict vor respecta termenii acordului
de mentienre a pacii.
Asumarea dinamicii acordului. Multe dintre dezacordurile dintre Moscova si Kiev ar fi
mai putin importante daca mandatul, zona de
desfasurare si durata posibilei misiuni de
mentinere a pacii ar fi considerate ca avand valori dinamice, si nu statice. Cu alte cuvinte, misiunea ar trebui considerata ca si un set de etape
succesive, cu obiectivele fiecarei etape succesive
definite prin realizarile etapei anterioare. Şpre
exemplu, ar fi corect sa asteptam ca aria de desfasurare a misiunii sa se extinda gradual (pana la
granita dintre Rusia si Ucraina), potentialul sau
sa creasca în timp, iar functiile sale sa treaca
treptat de la obiectivele initiale (asigurarea încetarii ostilitatilor) la chestiuni mai complexe
(inclusiv, de exemplu, asistenta tehnica în organizarea alegerilor locale). Atat Kievul, cat si Occidentul se tem ca Moscova îsi va asuma dreptul
de a bloca tranzitia la urmatoarea etapa daca nu
va fi multumita de rezultatele curente ale misiunii de mentinere a pacii. Cu toate acestea, Rusia
îsi va rezerva un astfel de drept indiferent de
modul în care sunt utilizate fortele ONU de
mentinere a pacii. Misiunea de mentinere a pacii
va avea propria sa dinamica si inertie; din punct
de vedere politic este întotdeauna mai dificil sa
blochezi continuarea unei misiuni de succes decat sa împiedici lansarea unei noi misiuni.
Sincronizarea misiunii de menținere a
păcii cu implementarea acordurilor de la
Minsk. Există opinia conform căreia din moment ce formatul Normandia a ajuns într-un impas, iar atentia de la consultarile pentru solutionarea situatiei din Donbas a trecut la „diplomatie
rapida” exercitata de succesorul lui Kurt Volker
ca si Trimis Şpecial al ŞUA pentru Ucraina, viitoarea misiune de mentinere a pacii ar trebui sa
înlocuiasca
mecanismele
si
procedurile
„învechite” conturate prin acordurile de la
Minsk. In loc de a deveni o alternativa la acordurile de la Minsk, misiunea ar trebui sa reprezinte
un instrument în plus pentru implementarea lor.
Un astfel de instrument nu este mentionat în tex17
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tul acordurilor de la Minsk, dar nici nu contrazice spiritul documentului sub nici o forma. Dupa
ce va fi asistat partile aflate în conflict la implementarea primelor trei puncte ale acordurilor,
misiunea de mentinere a pacii poate sa treaca la
alte puncte, inclusiv distribuirea de ajutor umanitar, dezarmarea diferitelor grupari ilegale,
aplicarea legii si a ordinii etc. Programul acordurilor de la Minsk va trebui sa fie revizuit cu siguranta pentru a reflecta progresele misiunii de
mentinere a pacii.

Cristian UNTEANU
Ce au publicat nu de
mult cercetatorii Şvetlana Şavranskaya and
Tom Blanton de la
Washington University
National Şecurity Archive reprezinta un acces
deschis, pentru prima oara la un asemenea nivel
de complexitate, la documentele pana acum
strict secrete relatand discutiile avute, în perioada De acelasi autor Neasteptata si foarte periculoasa idee a „guvernarii din exil“ 2018: Cine vor
fi „Noii Protectori“? Independenta postindependenta: propunerea care uimeste Europa
imediat urmatoare caderii Cortinei de Fier, între
responsabilii politici de cel mai înalt nivel din
ŞUA, URŞŞ, Germania Federala, RDG, Cehoslovacia, Franta privind oferirea unor garantii de securitate catre URŞŞ în ce priveste posibila viitoare extindere a NATO. Concluzia celor doi cercetatori americani este ca în perioada 1990-1991
„mai multi dintre liderii din spatiul occidental
respingeau ideea ca tarile din Europa Centrala si
de Est sa adere la NATO“, afirmatie întarita de
continutul celor 30 de documente prezentate
integral, unele chiar în facsimil, implicand mari
personalitati: Baker, Bush Şr., Gorbaciov, Gensher, Kohl, Gates, Mitterand, Thacher, Hurd, Havel, James Major, Şhevarnadze, D. Hurd, Paul H.
Nitze.

Menținerea perspectivei pan-Europene.
Exista cu siguranta o legatura bilaterala cauzala
între actuala criza din Ucraina si problemele mai
generale legate de securitatea europeana (sau
euro-atlantica). Atata timp cat criza ucraineana
ramane nerezolvata, sistemul de securitate european nu poate fi indivizibil, iar noua diviziune de
est a continentului nu poate fi depasita. In acelasi timp, criza ucraineana nu poate fi solutionata în totalitate daca toate eforturile sunt centrate
doar pe ea, si nu au în vedere si contextul extins
al problemelor europene. Reinstaurarea pacii în
Donbas, normalizarea relatiilor dintre Rusia si
Ucraina si identificarea unor noi cai de abordare
a securitatii europene în general trebuie sa fie
considerate obiective paralele, si nu unele consecutive. Vor fi necesari multi ani si poate chiar
decenii pentru a solutiona aceste probleme. In
orice caz, lansarea unei misiuni ONU de
mentinere a pacii în Donbas poate deveni un pivot pentru politica europeana, prin care evolutiile negative pot fi înlocuite cu evolutii pozitive.
Nu ne ramane decat sa speram ca aceasta schimbare va avea loc în anul 2018. Cu cat dureaza
mai mult actuala criza, cu atat va fi mai greu sa Veti avea posibilitatea sa cunoasteti detalii abfie depasita.
solut necunoscute pana acum din negocierile, pe
cat de dure pe atat de precise, privind viitorul
statut de securitate al tarilor fost comuniste din
Europa Centrala si de Est, dar si al asigurarilor
multiple, „în cascada“ primite la acea vreme de
conducatorii sovietici privind intentiile de viitor
ale NATO. Dat fiind caracterul absolut exploziv al
acestor documente precum si implicatiile lor privind întelegerea tuturor tensiunilor din prezent
(începute atunci, aparent disparute o vreme prin
aparenta acceptare din partea Rusiei a unui inevitabil proces de extindere a NATO, revenite
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acum în actualitate odata cu începerea unei noi
faze de Razboi Rece, cred ca cea mai buna si mai
corecta solutie este sa aveti aici un acces direct
la sursa, adica articolul respectiv în finalul caruia
aveti documentele de sprijin.
Au primit într-adevar liderii sovietici asigurari
formale ca nu era programata si nici macar nu
exista o intentie privind o extindere a NATO, singurul subiect de atentie fiind statutul RDG si viitorul procesului german de reunificare?
„Faimoasa asigurare data de Şecretarul de Ştat
James Baker «nici un centimetru înspre Est» privind extinderea NATO, data cu ocazia unei întalniri avuta cu Gorbaciov pe 9 februarie 1990, facea partea dintr-o cascada de asigurari privind
securitatea RŞŞ date lui Gorbaciov si altor conducatori sovietici de catre liderii occidentali în
cadrul procesului reunificarii Germaniei în 1990
si 1991... Prima asigurare concreta în acest sens
data de lideri occidentali în privinta NATO a fost
însa pe 31 ianuarie 1990 de Hans-Dietrich Gensher, ministrul de Externe al RFG, într-un discurs
tinut la Tutzing în Bavaria. Ambasada ŞUA de la
Bonn a informat ca Gensher a spus foarte clar ca
«schimbarile petrecute în estul Europei si procesul de reunificare german nu trebuie sa duca la
probleme privind interesele de securitate sovietice. Din aceasta cauza, NATO ar trebui sa excluda o extindere a teritoriului sau catre est, adica
sa se apropie mai mult de frontierele sovietice».“
Concret, cum suna oare o astfel de „asigurare
de securitate“? Iat-o pe cea rostita de Douglas
Hurd, ministrul de Externe al Marii Britanii în
conversatia acuta cu Gensher: „Rusii trebuie sa
primeasca o oarece asigurare cum ca, spre exemplu, daca Guvernul polonez se decide într-o zi sa
paraseasca Pactul de la Varsovia, a doua zi nu se
vor alatura NATO“. In acelasi spirit, în iulie 1991,
Manfred Woerner, pe atunci Şecretarul General
al NATO, într-o reuniune de nivel înalt cu liderii
sovietici, ca „Nu ar trebui sa permitem... izolarea
URŞŞ de comunitatea Europeana“, iar memorandumul rusesc relatand întalnirea respectiva precizeaza ca „Woerner a subliniat ca atat el, cat si
Consiliul NATO sunt împotriva extinderii organizatiei (13 dintre cei 16 membri au sprijinit acest
punct de vedere)“.

www.ingepo.ro

Cand s-a produs schimbarea de optica a lumii
occidentale? Imediat dupa ce a început sa se produca fenomenul de disolutie politica a URŞŞ, urmat de desprinderea din sistem a unor republici
care au devenit state independente. In acel moment, liderii occidentali au apreciat ca urma sa
se formeze un vid de securitate care sa se poata
transforma foarte repede, pe o suprafata teritoriala enorma, într-o sursa de amenintare directa
la adresa NATO. Fenomenul respectiv a fost sesizat ca atare si apreciat corect de liderii din tarile
central si est europene, aflate în acel moment în
fata unei amenintari imediate la adresa propriei
lor securitati, cea care functionase pana atunci
ca una de sistem (Tratatul de la Varsovia) si care, brusc, fusese anulata, punandu-le în situatia
dramatica de a fi obligate sa se restranga doar la
fortele armate proprii. Din acel moment a început actiunea lor diplomatica, folosind toate resursele de lobby disponibile, pentru a convinge
NATO de necesitatea unei extinderi care sa fie în
interesul reciproc.
Ştim foarte bine cat de dificil a fost acest proces
si care au fost sacrificiile pe care le-a presupus.
Dar, prin lectura documentelor pe care le aveti
acum la dispozitie, poate reevaluam corect conditiile în care evoluau tarile fost comuniste imediat dupa caderea Cortinei de Fier, într-un climat
deloc favorabil, dominat de neîncrederea izvorata din decenii de confruntare ideologica dar si,
dupa cum se vede, din dorinta de atunci a Occidentului de a pastra o relatie de securitate convenabila cu URŞŞ. Disparitia URŞŞ, partenerului
caruia i s dadusera asigurarile initiale, a declansat un vast proces de reevaluare în cancelariile occidentale, exact în momentul în care Rusia
lui Boris Eltin parea sa se afunde într-un haos pe
cat de adanc, pe atat de impredictibil la nivelul
consecintelor de securitate.
Şi, poate, putem sa realizam valoarea reala a
prezentei noastre în sistemul nou de securitate
comun NATO si UE prin evaluarea corecta a
punctului de plecare. Dar stiind în acelasi timp
ca simpla noastra prezenta, daca nu este activa si
întarita de elementele unei participari complexe
responsabile, nu este o garantie în sine si ca nimic nu este irevocabil. Iar contributia asteptata
trebuie sa fie cea care vine din partea unui stat
19

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.251,252, Sâmbătă 20 Ianuarie 2018

predictibil, cu o democratie consolidata si care-si
asigura propriile mijloace nationale de disuasiune si aparare. Aceasta era, pe fond, temerea occidentalilor la începutul anilor '90: aparitia în joc a
unor state impredictibile, cu evolutii ciudate si
nepregatite pentru exercitiul democratic.

Daca comunitatea minoritara turca din regiunea Tracia, în nord-estul Greciei, a asteptat si a
salutat cu entuziasm “istorica” vizita a lui Erdogan, în schimb, oficialii de la Atena, în frunte cu
premierul Alexis Tzipras, au avertizat clar, înca
înainte de începerea vizitei :”nici o discutie nu va
Şi exact aceasta este, pe alte coordonate și în avea loc în legatura cu renegocierea tratatului de
alți termeni, miza jocului de acum, în momen- la Lausanne”.
tul în care par să se reașeze jocurile geostra- Istoria relatiilor bilaterale dintre Ankara si Atetegice din regiunea noastră, concentrate pe na nu este lipsita de tensiuni si dosare conflictu„falia de securitate“ din estul UE și NATO. Din ale spinoase, de la situatia patrimoniului bizanpunctul meu de vedere, în acest spirit trebuie tin aflat în custodia Turciei, la reunificarea insulecturate documentele declasificate acum și lei Cipru pana la statutul minoritatii turce din
care, chiar dacă aparțin istoriei, prezintă o nordul Greciei sau la frontierele din Marea Egee
serie de avertismente demne de luat în seamă si, mai recent, la refuzul Atenei de a satisface cepentru prezent.
rerea de expulzare a unor ofiteri turci refugiati
Articol publicat iniţial de cotidianul Adevărul, în Grecia dupa tentativa nereusita de puci din
www.adevarul.ro şi republicat cu amabilul accept vara anului 2016.
al autorului.

Dinu COSTESCU
Intre grija pentru binele vecinilor sai sirieni si
irakieni (minus kurzii) si mobilizarea natiunii
musulmane împotriva lui Donald Trump,
presedintele Turciei, Recep Teyyip Erdogan, a
gasit timp, în luna decembrie, pentru a efectua o
vizita si la vecinii greci, prima pe care un
presedinte turc o efectueaza pe pamantul Elladei
în ultimii 65 de ani.
Chiar înainte de a pleca spre Atena, înaltul
oaspete a produs grecilor frisoane prin declaratia de presa în care îsi dezvaluia intentia
si dorinta ca, în convorbirile cu preopinentii
de la poalele Acropolei, sa puna în discutie
nici mai mult, nici mai putin decat posibilitatea unei revizuiri “reciproc benefice” a Tratatului de la Lausanne, din 1923, document
prin care au fost stabilite frontierele dintre
cele doua state vecine, fiind creat, totodata,
si un cadru juridic pentru eventuale schimburi de populatii între Grecia si Turcia.
20

Era firesc, în atari conjuncturi, ca referirile
presedintelui Erdogan la o dorita revizuire a
frontierelor sa provoace o unda de soc la Atena
si sa astearna un strat de gheata peste climatul
în care s-au desfasurat cele doua zile ale vizitei
prezidentiale. Dat fiind ca nu este pentru prima
oara, în ultimii ani, cand, în diverse împrejurari,
Recep Teyyip Erdogan face trimiteri la o eventuala (si necesara, din punct de vedere turcesc)
revizuire a Tratatului din 1923 care stabilea realitatile geografiei politice succesive primului
Razboi Mondial, destramarii Imperiului Otoman
si trecerii Turciei post-belice la un regim de guvernare republican si la un mod de viata emancipat si, cu precadere, “europenizat”. Faptul ca
Erdogan nu a spus ceva nou atunci cand s-a refe-
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semnarea, în 1926 a Acordului dintre Turcia, Marea Britanie si Irak de
dupa mandatul britanic, acord prin
care regiunea si orasul Mosul au revenit Irakului. Este vorba, în al doilea rand, de acordul, semnat în
1939, între puterea mandatara franceza si Turcia, prin care regiunea
siriana Iskenderun (Alexandreta),
fosta vilayet otoman, era smulsa Şiriei si alipita la Turcia. Şi este vorba,
în sfarsit, de mai multele acorduri si
conventii între Turcia si Grecia care
se refera la solutionarea divergentelor privind frontierele terestre
si apele teritoriale ale celor doua
rit la subiectul în discutie a ridicat o întrebare nu state vecine.
lipsita de importanta: ce ratiune l-a determinat In pofida multitudinii de probleme tensionate
pe liderul turc sa revina asupra acestui subiect în ansamblul relatiilor bilaterale, nu au existat,
în contextul evolutiilor pe care le-au cunoscut în toti cei peste 90 de ani scursi dupa semnarea
razboaiele din Şiria si Irak, context în care Recep tratatului de la Lausanne, oficiali turci care sa fi
Teyyip Erdogan a vorbit, nu o data, despre cerut în mod explicit renegocierea acestui docu“drepturile istorice” ale Turciei asupra regiunii ment, primele luari de pozitie în acest sens apasi a orasului irakian Mosul si, în egala masura, rand odata cu venirea la guvernare a Partidului
asupra unor zone din nordul Şiriei. La vremea Dreptatii si Dezvoltarii si, cu deosebire, dupa
respectiva, observatorii nu au ezitat sa circum- preluarea de catre Erdogan a fotoliului preziscrie aceste referiri pozitiilor din ultimii ani ale dential, în anul 2014. Identificarea si întelegerea
presedintelui turc, etichetate drept “orientare semnificatiilor pe care le are revenirea lui Erdoneo-otomana”. In acelasi context, liderul de la gan, în actualul context sirian si regional, la mai
Ankara a afirmat, repetitiv, ideea ca tratatul de la vechiul vis de revizuire a tratatului de la LausanLausanne nu a constituit o victorie pentru Tur- ne, nu va putea fi realizata fara referirea la o secia, contrazicandu-l, astfel, pe “parintele turcilor” rie de elemente si evolutii care au precedat-o si o
si fondatorul Turciei moderne, Mustafa Kemal, explica:
pentru care tratatul de la Lausanne, semnat de
1. Cele dintai declaratii revizioniste care îi
11 state, “a salvat tara de urmarile Tratatului de
la Şevres”, din 1920 care, în mai multe articole, sunt atribuite presedintelui Erdogan au avut loc
stipula constituirea unui stat kurd în sud-estul într-un context regional în care evolutiile razbonoii Turcii, precum si a unui stat armean în re- iului din Şiria au creat, la un moment dat, congiunea turca cunoscuta sub denumirea de vingerea ca o înlaturare de la putere pe calea
“Armenia Occidentala”. In consecinta, opinia lui armelor a regimului sirian al lui Bashar Al-Assad
Erdogan, contrara celei a lui Kemal Ataturk, este devenise o perspectiva posibila care, însa, s-a
aceea ca prin prevederile celor doua tratate, Tur- eclipsat odata cu interventia militara ruseasca în
cia a fost vaduvita de importante terititorii care i Şiria si cu rasturnarea echilibrului de forte pe
front exprimata prin recucerirea orasului Alep
s-ar fi cuvenit.
de catre armata nationala siriana sustinuta de
Realitatea istorica arata, de fapt, ca perioada aliatii sai apropiati – Federatia Rusa, Iranul si
care a succedat semnarii tratatului de la Lausan- militiile siite libaneze ale formatiunii politicone a fost dominata de trei elemente nu lipsite de militare Hezbollah. Aceasta victorie strategica
importanta. Şi este vorba, în primul rand, de repetata la Rakka – fieful si capitala
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“neocalifatului musulman” al lui Abu Bakr AlBaghdadi – apoi, la Idleb si în zona rurala din
vestul capitalei Damasc au fost tot atatia factori
care au contribuit la cristalizarea, în abordarile
politico-militare ale regimului Erdogan, a ideii –
calchiata dupa modelul mai vechi al nordului cipriot – de asigurare a unei prezente turcesti permanente în nordul Şiriei, sub pretextul apararii
intereselor nationale împotriva “amenintarilor
teroriste si separatiste” ale minoritarilor kurzi;
2. Pornind de la potentialul si capacitatile economice, industriale si militare de care dispun,
guvernantii Turciei, în frunte cu presedintele Recep Teyyip Erdogan se cred îndreptatiti sa actioneze pentru reconfigurarea morfologiei regionale si a viitorului acesteia în care Turcia sa devina
un punct de referinta si un pilon al evolutiilor
din aceasta parte a lumii. Astfel, în pofida
opozitiei declarate a guvernului federal din Irak,
Turcia si-a oferit participarea directa la campania militara de eliberare a regiunii si a orasului
irakian Mosul si a înfiintat, mentinand-o si în
prezent, baza militara de la Baashiqa din proximitatea Kurdistanului irakian, actiuni concepute
ca expresie a revizuirii tratatelor de la Lausanne
si Şevres, în sensul modificarii în beneficiul propriu al frontierelor turcesti stabilite prin cele doua tratate. Aceluiasi cadru li se circumscriu si
bazele militare pe care Turcia le-a implementat,
mai recent, în Qatar si în Şomalia ca teritoriu de
o valoare strategica deosebita în Cornul Africii si
în apropiere de apele Oceanului Indian;

descris de Şamuel Huntington, caracter la care
Erdogan s-a referit nu o data arunci cand a vorbit de segregatia pe care majoritatea crestin ortodoxa greceasca supune minoritatea musulmana din regiunea Tracia;
4. Pe fondul acestor realitati politice si militare au retinut atentia si apelurile repetate pe care Erdogan le adreseaza istoricilor turci carora
le cere sa procedeze la rescrierea istoriei tarii
din perioada primului Razboi Mondial si la o noua lectura a tratatelor de la Lausanne si Şevre, în
ideea de a da o noua imagine a Turciei în perspectiva 2023, cand aceasta tara va sabatori un
secol de republicanism.

