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"Să creăm un viitor comun într-o lume  fracturată"  

  

Corneliu PIVARIU 

  Sub acest titlu s-a desfășurat la Davos- Elveția, în ultima decadă a lunii ianuarie 2018, 
Forumul Economic Mondial, fondat și inaugurat în 1971 de Klaus Schwab, cu intenția 
inițială de a facilita un schimb de experiență între SUA și Europa. De-a lungul timpului 
Forumul a evoluat și, mai ales în ultimii 5-10 ani, a devenit o platformă mondială, reuni-
unea anuală de la Davos fiind un prilej de dialog direct între personalități de marcă pe 
plan mondial și regional. În 2018 s-au înregistrat peste 3.000 de participanți din toate 

domeniile vieții economico-sociale, financiare, politice, academice, societatea civilă și media, fără deose-
biri notabile ca și structură, comparativ cu anii anteriori. O noutate a fost aceea a participării directe a 
președintelui american, Donald Trump, o revenire după circa 20 de ani a unui președinte american la 
Davos. Forumul s-a desfășurat în peste 400 de sesiuni, din care circa 160 au fost transmise în direct. 

Titlul Forumului se compune din două părți: un adevăr - trăim într-o lume fracturată (chiar profund 
fracturată și cu multe discrepanțe, iar cele mai multe dintre ele se accentuează); și o dorință - să creăm 
un viitor  comun global (ceea ce este, în condițiile actuale și cel puțin în viitorul pe termen mediu, cu toată 
condescendența, o utopie). Desigur, stabilirea unor obiective înalte poate fi mobilizatoare, însă dacă 
aceste obiective sunt aproape imposibil de atins devin descurajante și nu contribuie la atingerea scopu-
lui propus. 

Dintre documentele publicate înaintea începerii lucrărilor remarcăm raportul privind riscurile globale 
și cel privind “reînnoirea Europei”. 

Una din vedetele Forumului de la Davos a fost India, reprezentată de primul ministru Narenda Modi, 
care a și vorbit în sesiunea inaugurală. India este o țară care se afirmă cu tot mai multă pregnanță pe 
arena internațională, mai ales în domeniul economic, cu un ritm de dezvoltare care în ultimii ani a osci-
lat între 7,1 – 7,6% din PIB, iar  pentru 2018 se estimează o creștere de 7,4%, în timp ce China are o creș-
tere de circa 7%. India este a 6-a economie a lumii și a treia ca paritate a puterii de cumpărare (PPP). 

A Patra Revoluție Industrială a creat condiții deosebite pentru inovații de succes care au dus, printre 
altele, la o creștere fără precedent  a fluxului informațional. În același timp suntem martorii unor provo-
cări globale semnificative, unele recurente, altele noi, cum ar fi adâncirea inegalității veniturilor, persis-
tența creșterii șomajului, escaladarea violențelor și conflictelor peste tot în lume, amenințările la stabili-
tatea statelor, erodarea încrederii publice în guverne, creșterea fricțiunilor geostrategice în condițiile 
schimbărilor climatice și accentuării problemelor de mediu. 

Clasificarea primelor cinci riscuri globale pentru 2018, publicată de Forum, situează pe primul loc ar-
mele de distrugere în masă, urmat de cele climatice, dezastre naturale, schimbări climatice și criza apei, 
cu unele schimbări de locuri față de anul precedent (criza apei era pe locul trei  în loc de cinci). Remar-
căm dispariția crizei financiare (pe locul unu în 2014), sau eșecuri financiare sistemice majore (pe pri-
mul loc în 2013 și 2014).  

După probabilitatea producerii lor, pentru anul 2018 sunt menționate, în ordine: evenimentele climati-
ce extreme, dezastrele naturale, atacurile cibernetice, fraudarea și furtul de date, eșecul limitării schim-
bărilor climatice și adaptarea la acestea. În 2015 pe primul loc se situa pericolul conflictelor interstatale, 
pe locul trei eșecul unor guverne naționale, iar pe locul patru colapsul sau criza unor state. Desigur, cla-
sificările menționate mai sus nu exclud existența unor riscuri care nu au fost evidențiate în top cinci. 