Nu exista îndoiala ca Recep Teyyp Erdogan
constientizeaza faptul ca revizuirea unilaterala a
unui tratat international si redesenarea frontierelor de stat este un demers care depaseste puterile Turciei si care contravine nu numai vointei
poporului grec, ci si noii ordini internationale de
drept, spre a nu mai vorbi ca asemenea aspiratii
revizioniste s-ar lovi de opozitia si reactia adversa a marilor puteri – Ştatele Unite, Federatia Rusa, Uniunea Europeana – dar si a Iranului si a comunitatii lumii arabe. Astfel încat se poate afirma ca discursul lui Erdogan despre Lausanne si
despre “rescrierea istoriei” se încadreaza, mai
degraba, unei ambitii de reconfigurare a esichierului intern al Turciei în conformitate cu fundamentele ideologice ale Partidului Dreptatii si
Dezvoltarii. In atari conjuncturi regionale si internationale, gandul la Lausanne va ramane un
3. Şituatia este relativ diferita în cazul relatii- simplu gand al unui presedinte nelinistit si amlor cu Grecia, caracterizate de o ostilitate istorica bitios.
si de divergente cronicizate. De la
cucerirea de catre otomani a Bizantului, în 1453, de catre de sultanul Mehmet al II-lea, pana la razboiul greco-turc si la disensiunile în
jurul problemei cipriote si a delimitarii apelor teritoriale, întrega
istorie a fost marcata de esecuri ale
tuturor initiativelor si tentativelor
de conciliere si stabilire a unor relatii bilaterale normale, astfel încat
se poate spune ca aceste raporturi
au capatat, astazi, caracterul unei
“ciocniri a civilizatiilor” în sensul
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PUNCTE DE VEDERE
Emiratele Arabe Unite își modernizează serviciile de informații
Corneliu PIVARIU
Evoluțiile din Orientul Mijlociu la începutul mileniului trei și mai ales după așa-zisa primăvară
arabă au readus cu putere în atenție, pentru țările din Orientul Mijlociu și cu preponderență cele
din Golf, necesitatea modernizării serviciilor de informații la condițiile de evoluție politicoeconomice, sociale și tehnologice actuale.
Războiul civil din Siria și implicarea unui evantai mare de interese în această țară a evidențiat și
mai mult necesitatea perfecționării serviciilor de informații ale țărilor din orientul Mijlociu și mai
ales ale țărilor din Golf, care au dorit să joace un rol tot mai important în acest conflict. Specificitatea zonei a determinat marile puteri exterioare acesteia să apeleze la aliații arabi din zonă pentru a
dezvolta colaborarea cu serviciile de informații omoloage în scopul îndeplinirii unor misiuni pentru care acestea ar fi dispus de la bun început de o mai bună pregătire (de la cunoașterea limbii, a
cutumelor, adaptarea la condițiile locale, relații,…). Mai mult, liderii arabi au înțeles și mai bine faptul că informația este un multiplicator de putere, apreciind-o mai corect aproape de adevărata valoare, fără a mai miza în exclusivitate pe puterea economico-financiară de care statele din Golf dispun.
Unul din statele din Golf care a început să desfășoare intense acțiuni în acest sens, apelând la serviciile unor profesioniști care au făcut parte din serviciile de informații occidentale este Emiratele
Arabe Unite (EAU). Folosirea unor contractori privați pentru pregătirea unor structuri de informații
naționale este un fenomen relativ nou, cu care încă nu toți cei care lucrează în domeniu sunt de
acord, sau au anumite rețineri, atât din partea țării din care provin acești experți, cât și din partea
țării beneficiare.
Dacă la sfârșitul lunii noiembrie anul 2017, media din EAU publica articole din care rezulta că în
domeniul construcțiilor civile țara a realizat tot ce se putea face pe planetă și menționa posibilitatea de a începe proiectarea pentru a construi un oraș pe planeta Marte, în domeniul serviciilor de
informații situația era de departe alta. Componenta de intelligence a EAU are două părți, bine compartimentate. Una care poate fi numită tradițională, în cadrul poliției și armatei, cu componente capabile de a obține informații din domeniul securității, criminalității și traficului de droguri în fiecare emirat. În afara acestora, cele două emirate principale, Dubai și Abu Dhabi, are fiecare propriile
structuri de investigații, arestare și judecare a suspecților. O mențiune aparte pentru poliția din
Abu Dhabi care beneficiază de o dotare ultra modernă și colaborează cu numeroase organizații naționale și internaționale de profil. În decembrie 2013 a fost deschis Colegiul Național de Apărare, comandat de general-maior Rashad Al Sa’ad. La deschiderea colegiului a fost numit ca decan John R.
Ballard - fost ofițer din corpul pușcașilor marini SUA.
A doua componentă a serviciilor de intelligence din EAU o constituie partea acoperită, de intelligence strategic, inclusiv din domeniul IT și alte domenii electronice. Numai la sfârșitul lunii februarie 2017 EAU a semnat un contract de 189 milioane dolari cu corporația Harris, pentru un sistem de
management al capabilităților operaționale ale Forțelor Armate ale EAU. La circa 60 km dincolo de
periferia Abu Dhabi, în apropierea portului Zayed, a fost construit un modern centru de pregătire
pentru ofițeri de informații, unde pregătirea începe de la noțiunile de bază, tehnici de supraveghere, până la operațiuni speciale, după modelul CIA. Figura centrală pare a fi fostul ofițer de informații
american Larry Sanchez - apropiat familiei conducătoare din EAU și președintele firmei de consultanță în intelligence CAGN Global Ltd cu sediul în Baltimore. Alte firme private mai sunt LUAALLC condusă de un fost ofițer de informații al forțelor aeriene britanice, precum și DarkMatter care lucrează pentru guvernul EAU în probleme de siguranță cibernetică și intelligence. În 2010, Eric Prince - cunoscut mai ales ca patron al faimoasei Blackwater, a constituit în Abu Dhabi compania Reflex
Response (R2) cu 51% capital emiratez, specializată în operațiuni de intelligence, securitate, contraterorism și suprimarea revoltelor.
În condițiilor evoluțiilor actuale din Golf și a Consiliului de Cooperare din Golf, EAU caută să obțină
un rol important și în domeniul intelligence, pentru care nu face economie de fonduri.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Munir SALAMEH, Ramallah
La sfarşitul lunii noiembrie 2017, capitala
egipteana Cairo a gazduit lucrarile unui
simpozion internaţional, organizat de Uniunea
Europeana şi guvernul Republicii Arabe Egipt şi
avand drept tema susţinerea rolului social al
femeii. Printre participanţii care au avut
intervenţii în cadrul evenimentului s-a numarat
şi doamna Gila Gamliel, ministrul pentru
Egalitate Şociala în guvernul israelian condus de
Benjamin Netanyahu. Expediind în cateva fraze
chestiunea care a dat tema forumului, doamna
ministru a starnit reacţii de nedumerire şi
proteste oficiale din partea ministerului
egiptean al Afacerilor Externe şi din mediile
politice arabe şi palestiniene reprezentate la
conferinţa, prin trecerea - cu totul în afara
tematicii – în sfera politicului, referindu-se,
punctual, la contenciosul israeliano-palestinian
şi la caile cele mai potrivite de soluţionare pe
cale paşnica a acestuia. Dezvoltand subiectul,
vorbitoarea a încheiat prin revenirea la o mai
veche şi draga idee vehiculata în discursul
guvernelor care s-au succedat la conducerea
statului Israel, iar ideea-concluzie pe care
ministrul Gila Gamliel a prezentat-o cu
seninatate este aceea ca, în actualele conjuncturi,
“un stat palestinian alternativ ar putea sa fie
creat în peninsula Egipteana Şinai”.
Coincidenţa sau nu, la puţin timp, postul de
radio B.B.C. difuza o serie de comentarii
“susţinute de documente”, potrivit carora, în
urma cu trei decenii, dupa o întalnire, pe celalalt
mal al Atlanticului, cu preşedintele american
Ronald Reagan şi în cursul unei escale la Londra,
în drumul de înapoiere spre casa, fostul şef al
statului egiptean Hossni Mubarak ar fi avut o
întrevedere cu şefa Executivului de la Londra,
Margaret Thatcher, în cursul careia “raisul” de la
Cairo ar fi acceptat o propunere de colonizare a
palestinienilor în peninsula Şinai, cu condiţia ca,
în schimb, marile puteri occidentale sa garanteze
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circumscrierea acestul troc în cadrul mai larg al
unei soluţionari globale a istoricului conflict
arabo-israelian. Ulterior, o declaraţie a
preşedinţiei cairote ar fi dezminţit categoric
asemenea alegaţii, reiterand poziţia Egiptului de
refuz al renunţarii la vreo palma din teritoriul
naţional egiptean în favoarea jocurilor politice
regionale ale vremii.
Ca reacţie la alocuţiunea sus-amintita a
ministrului israelian Gila Gamliel şi la aserţiunile
jurnaliştilor londonezi de la BBC, presa scrisa şi
audiovizuala din Egipt şi din alte state arabe au
desfaşurat o scurta dar densa campanie
mediatica axata pe aducerea în atenţia opiniei
publice a “vechiului interes “al Israelului de a
“smulge” cateva sute de kilometri patraţi din
Peninsula Şinai, teritoriu care sa fie destinat
crarii “unei patrii alternative” pentru poporul
palestinian şi încheierea, în felul acesta, a
îndelungatului şi complexului dosar numit
“problema” sau “cauza” palestiniana.
Potrivit analiştilor şi comentatorilor arabofoni,
preocuparile cercurilor politice din Israel legate
de acest subiect cunosc, în prezent, un
reviriment survenit dupa venirea la Casa Alba a
noii Administraţii Donald Trump, însoţita, în
contextul evoluţiilor din regiunea Orientului
Mijlociu, de discursul ofensiv privitor la o aşanumita “afacere a secolului”, respectiv la
intentenţia Ştatelor Unite de a se mobiliza în
direcţia unei “soluţionai regionale” a dosarului
palestinian – iniţiativa pe care preşedintele
Donald Trump ar inteţiona sa o lanseze şi sa o
susţina oficial în cadrul unei conferinţe
internaţionale planificata a se desfaşura la
Washington, în vara noului an 2018.
Discursul despre “opţiunea Şinai” ca posibila
“patrie” de schimb pentru palestinieni nu este
nou, dar el capata semnificaţii şi interpretari noi
prin raportare la evoluţiile geopolitice pe care,
dupa “primavara araba” şi dupa evoluţiile
politico-militare, Orientul Mijlociu le-a cunoscut
şi continua sa se parcurga în momentul de faţa,
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caracterizat, mai ales de aşteptarea euforica a
încheierii cu succes a campaniei internaţionale
împotriva fenomenului fundamentalist terorist
şi pe fondul cursei pentru reconfigurarea unei
noi morfologii naţionale, politice şi teritoriale a
acestei parţi a harţii globale.
Emoţia şi polemicile starnite de o chestiune
scoasa, accidental, din sertarul istoriei postbelice au, dupa toate aparenţele, drept cauza o
abordare eronata şi nediferenţiata a cel puţin
trei
dimensdiuni
fundamentale
ale
contenciosului arabo-israelian, în general, şi a
celui dintre palestinieni şi statul evreu, cu
deosebire.
Este vorba, în primul rand, de mai vechile
iniţiative şi “planuri” avansate în mediile politice
israeliene şi care au adus în discuţie diverse
variante de rezolvare a chestiunii statale
palestiniene în afara “pamantului promis” – de la
colonizarea palestinienilor în statele arabe
vecine, la confederaţia cu Iordania, pana la
readucerea Faşiei Gaza sub administraţie
egipteana pentru a fi consacrata crearii unei
entitaţi palestiniene statale şi pana la varianta
“schimburilor de teritorii”, însoţita de o “pace
economica” şi susţinuta inclusiv de actualul
guvern de la Tel Aviv. Confuzia apare atunci
cand analiza se loveşte de imposibilitatea
identificarii unui raspuns tranşant la urmatoarea
întrebare: sunt toate acestea, cu adevarat,
proiecte israeliene doctrinare sau se menţin în
limita unor simple idei, analize şi cautari
teoretice sau puncte de vedere ale autorilor lor
şi, deci, lipsite de o consfinţire politica şi
programatica oficiala. Asemenea situaţii au
existat şi se cuvin amintite, bunaoara celebrul
“plan Allon” elaborat de omul politic israelian
Iygal Allon în ideea de a oferi o platforma de
gandire privitoare la viitorul teritoriilor arabe
ocupate în razboiul din iunie 1967. Intre altele,
Iygal Allon propunea ca peninsula egipteana
Şinai sa fie retrocedata Egiptului şi, apoi, oferita
Iordaniei sau unei eventuale entitaţi iordanianopalestiniene care sa fie constituita în Cisiordania
şi Gaza. Planul nu a fost adoptat ca program
politic al guvernului israelian şi nici nu a fost dat
publicitaţii într-o forma oficiala sau autorizata.
In egala masura, un alt proiect, cunoscut sub
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denumirea de “planul Menachem Begin” (dupa
numele autorului sau, om politic, fost premier
israelian şi negociator al Acordudurilor de Pace
de la Camp David cu Egiptul lui Anwar El-Şadat).
Elaborat în 1977, “planul” avansa ideea
retragerii israeliene din Gaza şi Cisiordania şi
instituirea în aceste teritorii au unei entitaţi
palestiniene cu atribuţii limitate (cultura,
probleme sociale, construcţii, comerţ etc.),
problemele de securitate, suveranitate şi
aparare ramanand în competenţa statului Israel.
Considerate drept o tentativa de eludare a ideii
de “stat palestinian independent”, ideile lui
Begin au fost respinse de comunitatea araba şi
internaţionala.
Este vorba, în al doilea rand, de clarificarea
masurii în care ideile israeliene au fost
încorporate ca documente oficiale sau oficioase
şi daca acestea au fost incluse sau propuse
vreodata ca probleme pe agenda unor negocieri
care au avut sau ar avea loc, sau daca ne aflam
doar în faţa unor teste sau “baloane de
încercare” menite sa tatoneze reacţiile parţii
arabo-palestiniene
şi
ale
comunitaţii
internaţionale în cazul în care ideile respective
ar fi incuse în programele de guvernare ale
Executivului israelian.
Este vorba, în al treilea rand, cu referire
punctuala la ideea “colonizarii” palestinienilor în
Şinai, de reacţia Egiptului şi de masura în care
regimul de la Cairo ar fi dispus sa accepte o
asemenea alternativa.
Ceea ce nu poate fi pus la îndoiala este faptul ca
gasirea unei variante de stabilire a
palestinienilor în afara Palestinei istorice s-a
aflat, constant, mai mult sau mai puţin explicit, în
atenţia elitelor politice şi chiar a opiniei publice
din societatea Israeliana. In condiţiile în care
Israelul îşi va menţine politica de colonizare în
teritoriile autonome palestiniene şi în
Ierusalimul de Est, cand ideea “celor doua state”
pare a fi tot mai puţin atractiva, inclusiv pentru
Administraţia americana şi cand Acordurile de la
Oslo au devenit caduce, fiind dezavuate, din
motive deosebite, atat de palestinieni, cat şi de
israelieni şi cand Israelul (sau, mai exact,
guvernul israelian de dreapta condus de
25
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Benjamin Netanyahu), insista pe recunoaşterea
“caracterului iudaic” al statului Israel drept
precondiţie pentru acceptarea unei deblocari a
procesului de negocieri, nu mai pare atat de
surprinzator ca Israelul sa acorde o atenţie
permanenta oricarei cai care ar duce la gasirea
unei “patrii de schimb” pentru poporul
palestinian – “varianta Şinai” fiind doar una din
mai multele abordabile. Ea se circumscrie teoriei
israeliene a “schimbului de teritorii”, iar în cazul
Şinaiului ar fi vorba de o suprafaţa de cca. 600720 km.p., între Rafah şi Arish, suprafaţa la care
Egiptul ar trebui sa renunţe. In schimb, punctul
de vedere israelian se refera la renunţarea de
catre statul evreu, în favoarea Egiptului, la un
areal de 150-200 km.p. în deşertul Neghev, zona
contigua
actualului
teritoriu
autonom
palestinian Gaza. O alternatica la opţiunea
teritoriala ar putea sa fie plata catre Egipt a unor
fonduri financiare de 100-150 miliarde dolari,
“pentru depaşirea crizei economice cu care
aceasta ţara se confrunta dupa “primavara
araba”.
Nimeni dintre analiştii sau politicienii care se
apleaca asupra unor asemenea “soluţii” nu a
abordat şi o serie se întrebari a caror
semnificaţie este cel puţin tot atat de complexa
şi sensibila ca problema teritoriala: ce se va
întampla cu statutul Ierusalimului? Ce
“despagubire” ar putea sa accepte palestinienii
şi, împreuna cu ei, lumea araba şi islamica
pentru renunţarea la simbolistica încorporata în
moscheea Al-Aqsa? Şi ce destin le va fi rezervat
refugiaţilor palestinieni care, din 1948 încoace,
nu contenesc a-şi proclama dreptul de
reîntoarcere la caminele lor?
Libertatea de gandire şi expresie este unul din
drepturile fundamentale ale omulu. Chiar şi
atunci cand gandirea trece dincolo de graniţele
realitaţii şi ale posibilului, catre imaginaţie. Aşa
cum se întampla în cazul “statului palestinian
din Şinai”.
NOTĂ: Ediţia din 17 decembrie a cotidianului
german “Frankfurter Allgemeigne Zeitung”
publica, sub semnatura redactorului şef pentru
lumea araba şi Orientul Mijlociu, Reiner
Hermann, un amplu articol de analiza – simpla
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coincidenţa? – tocmai a acestei “afaceri” pe care
Ştatele Unite, Israel şi o serie de state arabe” o
au în vedere pentru “soluţionarea justa şi
durabila a problemei palestiniene”. Poate ca,
odata cu începutul noului an 2018, vom afla mai
multe despre acest subiect. Daca nu de la Donald
Trump, atunci, cel puţin, de la tanaul sau ginereconsilier Jared Kushner.

Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
1. Între “pax americana” şi
dreptul internaţional
Miercuri,
6
decembrie,
preşedintele Donald Trump a
anunţat, oficial, recunoaşterea
de catre Ştatele Unite ale
Americii a Ierusalimului drept capitala a Ştatului
Israel, precum şi decizia de transfer, de la TelAviv la Ierusalim, a ambasadai americane,
proces care nu va fi finalizat mai devreme de
urmatorii doi ani. Decizia lui Donald Trump,
precedata de numeroase avertismente din
partea oficialilor palestinieni, a numeroase
capitale arabe (incusiv din partea aliatului
saudit, regele Şalman, pentru care o asemenea
decizie, “este reprobabila, condamnabila şi
constituie o sfidare a sentimentelor întregii lumi
arabo-islamice”) a pus capat unei îndelungate
perioade, de peste douazeci de ani, în care toate
Administraţiile americane care s-au succedat la
Casa Alba, au adoptat şi au menţinut o poziţie
rezervata şi ne-ofensiva atat în ceea ce priveşte
recunoaşterea Ierusalimului (oraş ocupat şi
anexat de statul evreu) drept capitala a
Israelului, cat şi în legatura cu transferul
misiunii diplomatice americane de la Tel Aviv, în
“oraşul sfat” unde, de la înfiinţarea Israelului nici
un stat care întreţine relaţii diplomatice cu
Israelul nu şi-a deschis ambasada, America lui
Dionald Trump, oferind, şi din acest punct de
vedere, o premiera absoluta.
In alocuţiunea care a anunţat decizia Casei
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Albe, Donald Trump şi-a exprimat satisfacţia de
a-şi fi îndeplinit, prin decizia adoptata,
“promisiunea facuta în campania electorala”,
lasand, astfel loc, întrebarii retorice a
comentatorilor: cui a facut preşedintee candidat
o asemenea promisiune, dat fiind ca, în general,
electorul american de rand nu straluceşte prin
interesul pentru ceea ce se întampla în afara
Americii şi, cu astat mai puţin, pentru evoluţiile
din regiunea Orientului Mijlociu, cunoscut
votantului american cel mult prin razboaiele
care au avut şi au loc în aceasta regiune, cu
implicarea trezoreriei şi a armatei americane? Şa
fie a ceasta “îndeplinire a unei promisiuni” un
atu de la care preşedintele aşteapta recompensa
electoratului direct interesat, în perpectiva
asigurarii unui al doilea mandat în Biroul Oval?
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Şe cuvine precizat, mai întai, ca, din punctul de
vedere mai sus-enunţat, decizia lui Donald
Trump se afla în contradicţie cu toate rezoluţiile
pertinente ale Adunarii Generale a ONU şi ale
Consiliului de Şecuritate, dupa cum ignora
prevederile Acordurilor de la Oslo din
septembrie 1993, între Organizaţia de Eliberare
a Palestinei şi statul Israel. Din aceasta
constatare decurg şi observaţiile şi constatarile
din randurile care urmeaza:

1. Rezoluţia în discuţie înseamna o
recunoaştere
de
catre
Washington
a
preempţiunii legilor israeliene în raport cu
principiile de drept internaţional referitoare la
teritoriile ocupate sau anexate prin forţa în
relaţiile internaţionale, atata vreme cat, în
conformitate
cu
jurisdicţia
israeliana,
La ora cand randurile de faţa sunt scrise, Ierusalimul – cel de vest şi cel de est, în egala
reacţiile la decizia lui Donald Trump nu au atins masura - este declarat, ad libitum, “capitala
amploarea politica previzibila, cu excepţia unificata şi eterna a poporului evreu”;
preşedintelui turc Recep Teyyip Erdogan care a
2. Recunoasterea americana contravine
avertizat ca recunoaşterea de catre Donald Rezoluţiei de Partaj adoptata de Adunarea
Trump a noului statut oficial al Ierusalimului va Generala a ONU la 29 noiembrie 1947 – şi pe
duce la ruperea relaţiilor diplomatice dintre care nimeni nu a abrogat-o – prin care Palestina
Ankara şi Washington, în vreme ce nu sunt era împarţita în doua state – evreu şi arab – în
puţini analiştii care prognozeaza posibilitatea vreme ce Ierusalimul capata un regim special,
unei a treia intifade palestiniene.
fiind plasat sub tutela internaţionala a ONU;
Este evident ca, prin aceasta decizie, drepturile
legitime ale poporului palestinian nu pot fi nici
afectate, nici interpretate şi nici obnubilate, dar
momentul 6 decembrie va inaugura, cu
certitudine, o noua perioada de piedici,
controverse, conflicte şi tergiversari ale
demersurilor destinate convenirii unei soluţii
echitabile pentru palestinieni.

3. Decizia adoptata de Donald Trump
contravine în mod evident tuturor rezoluţiilor
Consiliului de Şecuritate şi Adunarii Generale a
ONU referitoare la statutul Ierusalimului şi care
considera drept nule şi neavenite masurile pe
care Israelul le-ar adopta pentru modificarea
situaţiei şi configuraţiei demografice şi juridice a
Ierusalimului şi pot fi amintite, în acest sens, cu
Ceea ce intereseaza în economia randurilor de titlu de exemplu:
faţa se refera la un alt aspect nu mai puţin
- Rezoluţia 2253/1967 a Adunarii Generale
important, cel puţin în registrul moral şi juridic a ONU care cere Israelului sa anuleze toate
şi anume faptul ca “dreptul” în numele caruia masurile adoptate în sensul modificarii
Donald Trump a decis se afla în flagranta statutului şi realitaţilor Ierusalimului;
contradicţie cu principiile fundamentale de
- Rezoluţia din 25 septembrie 1971 prin
drept internaţional - tratate, rezoluţii şi
angajamente decurgand din practica acestora - a care Consiliul de Şecuritate al ONU “afirma în
caror istorie este pe cat de veche pe atat de modul cel mai simplu şi mai clar cu putinţa”, ca
bogata, dar pe care decizia Administraţiei Trump toate masurile juridice adoptate de Israel
le ignora şi le încalca cu seninatate. Şa frunzarim, pentru modificarea configuraţiei oraşului
(Ierusalim), inclusiv expropierile forţate,
atat cat spaţiul ne permite, filele acestei istorii.
transferurile de populaţie, masurile vizand
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anexarea la Israel a parţii ocupate a Israelului misiunilor diplomatice sa se afle tot la Ierusalim.
sunt nule, neavenite şi nu pot afecta statutul Numai ca logica nu este întotdeauna sustenabila.
oraşului”;
In cazul de fata, se uita ca, deasupra dreptului lui
- Rezoluţia Adunarii Generale a ONU 22/50 Donald Trump şi al Israelului, se situeaza
din 4 decembrie 1995 care “dezaproba dreptul internaţional, atunci cand este vorba de
transferul misiunilor diplomatice (straine) la probleme care intra sub incidenţa acestuia.

Ierusalim şi reafirma adeziunea faţa de Tratatele Şunt multe epitetele cu care criticii lui Donald
de la Geneva şi Haga”;
Trump i-au descris decizia de recunoaştere a
4. Rezoluţia contravine avizului consultativ al Ierusalimului drept capitala a statului Israel:
mijlociu-oriental”,
“decizie
Curţii Internaţionale de Justiţie care reafirma “seismul
“aplicabilitatea celui de-al patrulea Protocol de nebuneasca”, “noua declaraţie Balfour în
la Geneva asupra teritoriilor palestiniene varianta americana” etc. etc. Lui Donald Trump i
se mai reproşeaza, în aceeaşi masura,
ocupate, incusiv asupra Ierusalimului de est”;
contradicţia flagranta între insistenţa cu care
5. Decizia americana înseamna recunoaşterea susţine “varianta celor doua state” în procesul de
anexarii Ierusalimului (în 1980) şi trecerea soluţionare a dosarului palestinian, pe de o
oraşului sub suveranitate israeliana în baza unei parte, şi ignorarea voita a truismului ca
legi adoptata de Knesset, masura care nu a fost stabilirea statutul definitiv al Ierusalimului
recunoscuta de comunitatea internaţionala;
constituie unul dintre punctele fundamentale
6. Transferul ambasadei americane la care trebuie sa figureze pe agenda oricaror
Ierusalim legitimizeaza, din punct de vedere negocieri israeliano palestiniene şi a carui
juridic, procesul de colonizare evreiasca în zona ignorare priveaza de sens însuşi ideea şi
procesul negocierii.
estica a Ierusalimului;
7. Decizia americana contravine principiului Ţine de domeniul evidenţei ca preşedintele
de drept internaţional care cere tuturor statelor american şi corpul sau de consilieri nu au
sa se abţina de la recunoaşterea oricaror situaţii ignorat reacţiile pe care aceasta “furtuna în jurul
regionale care contravin principiilor de drept Ierusalimului” le va declanşa în lumea arabointernaţional, ceea ce, altfel spus, se traduce prin islamica şi, poate, chiar în alte foruri politice şi
obligaţia statelor de a nu recunoaşte obţinerea politico-diplomatice internaţionale. Iar aceste
pe cai ilegale de avantaje regionale şi teritoriale. reacţii vor însemna manifestaţii şi demonstaţii
Acest principiu se regaseşte afirmat în rezoluţia de protest mai mult sau mai puţin violente,
Adunarii Generale a ONU din 1970 privitoare la reuniuni de urgenţa ale Ligii Arabe şi
relaţiile de prietenie şi cooperare între state organizaţiei Cooperarii Islamice, proiecte de
care stipuleaza ca “orice avantaje teritoriale rezoluţii de condamnare înaintate, spre
obţinujte prin recursul la forţa nu pot sa fie adoptare, Consiliului de Şecuritate etc. Şi apoi?
Ce explozii proorocite pot sa se mai produca într
recunoscute ca avand legitimitate”.
-o lume araba şi islamica deja aruncata în aer, şi
Pentru comentatori, decizia luata de cu ce argumente se va putea vorbi despre
Administraţia Trump este susţinuta, mai ales, de “bararea procesului de pace” într-o regiune în
o logica a istoriei factuale. Inca în 1949, la un an care acest proces se afla, de multa vreme, în
de la înfiinţarea Israelului, Ierusalimul a fost stare de îngheţ sever? “Cutremurul” regional va
decretat, printr-o lege organica, drept capitala a avea replici care se vor calma cu timpul, “furtuna
noului stat. In 1980, prin lege adoptata în Orientului Mijlociu” va trece asemenea oricarei
parlamentul (Knessetul) israelian, întregul oraş furtuni, lumea araba se va întoarce, înca o data,
a fost anexat şi trecut sub suveranitate la propriile ei probleme şi în mod similar va
israeliana. Astazi, sediul Executivului şi al proceda şi comunitatea internaţionala, acaparata
Parlamentului se afla la Ierusalim. Din acest şi ea, de propriile îngrijorari.
punct de vedere, normal ar fi ca şi sediile
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Donald Trump va raspunde, tuturor, mai Aceştia nu sunt consideraţi cetaţeni ai oraşului,
devreme sau mai tarziu şi o va face în stilul lui ci au statut de “rezident”, cu menţiunea ca
definitoriu şi imprevizibil.
autorizaţia de rezidenţa poate fi anulata daca
Dar el şi, în general, naţiunile, guvernele şi posesorul acesteia absenteaza din oraş mai mult
elitele politice vor avea datoria sa raspunda la o de şase ani, chiar daca absenţa sa este anuala şi
alta întrebare, nu mai puţin dificila: în ce masura de durata scurta (o plecare în strainatate, sau
se mai poate vorbi, în acest început de mileniu doar pana la Betleem aflat doar la 15 minute
III,
despre
necesesitatea,
eficienţa
şi departare de Ierusalim este considerata absenţa
infailibilitatea principiilor de drept internaţiona contabilizata la durata totala de 6 ani, suficienta
pentru pierderea autorizaţiei de rezidenţa). Mai
mult. copiii proveniţi din non-rezidenţi nu sunt
înregistraţi, ceea ce îi priveaza de dreptul la
2. Arabii din Ierusalimul de Est. Statutul
securitatea sociala şi la înscrierea într-o forma
juridic
de învaţamant. Diferenţieri defavorabile
La peste 50 de ani de la ocuparea, în iunie 1967, locuitorilor arabe sunt operate şi în domeniul
a parţii rasaritene a Ierusalimului şi la 37 de ani edilitar: deşi locuitorii arabi, asemenea restului
de la anexarea de catre Israel, în 1980, a populaţiei, platesc taxe municipale de 6-11%,
“oraşului de trei ori sfant”, populaţia araba a prea puţin din fondurile acumulate astfel sunt
oraşului continua sa traiasca în condiţii de o destinate unor proiecte de urbanism şi servicii
precaritate aflata, fara întrerupere, pe o spirala a în estul oraşului.
degradarii circumscrisa unei politici nedeclarate
dar evidente a guvernului israelian şi a Şunt, toate acestea, doar o frantura din ceea ce
municipalitaţii vizand diminuarea cat mai mult înseamna realitatea vieţii de zi cu zi în
posibil a prezenţei palestiniene în zona de est a Ierusalismul de Rasarit. Şi este greu de crezut ca
oraşului. Daca în anul 2014, palestinienii o asemenea realitate este necunoscuta la
reprezentau 39% din populaţia întregului oraş, Washington sau în restul “lumii libere” apusene.
astazi în cele 16 colonii evreieşti din Ierusalimul
de Rasarit traiesc cca. 201.000 coloni
*
reprezentand cca. 44% doar din populaţia zonei
de est a oraşului (de la cateva sute, în 1967). Dincolo de emotivitatea pe care discursul
Palestinienii deţin doar 13% din fondul funciar despre
Yerushalaim/Urushlim-Al-Quds
o
al Ierusalimului de Est, restul de 87% fiind provoaca în mentalul comun şi în conştiinţa
suprafaţa controlata de statul evreu sau de istorica şi religioasa iudaica şi araboparticulari israelieni. Şituaţia s-a agravat odata musulmana, statutul ”cetaţii sfinte”, revendicat,
cu finalizarea lucrarilor de construcţie ale cu aceeaşi acribie, şi de evrei şi de arabi drept
“zidului de separaţie” care a facut ca între 6.000 capitala a statului lor, cristalizeaza esenţa însaşi
şi 7.000 de palestinieni sa traiasca izolaţi şi a conflictului palestiniano-israelian, fiind
încercuiţi de aşezari evreieşti şi reţeaua convenit – cel puţin pana la întreruperea
drumurilor de acces. Pe langa practica negocierilor dintre parţile în conflict – ca
confiscarii de terenuri, restricţiile aplicate abordarea “statutului definitiv” al oraşului va
asupra autorizaţiilor de construcţie pentru trebui sa fie încadrata şi rezolvata în cadrul
locuitorii arabi, adauga, pentru aceştia, fie “negocierilor finale”, orice masura unilaterala
dificultaţi de asigurare a spaţiului locativ, fie îi care ar aduce schimbari statu-quo-ului existent
obliga sa-şi construiasca ilegal locuinţe care, fiind considerata neavenita şi nula. Or în
ulterior, sunt, în marea lor majoritate, demolate momentul în care discuţia despre “soluţia finala”
de municipalitate.
a problemei palestiniene se concentreaza – şi
Care este, în aceste condiţii, statutul juridic al preşedintele Donald Trump însuşi a afirmat-o –
asupra formulei “celor doua state” pe care noul
palestinienilor din Ierusalimul de Est?
locatar de la Casa Alba s-a angajat sa o
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urmareasca şi sa o susţina , rezoluţia adoptata
de Ştatele Unite nu face decat sa scoata, practic,
dosarul Ierusalimului din conţinutul şi cadrul
negocierilor politice, ceea ce, altfel spus,
înseamna a inversa radical termenii existenţi, a
pune la îndoiala credibilitatea formulei bistatale,
adica a aşeza, în mod pagubos, carul înaintea
calului. Aceasta aduce în atenţie, cu şi mai
multa acuitate, mai vechea întrebare: cum poate
fi declarat oraşul capitala a unui singur stat în
condiţiile în care 40% din locuitorii sai nu sunt
cetaţeni ai acestui stat, ci rezidenţi lipsiţi de
drepturile civile şi electorale pe care le
presupune orice stat care se auto-proclama
drept deţinator al celei mai vechi şi consolidate
democraţii din regiunea Orientului Mijlociu?
3. Opinia cealaltă
Pentru
premierul
israelian
Benjamin
Netanyahu, data de 6 decembrie constituie “o zi
istorica” şi “stralucitoare”, şeful Executivului de
la Tel Aviv dand asigurari ca decizia Ştatelor
Unite nu va schimba nimic în ceea ce priveşte
locurile şi simbolurile sfinte ale celor trei mari
religii monoteiste. Premierul Netanyahu a
adresat celorlalte state invitaţia de a urma
exemplul
american
prin
recunoaşterea
Ierusalimului drept capitala a Ierusalimului şi
prin transferul misiunilor lor diplomatice de la
Tel Aviv la Ierusalim. Aflat la Bruxelles, unde a
avut o întalnire cu şefa diplomaţiei europene,
Federica Mogherini, Netanyahu declara, la 10
decembrie, ca “Ierusalimul este capitala
Israelului şi nimeni nu poate nega. Acest lucru
face posibila pacea întrucat recunoaşterea
realitaţii este însaşi substanţa acestei paci”
Dincolo de Ocean, Ministrul american de
Externe, Rex Tillerson, estima ca decizia
preşedintelui Trump “ofera o buna oportunitate
pentru realizarea pacii între palestinieni şi
israelieni iar preşedintele, împreuna cu echipa
sa, lucreaza cu fermitate în aceasta direcţie”.

studies (BEŞA)”, a organizat, înca înainte de
anunţarea oficiala a deciziei privitoare la
statutul Ierusalimului, o ampla dezbatere cu
participarea unor personalitaţi proeminente –
israelieni şi evrei americani – în care
preopinenţii au analizat semnificaţia şi urmarile
actului american de la 6 decembrie. Redam, în
continuare,
extrase
din
intervenţiile
participanţilor la seminar (#BEŞAonlinedebates
#Jerusalem, 2 decembrie)
1. Elliot Abrams, cercetător principal la
Consiliul pentru Afaceri Externe din Washington,
fost adjunct al şefului corpului de consilieri
prezidenţial şi consilier pe probleme de securitate naţionala în mandatul preşedintelui
George W. Bush:
“Ierusalimul este capitala Israelului şi are acest
statut de la încheierea, în 1949, a Razboiului
pentru Independenţa. Refuzul de acceptare a
acestei realitaţi nu este decat o piesa din lunga
campanie de negare a permanenţei statului
Israel şi a legitimitaţii sale. Oare declaraţiile din
2004 ale lui George W.Bush, potrivit caruia nu va
exista niciodata un drept la reîntoarcere (al
refugiaţilor palestinieni – n.n.) şi ca, în orice
forma de soluţie la care se va ajunge, Israelul îşi
va menţine suveranitatea asupra coloniilor au
împiedicat derularea în continuare a procesului
de negociere? Oare refuzul precedenţilor
preşedinţi ai Americii de a recunoaşte
Ierusalimul drept capitala a Israelului a condus
la succesul negocierilor? La ambele întrebari
raspunsul este nu şi nu. Ignorarea realitaţilor şi
a faptelor nu va duce niciodata spre pace (...)
Predica violenţei înseamna o ameninţare la
adresa lui Trump şi acesta are dreptul sa se
apere şi sa ceara celor care recurg la violenţa sa
nu se împotriveasca politicii americane. Daca
palestinienii vor pace, ei vor trebui sa negocieze
aceasta pace, indiferent unde s-ar afla ambasada
Ştatelor Unite ale Americii”.

2. Max Singer, cercetător principal,
cofondator şi membru emerit al Hudson
Daca în cercurile pioase din Israel, decizia lui Institute, Washington, cercetator principal la
Donald Trump constituie “un mare pas catre Begin -Şadate Institute for Ştrategic Ştudies,
zidirea celui de-al treilea Templu şi început al Ierusalim:
erei messianice pe pamant”, la Tel-Aviv,
prestigiosul “Begin-Şadat Institute for Ştrategic “Pentru Israel, Ştatele Unite şi pentru
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îndelungatele eforturi de pace între Israel şi
palestinieni, decizia preşedintelui Trump este
una buna. Din nefericire, avantajul acestei decizii
a fost, într-o oarecare masura, diminuat de lipsa
de respect care exista faţa de preşedintele
Trump şi de larga raspandire a opoziţiei la tot ce
face acesta (...) dar este de preferat o buna
decizie a unui preşedinte nerespectat decat o
decizie proasta luata de un preşedinte foarte
respectabil. Cei care, în Ştatele Unite şi
pretutindeni, doresc sa înveţe din experienţa vor
începe sa-şi schimbe parerile în ceea ce priveşte
locul central al conflictului palestiniano-israelian
în politicile Orientului Mijlociu (...). Decizia
Ştatelor Unite de recunoaştere a realitaţii ca
Ierusalimul este capitala a Ştatului Israel îşi va
dovedi importanţa doar în masura în care ea va
marca începutul unei noi politici americane care
sa favorizeze pacea prin descoperirea şi
proclamarea adevarului despre disputa dintre
palestinieni şi israelieni şi nu prin falsa teorie ca
ignorarea sau minimalizarea acesteia este
aducatoate de pace(....) Unul dintre principalele
obstacole în calea acestei paci s-a regasit în
manierea în care europenii şi americanii au
încurajat iluzia palestiniana ca un stat evreiesc şi
democratic poate fi anihilat din regiune prin
negarea “democratica” a realitaţilor”.
3. Eytan Gilbos, director şi cercetător
afiliat al Centrului pentru Comunicare
Internaţionala de pe langa Universitatea BarIlan, Tel Aviv:
“Decizia Ştatelor Unite nu schimba cu nimic
realitatea existenta. Ea nu se refera în nici un fel
la viitoarele frontiere ale oraşului sau la felul în
care va fi distribuita suveranitatea asupra
acestuia. Revendicarile palestiniene asupra
Ierusalimului sunt discutabile. De 3.000 de ani,
Ierusalimul a fost capitala poporului evreu,
palestinienii nu au avut niciodata Ierusalimul în
posesia lor (...). Decizia este una americana, nu
una israeliana şi nici o acţiune împotriva
Israelului nu este justificata. O reacţie violenta
din partea palestinienilor ar putea avea drept
raspuns suspendarea imediata a asistenţei
anuale de 500.000 dolari pentru palestinieni şi
închiderea Reprezentanţei O.E.P de la
Washington (...) America va ramane unicul
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mediator pentru ca nu exista nimeni altcineva
decat Ştatele Unite care sa poate exercita
simultan presiuni atat asupra israelienilor, cat şi
a palestinienilort”
4. Hillel Frisch, Profesor de Ştudii Politice
şi Cercetarea Orientului Mijlociu, Universitatea
Bar-Ilan, Tel Aviv:
“Pentru Israel, aceasta este o realizare majora.
Ierusalimul a fost capitala regatului evreu sub
regii David şi Şolomon, iar din 1948, capitala a
statului poporului evreu, ca descendent al
acestora. Era timpul ca o singura ţara precum
Ştatele Unite sa accepte unicitatea renaşterii
statului evreu cu Ierusalimul drept capitala”.
4. “Vom găsi o rezolvare a acestei probleme”
“Vom gasi o rezolvare acestei probleme... Aş
vrea sa fiu cel care va face pace între Israel şi
palestinieni. Aceasta ar fi o splendida reuşita”.
Şunt cuvintele rostite de Donald Trump la 23
noiembrie 2016, în perioada campaniei sale
pentru preşedinţia americana (cf. L’Orient Le
Jour, http//www.lorientlejour.com/...trump)
In perioada reacţiilor de protest, violenţa,
contestare, critici, rezerve şi condamnari care au
animat nu numai lumea arabo-islamica, ci şi nu
puţine cancelarii din restul lumii, s-au facut
auzite, nu o data, aprecieri marcate de un acut
pesimism cat priveşte viitorul procesului de
pace între palestinieni şi statul evreu. “Decizia
(americana) va deschide porţile iadului în
regiunea Orientului Mijlociu”, “Donald Trump a
înmormantat pacea în Palestina”, “America şi-a
pierdut credibilitatea ca sponsor al pacii în
regiune” au fost doar cateva dintre aprecierile
care au marcat evenimentul - vedeta al
sfarşitului de an 2017.
Intr-o problema atat de complicata şi
generatoare de patimi precum cea referitoare la
pacea israeliano-palestiniana şi la ponderea pe
care o rezoluţie unilaterala ar putea-o avea în
acest context, este hazardat sa se eleboreze
scenarii care abordeaza realitatea
prinr-o
prisma schematica în alb şi negru. Nu ar trebui,
din acest punct de vedere, sa se uite ca, în
alocuţiunea sa de întampinare a deciziei lui
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Donald Trump, premierul Netanyahu, urmat şi
de alţi demnitari israelieni, a exprimat - fapt
rarisim - “recunoştinţa” pe care Israelul şi
poporul evreu o au pentru virtualul peacemaker şi aliat strategic al Israelului recunoscător.
Şi cum ar putea fi mai concret exprimata o
asemenea gratitudine decat prin compromisuri
de natura sa paveze cale lui Trump catre
“splendida reuşita” de care acesta vorbea?
Incepand cu îmblanzirea politicii de colonizare
iudaica în teritoriile palestiniene autonome,
trecand prin concesii cat priveşte conceptul
însuşi de negociere cu palestinienii şi pana la
renunţarea, fie şi parţiala, la reticenţele pe care
Israelul le are cat priveşte deblocarea procesului
de negociere. Dar acest “seism al Orientului
Mijlociu” ar putea sa trezeasca din somnolenţa şi
comunitatea internaţionala – fie ca este vorba de
Uniunea Europeana, de alţi actori importanţi ai
vieţii internaţionale, fie de revenirea serioasa la
ideea unei conferinţe internaţionale de pace, fie
– de ce nu? – de un Vladimir Putin care şi-a
anunţat, deja, victoria în Şiria şi retragerea marii
parţi
a prezenţei militare de pe frontul
Levantului şi care, în cooperare, de pilda, cu
Egiptul, Iordania şi monarhiile arabe din Golf –
sa intre în competiţie cu Donald Trump pentru
statutul de pacificator al Orientului Mijlociu.
Dosarul palestinian ramane deschis.

Reza SHAHRESTANI
In ultimul sau numar din anul care s-a încheiat,
“Pulsul Geostrategic” insera, în secţiunea
dedicata evoluţiilor din Orientul Mijlociu, un
articol consacrat razboiului yemenit , reliefand,
în, mod deosebit, dimensiunile dramatice ale
crizei umanitare, sociale şi naţionale pe care, de
aproape trei ani, o parcurge aceasta ţara din
sudul extrem al Peninsului Arabice (Vezi
articolul nostru “Criza yemenita: între politica şi
morala”, Pulsul Geostratetgic, nr. 250, 20
decembrie 2017). Şchiţand cateva concluzii
posibile, în încheierea materialului amintit
spuneam ca “yemeniţii însişi, înaintea altora –
de la actualul preşedinte marioneta la (Abd
Rabboh Mansur Hadi) la fostul “dictator
luminat” (ex-preşedintele Ali Abdallah Şaleh), la
şeicii şi propovaduitorii zeidiţi ai clanului AlHouthi şi la baronii autohtoni ai razboiului –
trebuie sa se întoarca spre bogatele tradiţii de
demnitate şi mandrie naţionala ale poporului lor
(...) pentru a nu mai accepta ca interesele şi
mercantilismul altora sa le hotarasca destinele
în numele unor ideologii şi doctrine care nu au
nimic a face cu identitatea şi
existenţa lor”.
Aproape simultan, în primele zile ale
lunii decembrie, mass-media anunţa,
in prime-time, un eveniment care,
departe de a fi determinat de vreo
brusca redeşteptare a conştiinţei
naţionale, era apreciat drept un
posibil “început al sfarşitului” pentru
razboiul din Yemen: la 2 decembrie,
la Şana’a, fostul preşedinte Ali
Abdallah Şaleh şi armata sa
ideologica anunţa ruperea alianţei cu
rebelii houthiţi, anunţul fiind urmat
de declanşarea unor
violente
confruntari armate în capitala Şanaa,
soldate cu “sute de morţi şi raniţi”.
Doua zile mai tarziu, la 4 decembrie,
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Ali Abdallah Şaleh era asasinat de un comando
al miliţiilor houthite, într-o ambuscada la sud est
de capitala Şana’a. Intr-un adevarat carnagiu,
împreuna cu victima au mai fost ucişi doi dintre
fiii acestuia, secretarul general al partidului
Congresul Popular General, înfiinţat şi condus
de Ali Şaleh, mai mulţi demnitari şi garzi de corp
ale caror cadavre au fost profanate într-o
maniera care aminteşte de ultimele secvenţe
din viaţa fostului lider libian Moammer ElGaddhafi,
cazut
prizonier
în
mainile
“revoluţionarilor”. Liderul houthit Abdel Malek
Al-Houthi a declarat data de 4 decembrie drept
o zi istorica şi cu valoare simbolica de excepţie
pentru poporul yemenit. Atat rebelii, cat şi
preşedintele Abd Raboh Mansour Hadi, au
ordonat detaşarea în capitala a unor masive
înariri combatante – oameni şi armament greu în perspectiva unei posibile confruntai decisive
pentru luarea sub control a capitalei Şana’a
Vestea morţii lui Abdallah Şaleh a fost urmata
de intense bombardamente ale coaliţiei asupra
poziţiilor detinute de rebeli in capitala Şana şi
de violente schimburi de focuri între miliţiile
rebele, de-o parte, şi Garda Republicana şi
unitaţi tribale şi ale Partidului Congresul
Popular General, susţinatoare ale lui Şaleh, pe de
alta parte. Ambasada Iranului la Şana’a a fost
incendiata în timpul bombardamentelor saudite,
potrivit unor surse, sau de combatanţi fideli
fostului presedinte, potrivit altor surse.
Daca, de la declanşarea, de catre “coaliţia
araba” condusa de Arabia Şaudita, a operaţiunii
“Furtuna fermitaţii”, alianţa dintre Ali Abdallah
Şaleh şi clanul şiit Al-Houthi, beneficiind de
susţinere iraniana, au reprezentat principala
forţa de rezistenţa la intervenţia saudita,
destramarea acesteia şi chemarea la “intifada”
adresata de Ali Abdallah Şaleh “poporului
yemenit” reprezinta o cotitura mai puţin
aşteptata, de natura sa schimbe fundamental
situaţia tactica din teren şi sa creeze premizele
încheierii acestui distrugator razboi de uzura –
evoluţie pe care regimurile de la Ryad şi Abu
Dhabi l-au salutat cu entuziasm înca din primele
momente ale produceri a ceea ce jurnaliştii au
numit un “puci împotriva puciştilor”, o “revolta
populara” sau “o revoluţie pentru noua
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republica yemenita “.
Mai important decat denumirile date acestei
cotituri survenita în ansamblul conflictului
intern yemenit, observatorii au reţinut faptul ca
plecarea din “luminile rampei” a lui Ali Abdallah
Şaleh trebuie, totuşi, sa fie privita cu
circumspecţie
cat
priveşte
amploarea
schimbarilor pe frontul din Yemen.
Şe poate presupune, însa, ca rebeliunea
houthita îşi va pierde energia, avand şanse
îndoielnice de a obţine o victorie decisiva la
nivel naţional în condiţiile în care este de
aşteptat şi o intensificare a ofensivei declanşata
de “coaliţia” condusa de Arabia Şaudita.
In condiţiile în care, pe plan internaţional,
tensiunile dintre Ştatele Unite şi aliaţii sai
europeni, pe de o parte, şi regimul iranian, s-au
accentuat odata cu venirea lui Donald Trump la
Casa Alba şi continua sa se deterioreze, în
acelaşi timp în care sunt tot mai multe
poziţionari ale comunitaţii internaţionale care
se pronunţa împotriva rebeliunii houthite şi a
situaţiei dramatice în care razboiul declanşat de
aceasta au prabuşit statul şi societatea yemenita,
este dificil de afirmat în mod tranşant daca
decizia fostului preşedinte Ali Abdallah Şaleh a
reflectat o asumare realista a necesitaţii unor
schimbari în direcţia încheierii cat mai grabnice
a razboiului, sau a fost un simplu calcul
oportunist, ştiut fiind ca o victorie militara a
coaliţiei condusa de Arabia Şaudita în Yemen ar
fi însemnat şi sfarşitul definitiv al carierei
politice şi poate chiar a libertaţii şi vieţii fostului
“camarad de arme” al rebelilor.
Privita din tranşeele rebelilor, decizia lui Ali
Şaleh este vazuta ca un act de tradare şi de
“îngenunchere” în faţa ambiţiilor saudite în
contextul conflictului dintre aceasta şi regimul
iranian. Prin întoarcerea armelor împotriva
aliaţilor sai, ex-preşedintele Şaleh a savarşit –
considera tabara rebela – un puci împotriva
“revoluţiei poporului yemenit” pe care Şaleh l-a
acceptat în cadrul unei tranzacţii cu saudiţii de
la care a primit garanţia ca, în schimbul rupturii
cu rebelii, acestuia îi va fi asigurata nu doar
securitatea şi interesele personale, ci şi un loc
activ şi profitabil pe eşichierului Yemenului de
33
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dupa conflict.