  În ceea ce privește prezența președintelui Donald Trump la Davos, este de remarcat că  în cuvântarea 
din plen s-a  limitat la textul scris, semn că a acordat o atenție deosebită acestei manifestări.  Este impor-
tantă precizarea făcută, conform căreia “America pe primul loc nu înseamnă America singură”. Discursul 
său,  centrat pe domeniul economic, nu a făcut nici o mențiune despre unele realități geopolitice: nu a 
menționat China, India, Iran, nici chiar Europa. 

Forumul mondial  de la Davos a constituit o bună oportunitate pentru un schimb de opinii pe probleme 
macro și chiar punctuale, iar unul din cele mai fierbinți subiecte a fost  cel legat de inteligența artificială. 
Probabil  globalizarea 3.0 va însemna o globalizare fragmentată, punctată de pauze, întârzieri și mai 
multe tratate bi și multilaterale.  

EDITORIAL 

Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale 
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Cristian UNTEANU 

A fost î ncheiata  cu succes, dupa  o noapte de de 
discut ii aprinse, prima runda  de negocieri pen-
tru formarea guvernului german î ntre coalit ia 
CDU/CŞU s i socialis ti.  

A fost adoptat un document-cadru de 28 de pa-
gini (textul complet î l putet i accesa aici) baza de 
joc a mis ca rilor urma toare, cele care ar trebui sa  
se finalizeze cel mai ta rziu luna viitoare s i, toto-
data , dau un prim ra spuns solid temelor propuse 
de Emmanuel Macron pentru prelungirea dura-
tei de funct ionare a motorului franco-german 
care î nsa , de data asta, sa  devina , de facto, axa î n 
jurul ca reia sa  evolueze tot ceea ce va î nsemna 
construct ia noului mare proiect european.  

Pentru ca nimeni sa  nu mai aiba  vreo î ndoiala  
asupra acestui tip de evolut ie s i a modului î n ca-
re se deseneaza  ceea ce vine, î n text se specifica  
î n clar ca : „I nnoirea Europei va putea reus i doar 
daca  Germania s i Frant a lucreaza  î mpreuna  cu 
toata  fort a de care dispun. Iata  de ce dorim sa  
î nta rim s i sa  reî nnoim cooperarea franco-
germana .“  

Este o mis care de important a  fundamentala  
deoarece, cel put in î n acest moment, demon-
streaza  ca  sunt pe cale sa  se produca  ca teva noi 
mis ca ri ce vor redefini extrem de rapid modul î n 
care se concep s i se pun î n execut ie politicile co-
munitare importante s i ne spune cine sunt prin-
cipalele doua  Puteri Protectoare ale noului pro-
iect al Europei. Cele care au doba ndit s i s tiu sa  
foloseasca  din plin contextul creat î n urma retra-
gerii voluntare a Marii Britanii din UE. Ş i mai 
arata  ceva: pentru prima oara , ideea europeana  
a stat î n centrul negocierilor pentru formarea 
unui guvern nat ional, ca  temele s i politicile euro-
pene au fost subiectul real s i prioritar pentru tot i 
partenerii.  

Ce î nseamna  asta? O mutat ie esent iala . Pentru 
Frant a, acum pentru Germania, ideea „priorita t ii 
nat ionale“ - politic, economic, social - se confun-
da  pe foarte multe paliere strategice cu existent a 

unui pro-
iect euro-
pean care 
sa  le asigu-
re „piat a“ 
necesara  pentru a se dezvolta pe deplin. Despre 
ce „piat a “ va fi vorba? Cea care se va articula de-
abia de acum î nainte prin viitoarea ala turare a 
Ştatelor Membre actuale la proiect fie, de ce nu, 
prin ra ma nerea lor î ntr-o „zona  gri“ sau, de ce, 
prin auto-ejectarea din sistem pe model britanic.  