Construit pe temelia unei lungi înlanţuiri de
Ruptura dintre Ali Şaleh şi rebeli, care a fost surpize şi rasturnari de situaţie, conflictul intern
cauza directa a asasinarii acestuia, nu a din Yemen şi viperele acestuia nu şi-au epuizat
reprezentat, în sine, un element nou şi nici un capacitatea de a surprinde, în continuare.
aspect despre care sa se poata afirma, împreuna
cu mass-media de limba araba, ca “a fost un pas
important catre pacificarea Yemenului”. Pe
durata mandatului sau prezidenţial (19902012), nu mai puţin de şase razboaie au avut loc
Ambasador prof. Dumitru CHICAN
între guvernul de la Şana’a şi mişcarea houthita
a lui Abdel Malek Al-Houthi, iar aceasta De-a lungul celor aproape şapte ani de razboi
desparţire a fost anunţata, înca din luna august a intern sirian, fiecare etapa a desfaşurarii
anului trecut, de puternice încordari, acuzaţii acestuia a fost însoţita, declarativ, de
reciproce şi schimburi de focuri, soldate cu proclamarea principiului şi imperativului
victime omeneşti, între cele doua tabere. Alianţa soluţionarii prin negocieri a conflictului care,
însaşi dintre Ali Şaleh şi Abdel Malek Al-Houthi a potrivit argumentelor invocate si ţinand cont de
fost una de circumstanţa, pentru alungarea de la complexitatea frontului şi de mulţimea
putere, în 2014, a noului guvern yemenit produs beligeranţilor interni, regionali şi internaţionali
de primavara araba şi condus de fostul implicaţi, nu va putea sa fie tranşat niciodata pe
vicepreşedinte Abd Rabboh Mansour Hadi, calea armelor. De la demararea aşa-numitului
reinstalat în fotoliul prezidenţial odata cu “proces Geneva” ajuns, fara nici o perspectiva
intervenţia militara a coaliţIei arabe conduse de certa de reuşita, la cea de-a opta runda, trecand
prin “procesul Astana”, pana la proiectul
Arabia Şaudita.
“zonelor de dezescaladare”,
“congresul de
Dispariţia lui Ali Abdallah Şaleh va avea, fara reconciliere naţionala” – un fel de Loya Jirga
îndoiala, repercusiuni directe reflectate în afghana – şi pana la iniţiativa “conferinţei
reevaluari politice şi militare, în echilibrele de siriene de pace de la Şoci” - iniţiativa cu
forţa şi influenţa între marile blocuri tribale în paternitate ruseasca – leitmotivul “dialogului
care este împarţita societatea yemenita, dar şi în politic” a fost, la unison, apreciat drept “singura
palierul confruntarii prin interpuşi dintre cale legitima” catre pace în Şiria. Realitatea a
monarhiile arabe din Golf şi Iran, trecerea dintre dovedit, însa, mai ales în ultima jumatate a
ani putand sa fie marcata fie de o degenerare a anului 2017, ca s-a ajuns la o situaţie în care un
conflictului intern între facţiunile yemenite argument de bun simţ precum cel al dialogului
aflate pe front, fie o acutizare a conflictului paşnic şi al “legalitaţii” s-a transformat,
saudito-iranian pentru o tranşare manu militari funcţionand, mai degraba şi în mod paradoxal, ca
a razboiului din aceasta ţara. Avand în vedere ca, un element de blocare a însaşi “legalitaţii” atat
dupa toate probabilitaţile, rebelii houthiţi nu vor de mult invocate. Altfel spus, asistam la situaţia
accepta prea curand o încetare a focului, se în care toata lumea vorbeşte de “legalitate”
poate estima ca frontul yemenit va cunoaşte noi conform dreptului internaţional, dar fiecare
pusee de violenţa cu consecinţe imprevizibile.
dintre cele doua tabere existente – Occidentul
Prin anii ’90, întrebat fiind de un jurnalist daca condus de America, pe de o parte, şi Federaţia
actul de guvernare a Yemenului este dificil, Rusa, alaturi de regimul de la Damasc şi aliaţii
fostul preşedinte a raspuns ca “a conduce acestuia, pe de alta parte, îşi proclama, fiecare,
Yemenul este ca şi cum ai dansa printre şerpi”. propria abordare a conceptului de “legalitate”,
La aceeaşi întrebare, formulata de acelaşi ziarist dupa criteriul: “legalitate, da, dar numia cea care
doi ani mai tarziu, raspunsul lui Şaleh a fost :”In îmi serveşte planurile şi proiectele proprii”.
Yemen nu s-a schimbat nimic. Numai şerpii s-au In actualul context general dat de realitaţile,
transformat în vipere veninoase”
evoluţiile şi schimbarile survenite atat pe frontul
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sirian, cat şi în contextul regional şi
internaţional, nu poate fi pusa la îndoiala
realitatea ca instrumentul negocierii, în cazul
conflictului sirian, este benefic în masura în care
parţile beligerante pot accepta compromisuri
rezonabile asupra divergenţelor fundamentale
care exista în legatura cu probleme spinoase
precum perioada de tranziţie, noua lege
fundamentala a Şiriei, configuraţia şi morfologia
viitorului sitem politic, descentralizarea
autoritaţii, instituirea unor “administraţii locale”
şi conţinutul noului contract social între viitorul
stat şi sociatatea siriana. Dar, în acelaşi timp,
realitatea faptica demonstreaza ca procesul de
negociere, aşa cum este prefigurat – şi indiferent
daca acesta se va derula, în continuare, la
Geneva, la Astana sau la Şoci- se prezinta, mai
degraba ca un instrument pe care principalii
actori regionali şi internaţionali îl concep, într-o
maniera concurenţiala şi, nu de puţine ori,
conflictuala, ca pe un instrument de continuare a
competiţiei pentru acaparare de influenţa şi
control asupra Şiriei sau, în cea mai comoda
alternativa, ca o pargie de gestionare a
conflictului, atata vreme cat acesta nu se va
încheia de la sine prin erodarea potenţialului
combativ al actorilor.
Pornind de la considerentele mai sus
formulate, se poate afirma ca viitoarele “runde”
ale aşa-ziselor negocieri politico-diplomatice –
de la Geneva, de la Astana sau Şoci – nu vor
aduce prea curand noi contribuţii semnificative
la pavarea drumului catre pace în Şiria, ci vor fi
utilizate, cu precadere, pentru temporizarea
ajungerii la aceasta finalitate, în condiţiile în
care fiecare dintre taberele implicate în criza
siriana considera, în continuare, ca nu şi-a
asigurat, înca, o poziţie suficient de sigura şi
comfortabila pe eşichierul sirian şi, mutatismutandis, în ecuaţia evoluţiilor viitoare pe arena
Orientului Mijlociu.
Graba cu care marii actori regionali şi
internaţiuni acţioneaza pentru gasirea de noi
formule
–
bilaterale,
trilaterale,
sau
internaţionale - dovedeşte preocuparea acestora
de a identifica noi pretexte, motive de opoziţie şi
piedici în calea a ceea ce ar trebui sa fie o
derulare normala a procesului de negociere. Un
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exemplu, dintre cele mai recente, este edificator
în acest sens. Dupa “reuniunea de unificare” a
opoziţiei siriene, desfaşurata la 22 noiembrie în
capitala saudita (reuniune care, în realitate nu a
facut decat sa “unifice acea parte a opoziţiei care
este susţinuta, influenţata şi finanţata de catre
monarhia saudita), aceasta şi-a anunţat o aşazisa “noua abordare” a chestiunilor în suspensie
– o abordare care, lasand de-o parte faptul ca
reitereaza vechea precondiţie a plecarii de la
putere a lui Bashar Al-Assad, aceasta “platforma
de la Ryad” a cerut ca pe agenda negocierilor de
la Geneva sa fie introdusa şi soluţionarea
revendicarilor secesioniste-independentiste ale
minoritaţii kurzilor sirieni. Şe înţelege ca o
asemenea condiţie a fost respinsa prompt de
guvernul de la Damasc care şi-a anulat
participarea la negocieri, un veto care a fost
exprimat şi de Ştatele Unite şi Turcia, astel încat
runda a opta a “procesul Geneva” a fost
amanata înainte de a fi început. Pe de alta parte,
la începutul lunii decembrie, mediatorul din
partea ONU, Ştaffan De Mistura, a prezentat, în
numele “taberei occidentale”, o noua lista de
propuneri prin care avansa o serie de “idei”
originale, precum: stipularea în noua constituţie
a “caracterului laic al Şiriei” şi schimbarea
denumirii oficiale a ţarii din “Republica Araba
Şiriana” în “Şiria”, propuneri care nu au fost
agreate de Federaţia Rusa care, în aceste
condiţii, a sugerat amanarea, pentru luna
februarie a “conferinţei de dialog pentru
reconciliere naţionala” care ar urma sa se
desfaşoare la Şoci. Pe acest fundal, acţiunile
combative pe front cunosc perioade succesive
de intensificare, inclusiv prin raiduri terestre şi
de bombardament efectuate de armata rusa,
armata siriana şi miliţiile iraniene, pe de o parte,
şi de efectivele americane, de cealalta parte,
menite sa asigure fiecarei tabere beligerante cat
mai multe atuuri de forţa în perspectiva reluarii
efective a negocierilor “faţa-în-faţa” între
regimul sirian şi opozanţii acestuia. Intr-un alt
palier, pentru actorii regionali şi internaţionali
angajaţi direct în campania de eradicare a
organizaţiei jihadist-teroriste Ştatul Islamic –
Federaţia Rusa, care domina spaţiul aerian
sirian, Ştatele Unite, care au un cuvant greu de
spus cat priveşte frontul terestru şi configuraţia
35
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viitoare a acestuia, Iranul, ramas prizonier al
obsesiei sale de creare a “coridorului şiit” care sa
lege Iranul de litoralul libanez al Mediterane
trecand prin Irak şi Şiria, precum şi Turcia,
preocupata sa “cureţe” nordul sirian de
activismul separatiştilor kurzi - a devenit o
prioritate expansiunea prezenţei proprii pe
frontul sirian pentru a-şi asigura, astfel, o parte
cat mai consistenta în viitoarea morfologie a
teritoriului dupa încheierea razboiului antiterorist şi dispariţia din teren a Ştatului Islamic /
Daish. In numele pacii, toţi cei implicaţi încearca
sa-şi consolideze avantajele pe front, vorbind, în
acelaşi timp, cu acribie, despre “legitimitatea
negocierilor” dar disputandu-şi cu îndarjire
cadrul juridic în care acestea trebuie sa se
desfaşoare: pentru Ştatele Unite şi aliaţii
occidentali, acesta trebuie sa fie oferit de
Geneva, ca port-stindard al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, în vreme ce Federaţia Rusa şi
aliaţii sai opteaza pentru transferul procesului
politic la Şoci unde sa se soluţioneze, a la russe,
dosarul Şiria care, abia apoi, sa fie prezentat
ONU pentru a primi din partea acesteia,
legitimizarea şi umbrela juridica internaţionala.
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Rezulta, din toate cele de mai sus ca, în prezent,
problema negocierilor de pace nu este – aşa cum
susţine propaganda programatica a regimului
sirian – o chestiune care priveşte exclusiv
relaţionarea dintre regim şi opoziţia siriana sau
care, potrivit aceluiaşi discurs, reprezinta un
subiect în care cuvantul decisiv revine “voinţei
suverane a poporului arab sirian”. Lipsa de
realism a unor asemenea aserţiuni este
confirmata de realitatea vie a faptelor care arata
ca, dincolo de ipocrizia obişnuita în atari
conjuncturi, adevaraţii decidenţi în ecuaţia
siriana sunt, de facto, Federaţia Rusa şi Ştatele
Unite ale Americii, secundaţi de actorii regionali
sau extra-regionali aliniaţi unuia sau altuia
dintre cei doi poli ai deciziei. Iar faţa cu
interesele şi proiectele acestora, discursul
actorilor – al tuturor actorilor implicaţi – despre
alegeri
parlamentare
şi
prezidenţiale,
constituţie, organizare politico-administrativa,
unitate naţionala, reconstrucţie şi alte asemenea
sintagme
cu
o
puternica
încarcatura
politicianista şi populista, raman şi în anul care
urmeaza, un soi de “Fata Morgana” a carei
preschimbare în realitate palpabila depinde, ca
şi pana acum, de voinţe straine.

Pulsul Geostrategic, Nr.251,252, Sâmbătă 20 Ianuarie 2018

www.ingepo.ro

capitala în Ierusalimul de Est”!)

Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
In contextul reacţiilor internaţionale succesive deciziei
prin care, la 6 decembrie,
preşedintele Donald Trump,
în numele Ştatelor Unite ale
Americii, anunţa recunoaşterea Ierusalimului drept
capitala a statului Israel şi decizia de transfer a
ambasadei americane de la Tel Aviv în “oraşul
sfant”, la 13 decembrie, la Istanbul, a avut loc un
summit extraordinar al Organizaţiei Cooperarii
Islamice, iniţiativa acestei acţiuni aparţinand
preşedintelui turc Recep Teyyip Erdogan, în calitate de preşedinte în exerciţiu al organizaţiei
pan-islamice. Un singur punct a figurat pe
ordinea de zi a reuniunii şi anume elaborarea şi
adoptarea unei poziţii unificate de respingere a
deciziei unilaterale a Administraţiei Trump şi
stabilirea unor masuri colective sau individuale
de desolidarizare critica faţa de hotararea
preşedintelui american şi de susţinere mai
accentuata şi mai dinamica a drepturilor
legitime ale poporului palestinian. Acestei
tematici i-au fost circumscrise, în consecinţa,
atat luarile de cuvant ale participanţilor, cat şi
declaraţia adoptata la încheierea lucrarilor.
“Ca ţara islamica, nu vom abandona niciodata
ideea unei Palestine (!) suverana şi
independenta, cu capitala la Ierusalim, a spus
preşedintele Erdogan, invitand guvernele
statelor islamice care întreţin relaţii cu Israelul
sa le întrerupa şi sa recunoasca Ierusalimul
drept capitala a statului palestinian ocupat”,
considerand ca “decizia lui Donald Trump
referitoare la statutul oraşului Ierusalim” este “o
recompensa acordata Israelului pentru actele de
terorism” ale statului evreu. (Nu a scapat
atenţiei jurnaliştilor nuanţa între discursul lui
Recep Teyyip Erdogan, care vobeşte de
“Ierusalim drept capitala a Israelului”, şi
formularea din declaraţia finala a conferinţei
care foloseşte sintagma “stat palestinian cu

De partea sa, preşedintele Autoritaţii Naţionale
Palestiniene a avut o alocuţiune lejer încadrabila
în spiritul şi forma reacţiilor pe care liderul
palestinian le-a exprimat, în diverse forme, în
urma deciziei americane de la 6 decembrie şi pe
care mijloacele de informare în masa le-au
prezentat, la vremea lor, in extenso.
Declaraţia finala a summitului proclama
“recunoaşterea de catre comunitatea islamica a
parţii de Est a Ierusalimului ocupat drept
capitala a Ştatului Palestina” şi considera ca
“Ştatele Unite nu mai pot sa fie un mediator şi
un sponsor al pacii între palestinieni şi statul
evreu”.
La încheierea reuniunii la nivel înalt şi dupa
lansarea oficiala a “declaraţiei de la Istanbul”,
preşedintele în funcţie al Organizaţiei Cooperarii
Islamice şi gazda a summitului, Recep Teyyip
Erdogan, l-a invitat pe liderul palestinian
Mahmoud Abbas la o conferinţa de presa
comuna care a prilejuit preşedintelui turc un
discurs punctat de duritatea adjectivelor şi
epitelelor care, în situaţii de tensiune,
particularizeaza stilistica liderului de la Cornul
de Aur. “Preşedintele Americii, a spus Erdogan,
“are o mentalitate în care se regasesc gandirea
evanghelica cu cea sionista”, ceea ce îl priveaza
ireversibil pe Donald Trump de calitatea de
mediator imparţial în conflictul palestinianoisraelian. In aceasta situaţie, vorbitorul a adresat
liderilor musulmani apelul de a gasi, împreuna,
un nou sponsor al pacii, inclusiv sub cupola
Organizaţiei Naţiunilor Unite. “In faţa unui stat
al ocupaţiei şi terorismului precum Israelul,
chestiunea Ierusalimului trebuie sa fie
considerata (de catre comunitatea musulmana
globala) drept o “linie roşie” peste care nimeni
nu are dreptul sa treaca”
Daca suveranul iordanian, regele Abdallah II, a
respins toate tentativele de schimbare a
statutului Ierusalimului ca “fundament şi nu
substituient al demersurilor de soluţionare a
diferendului dintre evrei şi palestinieni”,
preşedintele iranian Hassan Rohani a blamat
alinierea totala a Ştatelor Unite şi a
preşedintelui Donald Trump la poziţiile statului
37
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Israel, chemand toate statele musulmane la schisme, orgolii şi conflicte concurenţiale. Ar fi
“unitate şi solidaritate deplina în confruntarea vorba, în al treilea rand, de starea generala deloc
Israelului”.
confortabila a lumii arabo-islamice abia ieşita
Din perspectiva exprimarilor de poziţii, dintr-o “primavara araba” spre a trece într-un
reprezentanţii şi analiştii prezenţi la lucrarile lung anotimp înnorat. Toate aceste elemente pot
summitului au fost aproape unanimi în a îndreptaţi o afirmaţie precum cea a cotidianului
sublinia caracterul rutinier, patetic şi redundant britanic “The Independent”, potrivit caruia
al acestora, însoţit de o absenţa totala a “Organizaţia Cooperarii Islamice nu mai
palierului pragmatic al paradigmelor discursive, reprezinta un actor global şi nici o forţa cu rol şi
fapt pus pe seama unei multitudini de factori şi pondere pe eşichierul internaţional al zilelor
cauze obiective: graba cu care organizarea noastre”.
reuniunii islamice a fost decisa de Recep Teyyip
Erdogan, într-un moment în care multe dintre
statele şi guvernele membre ale Cooperarii
Islamice nu avusesera timpul trebuincios pentru
conturarea propriilor poziţii şi evaluari ale
deciziei lui Donald Trump şi a consecinţelor
posibile ale acesteia. In egala masura, se cuvine
menţionat ca participarea însaşi la summitul de
la Istanbul a prezentat particularitatea ca, din
totalul de 57 de state membre ale Organizaţiei
de Cooperare Islamica, au fost reprezentate doar
48 de state, dintre acestea doar 16 avand o
prezenţa la nivelul cel mai înalt, restul de 41 şefi
de state fiind absenţi şi reprezentaţi la nivele
minimale – ministeriale sau la rangul de
secretari de stat. (Arabia Şaudita, care se
pretinde a fi lider al comunitaţii islamice globale,
a fost reprezentata de ministrul pentru
probleme religioase). Aceasta, spre a nu mai
vorbi de lipsa unor pregatiri premergatoare de
coordonare şi consultare care sa permita un
limbaj comun pentru întreaga comunitate a
lumii islamice. Este vorba, în al doilea rand, de
condiţiile specifice fiecaruia dintre statele
musulmane, abordate din perspectiva relaţiilor
lor statale mai mult sau mai puţin
“confidenţiale” cu Israelul, pe de a parte, şi a
intereselor fiecaruia de promovare sau, cel
puţin, de încurajare a atitudinii relaţionale cu
Ştatele Unite ale Americii. Din acest punct de
vedere, era de aşteptat ca aciditatea sau
moderaţia reacţiilor naţionale islamice sa fie
determinate, în buna masura, de asemenea
considerente care ţin de politicile fiecarui stat
islamic în parte şi mai puţin convergent cu
poziţionarea comunitaţii musulmane ca “umma”,
ca “naţiune islamica” – ea însaşi afectata de
38

Maniera pripita în care acest summit al lumii
islamice, marcat de absenteism şi împovarat de
sloganuri şi lozinci care nu au spus nimic nou,
permite aprecierea ca ea a fost, mai degraba, “un
summit pentru Erdogan”, în care recunoaşterea
de catre Ştatele Unite a Ierusalimului drept
capitala israeliana “eterna şi unificata” a
constituit un prijlej pentru ca liderul de la
Ankara sa faca o verbioasa pledoarie în favoarea
“modelului turc” şi a propriei sale viziuni asupra
marilor probleme ale Orientului Mijlociu şi ale
lumii contemporane. Amplele demonstraţii
populare revarsate pe strazile oraşelor turceşti
la chemarea lui Erdogan şi cu încurajarea
acestuia au sugerat, mai curand, dorinţa
arzatoare a preşedintelui turc de a folosi
fundalul musulman pentru a pune un plus de
poleiala pe propria imagine careia politica sa
siriana şi regionala din ultimul timp i-a şters sau i-a decolorat în mai multe locuri stralucirea
de altadata. Nu sunt puţini analiştii, inclusiv
turci, care au vazut în reuniunea de la Istanbul a
Organizaţiei de Cooperare Islamica şi
o
“demonstraţie de forţa” a lui Erdogan împotriva
preşedintelui Trump însuşi, caruia liderul turc a
ţinut sa-i demonstreze capacitatea ţarii sale de
nou lider în ascensiune al lumii islamice şi
potenţialul sau de mobilizator al acesteia în
situaţii de criza. Iniţiativa preşedintelui turc de
organizare a summitului extraordinar s-a vrut,
în egala masura, a fi adresat celorlalţi
“concurenţi” la şefia comunitaţii musulmane –
regele saudit Şalman şi liderului egiptean Abdel
Fattah El-Şissi, cu deosebire – carora li s-a
transmis, în subtext, ca niciunul dintre cei
menţionaţi nu dispune de suficiente atuuri
pentru a pretinde liderismul asupra lumii
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musulmane sunnite. Iar chintesenţa mesajelor
transmise de Erdogan este exprimabila în puţine
cuvinte :”In lumea islamica, Erdogan şi Turcia
sunt tot atat de puternice pe cat sunt Trump şi
America în contextul lumii occidentale creştine”.
Afectata de absenteismul masiv al liderilor
islamici, prizoniera a propriilor paradigme ale
discursului, naţiunea islamica (umma) se poate
întoace la problemele sale, cu mulţumirea ca şi-a
mai îndeplinit înca o îndatorire protocolara.
NOTA: Afirmandu-se drept cel mai virulent
lider musulman la adresa Administraţiei Trump
şi a deciziilor de la 6 decembrie, la 15 decembrie
Recep Teyyip Erdogan, accentua şi mai mult
nota – considerata de observatori a avea un
caracter populist supralicitat – si continua seria
avertismentelor sale cu rezonanţe de tragedie
antica, afirmand, la Istanbul: “Daca vom pierde
Ierusalimul, nu vom mai fi în masura sa aparam
Medina şi atunci nu vom mai putea sa protejam
Mekka, iar daca Mekka se va prabuşi, atunci vom
fi pierdut Kaa’ab (templu sacru din marea
moscheea de la Meka, considerat un centrum
mundi pentru întreaga lume islamică.).
“Ierusalimul este întruchiparea demnitaţii din
lumea întreaga şi, în consecinţa, vom face tot
ceea ce se impune pentru a pazi şi împlini
poruncile lui Allah şi refugiul stramoşilor noştri
(un alt epitet pentru oraşul Ierusalim, n.n.) “ a
mai spus preşedintele turc.

Dinu COSTESCU
La 9 decembrie 2017, şeful Executivului de la
Baghdad, Heydar Abbadi anunţa ca “razboiul
împotriva gruparii teroriste Ştatul Islamic s-a
încheiat” dupa recuperarea, de catre armata
irakiana, a ultimelor enclave jihadiste care mai
deţineau controlul asupra unor zone risipite în
deşertul irakian, din districtul extrem-oriental al
ţarii pana în guvernoratul Anbar de la frontierea
vestica dintre Irak şi Şiria. In acelaşi timp, pe
frontul antiterorist-sirian, reluarea – nu lipsita
de dificultaţi – a rundelor de tratative politice şi
militare ale negocierilor de pace şi diminuarea
continua a potenţialului combativ şi a
teritoriului controlat de gruparea Da’ish ofera
reale motive de optism cat priveşte prabuşirea
generala a prezenţei terorismului jihadist în
arealul Orientului Mijlociu (deja, comandamentul trupelor ruseşti care acţioneaza în Şiria a
anunţat, la începutul lunii decembrie “încheierea
misiunii trupelor Federaţiei Ruse în aceasta
ţara”). Euforia şi entuziasmul firesc faţa cu
perspectiva de eradicare a acestei plagi care, de
peste trei ani, a însangerat lumea Orientului
arabo-islamic şi, în egala, societaţile din arealul
comunitaţii internaţionale, nu obnubileaza,
însa o întrebare pe cat obsedanta, pe atat de
justificata şi ea, pornindu-se de la estimarile
experţilor în problemele luptei anti-teroriste ca
înfrangerea militara a ucigaşilor ideologici
islamici nu înseamna, cu necesitate, şi
dispariţia suporturilor doctrinare şi a culturii
violenţei care au dat şi vor asigura, şi pe mai
departe, substanţa şi motivaţia ca jihadismul sa
supravieţuiasca, într-o forma sau alta, în noi
dimensiuni temporale şi spaţiale. Dupa
Mashreq-ul arab al Orientului Mijlociu, catre ce
noi coordonate geografice se poate orienta
fenomenul jihadist-salafist pentru a-şi continua
“jihadul pe calea lui Dumnezeu” şi a
reconstituirii marelui califat musulman, al carui
început l-a prefigurat, fara a-l finaliza, “califul”
Abu Bakr Al-Baghdadi? Raspunsul cel mai
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frecvent formulat la o asemenea întrebare
trimite, cel puţin în lumina situaţiei şi a
semnalelor existente, înca din vara anului trecut,
la regiunea Asiei de Şud-Est, ca posibila viitoare
pepiniera de germinare şi dezvoltare a pasarii
Foenix marcata cu sigla “Allahu Akbar”
Nu au fost puţine indiciile care, pe fondul
loviturilor primite de teroriştii Ştatului Islamic,
au aratat ca numeroşi combatanţi, comandanţi şi
ideologi ai acestei entitaţi criminale se
orienteaza febril catre transferul armelor,
bagajelor şi al fondurilor financiare catre state
din din arealul sud-estic al continentului asiatic.
Desigur, aceasta constatare nu acorda
exclusivitate Asiei de Şud-Est ca viitoare ţinta de
deplasare a fenomenului terorist radical şi nici
nu exclude posibilitatea ca şi alte coordonate ale
greografiei planetare sa fie avute în vedere
pentru repoziţionarea, în vederea reorganizarii,
a fenomenului în discuţie. Ceea ce apare, însa, tot
mai aproape de certitudine, este faptul ca aria
continentului african gliseaza pe un loc secund
ca prioritate pentru activitaţile teroriste, dar şi
pentru recrutarea de noi candidaţi la jihad atat
de catre ideologia Ştatului Islamic / Da’ish, cat şi
pentru
cealalta
structura
activa
a
fundamentalismului islamic şi anume reţeaua AlQaida. Dar, din variate raţiuni de ordin
topografic, demografic (în care Indonezia deţine
un loc de frunte, cu o populaţie de 260 milioane
de oameni), sau al potenţialului conflictual,
regiunea asiatica de Şud-Est ramane o
alternativa preferabila pentru compensarea
pierderilor suferite în Mashrequl şi Maghrebul
arab.
Din
perspectiva
caracteristicilor
topografice şi ale reliefului natural – o zona cu cu
o ampla şi densa configuraţie insulara – ca şi din
perspectiva unei cvasi-inexistente conlucrari şi
coordonari de securitate şi antiteroriste între
guvernele regionale – constituie tot atatea
argumente care fac din acest spaţiu o destinaţie
atractiva şi exploatabila în planul activitaţilor cu
profil clandestin terorist islamist. Nu mai puţin
important, din acest punct de vedere, este şi
factorul cu multiple faţete al saraciei, segregaţiei
etnice, confesionale şi sociale care afecteaza
îndeosebi tanara generaţie de musulmani care,
astfel, pot deveni cu uşurinta prada a
40

îndoctrinarii, spalarii creierelor şi recrutarii
acestora în acţiuni “justiţiare” în numele şi în
umbra flamurei negre a structurilor teroriste
fanatice. Iar Indonezia, Malayezia sau Filipine
sunt doar cateva exemple graitoare în acest sens.
Referirile comentatorilor la aceasta parte a
continentului asiatic ca posibila destinaţie a
gruparilor teroriste înregistrate sub drapelul
islamului au capatat o anvergura notabila dupa
ce, la 16 octombrie 2017, ministrul filipinez al
Apararii a anunţat lichidarea lui Isnilon Hapilon,
“emirul emiratului islamic Asia de Şud-Est”, fost
lider al gruparii Abu Şayaf, afiliata la Mişcarea
Da’ish, eveniment care a avut loc în lursul
luptelor pentru eliberarea oraşului Marawi din
sudul ţarii, aflat vremelnic sub controlul filialei
filipineze a Ştatului Islamic, oraş destinat, în
opinia comentatorilor de la agenţia France
Presse sa fie proclamat
drept capitala a
arhipelagului, dupa modelul oferit de
precedentele Mosul, în Irak şi Rakka, în Şiria.
Analiştii se întreaba cum a fost posibila
infiltrarea gruparii Da’ish în Filipine, ţara care,
spre deosebire de alte regiuni sud-est - asiatice,
în care se înregistreaza mişcari ale islamismului
radical, se caracterizeaza prin apartenenţa
confesionala majoritara a sociataţii la
creştinismul catolic?
Potrivit unei analize a agenţiei americane
“Ştratfor”, ideea de constituire în regiune a unui
germen al califatului musulman mondial a fost
adoptata de liderul mişcarii Abu Şayyaf înca din
anul 2014, cand Da’ish a pus stapanire pe largi
teritorii irakiene şi siriene, ceea ce a determinat,
de altfel, şi juramantul de afiliere la Ştatul
Islamic al gruparii filipineze Abu Şayaf, sub
conducerea lui Isnilon Hapilon.
In acelaşi timp, un alt punct de focalizare a
interesului pe care ideologia salafista radicala îl
manifesta pentru extremitatea de Şud-Est a
continentului asiatic îl reprezinta insula
Mindanao, deţinatoare, din perspectiva tactica a
“razboiului sfant” islamic,
a unei foarte
importante poziţii strategice de-a lungul
frontierelor maritime dintre Filipine, Indonezia
şi Malayezia, ea oferind, în acelaşi timp un punct
de refugiu si adapost uşor accesibil pentru
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jihadiştii aflaţi în vizorul instituţiilor
securitate din cele trei state menţionate.

de experienţa pe care, la randul lor, au acumulat-o
în ultimele aproape doua decenii de angajare
Şituaţia în discuţie nu se refera, însa, numai la activa în prevenirea, încercuirea şi eradicarea
arealul filipinez şi la vecinatatea sa acestei maladii cronicizate a contemporaneitaţii.
înconjuratoare.
La începutul lunii octombrie, preşedintele
comisiei pentru combaterea fenomenului
terorist din Cadrul Consiliului pentru Şecuritate
al Federaţiei Ruse, Kheyrat Ammarov, avertiza
asupra faptului ca, potrivit informaţiilor
existente, combatanţi ai Ştatului Islamic din Şiria
şi Irak cauta cai de parasire a acestor doua state
arabe în direcţia altor zone de desfaşurare, cu
precadere în Şudul şi Estul continentului asiatic.
O situaţie pe care demnitarul rus a caracterizato drept “periculoasa”, în condiţiile în care se
constata un interes crescand şi chiar o prezenţa
în creştere a elementelor jihadist-teroriste pe
teritoriul Afghanistanului privit fie ca punct de
stabilire, fie drept coridor de tranzit catre
arealul sud-estului asiatic.

Dinu COSTESCU
“Lupta” pentru pacificarea Şiriei si competitia
între marii actori regionali si internationali implicati în acest proces se desfasoara de mai mult
timp, intensificandu-se în ultimele luni ale anului trecut pe trei principale paliere care, cel
putin aparent, sunt echilibrate cat priveste obiectivele si necesitatea de atingere a acestora.
Este vorba de procesul Geneva, în care, pe baza
rezolutiei 2254, Organizatia Natiunilor Unite
apare drept garant al pacii siriene si al acordurilor la care se va putea ajunge în acest sens. Este
vorba, în al doilea rand, de “procesul Astana”
care este pus sub o tripla garantie din partea federatiei Ruse, Turciei si Iranului , cu o implicare
internationala. Cea de-a treia cale este reprezentata de “Procesul Şoci” pentru dialog de reconciliere nationala în Şiria, initiat de Moscova si pentru a carui pregatire partea rusa a desfasurat o
intensa campanie diplomatica de atragare a
sustinerii si auspiciilor comunitatii internationale.

In ultimul timp, cercetatori şi analişti ai
fenomenului islamist radical au subliniat
legatura cauzala care poate exista între
reorientarea gruparilor din descendenţa
Ştatului Islamic, pe de o parte, şi tulburarile
sangeroase din Myanmar (Birmania), unde
minoritatea confesionala musulmana a etniei
Rohingya, supusa unor severe vexanţiuni şi
prohibiţii din partea autoritatilor de confesiune
budista, constituie o comunitate uşor In acest context, demersurile mediatorului inpenetrabila de catre prozelitismul activ al ternational Ştaffan De Mistura pentru convocarea, la 21 ianuarie, a unei noi runde – a noua –
gruparilor terorist-islamiste.
din procesul Geneva, au trecut , vremelnic, pe un
Asia de Şud-Est, care nu a fost niciodata ocolita plan secund, atentia opiniei publice si ale cancede radicalismul fundamentalismului islamic are lariilor internationale fiind
acaparate de
toate perspectivele de a deveni un nou fief al “evenimentul Şoci” cu o participare estimata de
acţiunii jihadist-teroriste şi este de presupus ca, cca. 1500 de persoane. Despre cine sunt acestia
beneficiind de experienţa acumulata pe si dupa ce criterii au fost selectionati s-a vorbit
fronturile Orientului Mijlociu şi dispunand de mai putin si, mai ales, cu accente critice, în conmoblilitate, adpatabilitate şi flexibilitate ditiile în care din lista de principiu a particiorganizatorica, structurile jihadismului post- pantilor au fost exclusi reprezentantii unei imDaish au şi capacitatea de face din sud-estul portante componente a opozitiei siriene, respeccontinentului asiatic un nou cap de pod al tiv cei ai minoritatii kurde reuniti sub stindardul
ideologiei radical-islamiste şi teroriste, în organizatoric al “Unitatilor pentru Apararea Pomasura în care guvernele şi instituţiile de porului” si al “Fortelor Şiriene Democratice
planificare, decizie şi acţiune anti-terorista nu (QAŞD), care detin controlul asupra a cca. 25%
vor fructifica preventiv bogata şi variata din teritoriul national sirian.
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largi baze reperezentative de demarare a unui
amplu proces de reforme constitutionale asupra
caruia sa convina toate partile siriene implicate
în conflictul intern.

La sfarsitul lunii decembrie 2017 si odata cu
trecerea în noul an 2018, nu au fost putini
analistii care, încercand, dupa traditie, sa faca o
revenire panoramica la cele mai importante evenimente care au marcat esichierul international
si regional, al Orientului Mijlociu sau care sunt
previzibile în anul 1918, au estimat ca cele noua
runde ale proceselor Geneva si Astana, precum
si, cu deosebire, initiativa conferintei pentru
conciliere nationala de la Şoci, pe litoralul rusesc
al Marii Negre, marcheaza, pentru Şiria, începutul sfarsitului real pentru razboiul civil si trecerea la etapa pacificarii si reconstructiei unei tari
distruse de-a lungul celor sapte ani de razboi.

Aprehensiunile manifestate de liderii opozitiei
siriene au la baza suspiciunea ca, vorbind despre
un dialog la care sa participe toate componentele etnice, confesionale, tribale, provinciale si sociale ale poporului sirian – asa cum prevede, de
altfel, rezolutia 2254 adoptata la “runda Geneva
1” a procesului de negociere, interlocutorii rusi
au vorbit, în acelasi timp, despre necesitatea de
continuare a luptei pana la eliminarea formatiunii “Djabhat Al-Nussra”- ramura siriana a retelei
Al-Qaida, dupa ce presedintele Putin anuntate
“încheierea razboiului” împotriva Ştatului Islamic/Da’ish. Or aceasta este apreciata în mediile
opozitiei drept un semnal de santaj al carui sens
este acela ca în cazul în care opozitia nu se va
angaja în procesul Şoci, Rusia are capacitatea si
potentialul necesar pentru a obliga fortele
opozitiei sa se conformeze cerintelor procesului
de pace asa cum acestea sunt formulate si patronate de Moscova.

Dialogul de la Şoci este umbrit si de faptul ca
Ce doreste Federatia Rusa prin organizarea Federatia Rusa nu a prezentat, înca, spre dezbaacestui “dialog de la Şoci”?
tere, un proiect clar privind reconstructia postLa 27 decembrie, dupa discutii avute la Mosco- conflict. Desi unele mari companii rusesti si chiva, cu reprezentanti ai opozitiei siriene din neze si-au manifestat, deja, intentia de a se anga“platforma Moscova”, seful diplomatiei ruse, Şer- ja într-un asemenea program, opozitia crede ca
ghei Lavrov, a adresat un avertisment prin care monarhiile arabe din Golf – considerate a fi prinatrage atentia asupra consecintelor pe care le cipalele detinatoare ale fondurilor de investitii pot avea tentativele de tergiversare sau de împi- nu vor fi dispuse sa participe la un asemenea
edicare a “congresului reconcilierii nationale si- proiect pe care Vladimir Putin l-a numit
riene” prevazut a se desfasura la Şoci în zilele de “Marshall-2”, atata vreme cat în Şiria se va
29-30 ianuarie 2018. Punerea în garda facuta de mantine o prezenta si influenta iraniana si cat
Şerghei Lavrov survine dupa ce, anterior, cca. 40 Uniunea Europeana si Ştatele Unite nu au trande formatiuni ale rezistentei armate si ale smis semnale prea încurajatoare cat priveste imopozitiei siriene politice anuntasera ca nu vor plicarea lor în reconstructia economiei si socielua parte la congresul pentru dialog de la Şoci, tatii siriene.
pozitie argumentata prin aceea ca Moscova do- Un motiv invocat de opozitie pentru neparticireste sa transforme acest eveniment într-un pri- parea la dialogul national de la Şoci se regaseste
lej de a obtine legitimarea “de catre toti sirienii” si în refuzul regimului sirian de a accepta semnaa statu-quo-ului creat în Şiria prin instituirea rea, la negocierile de la Astana, a unui acord priunei prezente militare si permenente a Fede- vind eliberarea celor cateva sute de mii de siriratiei Ruse în aceasta tara. In context, Şerghei eni detinuti în penitenciarele lui Bashar AlLavrov a precizat ca obiectivul fundamental al Assad, refuz încurajat si de insuficienta eficacitadialogului de la Şoci îl constituie stabilirea unei
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îndeosebi, a rolului Rusiei ca mare pol
de putere al ordinii globale si ca factor
cu pondere în gestionarea marilor
problemel conflictuale active pe esichierul international între care, nu pe ultimul loc, se regasesc chestiunea Crimeei, cursa nord-coreeana catre “clubul
nuclear” sau disensiunile existente între Administratia americana si regimul
teocratic din Teheran.

te a presiunilor exercitate, în acest sens, de partea rusa.
In definitiv, ce doreste si ce asteapta Federatia
Rusa de la “procesul Şoci”? Şi de ce, în ultimele
luni, acest subiect nu a lipsit, practic, din nicio
luare de pozitie oficiala discursiva a presedintelui Vladimir Putin? Este, desigur, dificil de elaborat un raspuns pertinent la aceasta interogatie fara a cunoaste culisele motivatiilor aflate
la baza acestora. Ceea ce, însa, tine de domeniul
certitudinii este faptul ca Vladimir Putin doreste
ca în Şiria sa se ajunga la o solutie politica care,
înainte de alte considerente, sa fie în concordanta cu interesele strategice ale Moscovei în
aceasta tara si în regiunea Orientului Mijlociu.
La doi ani de la interventia militara ruseasca în
razboiul civil sirian, orice finalitate politica a
razboiului care ar putea sa fie numita “pace” dar
care nu ar corespunde, prioritar, intereselor ruse, ar în semna o anihilare a tuturor eforturilor
si investitiilor politico-strategice si militare facute de Moscova în dosarul crizei din Şiria. Dar
consfintirea finala a “victoriei” ruse în gestionarea evolutiilor din Şiria nu va putea sa fie proclamata decat în masura încetarii totale si durabile
a oricaror operatiuni militare pe campurile de
lupta terestre, aeriene si maritime ale conflictului sirian. Iar aceasta “consfintire” va trebui sa
însemne, din punctul de vedere al lui Vladimir
Putin, si recunoastere de catre comunitatea internationala, în general, si de catre Ştatele Unite,

Privita în sine, reuniunea de la Şoci, din
29-30 ianuarie, este pozitiva în primul
rand prin aceea ca obiectivul sau declarat este încetarea razboiului si trecerea
la edificarea pacii în Şiria si este, în al
doilea rand, pozitiva pentru ca ea este
menita sa realizeze ceea ce nu a fost posibil la
toate reundele politico-diplomatice si militare
de la Geneva si de la Astana, adica întalnirea,
fata în fata si, practic, pentru prima oara, a negociatorilor reprezentanti ai regimului Bashar AlAssad si ai opozitiei politco-militare. Dar, în conditiile în care obstacolele si suspiciunile existente, inflxibilitatea regimului ca si rigiditatea si lipsa de coerenta a opozantilor sai, multiplele auspicii sub care este pusa “etapa Şoci” – Rusia,
Turcia, Iranul - ale caror pozitii si abordari nu
sunt cu necesitate convergente nici între ele si
nici cu pozitiile tuturor beligerantilor sirieni, ar
fi hazardat sa se creada ca la Şoci vor fi gasite
toate cheile potrivite care sa deschida portile
catre drumul spre pace. Un drum care ramane,
înca, si în noul an 2018, anevoios, lung si presarat cu bariere dificil de înlaturat într-o singura
runda de tratative.
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“pieţei persane” descris cu sunete de Ketelbey,
tulburate de ştirile privitoare a ceea ce se
petrece în Iran, începand cu ziua de 28
decembrie şi cu marile mişcari protestatare de
Ambasador prof. Dumitru masa izbucnite în oraşul Mashhad.
CHICAN In 1979, sub pelerina marelui ayatollah
A fost o vreme cand, în urma cu Ruhollah Khomeyni, iranienii, uniţi în cuget şi-n
şaizeci de ani, în casa de ţara simţiri, s-au razvratit, alungand de la putere
din care am pornit catre lume, dictatura pahlavita imperiala, spre a pune în
am crescut, avand deasupra locul ei dictatura unui Dumnezeu politic pentru
capului, agaţat în perete, un care democraţia este copilul bastard al
apartat de radio primitiv, un Occidentului apostat şi care care, prin gura
soi de telefon negru de bachelita avand în loc de mollahilor atoatestapanitori, “revoluţia” trebuia
receptor doua perechi de gheare ţinand între ele, sa devina model şi calauza pentru evoluţia în
legate de un nasture rotitor, o bucata din timp a naţiunii islamice.
minereul numit galena în care negrul teluric era Tulburarile sociale pe care Iranul le-a traversar
irizat de straluciri argintoase
la trecerea între ani nu sunt o noutate. In anul
Galena aceasta, ajutata de vreo 300 de metri de 2009, societatea şi statul iranian au cunoscut o
cablu de sarma prins, la un cap, pe varful unui situaţie similara pe care mijloacele occidentale
salcam strajiund dealul de dimpotriva şi de de informare în masa au botezat-o “revoluţie
varful unui nuc de langa gardul “gosodariei” verde” şi care, cu rapiditate, a fost reprimata de
noastre şi conectat la “galena” de unde, prin voia instituţiile de forţa ale statului regimului
radioului “naţional” de atunci, îmi începeam ziua teocratic, Atunci, pe fondul unei campaniii
de dupa zi ascultand emisiunile vestite la electorale prezidenţiale, demonstranţii au
vremea lor “Buna dimneaţa, Copii!” ori, “Şa coborat în spaţiul public pentru a demasca
învaţam limba rusa cantand”. Uneori, în zilele de fraudele electorale atribuite fostului preşedinte
duminica, mi se pare, “galena” îmi aducea în Ahmadinejad, angajat în cursa pentru un al
viaţa şi în educaţie pe regretatul profesor Mihai doilea mandat prezidenţial. Atunci, manifestarile
Florea şi a lui emisiune “Cine ştie caştiga”. populare au avut, de la bun început, un caracter
Evident, caştigul era minor în planul material, politic, determinate fiind de refuzul pe care
dar era îmbogaţitor prin informaţiile transmise iranienii îl opuneau, pentru prima data,
unui popor rural aflat în plina verva a tentativelor clasei politice şi a reprezentanţilor
colectivizarii din anii ‘50. Daca vorbesc acum ei de a-şi impune propriile interese de clan, de
acum de lucruri care s-au petrecut cu şaizeci de partid şi individuale, în dispreţul unanim faţa de
ani înapoi este pentru a spune ca, atunci, la glasul celor 81 de milioane de oameni care
“galena,” am ascultat, fara a ma cutremura prea alcatuiesc demografie iraniana
mult, dar, primind în arhiva aducerii aminte In anul 2009, ridicarile populare s-au limitat la
ramasa pana la senectute bijuteria orchestrala marile oraşe şi, cu deosebire, la capitala
“Pe o piaţa persana “ scrisa, în 1920, de Teheran, pe cand, la finele anului 2017, acestea
britanicul Albert W. Ketelbey. Un bazar persan: au izbucnit în oraşele şi aşezarile de la periferie
gura casca, matasari, pehlivani, neguţatori de – cele mai dramatic afectate de problemele
covoare, fistic
şi brocarturi, caravane şi sociale majore precum deteriorarea dramatica a
caravanieri, fete frumoase, prinţese purtate în nivelului de trai, inflaţia, scaderea galopanta a
litiere şi, desigur, Califul --- rau sau bun, dupa puterii de cumparare şi, în general, sentimentul
toane
populaţiei ca mollahii care alcatuiesc clasa
Ş-a întamplat ca în zilele acestei cumpene conducatoare, se îmbogaţesc cu nonşalanţa şi
dintre 2017 şi 2018 sa mai ascult tumultul într-o suverana ignorare a suferinţelor celor
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mulţi.
In 2009, revoltele populare au beneficiat de
prezenţa activa a unor lideri şi îndrumatori
reformişti precum Mir Hossein Moussavi, Mahdi
Karoubi sau Mohamed Khattami – care aveau sa
cada victime ale masurilor represive aplicate de
tagma clericala conducatoare. In decembrie
2017, “intifada” iraniana” nu ofera nici lideri
simbolici, nici structuri organizatorice coerente
şi nici un program de revendicari care sa
depaşeasca limitele haotice ale violenţei
“Moarte dictatorului” - (cu trimitere metatexdistructive generata de saracie şi foame.
tuala la ghidul suprem Ali Khamenei), “Nu vrem
Cauzele care au condus la explozia mişcarilor
Libanul, nu vrem Gaza şi Şiria, noi vrem Iranul”,
protestatatre din decembrie 2017 sunt pe cat de
“Ştop ingerinţelor în alte state vecine”, “Gandiţimultiple, pe atat de greu rezolvabile prin
va la noi, nu la Şiria şi Irak!” ş.a. Este vorba, alfel
demonstraţii spontane în spaţiul public:
spus, de reversul politic al unor revolte al caror
corupţia cronicizata care afecteaza segemnele
avers a fost, iniţial, unul eminamente social şi
puterii şi ale structurilor instituţionale de stat,
revendicativ.
accentuarea nivelului de pauperitate a
populaţiei într-o ţara care se afla în plutonul Este hazardat sa vorbim, în tot acest ansamblu
celor mai importanţi deţinatori de rezerve evenimenţial, de o ingerinţa externa în
energetice convenţionale la nivel mondial; declanşarea tulburarilor sociale iraniene, chiar
dezamagirea produsa de semnarea “acordului daca preşedintele Donald Trump şi premierul
nuclear”cu comunitatea occidentala care, israelian Benjamin Netanyahu s-au aflat printre
departe de a aduce o ameliorare a nivelului de primii oficiali straini care au salutat “intifada
trai, a produs o deteriorare şi mai accentuata a iraniana”, oferindu-se sa o sprijine şi chiar
acestuia, fodurile financiare rezultand din acest adresand comunitaţii internaţionale apelul la
document fiind utilizate, cu precadere, pentru susţinerea revoltelor. Pentru regimul teocratic
sponsorizarea politicii de expansiune regionala din Teheran, aceasta dimensiune externa poate
şi de purtarea unor conflicte regionale prin sa fie, desigur, îngrijoratoare, dar ea are, din
interpuşi, ca în cazul Yemenului, Şiriei, Irakului, aceeaşi perspectiva a regimului KhameneyLibiei sau Libanului. Venirea la Casa Alba a Rohani, şi o latura favorizanta, în masura în care
preşedintelui Donald Trump a însemnat şi partitura intervenţiei din partea “duşmanilor
înasprirea sancţiunilor internaţionale impuse poporului iranian” poate sa ofere, în caz extrem,
Iranului, cu impact negativ direct asupra un argument propagandistic de nepreţuit pentru
reprimarea revoltelor şi justificarea masurilor
standardelor de viaţa ale societaţii iraniene.
anti-demonstranţi, atata vreme cat aceştia sunt
A reţinut, însa, atenţia ca, deşi cauzalitaţile
portretizaţi de propaganda oficiala drept “agenţi
iniţiale ale revoltelor şi manifestaţiilor
“ şi “instrumente anti-naţionale” puse în slujba
protestatare au ţinut exclusiv de revendicari cu
unor puteri straine – adica, ad nomine, Ştatele
caracter economic şi social, acestea s-au
Unite, Israelul, Marea Britanie şi Arabia Şaudita.
orientat, cu o rapiditate surprinzatoare (care
Din acest punct de vedere, generalul Ali
aminteşte de “primaverile arabe” din Maghreb şi
Şhamkhani, reprezentant personal al ghidului
din Şiria, catre sfera politicului, astfel încat o
suprem în Consiliul Şuprem al Şecuritaţii
societate care, din 1979 şi pana astazi, a avut
Naţionale a fost cat se poate de explicit în
drept lozinca uzuala sintagma “Moarte
acuzaţiile aduse, cu deosebire, regimului
Americii!”, a trecut cu rapiditate la lozinci cu
monarhic de la Ryad, care “ar fi constituit, deja,
puternic caracter intern – “Moarte lui Rohani!”,
o grupare de intervenţie şi subversiune anti45
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iraniana
constituita
din
combatanţi ai gruparii dizidente
“Mujahedin e- Khalq”. “Iranul,
mai
spunea
generalul
Şhamkhani, “va raspunde cu
fermitate Arabiei Şaudite acolo
unde aceasta se aşteapta cel mai
puţin”.
Dincolo de reacţiile emoţionale,
este firesc ca evoluţiile posibile ale situaţiei
interne din Republica Islamica a Iranului sa
starneasca şi sa întreţina preocuparea şi
îngrijorarea comunitaţii internaţionale, daca se
are în vedere ca orice evoluţie spre instabilitate
şi conflicte interne în aceasta ţara ar putea sa
aibe repercusiuni dintre cele mai directe şi
negative asupra statu-quo-ului şi a echilibrului
regional de forţe şi de securitate. Iar asemenea
preocupari sunt cu atat mai întemeiate cu cat
tulburarile sociale din Iran nu sunt rezultat al
unei conjuncturi trecatoare, ci deriva dintr-o
îndelungata serie de acumulari care reflecta, la
randul lor, existenţa unei reale stari de criza în
segmentul a ceea ce poate fi numit “Iranul
profund”, criza care, punand în discuţie chiar
dimensiunile identitare ale “persianismului”
religios, vor reclama, mai devreme sau mai
tarziu, o abordare la fel de profunda, în sens
reformist, sau, cel puţin corectiv al acestor
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nemulţumiri care, extinse la
nivel macrosocial, au potenţialul
de a produce prefaceri greu de
prevazut şi de estimat în
momentul de faţa. Ceea ce, însa,
se poate afirma, fara teama de a
greşi, este ca nu se poate
prevedea o “primavara iraniana”,
aşa cum aceasta ne-a fost
prezentata de istoria recenta a
lumii arabe. Regimul teocratic din Teheran are la
îndemana o arma deosebit de periculoasa pe
care nu va evita sa o foloseasca daca lucrurile
vor atinge un maximum critic: Gardienii
Revoluţiei şi dogma religioasa care da însaşi
raţiunea de a exista a acestui regim.
NOTA: Miercuri,
7 ianuarie,
generalul
Mohammed
Ali
Jaafari,
comandantul
“Gardienilor Revoluţiei” anunţa ca manifestarile
de protest s-au încheiat, la o saptamana de la
declanşarea acestora. “Acţiunile de securitate şi
vigilenţa cetaţenilor au condus la înfrangerea
inamicilor” a mai spus generalul Jaafari. Fara a
menţiona ca printre “inamici” au fost înregistraţi
şi 22 de morţi. Ceea ce nu înseamna şi sfarşitul
nemulţumirilor populare. Pe “Piaţa persana” şi
în “bazarul” iranian orice extrema este posibila.
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Mihaiu MĂRGĂRIT
Parafrazandu-l
pe
George Beahm, editorul american al cartii, de o
rara inspiratie, Liniste vorbeste Trump, care reprezinta „o colectie imparţială a celor mai importante declaraţii, relatări, fragmente de interviuri sau opinii” ce au marcat un adevarat
„război al cuvintelor la candidatura pentru Casa
Albă”, iată că după un an de la câştigarea alegerilor, îmbogatindu-si arsenalul cu noi atitudini,
demersuri oficiale si decizii, acum, personal,
presedintele Donald Trump este cel care, în decembrie 2017, ne-a invitat sa-l ascultam, lansand Strategia Nationala de Securitate a Statelor
Unite ale Americii.(SNS)
Aparitia noii Ştrategii Nationale de Şecuritate a
ŞUA nu a surprins, desi cu mai putin de doi ani
înainte de încheierea mandatului (februarie
2015), presedintele Barak Obama emisese o
Ştrategie Nationala de Şecuritate, iar actualul
presedinte Trump, timp de aproximativ un an,
nu a dat semnale ca o va schimba. Dar cine ar
putea sa se bazeze pe imprevizibilitatea domniei
sale ?
Noua Ştrategie Nationala de Şecuritate a lui Donald Trump a fost anticipata totusi de catre generalul-locotenent McMaster, consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, care
a participat la începutul lunii decembrie a anului
trecut la cea de-a cincea editie a Forumului Anual Reagan privind Securitatea, desfăşurat în
Şimi Valley (California). In continutul expunerii
sale cu privire la principalele probleme ale securitatii internationale, acesta a mentionat ca
vremea rabdarii strategice s-a încheiat, dezvaluind iminenta aparitie a unei noi ŞNŞ. In context,
a precizat ca intentia presedintelui Trump nu
este sa ia masuri de securitate nationala pornind
de la o "ideologie rigida", ci pornind de la apararea "chintesentei intereselor nationale".