Atent ie, aici se afla  cheia viitoarei construct ii: 
capacitatea unor țări de a demonstra voința 
politică dublată de puterea administrativă și 
existența unor resurse de sprijin rezonabile 
care să le permită să se articuleze coerent la 
nivelul marelui proiect și al celor derivate 
sectorial din acesta. Dacă ideea centrală este 
cea a „marilor proiecte strategice“, se arata  î n 
mod clar ca  ea este rezultatul unei preocupa ri î n 
principal pentru viitorul zonei de putere care 
este Zona Euro. Şau, daca  vret i, pentru ce va fi 
viitoare zona  de super-fort a  Euro-Şchengen du-
pa  ce vor î i vor fi aplicate toate modifica rile res-
trictive s i calitative propuse deja de motorul 
franco-german. Cele care vor presupune, printre 
multe altele, citit i documentul, alocarea unor re-
surse bugetare specifice pentru stabilizare eco-
nomica , convergent a  sociala  s i, evident, pentru 
sprijinirea reformelor structurale î n zona Euro, 
punct posibil de plecare pentru viitoarea 
aparit ie a unei zone bugetare specifice dedicata  
programelor de investit ii strategice. Extrem de 
important este s i ca  negocierile din Germania 
sprijina  acum ideea franceza  a transforma rii ac-
tualului Mecanism European de Ştabilizare 
(EŞM) î ntr-un Fond Monetar European aflat sub 
control parlamentar s i î nscris ca atare î n legis-
lat ia europeana .  

„În acest spirit, în strâns parteneriat cu 
Franța, vrem să întărim sustenabil și să refor-
măm zona Euro astfel încât să putem face față 
mai bine crizelor globale“...  

Actualitatea geostrategică mondială 
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Una dintre remarcile cele mai grele î n conse-
cint e este cea privind posibilitatea de a condit io-
na bugetul UE de condit iona ri politice, vorbindu-
se despre faptul ca  trebuie sa  „solidaritatea reci-
procita t ii“ conteaza ... mesaj adresat direct Polo-
niei sau Ungariei care, î n ciuda tuturor apelurilor 
presante ale UE, au refuzat sa  primeasca  refu-
giat i. Foarte relevanta  este s i remarca privind 
viitoarea pozit ionare a UE î n lume, ca ci „Europa 
trebuie sa -s i ia soarta î n propriile ma ini, cu mult 
mai mult deca t î nainte“, asta fiind posibil s i prin 
condamnarea s i renunt area la „protect ionism, 
izolat ionism s i nat ionalism“, referint a  clara  la 
actuala linie a politicii americane impusa  de Ad-
ministrat ia Trump.  

Urmează o refacere a tuturor jocurilor în UE. 
Sper să ne fi pregătit de mult timp pentru asta şi 
să ştim să ne negociem corect locul în noile ali-
anţe formale şi informale de putere. Dar Europa 
asta se pregăteşte să fie. Dar unde vom fi? Exact 
acolo unde ne-am pregătit locul. 

Articol publicat iniţiaL de cotidianul Adevarul, 
www.adevarul.ro şi republicat cu amabilul accept 
al autorului.  

Dr. Octavian DUMITRESCU 

 Nimic nou î n ecuat ia urma toare-
lor alegeri prezident iale din Ru-
sia, preva zute a avea loc la 18 
martie 2018. Ştrategia generala  a 
actualului pres edinte rus este de-

ja cunoscuta  s i nimeni nu se î ndoia ca  o va aplica 
s i de aceasta  data  deoarece, ca s i î n cazurile an-
terioare, el s i-a asigurat condit ii care sa -i permi-
ta  participarea  s i ca s tigarea alegerilor preziden-
t iale. Şpre deosebire, î nsa , de alegerile anterioa-
re, acum conjunctura pare mult mai favorabila  
lui, ata t î n plan intern ca t s i î n plan extern. De-
zinvoltura s i sigurant a cu care Vladimir Putin s i-
a desfa s urat activitatea î n ultimii ani, dar mai 
ales modul cum s-a comportat pe timpul confe-
rint ei anuale de presa  din 14 decembrie 2018 
dovedesc pe deplin ca  este sigur ca  va ca s tiga s i 

aceasta  cursa  electorala . I n cele de mai jos, î ncer-
ca m sa  scoatem î n evident a  unele aspecte semni-
ficative pentru modul cum s i-a prega tit Vladimir 
Putin calea spre cel de-al patrulea mandat de 
pres edinte al Federat iei Ruse. Aparent aceste 
aspecte sunt „mari realiza ri” ale mandatului sa u 
prezident ial dar î n esent a  acestea arata  clar abi-
litatea politica  s i, uneori, cinismul de a folosi î n 
interes propriu dificulta t ile s i disfunct iunile din 
societatea rusa  s i din regiunile conflictuale î nve-
cinate, practic din fosta sfera  de influent a  a de-
functei URŞŞ.  