Urmarind dezvoltarea întregului continut al
ŞNŞ, avand în vedere si locul unde s-a dat primul
semnal public asupra lansarii ei - Forumul Anual
Reagan privind Securitatea - s-ar putea spune ca
Donald Trump pare ca încearca a se inspira din
unele aspecte conceptuale ale administratiei
Reagan, evident, adaptandu-le la conditiile sociale interne si geopolitice internationale actuale.
Insa, trebuie sa mentionez ca nu am riscat sa fac
trimitere la Doctrina Reagan, care este deosebit
de complexa si care si-a dovedit utilitatea si eficienta practica de necontestat în folosul întregii
lumi. Bilantul celor doua mandate ale administratiei Reagan a cuprins rezultate marcante atat
pe plan intern, cat si extern, în conditiile existentei Razboiului Rece caruia, cu abilitatea politicii
sale externe, i-a pregatit sfarsitul. De aceea, o
comparatie a tot ceea ce a facut pana azi presedintele Trump, alaturi de Doctrina Reagan, ar fi
fost total nepotrivita si neechilibrata, în raport
cu maretia personalitatii presedintelui Ronald
Reagan. Acesta se bucura de aprecierea unanima a lumii democrate, pentru ca a redat încrederea si puterea poporului american, fiind ca o
oglinda ce a reflectat americanilor valorile lor.
Apoi, alaturarea ar fi si prematura, deoarece actualul presedinte american, si el republican, se
afla doar la un an din primul mandat si nu a depasit cu mult faza declaratiilor. Dar, în raport cu
predecesorii sai - adversarii democrati - vorbeste totusi mai pragmatic si mai aplecat asupra
prioritizarii intereselor cetatenilor si protejarii
drepturilor suverane ca natiune, vizand si el sa
redea încrederea si puterea poporului american.
Cand si cum ? Depinde de modul cum va reusi sa
-si prezerve timpul la dispozitie. Oricum, presedintele Trump a gasit momentul potrivit pentru
a-si relansa si consacra vechiul sau slogan „Mai
întâi America” (America First), pentru a-l explica într-o forma coerenta, deocamdata chiar
numai si din perspectiva politicii externe si de
securitate nationala.
In opinia mea, esenta Ştrategiei Nationale de
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Şecuritate a presedintelui Trump este încadrata
într-o ideologie originala de izolationism statal
în context global, dar jalonata de populismul declaratiilor explozive ocazionate de multitudinea
momentelor anterioare electorale, cat si ale celor actuale din pozitia de presedinte la Casa Alba.

pe întregul mapamond, unde informatia si comertul s-au aflat la un nivel scazut. Şe explica
faptul ca aceasta angajare nu înseamna ca Ştatele Unite ar trebui sa renunte la drepturile ei si la
îndatoririle ca stat suveran ori sa-si compromita
securitatea sa. Dar oricum, deschiderea în lume
Originalitatea izolationismului promovat de impune si costuri, deoarece adversarii exploaactualul presedinte american are o prima fateta teaza sistemul celor liberi si democrati, ceea ce
cuprinsa în "chintesenta intereselor nationale" dauneaza Ştatelor Unite.
ale ŞUA, asa cum preciza consilierul pe probleme De fapt, înca de la începutul mandatului sau, se
de securitate nationala la Forumul Anual Rea- afirma deschis ca alegerea lui Donald Trump ca
gan. Această faţetă o regăsim într-o scurta pre- presedinte reprezinta un sumbru avertisment
zentare de obiective strategice în partea intro- potrivit caruia guvernul american îsi va reduce
ductiva a noii Ştrategii, cu semnatura olografa, semnificativ rolul si eforturile de stabilizare a
unde Presedintele Trump se adreseaza poporu- întregii lumi, prin deplasarea accentului pe intelui cu expresia „Colegii mei americani”, mentio- resele si nevoile natiunii americane - America
nand în ce consta chintesenta : „Poporul ameri- First! (Mai întâi America). Ca urmare, atunci, discan m-a ales să fac America din nou mare. Am cursul oficial inaugural nu a lasat prea mult loc
promis că administraţia mea o va face, punând pe pentru interpretari optimiste pe plan global.
primul loc siguranţa, interesele şi bunăstarea ce- Acum, în ŞNŞ a sa, Donald Trump nu reuseste
tăţenilor noştri. Am promis că vom revitaliza eco- sa ne convinga asupra asumarii de facto a princinomia Americii, vom reconstrui armata noastră, piului izolării în favoarea securităţii şi prosperităvom apăra graniţele noastre, ne vom proteja su- tii cetateanului american. Daca a fost justificata,
veranitatea şi vom promova valorile”.
anularea în serie a unor legi importante înca nu

O alta fateta o recunoastem în prestatia sa din
campania electorala. Considerat de editorul George Beahm un fenomen american, ca om de afaceri si un controversat în arta negocierilor, azi o
figura politica importanta, actualul presedinte
american continua sa tina prima pagina a ziarelor din întreaga lume, chiar daca nu toti politicienii si analistii formatori de opinie din media autohtona si straina îi împartasesc vederile politice
sau daca altii îl contesta prin proteste publice de
amploare în unele localitati mari din tara. Intrun asemenea context greu pentru guvernare,
dupa un an de mandat, „tupeist” ( n.ed. Gerge
Beahm), elaborand Ştrategia Nationala de Şecuritate (ŞNŞ), domnia sa pare sa ofere tuturor si
un prim document - raspuns oficial la o serie de
întrebari primite si ramase insuficient elucidate.

si-a facut simtita efectele. Aceasta izolare a ŞUA,
mult vehiculata în declaratii, atitudini si decizii
fata de aliati si parteneri traditionali, asa cum a
procedat cu UE (încurajarea Brexit-ului, relatia
cu Germania), iesirea din UNEŞCO, ONU
(retragerea din Acordul de la Paris privind
schimbarile climatice si problema Ierusalimului)
si chiar NATO (atentionarea privind contributia
din PIB a statelor membre), pare a fi mai mult o
umbrelă pentru realizarea cu orice preţ a obiectivului „ America First”. Este o umbrelă care permite schimbarea regulilor jocului în timpul meciului - lupta pentru putere. Astfel, ignorand valoarea consecintelor acestui izolationism asupra
starii de securitate regionala si globala, se produc dezechilibre de sistem care permit sa domine lumea. Dar, pentru ca sa poata conduce lumea, asa cum ne spune acum domnul Trump,
concret, ŞUA nu pot sa se situeze singure în afara cadrului relational pe plan extern, atat cu partenerii, cat si cu adversarii.

In principal, din perspectiva conceptuala,
aceasta Ştrategie este focusata pe o determinare
clara a protectiei cetateanului si a intereselor
acestuia, a patriei si a modului de viata american. Şe considera ca mult timp americanii au re- In acelasi timp, presedintele Trump ramane
cunoscut beneficiile interconectarii cu lumea de consecvent pe aceeasi pozitie de confruntare,
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riscand chiar sa-si contrazica propriile afirmatii.
Elaborand ŞNŞ, a dorit ca aceasta sa fie total diferita de a predecesorului sau Barak Obama. Da,
în opinia mea pare a fi diferita numai ca forma.
Adica, are o alta structura si este mult mai voluminoasa. Insa în continut, diferentele nu sunt
chiar atat de concludente, chiar daca actualul
presedinte american flutura sloganul izolarii, ca
principiu de guvernare.

www.ingepo.ro

ŞNŞ se mai precizeaza ca „aces ti rivali concurează pe plan politic, al tehnologiilor economice şi
militare, precum şi al informaţiilor, pentru a accelera această concurenţă în scopul transferării
balanţelor regionale de putere în favoarea lor.
Acestea sunt fundamentele politice între cei care
favorizează sistemele represive şi cei care favorizează societăţile libere”. Însă, în acest text, mai
sesizam aparitia cuvantului provocatori, care se
adreseaza tuturor celor aflati în competitia pentru putere, în randul carora sunt citati si Coreea
de Nord, Iran si grupuri teroriste jihadiste - toti
inclusi pe „lista raului”. Şa fie oare vorba de o
schimbare de paradigma, incluzand cuvantul
provocator în totalitatea formelor flexionare
ale cuvantului inamic ? Şau sa fie o noua perceptie a presedintelui Trump în raport cu toti actorii politici aflati în competitia pentru putere
mondiala, în sensul ca politica de izolare în pozitia „ America first” o situiaza într-o „stare providențială de infailibilitate a Americii !”

De fapt, fostul presedinte Barak Obama, în ultima sa Ştrategie Nationala de Şecuritate mentiona: „Orice strategie de succes pentru a asigura
siguranţa poporului american şi a avansa interesele noastre de securitate naţională trebuie să
înceapă cu un adevăr incontestabil - America trebuie să conducă. Conducerea puternică şi susţinută americană este esenţială pentru o ordine internaţională bazată pe reguli care promovează securitatea şi prosperitatea globală, precum şi demnitatea şi drepturile omului ale tuturor popoarelor. Întrebarea nu este niciodată dacă America ar
trebui să conducă, ci modul în care conducem De retinut este si modul de abordare a subcapi(subl.ns)”.
tolului Diplomatiai s i statul, structural si conIn general, modalitatea de a conduce presupu- ceptual fiind subsecvent aceluiasi capitol Prezerne si comunicare, dialog, persuasiune, negocieri, varea păcii prin forţă. În opinia preşedintelui
respectul partenerului, respectul opiniei majori- american si a consilierilor sai fosti militari
tatii, deschiderea fata de presa s.a. Ori, în ŞNŞ a „diplomaţia este indispensabilă pentru a identifidomnului Trump, aceasta modalitate o întalnim ca şi implementa soluţii la confruntări în regiuni
partial si numai la capitolul Prezervarea pacii instabile ale lumii care nu au o implicare militaprin forță, detaliata în subcapitolele Avantajele ră. Ea ajută la dinamizarea aliaţilor pentru a acreînoirii competitivităţii Americii; Reînnoirea ca- ţiona şi pentru a pune bazele resurselor colective
pabilităţilor; Diplomaţia şi statul, a căror aborda- ale naţiunilor şi organizaţiilor asemănătoare în
rezolvarea problemelor comune”.
re contrazice izolarea.
Astfel, în dezvoltarea conceptului de Prezervare a păcii prin forţă se pleaca de la recunoasterea
faptului ca o permanenta preocupare centrala
în istorie a fost si este concurenta pentru putere.
Perioada actuala de timp nu este diferita. In ŞNŞ,
în concurenta pentru putere sunt mentionate
trei „seturi principale de provocatori : puterile
revizioniste din China şi Rusia; statele neoneste
din Iran si Coreea de Nord; precum şi organizaţiile transnaţionale de ameninţare, în special grupuri teroriste jihadiste” – considerate a fi „în
competiţie activă împotriva Statelor Unite şi a
aliaţilor şi partenerilor săi”. Și, deşi diferă în ceea
ce priveste natura si magnitudinea puterii lor, în

Şubcapitolul Diplomatia s i statul este abordat
pe trei subiecte distincte: Diplomatia competitivă; Instrumentele de diplomaţie economică ; informaţii de stat.
Pe plan competitiv, se mentioneaza ca
„diplomaţii americani reprezintă capacitatea politică în desfăşurarea, promovarea şi apărarea
intereselor Americii în străinătate. Diplomaţia
catalizează interesele politice, economice şi sociale care realizează alinierea durabilă a Americii şi
construieşte reţele de relaţii pozitive cu partenerii. Totodată, susţine dialogul şi încurajează zonele pentru cooperare cu concurenţii. Pe de altă
parte, reduce riscul de comunicare considerate
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costisitoare şi necorespunzătoare”. În această situatie, se apreciaza ca „autoritatile statelor respective doresc să înlocuiască Statele Unite acolo
unde şi-au retras diplomaţii şi au închis reprezentanţele”.
In întelegerea americana, Instrumentele de diplomaţie economică menţin rolul central al Americii în cadrul forumurilor financiare internationale, sporesc securitatea si prosperitatea prin
extinderea comunitatii economiilor de piata libere, realizeaza apararea împotriva amenintarilor
din partea economiilor conduse de stat si protejeaza ŞUA si economia internationala de abuzurile exercitate de catre actorii ilegali.
Potrivit principiului noii Ştrategii, „SUA creeaza
bogăţie pentru cetăţenii americani şi pentru parteneri şi aliaţi. În acest fel statele prospere sunt
parteneri de securitate mai puternici, care pot
împărtăşi povara confruntării unei ameninţări
comune”. Şe pune un accent mai mare pe organizarea de targuri si schimburi comerciale reciproce, investitii si schimburi de cunostinte, apreciindu-se ca ele consolideaza aliantele si parteneriatele americane. „Ele sunt necesare pentru a
reuşi în mediul înconjurător geopolitic competitiv
de astăzi”. Promovarea comerţului, exportului,
utilizarea asistentei specifice pe domenii a strainilor si modernizarea instrumentelor de finantare a dezvoltarii pot promova stabilitatea, prosperitatea si reforma politica, construirea de noi
parteneriate bazate pe principiul reciprocitatii.
„Instrumentele economice, inclusiv sancţiunile,
spălarea banilor, combaterea corupţiei şi acţiunile de executare silită pot fi părţi importante ale
unei strategii mai ample de descurajare, coerciţie
şi constrângere a adversarilor”. Și se concluzioneaza: „Vom lucra la fel cu partenerii ca sa construim un suport pentru instrumentele de diplomaţie economică împotriva ameninţărilor comune. Presiunea economiei multilaterale este adesea
mai eficace, pentru că ea limitează capacitatea
statelor vizate de a eluda măsurile şi a transmite
soluţii unitare”.
Fata de cele mentionate pana aici, am putea pune si urmatoarea întrebare: relationarea de care
vorbeam mai sus ar putea înseamna o implicare
unilaterală a SUA, exclusiv în baza intereselor
50

proprii, sub umbrela izolării declarative ? Răspunsul se gaseste în scopul real al elaborarii acum a
acestei Strategii Nationale de Securitate a Statelor Unite ale Americii. Și el nu poate fi decat unul
singur: Da! De ce ? Poate pentru faptul ca domnul presedinte Trump se gandeste la o actiune
concreta decisiva în relatia cu Coreea de Nord si
doreste probabil ca o asemenea initiativa sa
poarte amprenta personala a unei noi baze juridice pe care sa si-o asume.
In ansamblul sau, ŞNŞ a domnului Trump, dupa
parerea mea, conceptual are o tenta de confruntare electorala inutila, din moment ce a cucerit
deja Biroul Oval de la Casa Alba. Fara interpretari speculative sau de rea credinta, o asemenea
Ştrategie poate fi inclusa si în arsenalul de critici
publice la adresa administratiei Obama, cu care
înca îl asediaza ori de cate ori are ocazia sa o faca. Drept urmare, în cheia confruntarii cu orice
pret, ŞNŞ îsi poate pierde din valoarea de document oficial programatic de guvernare. In acest
fel presedintele nu poate fi mai credibil în promovarea obiectivelor sale vitale pentru prosperitatea poporului american. Acesta traieste în
prezent si pentru viitor. Iar administratia Obama, dupa un an, în mod obiectiv a devenit deja
istorie.
Asadar, place sau nu place, realitatile vorbesc.
Asa cum rezulta din relatarile unei importante
parti a presei americane si din alte tari occidentale, în acest an de mandat, Donald Trump a fost
contestat în ŞUA, dispretuit în Europa, subtil
santajat de Putin într-un scenariu suspect cu privire la imixtiunea rusa print-un invocat sprijin
electoral prezidential, ramas înca neelucidat de
organele abilitate americane. Totodata, Donald
Trump s-a lasat usor angrenat într-un razboi al
declaratiilor belicoase cu liderul Coreei de Nord,
ajuns la limita izbucnirii unui conflict militar nuclear. Intr-un mesaj de Anul Nou - 2018, Kim
Jong-un a avertizat comunitatea internationala,
în special ŞUA, ca „butonul nuclear” e pe biroul
sau. Imediat, potrivit France Presse, presedintele
american l-a ironizat pe omologul sau nordcoreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai
mare şi mai puternic" decât al lui Kim Jong-un.
Şunt si alte exemple anterioare de acest gen de
dialog public al domnului Donald Trump pe care
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nu le mai redau. Personal, consider ca angajarea
într-un asemenea schimb de replici, fie el si numai de natura politica, cu un asemenea personaj
straniu este sub demnitatea functiei prezidentiale americane. Atitudinea fata de acesta trebuie
sa fie exclusiv pragmatica, bazata pe principii si
nu pe scandal public.
Un asemenea cadru general, de imagine nefavorabila a lui Donald Trump, a fost construit zi
de zi, îndeosebi de catre toti acei care permanent l-au tinut sub lupa, din nefericire, si cu sprijinul sau nemijlocit. Acestia i-au facut bilantul
activitatii la Casa Alba, prezentat public, luna de
luna, pana azi, inclusiv devoaland noi scandaluri
de la Casa Alba. Şpre exemplu, chiar la începutul acestui an 2018, AFP a relatat ca Donald
Trump l-a acuzat public pe fostul sau consilier
Şteve Bannon ca si-a "pierdut mintile". Acesta,
urmand sa-si publice o carte, a anticipat, difuzand unele fragmente, în care afirma ca fiul
presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" întalnindu-se cu o avocata din
Rusia care îi oferea informatii compromitatoare
despre Hillary Clinton. Astfel, aducandu-i-se o
paleta larga si diversificata de acuzatii concrete,
punctiforme, primul an de mandat al lui Donald
Trump, în general este apreciat ca fiind nefavorabil pentru ŞUA, atat pe plan intern, cat si pe
plan extern.
Cu toate acestea, asa cum îl caracterizeaza editorul cartii mentionate mai sus, fiind „franc s i cu
un aer mereu învingător”, Donald Trump, în noua
Strategie Naţională de Securitate a Statelor Unite
ale Americii, îşi exprimă mulţumirea pentru activitatea sa în primul mandat si este chiar optimist privind viitorul. Domnia sa precizeaza: „In
timpul primului meu mandat, aţi fost martorul
politicii mele externe americane în acţiune. Noi
am prioritizat interesele cetăţenilor noştri şi protejăm drepturile noastre suverane ca naţiune.
America conduce din nou pe scena mondială. Nu
ne ferim de provocările pe care le avem înaintea
noastră. Ne confruntăm cu ele faţă în faţă şi urmărim oportunităţile de a promova securitatea şi
prosperitatea tuturor americanilor. Statele Unite
se confruntă cu o lume extraordinar de periculoasă, marcată de o gamă largă de ameninţări care s
-au intensificat în ultimii ani.”

www.ingepo.ro

De fapt, si în dezvoltarea continutului ŞNŞ, la
capitolul introductive, gasim urmatoarele precizari explicite, ce pot fi abordate ca intentii concrete de actiune: „O America ce se afla în siguranţă este prosperă şi liberă în interior, este o
Americă având puterea, încrederea şi voinţa de a
conduce şi în străinătate. Este o Americă ce poate
prezerva pacea, poate susţine libertatea şi să creeze avantaje durabile pentru cetăţenii americani.
Punerea Americii în primă instanţă este datoria
guvernului nostru şi a fundamentelor necesare
pentru ca SUA să conducă în lume.”
Cu franchetea care-l caracterizeaza si duritatea
exprimarii în confruntarea cu adversarii sai politici, presedintele Trump, în textul cu semnatura
olografa, pleaca însa de la aprecierea potrivit
careia „ Americanii au pierdut încrederea în guvernul nostru, credinţa în viitorul nostru şi încrederea în valorile noastre”. Și, pentru a-si justifica
aceasta afirmatie, surprinde, apeland la prezentarea pe scurt si sec a unei situatii dezastruoase
în care s-ar fi gasit ŞUA la începerea mandatului
sau la Casa Alba. Cu abilitatea-i cunoscuta, formuleaza chiar grave vulnerabilitati ale statului,
care ar putea fi acceptate numai pe o agenda
electorala doar ca declaratii politice, si nu întrun document oficial fundamental si programatic
atat de important precum este Strategia Natională de Securitate a Statelor Unite ale Americii. Oricare administraţie prezidenţială, oriunde în lume, elaboreaza public numai docmente oficiale care raman ca pagini scrise ale istoriei statului, în cazul nostru, a ŞUA. In acelasi
timp, este o realitate ca lumea democrata crede
în ŞUA, motiv pentru care ar trebui sa ramana
un reper, chiar daca la aceasta data este nepermis de divizata, înca din prima zi de mandat al
noului presedinte. Aceasta, din cauza ca o mare
parte a electoratului nu a fost convinsa si chiar a
fost total dezamagita de prestatia candidatului
Donald Trump. Apoi, neîncrederea şi opoziţia faţă
de pres edintele Trump s-au amplificat si din cauza instabilitatii aproape interminabile - din varii motive - a componentei echipei administratiei nou instalate, a imprevizibilitatii managementului politic, social, economic si chiar militar
emanat de cele mai multe ori intempestiv de la
Casa Alba, precum si a imaginii personale atipice
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indusa în lume, chiar si în randul partenerilor
traditionali externi ai ŞUA. Toate acestea s-au
produs în conditiile în care si geopolitica internationala a devenit deosebit de fluida în lupta
crancena pentru ocuparea unui loc confortabil în
ierarhia puterilor mondiale viitoare. Probabil ca
domnul Trump, negand public tot ceea ce au facut bun înaintasii sai, crede ca ar putea convinge
poporul american si partenerii traditionali asupra unui eventual rol istoric providential pe care si-l asuma demonstrativ cu orice pret si cu
orice prilej.

Siria (ISIS) pe câmpurile de luptă din Siria şi Irak
şi vom continua urmărirea membrilor acestuia
până vor fi distruşi”.

Intr-adevar, la capitolul realizari, mentionat
succint si în ŞNŞ, a reusit sa convinga o parte din
aliatii ŞUA asupra obligativitatii lor de a
„contribui mai mult la apararea comunitatii NATO, consolidând chiar şi cele mai puternice alianţe”. De asemenea, este important de retinut si insistenta de a continua „ să clarifice faptul că Statele Unite nu vor mai tolera agresiunea economică sau practicile comerciale neloiale”, având în
Iata cateva aspecte extrase din perceptia sa vedere probabil relatiile tensionate în domeniu
despre situatia ŞUA, existenta la data accederii la cu UE. Este interesanta evolutia si finalitatea
Casa Alba, prezentate în ŞNŞ: „Cand am intrat în acestui proces de clarificare.
atribuţiile funcţiei, regimuri necinstite dezvoltau Ca urmare, se acorda importanta „securitatii
arme nucleare şi rachete pentru a ameninţa în- frontierelor SUA şi a teritoriului său, consolidării
treaga planetă. Grupuri teroriste islamiste radica- controlului asupra graniţei sale şi a sistemului de
le erau înfloritoare. Teroriştii preluaseră contro- imigrare care trebuie să se afle în centrul preoculul unui vast teritoriu în Orientul Mijlociu. Puterile părilor privind securitatea naţională, prosperitarivale subminau agresiv interesele americane din tea economică şi sistemul legislativ în domeniu”.
întreaga lume. Acasă, în ţară, frontierele uşor penetrabile şi nerespectarea legilor imigraţiei au In finalul acestei analize, din perspectiva secucreat o mulţime de vulnerabilităţi. Cartelurile cri- ritatii nationale a ŞUA în spatiul global, retinem
minale au adus droguri şi pericole în comunităţile ca statul american trebuie sa se pregateasca pennoastre. Practicile comerţului ilicit ne-au slăbit tru acel tip de concurenta pe care l-am detaliat
economia şi ne-au exportat locurile de muncă în succint mai sus. In acest nou context prezentat în
străinătate. Împărţirea inegală a responsabilităţi- ŞNA, se mentioneaza ca Rusia si China, precum si
lor cu aliaţii noştri, iar investiţiile necorespunză- alti actori statali si non-statali recunosc adesea
toare în apărarea noastră au constituit invitaţii Ştatele Unite, vazand lumea în „termeni binari”,
de pericole adresate celor care ne-au dorit răul”. cu state fiind, fie în relatii "de pace" fie în relatii
"de război", când de fapt este „o arenă de
Pe de alta parte, presedintele Trump pare to- concurență continuă ”. Pentru ca discutam destusi ca este optimist în ce priveste viitorul ŞUA pre o strategie de securitate, am putea afirma ca
sub mandatul domniei sale. In ŞNŞ, apreciindu- aceasta din urma sintagma imprima o tenta apase ca pe plan international, în viitor se vor men- rent pacifista, introdusa, cu sau fara o anume
tine provocari serioase de securitate, se preci- intentie, în terminologia militara si a jocurilor
zeaza ca „se va adopta un nou plan important şi de razboi. Dar poate ca autorii au lansat-o în acdiversificat de abordare a lor”. În acest sens se tuala Ştrategie de securitate a ŞUA cu intentia de
prevede „o regrupare a lumii împotriva regimu- trecere la acomodarea cu o terminologie noua,
lui necinstit din Coreea de Nord şi pentru a ne specifica razboiului hibrid. Evident ca de la o
confrunta cu pericolul ce-l reprezintă dictatura asemenea abordare, într-un viitor nu prea îndedin Iran, neglijată de cei care au hotărât să urme- partat, ne putem astepta si la o altfel de formuze o înţelegere nucleară defectuoasă. Noi ne-am lare a strategiei de securitate națională a stareînnoit prieteniile în Orientul Mijlociu şi am cola- telor puternic dezvoltate economic, financiar si
borat cu liderii regionali pentru a sprijini elimina- militar. Este stiut ca ele prezinta mari si multiple
rea teroriştilor şi extremiştilor, tăierea finanţării vulnerabilitati de securitate inevitabile care fac
lor, precum şi pentru a discredita ideologia lor obiectul altor tipuri de amenintari, altfel decat
scelerată. Am strivit Statul Islamic al Irakului şi
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cele militare convenționale sau nucleare. Leam numit amenintari asimetrice, cibernetice,
informationale, psihotronice, amenintari ale biotehnologiilor si ale pandemiilor provocate sau
nu, s.a. In opinia mea, ele pot fi incluse într-o tipologie unica – amenintari hibride, pentru ca
viata a demonstrat ca se pot manifesta în cele
mai neasteptate combinatii, cu autori, în cel mai
fericit caz, greu de identificat, într-un „alt spațiu”, care impun un „alt mod de contracarare”.
Acesta reprezinta „o altfel de confruntare”, pe
„o arenă de concurență continuă” ce cuprinde
toate domeniile de existenta a societatii si care,
oricum, este altceva decat un „traditional teatru
de război”. Am în vedere faptul că în actuala
Ştrategie Nationala de Şecuritate a ŞUA – statul
cel mai puternic economic si militar din lume se prefera a se folosi expresia „arena de concurență continuă ”şi parcă termenii de „razboi”
si „pace” nu mai corespund realitatii actuale si
probabilitatii de manifestare a luptei pentru putere pe termen lung. In acest mod s-ar putea întelege si afirmatiile urmatoare din ŞNŞ: „Vom
crește jocul competitiv pentru a face față tuturor provocărilor, pentru a proteja interesele
americane și a promova valorile. Serviciile
noastre diplomatice, agențiile de informații,
militare și economice nu au ținut pasul cu
schimbările produse în caracterul concurenței. Armata americană trebuie să fie pregătită
să opereze într-un spectru complet de confluență, în mai multe domenii simultan. Pentru a
face față acestor provocări, trebuie, de asemenea, să actualizăm instrumentele noastre politice și economice ca să funcționeze și în aceste medii”.

www.ingepo.ro

Gl.bg. (r) Dieter FARWICK,
publicist
Visul privind dimensiunea
defensiva a Uniunii Europene s-a risipit mai repede decat se anticipase si chiar mai
devreme decat temerile
noastre. Intr-un comentariu,
autorul acestor randuri a
subliniat ca o dimensiune defensiva a Uniunii
Europene lipsita de Ştatele Unite, Canada, Danemarca, Marea Britanie si Portugalia este complet
nerealista (vezi www.conservo.wordpress.com
din 20 noiembrie 2017) si fara legatura cu realitatea politicii europene de securitate. Autorul a
mai prezis, totodata, si înmormantarea tacita a
tuturor initiativelor de aparare avortate.

In sustinerea unei astfel de initiative, doamna
ministru german al Apararii a precizat ca imposibilitatea de a miza pe Ştatele Unite ca vor activa Art. 5 din Tratatul NATO ar fi motivul principal pentru ca Europa sa-si asume independent
aceasta responsabilitate. Oamenii de stiinta civili si expertii în politici de securitate cu care
autorul a discutat si-au exprimat îndoieli serioase în legatura cu o astfel de evaluare. Angajarea
fata de NATO ca atare a ŞUA nu ar fi de ajuns nici
pe departe pentru a se proceda la întreprinderea de eforturi de aparare europene independente si separate de NATO. Ştatele Europene
pot sa atraga ŞUA mai aproape de NATO daca
Comentariul subsemnatului, din acest final de contributia ŞUA la bugetele de aparare NATO ar
analiza, nu sunt simple supozitii. Ele reprezinta
scadea cu 20 de procente anual si daca europerezultatul lecturii si „printre randuri” a Ştrategi- nii si-ar mari propriile bugete de aparare.
ei Nationale de Şecuritate a ŞUA. Şi, mai mult ca
probabil, aceasta a fost elaborata de specialisti Pentru specialisti, presedintele american si clipreponderent militari, sub coordonarea prese- matul politic de securitate pe care l-a creat au
dintelui Donald Trump, acum imprevizibil la Ca- aratat în mod clar ca ŞUA îsi vor îndeplini oblisa Alba, însa în viitor, cu siguranta si castigator, gatiile prevazute în Art. 5 din Tratatul NATO,
adica de aparare a teritoriilor aliantei NATO.
asa cum a fost întotdeauna si în afaceri.
Aceasta garantie nu este valabila în cazul eventualelor operatiuni politico-militare independente ale partenerilor europeni sau asiatici din
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alianta. Evident, ŞUA nu mai sunt dispuse se actioneze ca ”jandarm mondial“ în plan global în
cazul in care interese americane vitale nu sunt
afectate. O pozitie americana de înteles, chiar
daca pentru Europa ar trebui sa declanseze un
semnal de alarma. ŞUA sunt, cu toate acestea,
dispuse sa puna la dispozitie activele strategice
alaturi de cele europene.
Europa s-a obisnuit de zeci de ani sa stea comod sub umbrela protectoare americana. Şolicitarile americanilor ca europenii sa îsi majoreze
cheltuielile de aparare nu au fost auzite. Faptul
ca ŞUA au suportat 72 de procente din cheltuielile de aparare ale NATO a fost acceptat ca si cand
ar fi venit de la Dumnezeu. Climatul s-a schimbat dramatic. Europa nu mai este un punct fierbinte pentru ŞUA; acest punct fierbinte este, de
ani de zile, regiunea Asia-Pacific unde traiesc doua treimi din populatia lumii, adica doua treimi
din consumatorii globali. China a depus eforturi
uriase pentru a-si castiga pozitia de top si pentru
a deveni un concurent serios în aceasta regiune.

Ştudiul comandat de Conferinta pentru Şecuritate de la Munchen a ajuns la o concluzie devastatoare referitoare la activele militare europene,
care sunt o expresie a capacitatii de lupta si de
aparare europeana. Mourir pour Tallin? (A muri
pentru Tallin?) Pentru asa ceva nu exista nicio
majoritate de voturi si nici interes în Germania.

Cateva citate din studiul publicat de Der Şpiegel
48/2017– la o saptamana dupa editorialul
Ce înseamnă această evoluție pentru politica „Frumoasa adormita“:
de securitate europeană?
 „ Puterile armate europene sunt istovite,
Conferinta de Şecuritate de la Munchen a co- ineficace si incapabile sa gestioneze noile crize
mandat un studiu pe aceasta tema. Şuntem re- care ameninta continentul“....
cunoscatori revistei „Der Şpiegel nr. 48/2017“
 „Faptul ca majoritatea armatelor europene
pentru contributia „Der Nebel des Krieges“ (Ceata razboiului), prin intermediul careia o se gasesc într-o situatie inferioara fortelor armaimportanta parte a studiului a fost adusa la cu- te germane este o firava consolare”...
nostinta publicului larg. Revista „Der Şpiegel nr.
 „Şuprasolicitat, perimat si indisponibil ...
47/ 2017“ s-a lasat contaminata de euforia unor Reducerea semnificativa si în cea mai mare maeuropeni si a laudat initiativa, în editorialul sura posibila a bugetelor de aparare nationala a
„Şchlafende Şchone“ (Frumoasa adormita) a lu- accelerat în mod vizibil declinul. Fortele armate
mii militare ca fiind una deschizatoare de dru- lupta cu echipamente insuficiente si perimate si
muri. Marsaluind în prima linie a „frontului“, cu personal insuficient instruit”...
ministrul german al Apararii, doamna Ursula
 „ Ceea ce a reiesit este o imagine cum nu se
von der Leyen, a folosit aceasta initiativa aproa- poate mai deprimanta“...
pe ca pe o aplicatie pentru un loc de munca în
 „Şuntem aproape 500 de milioane de euroviitoarea legislatura pentru postul de ministru al
Apararii. Cu modestia sa proverbiala, ea a vrut peni, iar apararea noastra si initiativele diplomasa clarifice pentru toata lumea ca acest proiect tice care sunt decisive pentru securitatea euromajor al Uniunii Europene poate fi pus cap la peana depind în mare masura de 330 de milioacap, în Germania, numai de ea însasi. Daca nu ne de americani“ declara Wolfgang Ischinger,
cumva, chiar dintr-o functie în Uniunea Europea- Presedintele Conferintei pentru Şecuritate de la
Munchen, si adauga: „Asa nu mai putem contina?
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nua.“ ( De asemenea, nu exista o lege naturala
ca 500 de milioane de europeni, puternici din
Şi acum încotro?
punct de vedere economic, să se „teamă“ de Rusia
 Acest articol nu ar trebui sa fie discutat sau
cu ai ei maximum 140 milioane de locuitori, cu o
economie slabă şi cu o creştere demografica ne- demontat în organisme sau grupe de lucru, ci ar
gativă. Pe termen mediu si lung, China, ca putere trebui sa fie luat drept fundament.
mondială, va deveni din ce în ce mai deranjantă si
 Trebuie sa ne luam adio, în sfarsit, de la o
pentru Europa - nota autorului.)
aparare a Europei predominant independenta.
 „Europa ar fi înconjurata de un ‚inel de foc’, Cine poate sa îsi imagineze în mod serios conspune fostul prim-ministrul suedez Carl Bildt“. struirea, într-un timp previzibil, a unei Uniuni
de aparare Europene independente care benefi „Provocarile vin pentru Europa într-un mociaza de o forta de descurajare plauzibila cand
ment nepropice. Incepand cu 1995, capacitatile tot ceea ce este disponibil pentru a crea asa ceva
militare ale continentului s-au micsorat masiv si sunt armatele europene aflate in dificultate?
multe dintre sistemele de arme s-au învechit. Nici macar un euro nu ar mai trebui investit în
Reducerile bugetare, acompaniate de multiplele aceste vise. Ştatele europene trebuie sa îsi conoperatiuni în strainatate au slabit vigoarea euro- centreze amplificarea eforturilor de aparare în
peana“...
interiorul NATO. „NATO first“ trebuie să de „Pana în prezent, NATO a pretins ca cel pu- vina din nou deviza absoluta.
tin 20 de procente din cheltuielile de aparare sa
 Cu Danemarca, Marea Britanie, Canada si
fie redirectionate in investitii (militare). Autorii Portugalia drept parteneri NATO, calitatea anteraportului de la Munchen cred ca aceasta cota ar rioara este posibil a fi atinsa din nou, daca celetrebui sa creasca la 30 la suta “.... ( In Germania, lalte state europene îsi vor îndeplini, în sfarsit,
această contribuţie este de ani de zile de sub 20 la angajamentele.
sută – nota autorului).
 Ştatele membre europene NATO pot si tre „Raportul sustine ca ar exista o oportunitabuie sa parcurga pasi intermediari obligatorii:
te unica de a pune bazele unei politici de securi- cum si cand aloca cele 2 procente din PIB aparatate europene mai buna. Cine lasa aceasta sansa rii si, din acestea, cele 20 de procente în investisa treaca fara a o folosi si continua sa procedeze tii?
asa cum a procedat în trecut ar putea perpetua
 NATO si statele membre NATO nu trebuie
situatia dezastruoasa actuala a apararii europesa
se panicheze si sa îsi împovareze viitorul cu
ne pentru urmatoarele decenii“.
decizii rapide si insuficient evaluate.
De vina pentru situatia actuala sunt responsa Intrebarea decisiva care trebuie sa îsi gabilii politici si liderii militari care poate au preseasca
un raspuns este: ce misiuni trebuie sa învazut aceste evolutii dezastruoase dar nu au facut nimic sa le previna. Au existat, tot timpul, deplineasca fortele armate NATO în urmatorii
voci de avertizare care însa s-au pierdut în ser- 20-30 de ani? Trebuie imaginata o viziune care
sa fascineze oamenii din statele membre.
tarul Razboiului Rece.
 Ce influenta au Inteligenta Artificiala, razboiul cibernetic, razboiul informational, robotii,
dronele , etc. asupra modului de a purta un razboi care va fi atunci modern?
 In

toate statele membre, capacitatile de angajare si de aparare trebuie sa fie consolidate
din nou, drept o conditie esentiala pentru moralul si puterea de lupta a soldatilor. „Şa vrei sa
lupti si sa poti sa lupti, ca sa nu trebuiasca sa
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lupti“ trebuie sa devina din nou deviza de baza.
 Prioritarea

în toate eforturile trebuie acordata Poloniei si Tarilor Baltice care sunt expuse
din punct de vedere geopolitic. „Cablul-capcana“
trebuie sa devina mai gros si mai puternic.

Gl.bg. (r) Dieter FARWICK,
publicist
In
cartea
sa
„Wunschdenken“
(Gandirea
Iluzorie), Thilo Şarrazin stabilea ca „auto supraaprecierea“
si „gandirea iluzorie“ sunt cauzele principale
pentru decizii politice gresite – lucru valabil de
altfel si în cazul unui colectiv.

 In centrele NATO si în tarile membre trebuie pusi în functii de conducere generali si ofiteri
de stat major care înca mai detin experiente personale în „ Joint warfare“ (actiuni militare reunite ale mai multor categorii de forte) si în actiuni
armate combinate. Relocarea necesara a eforturilor în directia apararii teritoriale în conditiile
unei coalitii, precum si apararea tarii scoate în
evidenta o schimbare de paradigma: de la a ajuta In „Uniunea de Aparare Europeana PEŞsi proteja, la a lupta, ucide si castiga.
CO“ (Cooperare Ştructurata Permanent),
„cooperarea“ anuntata cu mandrie nu înseamna
 Aceasta ajustare necesara, precum si o dode fapt „putere de lupta comuna“ sau „prevenire
tare si înarmare corespunzatoare trebuie supuse
credibila comuna bazata pe o putere de aparare
probei de foc în exercitii militare în teritoriu si în
mod repetat pentru a descoperi si preveni punc- comuna vizibila“. Inseamna doar „conlucrare“,
un termen neclar care nu are o definitie semantitele deficitare.
ca unica sau un rezultat clar.
 Trebuie sa fie reluate aplicatiile NATO, preDoamna von der Leyen preciza: Pentru ca nu te
cum „Wintex“ si „Cimex“, pentru a exersa colaborarea între ramura politica/administrativa si ar- poti baza cu destula siguranta pe faptul ca Ştatele Unite sub conducerea lui Donald Trump vor
mata în toate planurile.
veni în ajutorul europenilor cu forte militare
 Apararea teritoriala în conditii de coalitie cand va fi necesar, europenii trebuie sa îsi stabinecesita mai mult personal activ si mai multi re- leasca propria aparare, pentru a asigura aparazervisti instruiti. In astfel de cazuri, vor reusi nu- rea independenta a Europei.
mai fortele armate care sunt construite echilibrat din soldati profesionisti si rezervisti, cat si
Câteva date
din personal bine antrenat din serviciul militar.

Reintroducerea serviciului militar pentru ti Ştatele Unite asigura de decenii aproximativ
neri, femei si barbati ar aduce fortelor armate 72 procente din sarcinile de aparare NATO. Cele
germane o noua generatie de personal calificat si 27 state europene asigura diferenta de 28 proar crea sansa de a acoperi lipsurile din cadrul cente.
serviciilor medicale care se amplifica.
 La toate conferintele NATO care au avut loc
Ar da o noua sansa tinerilor de a servi statul si pana în prezent, Ştatele Unite au cerut ca eurosocietatea carora ar trebui sa le fie recunoscatori penii sa îsi mareasca contributia pentru aparare.
Aceste cerinte au fost complet ignorate.
pentru atat de multe lucruri.
 In anii 90, Franta a fortat lipsa de încredere
fata de Ştatele Unite. A cerut o separare a centralei NATO în doua centrale principale separate.
Centrala europeana principala ar fi trebuit sa
preia, fara ajutorul Ştatelor Unite, activarea
„actiunilor în domeniul managementului de criza“, în timp ce Ştatele Unite trebuia sa preia sar56

Pulsul Geostrategic, Nr.251,252, Sâmbătă 20 Ianuarie 2018

www.ingepo.ro

cina neplacuta (si, la vremea respectiva, o sarci- In prezent numai trei state îndeplinesc acest
na mai putin probabila si nepopulara, dar costi- nivel: Estonia (2,2%), Grecia, de frica venirii tursitoare) a apararii teritoriale si structurale.
cilor, 2,4 % si Ştatele Unite, 3,8 %.
Responsabilii NATO au gasit o solutie. Au descris centralele NATO ca „separabile, dar nu separate“. Cu alte cuvinte, NATO ar fi trebuit sa construiasca din centralele sale pentru „actiuni în
strainatate“ o centrala speciala numita
„Combined Joint Task Force Headquarters“ (Centrala pentru Forta de Actiune Multinationala). Centrala responsabila ar fi trebuit sa
stabileasca nucleul pentru aceasta forta de actiune – cu ajutoare materiale si de personal de la
alte sedii NATO si reprezentanti ai statelor participante, inclusiv din partea statelor care participau la programul Parteneriatul pentru pace. Autorul acestui comentariu era sub conducerea
respectatului general german Helge Hansen, responsabil în principal pentru exercitiile anuale, la
care au luat parte pana la cincizeci de ofiteri de
stat major si generali (din partea statelor care
nu apartin de NATO) în pozitii de raspundere în
centrala. Dupa mai multe exercitii de acest tip,
conceptul a fost testat si dovedit – cu o forta armata mobila dotata cu aproximativ 400 PC.

Bugetul apararii în Germania este de 1,2% din
PIB. Nu exista niciun semnal ca aceasta tara bogata face vreun efort ca sa corijeze acest nivel
rusinos.

 Intr-un context de neîncredere (în ascendenta în cazul francezilor) fata de Ştatele Unite,
consiliul NATO a hotarat în 1996 asa-zisul
„Acord Berlin plus“, prin care Ştatele Unite îsi
luau angajamentul sa puna la dispozitia europenilor „active strategice“, cu alte cuvinte comunicatii strategice, clarificare strategica si transport
strategic, în cazul în care nu doresc sau nu pot sa
participe la operatiunea planificata.

 Autorul acestui document nu cunoaste vreo
oferta a europenilor în ultimii 50 de ani catre
Ştatele Unite în care sa îsi creasca propriile costuri de aparare pentru a reduce din povara Ştatelor Unite si pentru a crea o distributie echitabila a acestora.

 Donald

Trump a descris NATO în campania
sa electorala ca fiind „perimat“. Intre timp si-a
schimbat pozitia referitoare la acest subiect.
Mai mult, cu privire la Rusia, considera acum
NATO ca fiind extrem de important. Este înconjurat de sfatuitori politici în domeniul securitatii
care sunt sustinatori NATO si care sunt competenti.

Acum si ministrii ŞPD (Partidul ŞocialDemocratic), care au convenit la vremea respectiva cu ministrul de Externe Şteinmeier, sunt de
parere ca cele doua procente ar fi, de fapt, un
„fetisism al numerelor“ sau „un inel pe spirala de
aparare“. Asa-zisi experti în aparare sunt de parere ca armata nu ar putea sa distribuie aceste
sume aditionale.
 Ofiterul

militar al Bundestagului, membru
parlamentar ŞPD, trage o concluzie descurajatoare referitoare la armata si trupele acesteia în
raportul sau din 2016: acestea sunt complet la
pamant din punct de vedere al personalului si
material.
 Revista „Der Şpiegel 45/2017” citeaza dintr
-un raport secret al NATO si ofera un sumar: NATO este numai în mod „limitat gata de aparare“.

 NATO ca alianta nu a luat parte la operatia
internationala în Libia. A fost o „coalitie a celor
cu vointa“ la care Germania nu a luat parte activ.

Franta si Marea Britanie l-au „convins“ pe presedintele Obama, care era foarte ezitant, sa ia
parte la operatiune. El a fost de acord în cele din
urma, cu conditia ca Ştatele Unite sa nu se afle
pe „scaunul soferului“.

Inceputul operatiunii s-a desfasurat bine. Dupa
paisprezece zile, Franta si Marea Britanie, doua
 In anul 2014, Ştatele NATO au hotarat în state militare puternice, au dezvaluit ca si-au
unanimitate sa întreprinda eforturi pana în anul folosit deja toata munitia lor „precisa“ într-o în2024 pentru majorarea bugetului apararii pana caierare cu un inamic slab.
la 2 la suta din produsul intern brut national.
Dar, în ultimii trei ani nu s-a realizat mai nimic.
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Care ar trebui să fie capacitatea militară a
celor 23 de state în 20-30 de ani?
Informatiile existente nu sunt suficiente pentru
a raspunde la aceasta întrebare.
Inainte de a planifica constructia unei cladiri,
trebuie sa cunoastem pentru ce va fi utilizata si
care va fi costul.
Este recomandabil ca cele 23 de state sa gaseasca raspunsuri clare la urmatoarele întrebari:

litara „gata de actiune“? In zece ani?
 Last

but not least: Cine ar trebui sa plateasca construirea si mentinerea facilitatilor necesare de-a lungul mai multor ani? Punct de reflectie: functionarea infrastructurii actuale a NATO
costa anual aprox. 30 miliarde Euro. Pana acum,
cele 27 de state-membre ale NATO platesc numai 28% din costuri. Dar au cazut de acord sa
mareasca bugetele de aparare la doua procente
din produsul intern brut.

 Ce doresc statele sa atinga în domeniul apa Şunt cele 23 de tari doritoare si capabile sa
rarii? Care este „level of ambition“ (nivelul de adauge la miliardele alocate bugetelor NATO
ambitie)?
fonduri aditionale pe care sa le puna la dispo Care sunt telurile de arhitectura politica si zitie pentru o Uniune de Aparare Europeana, familitara pentru cele 23? Centrale constante, care ra a reduce sau sista din platile catre NATO?
proceseaza planuri politice si militare si le im Ce directie politica de securitate va urma o
plementeaza, cu centrale regionale si o centrala guvernare germana în viitor?
principala?
Modul în care au decurs pana acum „sondajele
 Şunt cele 23 într-o pozitie sa ocupe aceste de opinie“ nu lasa loc pentru optimism.
centrale cu generali/amirali si ofiteri de stat major competenti? Este atractiva folosirea soldati- Inainte de a fi investit un singur Euro, un studiu
de fezabilitate detaliat trebuie sa raspunda aceslor de cariera în aceste centre?
tor întrebari.
 Care forte armate navale vor fi disponibile
în Atlanticul de Nord fara Ştatele Unite, Portugalia, si Marea Britanie?
Proiecții referitoare la viitorul Uniunii de
Apărare Europeană
 Cate exercitii si operatiuni sunt planificate

în fiecare în termeni de personal si de material?
 Care

trupe vor fi planificate ferm pentru
exercitii si operatiuni? Este cumva vorba de ofiteri si trupe care au fost prevazute pana acum
pentru exercitii si operatiuni NATO? Cine are
prioritate? Cele 23 sau NATO?
 Ce

capacitati strategice ar trebui sa existe
pentru comunicare, recunoastere si transport?
 Exista destule capacitati de evaluare?

Autorul a avut ocazia sa urmareasca multe initiative europene în cei 39 de ani activi în profesie,
dintre care 4 ani si jumatate ca sef de operatiuni
la centrul NATO pentru Europa centrala la vremea respectiva, în Brunssum, Olanda si, în tot
acest timp si pana acum, a ramas un observator
critic. Aceste initiative au suferit aceeasi soarta.
Toate au sucombat si au fost înmormantate fara
prea mult zgomot.

O uniune de aparare fara forta militara mondia Ce informatii ar avea voie serviciile secrete la nr. 1, Ştatele Unite, fara Marea Britanie cu exsa distribuie, dintre cele care pana acum au fost perienta sa globala si Ştatele Commonwealthului, fara Portugalia, cu contributia sa maritima în
clasificate ca „secret NATO”?
Atlanticul de Nord, nu are sanse de supravietui Şunt cele 23 constiente ca în NATO apara- re.
rea teritoriala si de alianta devine din nou importanta si ca este e nevoie de multe eforturi Cu o diferenta fata de initiativele anterioare:
pentru a produce o descurajare credibila împoCand Ştatele Unite sub Donald Trump vor
triva posibililor agresori?
avea impresia ca nu mai este nevoie de ele în Eu Cand ar trebui sa fie structura politica si mi- ropa sau ca nu mai sunt primite cu placere, ar
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face posibil sa se apropie de nivelul de doi la suta pentru a-si îmbunatati puterea de aparare în
mod vizibil si clar. Şarcinile crescute ar putea
duce la o reducere a poverii ŞUA în si pentru Europa.
Un asemenea angajament ar putea sa transforme ŞUA sub Donald Trump din nou într-un partener de încredere al aliantei. Motivul principal
pentru partenerii NATO central si din Şud-Estul
Europei de a participa la NATO a fost garantia
nucleara importanta oferita de ŞUA.

putea accepta invitatia la dezangajare în Europa
si s-ar putea dedica cu mult mai mult efort spati- O observatie finala:
ului Asia-Pacific care a devenit mai important
 Daca visele Uniunii de Aparare Europeana
pentru ele decat Europa.
vor fi realizate vreodata, Donald Trump nu va
Cu toate acestea: Nu exista un plan B pentru mai fi în postul oficial detinut acum în patru ani
siguranta Europei daca Uniunea de Aparare Eu- sau în opt ani, dar ŞUA vor fi în continuare puteropeana esueaza fara Portugalia, Marea Britanie rea militara numarul unu, ceva la care nimeni nu
se asteapta din partea Europei.
– înca membru NATO – si Ştatele Unite.
 Germania si Europa au nevoie de un parteVisul ca cele 23 de state ale Uniunii de Aparare
ar fi dispuse si ar avea capacitatea de a sustine ner puternic împotriva superputerii China, care
poveri financiare aditionale serioase pentru a fi va domina pe termen mediu si lung datorita puindependente de Ştatele Unite se va termina într terii ei economice, financiare si militare, si de
-un dezastru. Şpre bucuria lui Putin si a urmasi- care Europa este din ce în ce mai mult depenlor sai. O concurenta între NATO si Uniunea de denta economic. Ştrategia „One road, one belt“
Aparare Europeana pentru bugete si resurse de are ambitii globale geostrategice pana în Europa.
personal limitate pare imposibil de evitat.
Şepararea contrazice observatia inteligenta a
Madeleinei Albright,
ministrul de externe
al ŞUA la vremea
respectiva, care a
cerut trei „nu“ pentru NATO si EU:
„nu“ discriminarii,
„nu“ duplicarii si
„nu“ decuplarii.
Alternativa:
Ştatele europene
ar trebui sa îsi dovedeasca credibilitatea si fiabilitatea
fata de ŞUA prin stabilirea pasilor contractuali care vor
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Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

Foarte putine domenii militare
s-au dezvoltat sau se dezvolta
cu o asemenea viteza ca cea referitoare la sistemele aeriene
fara pilot. Şistemele aeriene
fara pilot (denumite drone – în
mass-media) au mai facut un
pas si au devenit UCAV ( Unmanned Combat Aerian Vehicle) - adica pot ataca fie obiective inamice, personal sau tehnica militara, apoi a mai urmat o
jumatate de pas si au aparut cele de unica folosinta (sinucigase).
Şitemul HAROP, este o continuare a rachetei
Harpy NG care “pandeste” tinta, în special radarele inamice, poate patrula în aer 9 ore, la altitudinea de 4.000 de metri, avand o viteza de croaziera de 120 km/h.
HAROP fiind dotata cu un senzor electro-optic
poate urmarii tinte care emit sau nu unde electro-magnetice, sunt în miscare sau radare oprite,
chiar si silozurile unde sunt dispuse rachete balistice în timp ce sunt deschise înainte de lansare. Daca nu angajeaza nici o tinta, drona se întoarce si aterizeaza înapoi la baza.
Ca aspect, HAROP, se prezinta ca un avion,
“nasul” avand forma unui bulb, adaposteste radarul, sub barbie are aparatura optica, în fuselaj
are montat un motor “împingator”, aripile sunt
pliabile, se extind dupa lansarea propriu-zisa,
lansarea efectuandu-se dintr-un container.
Drona fiind mica (avand o sectiune transversala
pe radar similara cu o pasare mai mare) poate
evita sistemele antiaeriene sau radarele care
sunt destinate sa intercepteze aeronave mai
mari sau rachete.
Programul HAROP a fost lansat în anul 2005,
cand Turcia a purtat negocieri pentru achizitionare unor asemenea sisteme, a fost prezentat
public, pentru prima data, la Aero-India 2009,
fortele Aeriene ale Indiei anuntand achizitionarea a zece sisteme HAROP în valoare de 100 de
60

milioane UŞD. Testarile si demonstratiile pentru
clienti s-au desfasurat în prima jumatate a anului 2015. Au intrat prima data în lupta, în conflictul din Nagorno-Karabah, în aprilie 2016, fiind
folosite de Azerbaijan pentru distrugerea unor autobuze pline cu
soldati armeni care afluiau catre
linia frontului, au mai fost întrebuintate si pentru distrugerea
unui punct de comanda a armatei
armene. Au fost confectionate pana în prezent 60 de unitati.
Poate functiona fie deplin autonom, fie controlat de un oparator
de la distanta, poate detecta emisiile radio prin
propriul sau sistem anti-radar, fie operatorul
poate selecta tintele statice sau în miscare, detectate de senzorul sau electro-optic, folosita în
sistem “fire-and-forget”, tinta este programata în
sistemul de recunoastere a dronei.
HAROP are o lungime de 2.50 m, anvergura aripilor de 3,0 m, înaltimea de 0,40 m, greutatea de
135 kg, viteza maxima de 185 km/h, viteza de
croaziera de 150 km/h, distanta maxima de zbor
1.000 km, înaltimea maxima de zbor 3.000 m,
motor tip avion, cu piston, singura arma consta
dintr-o încarcatura exploziva (bomba) cu o greutate de 23 de kilograme, instalata în “capul dronei”.
Poate fi lansat sau recuperat si în mediu marin
pentru care are nevoie de o punte pentru aterizare sau o catapulta pentru lansare, este de fapt
o drona cu capabilitati si caracteristici ale unei
rachete dirijate!
O baterie este compusa din trei lansatoare ( instalate pe vehicule sau nave) si un modul de comanda, dronele pot fi lansate si dirijate si în sistem “roi”.
In anul 2015 IAI a prezentat o drona mai mica,
avand cam o cincime din drona HAROP, avand o
rezistenta în aer de 2-3 ore, o încarcatura exploziva de 3-4 kilograme, destinate pentru nimicirea tintelor critice din punct de vedere a timpului de aparitie sau care apar si se ascund dupa
actiune.
Prezentată de Cornel VAIDA
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Tot mai mult si mai de pret devin dronele, în
asigurarea securitatii unui stat sau a unui grup
de persoane, fie grupul de civili sau de militari,
prin supraveghere aeriana. Ca sa asigure aceasta
misiune, dronele trebuie, obigatoriu, sa transmita imagini de cea mai buna calitate, sa aiba legaturi de telecomunicatii sigure si de mare viteza,
rezistenta si fiabilitate, capacitate de desfasurare pe orice fel de teren, ziua si noaptea.
Incepand cu anul 2012 Ministerul Apararii
francez a dezvoltat, împreuna cu firma DELAIR,
solutii privind sistemele de supraveghere aeriana care sunt capabile
sa asigure recunoasterea persoanelor pana
la o distanta de 1.500
m, ziua si noaptea, pot
fi activate prin satelit,
pot detecta automat
obiecte sau obiective
aflate în miscare video,
EO sau IR , poat fi dotate si cu dispozitive de
iluminare laser. Fiabilitate acestor sisteme a
fost verificata în teatrele de operatii din Irak,
Afganistan si Şiria.
UX5 are o greutate de 2,500 kg, autonomie de
zbor 50 de minute, raza maxima de actiune de
60 km.
UX5 HP are o greutate de 2,900 kg, autonomie
de zbor 35 de minute, raza maxima de actiune
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60 km.
UX5 AG are o greutate de 2,500 kg, autonomie
de zbor 45 de minute, raza maxima de actiune
60 km.
DT18 HD are o greutate de 2,0 kg, autonomie
de zbor de 120 de minute, raza maxima de
actiune de 100 km.
DT18 PPK are o greutate de 2,0 kg, autonomie
de zbor de 105 de minute, raza maxima de
actiune de 100 km.
DT18 AG are o greutate de 2,0 kg, autonomei
de zbor de 120 de minute si poate supraveghea o suprafata de 1.150 de hectare.
DT26 LIDAR are o greutate de 18 kg, autonomie de zbor de 80 de minute, raza maxima de
actiune de 30 km.
DT26 X are o greutate de 15 kg, autonomie de
zbor de 135 de minute, raza maxima de actiune
de 30 km.
DT26 M are o greutate de 15 kg, autonomie de
zbor de 135 de minute, raza maxima de actiune
de 50 km.
DT26 M este destinat, în special, actiunilor militare are aripa de 3, 30 m si o lungime de 1,60 m.
Este realizat din material compozit (fibra de sticla,carbon, kevlar9 si spuma E.P.P. (Expanded
Polypropylene - Polipropilena Expandata). Şpuma E.P.P. este foarte
usoara, usor de configurat pentru aparatele de
zbor, aripile se pot turna
într-o singura bucata si
asigura încorporarea, în
siguranta deplina, a aparatelor foto, camere video, stabilizatorul de
zbor sau autopilotul.
Viteza de croaziera este
între 31 si 57 km/h. Este silentios (nedetectabil
pe timp de noapte), nu are semnatura radar si
poate fi lansat în 8 minute. Lansare se efectueaza prin catapultare iar recuperare prin aterizare
pe burta (Belly), pe orice tip de teren.
Prezentate de Cornel VAIDA
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Apariţii editoriale, studii, materiale noi

FRAUDA “CARUSEL” – 2017
autor dr. Ovidiu Ioan ŞANTA
Produsul editorial Frauda „CARUSEL” cu cele
doua componente „Finantator” al terorismului,
respectiv „Teroristul” invizibil al infrastructurii
critice naţionale al domnului dr. Ovidiu Ioan ŞANTA este o lucrare ştiinţifică de specialitate
valoroasa care întregeste paleta si îmbogateste
zestrea studierii fenomenului de evaziune fiscala
de mari proportii, evidentiind totodata si multitudinea de efecte negative în plan financiar, economic, social, politic si de stabilitate la nivel statal, european si mondial.

precum: traficul ilegal cu stupefiante, armament,
munitie, explozivi si materiale radioactive, traficul de persoane si traficul cu opere de arta, infractiunile de bancruta frauduloasa si, nu în ultimul rând, veniturile substanțiale obținute
din
macrocriminalitatea
economicofinanciară, începând cu infracţionalitatea din
domeniul bancar si încheind cu profiturile uriase
generate de frauda „CARUSEL”. Pe langa modalitatile concrete de savarsire a acestor fapte extreme de nocive si periculoase prin efecte, autorul
aduce în fata cititorului atat actorii faptelor, entitatile implicate în prevenirea si combaterea fenomenului , cat si cadrul legislativ specific.

In curajosul si sensibilul demers stiintific Punctul forte al lucrarii, un veritabil STUDIU de
(potentat de complexitatea fenomenului), auto- CAZ
îl constituie Frauda „CARUSEL”:
rul porneste de la definirea si descrierea fraude- „teroristul” invizibil al infrastructurii critice
lor de tip Carusel (evaziune fiscala si spalarea
banilor), fenomene care afecteaza substantial
bugetul statelor, precum si cel al Uniunii Europene, subliniind ca la baza finantarii celui
mai dezastruos flagel al lumii contemporane,
terorismul, stau sume uriaşe de bani necontabilizate si dificil de devoalat si combatut.
Potentat de aderarea în anul 2007 a Romaniei
la
U.E.,
fenomenul
frauda
„CARUSEL”
(Missing Trader IntraCommunity fraud „MTIC”) urmeaza trei pasi
de baza: cumpararea fara TVA, vanzarea cu
TVA și dispariția înainte de a plăti TVA către bugetul general consolidat al statului.
Şcopul urmarit de persoanele implicate în astfel de fraude poate fi împartit în doua categorii principale: sustragerea de la plata TVA
în țara de destinație („finanţarea” TVA colectata din alte operatiuni economice) si obtinerea rambursărilor ilegale de TVA. Ambele categorii de fraude au ca element comun
folosirea societatilor de tip „fantoma” si a celor de tip „tampon”, pentru a îngreuna si împiedica detectarea fraudei „CARUSEL”.
Facand trimitere la binomul EVAZIUNE FIŞCALA-TERORIŞM (o potentiala bomba cu ceas
a lumii moderne), autorul prezinta numeroase spete asociate criminalitatii organizate,
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naționale.
Analizand efectele Fraudei „CARUSEL”, asupra
unui domeniu important al infrastructurii critice nationale/europene reprezentat de Compania
Nationala de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica Ş.A., domnul dr. Ovidiu Ioan ŞANTA concluzioneaza urmatoarele: prin neînlocuirea si/sau înlocuirea cu întarzierea a unor echipamente depasite moral dar mai ales tehnic, din
cauza lipsei resurselor financiare „sustrase”
prin acest ingenios si complex mod de operare
se poate „pune” în incapacitate de functionare
rețeaua electrică de transport, parte a infrastructurii critice naționale, producând, asemenea unui atentat terorist, pe lângă pagubele materiale, și pierderea de vieți omenești prin întreruperea alimentării cu energie electrică a aparaturii medicale care monitorizează bolnavii din sălile de operații ale
spitalelor fără resurse proprii de energie
electrică, exemplificând cu tragicul eveniment din ziua de 10 mai 1977, în care, timp de 4
-5 ore, sistemul energetic national nu a functionat ca urmare a unei succesiuni de evenimente
cu totul exceptionale (pornite de la scurtcircuitul produs la un separator de 110 kV de la statia
electrica Tismana), rezultate în urma unor actionari necorespunzatoare ale automaticii de sistem din Portile de Fier, ale personalului din instalatiile electrice primare si secundare, precum
si ale defectelor de echipament, producand pagube de aproximativ 8 miliarde de dolari (de
4 ori mai mari fata de cele produse de cutremurul din martie 1977), precum si pierderea de vieți omenești.
Ca unul care m-am implicat în studierea Infrastructurilor Critice Nationale si din spatiul euroatlantic, pot sa extrapolez si sa va invit distinsi
prieteni, la un exercitiu de imaginatie. Ce consecințe credeți că ar avea, prin lipsa unei alimentări necorespunzătoare cu energie ori
prin perturbarea/distrugerea infrastructurii
critice informatice a unui mare aeroport? Dar
al unei centrale nucleare? Dar a sistemului
bancar, etc.etc.?. Şi pentru că veni vorba de
sistemul financiar –bancar, întreb si fiecare poate sa-si raspunda: De ce între domeniile de infrastructura critica desemnate oficial, nu se re-
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gaseste si acesta??? Nu este de natura critica
infrastructura financiar-bancara sau, detinatorii
si operatorii considera neimportant tocmai domeniul prin care economia mondiala functioneaza? Fie ca discutam despre bani reali (moneda)
fie ca discutam la banii virtuali (bitcoin, etherium, litecoin, ripple, etc.), infrastructura informatica trebuie protejata exemplar.
Distinsul futurolog Alwin TOFFLER spunea în
urma cu cca 40 de ani ca printre instrumentele
puterii se numără forța, banii (sau puterea
financiara) si informatia. Intr-o carte pe care am
publicat-o acum 10 ani, am adaugat, pe baza
propriilor observatii, si instrumentul energie.
Atunci, la lansarea cartii, unii nu au fost de acord
cu completarea mea însa, citind lucrarea domnului dr. Ovidiu Ioan ŞANTA, ma bucur ca sustine argumentat importanta energiei ca infrastructura critica de exceptie.
Evident, lucrarea Frauda „CARUSEL” este un
veritabil curs despre un fenomen important de
evaziune si frauda fiscala, util atat factorilor decizionali, a celor implicați în prevenirea și combaterea sa, cât şi un semnal de atenționare
pentru cei ce sâvârsesc astfel de fapte. Ca revers al medaliei, lucrarea este însă şi un veritabil abecedar pentru potențialii infractori,
adepti ai metodei „CARUSEL”.
In urma cu peste 2.500 de ani marele filozof,
pedagog si ganditor chinez, Confucius, sustinea
necesitatea de a „educa oamenii”. Eu cred ca astfel de lucrari stiintifice au si rolul de a-i responsabiliza.
Pentru eforturile depuse, perseverența, curajul de abordare a temei, dar mai ales pentru
rezultatul obținut prin publicarea acestei lucrări-ghid, felicit sincer pe mai-tânărul confrate, domnul dr. Ovidiu Ioan ŞANTA și pe cei
care l-au îndrumat și sprijinit în demersul științific și-i doresc o carieră strălucită.
Col(r). prof.univ.dr.ing Marian RIZEA
Universitatea Ecologică din București
Cadru didactic asociat al UPG Ploiesti
Membru titular al DIS-CRIFST Academia Română
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Informațiile militare ale Ucrainei la începutul celui de-al doilea mileniu
de Victor Hvozd
Prezentarea cărţii „Informaţiile militare ale
Ucrainei la începutul celui de-al doilea mileniu” de
Victor Hvozd, Preşedinte al Centrului Independent
de Studii Geopolitice „Borysfen Intel”, a avut loc în
data de 4 decembrie la agenţia „Ukrinform”.
Autorul Victor Hvozd si-a prezentat volumul
„Informatiile militare ale Ucrainei la începutul
celui de-al doilea mileniu”, proaspat iesit de sub
tipar, cu putin înainte de aniversarea Fortelor
Armate ale Ucrainei, invitand la acest eveniment
colegi si apropiati cu care a colaborat în diferite
functii publice. Intre invitati s-au aflat ofiteri de
informatii, diplomati, militari si civili de rang
înalt, membri ai parlamentului, reprezentanti ai
presei, adica cei care cunosc rolul important al
infomatiilor militare pentru stat, mai ales atunci
cand Ucraina se afla într-o situatie tensionata cu
un agresor. Este evident ca acest lucru a fost
mentionat sub o forma sau alta în discursurile
celor prezenti la eveniment.
In discursul de deschidere, autorul afirma:
„Nu mi-am propus sa
scriu despre diferite
sarcini specifice ale
agentilor de infomatii
militare, sau sa dezvalui
adevarata natura a unor
actiuni care aveau rezonanta sa spunem negativa din punct de vedere
social, pentru ca eu consider ca trebuie sa spunem acum societatii
despre conditiile în care
s-au creat Informatiile
Militare, despre cei care
i-au înteles adevaratele
responsabilitati si care
au muncit la crearea lor
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si despre evenimentele care au acompaniat acest
proces. Este la fel de important sa informam publicul despre faptul ca informatiile militare au o
istorie particulara aparte, pe care ucrainenii au
creat-o în urma cu un secol, în perioada RPU si
RPUV. Cu alte cuvinte, informatiile militare reprezinta un element de stat important, a carui
semnificatie nu este înteleasa de toata lumea.
Nici macar la nivel înalt. Iar acest lucru este de
neaccptat.
Cartea aceasta nu este un volum de memorii,
este mai degraba un studiu retrospectiv despre
procesele de creare, formare, materializare, dezvoltare si functionare a Informatiilor Militare în
primii 26 de ani de independenta a Ucrainei. Este o încercare de a arata care este locul si rolul
Informatiilor Militare în construirea unui stat
ucrainean modern pe fundalul schimbarilor geopolitice de a sfarsitul secolului al XX-lea si începutul secolului al XXI-lea.”
Victor Hvozd a fost sprijinit de Generalul Locotenent-(r) Oleksandr Skipalskyi, care, împreuna cu cativa apropiati ai sai, a fost însarcinat
cu onorabila si importanta misiune de a crea Informatiile Militare din momentul în care Ucraina
si-a declarat independenta, fiind numit primul
director al serviciului.
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Oleksandr Şkipalski le-a spus celor prezenti la
eveniment:”La vremea aceea, existau „patrioti”
care negau necesitatea structurii noastre, considerand ca toate informatiile trebuie furnizate de
catre GRU. Dar noi, care aveam experienta militara, noi stiam foarte bine – trebuia sa fim pregatiti pentru provocarile Rusiei la adresa libertatilor noastre, deoarece aceasta nu a fost usor
de acord cu statalitatea Ucrainei. Ş-a insistat
prin urmare pe crearea unei componente strategice a Informatiilor Militare, pe pregatirea profesionistilor nostri, a ofiterilor de informatii. De
asemenea, am luat în calcul problema nationala
de a nu ceda reprezentantilor unui stat sau a altui stat, accentuand loialitatea ofiterilor pentru
tanarul stat ucrainean, si, asa cum se vede, abordarea a fost una foarte corecta.
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rul Informatiilor Militare Victor Hvozd. De o deosebita importanta a fost momentul în care a
început razboiul din Georgia iar Ucraina a trebuit sa ia masuri suplimentare în regiunile din sudul tarii, îndeosebi în Crimeea. Conform fostului
Ministru al Apararii, ofiterii de informatii actionau foarte bine atunci, confirmandu-si profesionalismul.

La fel ca si fostul sau coleg de guvernamant, Volodymyr Ohryzko (Ministru de Externe 20072009), a aratat ca responsabilitatile unui diplomat si a unui ofiter de informatii au puncte comune, deoarece se furnizeaza informatii obiective conducerii de stat pentru a fi luate în calcul în
procesul de luare a deciziilor. Va fi interesant de
citit despre acest lucru în acest volum. Acesta a
multumit autorului cartii, pentru ca ne aminAnalizand cartea, Yuriy Yekhanurov şi-a amin- teste de adevaratii patrioti care au stat la baza
tit cum el, în calitate de Ministru al Apararii în crearii statului nostru.
Ucraina, primea rapoarte oficiale de la directo- Prezent la eveniment a fost si Şeful Ştatului Ge65
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syl Kushchov şi Volodymyr Lehominov, care au
sustinut acelasi punct de
vedere. Şi acestia sunt legati
în mod direct de crearea
Informatiilor Militare, de
pregatirea ofiterilor, asa
cum a fost descrisa de Victor Hvozd în paginile cartii.
Este important sa mentionam
ca
Volodymyr Lehominov, Director al
Uniunii Veteranilor de Informatii din Ucraina, i-a înmanat acestuia premiul
onorific pentru acest eveniment public si a exprimat
dorinta ca acest volum sa fie
primul dintr-un numar de
multe alte asemenea voluneral al Fortelor Armate ale Ucrainei, General- me care sa prezinte adevaratul serviciu pe care lColonelul (r) Anatoly Lopata, veteranii Infor- au facut ofiterii de informatii pentru tara noasmatiilor Militare Generalii-Locotenenti Va- tra.
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