Pe plan intern, Vladimir Putin are siguranța 
succesului datorita  sprijinului unei bune pa rt i a 
populat iei Federat iei Ruse, care aproba  cele mai 
multe din ma surile luate î n timpul actualului 
mandat, dar mai ales datorita  “victoriilor” obt i-
nute de Federat ia Rusa  pe plan extern - respectiv 
anexarea Crimeei, implicarea î n criza din Ucra-
ina,  î mbuna ta t irea atitudinii Ştatelor Unite fat a  
de Federat ia Rusa  ori “î ndulcirea” relat iilor cu 
unele t a ri occidentale. Aprecierea pozitiva  a unei 
importante pa rt i a populat iei se datores te s i 
unor ma suri luate pentru î mbuna ta t irea condit ii-
lor de munca  s i a nivelului de trai, cel put in la 
nivel declarativ s i statistic. Pe de alta  parte, ati-
tudinea favorabila  a populat iei poate fi influent a-
ta  s i de aparenta buna  relat ie cu pres edintele 
ŞUA, ceea ce ar putea crea impresia unei relaxa ri 
a relat iilor internat ionale ale Rusiei s i, î n acest 
context, sperant a ca institut iile ruse sa  se poata  
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ocupa mai mult de situat ia sociala , economica  s i 
materiala  a ceta t enilor.  

Pe plan extern, Rusia a dobândit o poziție 
superioara  celei de la î nceputul mandatului ac-
tual al pres edintelui Vladimir Putin, î mbuna ta t i-
re concretizata  prin mai multe victorii ale actua-
lei conduceri a t a rii: alipirea Crimeei, î mpiedica-
rea solut iona rii crizei din Ucraina s i implicarea 
î n aceasta  criza ; apropierea Turciei de Moscova; 
implicarea independenta  s i directa  î n criza din 
Şiria s i î n distrugerea format iunilor teroriste 
IŞIŞ, fa ra  sa -s i coordoneze direct act iunile cu 
eforturile americane s i internat ionale dar ve-
nind î n sprijinul regimului Assad; atenuarea 
efectelor sanct iunilor impuse de UE s i ŞUA s i al-
tele. Putem ada uga evolut ia satisfa ca toare a pro-
ceselor de constituire s i dezvoltare a Uniunii 
Economice Euroasiatice, precum s i evolut ia mai 
put in semnificativa  a Organizat iei Tratatului de 
Şecuritate Colectiva  (CŞTO). 

Un alt avantaj pentru a patra candidatura  a sa 
la pres edint ia Federat iei Ruse se refera  la faptul 
ca  Vladimir Putin nu are adversari puternici î n 
cursa prezident iala . Pa na  la conferint a anuala  de 
presa  de la juma tatea lunii decembrie 2017, lista 
celor care au declarat ca  vor candida la alegerile 
prezident iale din 18 martie 2018, des i nu este 
scurta , nu cont ine nume sonore. Aceasta  situat ie 
se datoreaza  fie act iunilor de excludere a unor 
personalita t i, cum este cazul celui mai î nvers u-
nat adversar politic Alexei Navalny ca ruia nu î i 
este permis de justit ia rusa  sa  candideze ca ur-
mare a unor î nscena ri s i acuzat ii false, fie sunt 
obstruct ionat i sa -s i prezinte public programul 
electoral ori sa -s i desfa s oare activita t ile electo-
rale (nu li se î nchiriaza  spat ii, de exemplu), cum 
este cazul ziaristei Ksenia Şobchak, dupa  cum a 

rezultat pe timpul conferint ei anuale de presa  
din 14 decembrie 2017. Potrivit agent iei RIA No-
vosti  (15 decembrie 2017), Comisia Electorala  
Centrală a Federaţiei Ruse a dat publicităţii lista 
celor care şi-au afirmat până la acea dată inten-
ţia de a se înscrie în cursa prezidenţială, care cu-
prinde 23 persoane, dintre care: pres edintele î n 
exercit iu Vladimir Putin, jurnalista Ksenia Şob-
chak, politologul Andrei Bogdanov, Boris Ia-
kemenko - unul din fondatorii mis ca rii „Nas i”, 
liderul Partidului Comunist Ghennadii Ziuganov 
(dupa  decizia finala  a Congresului PC, ava nd 
contracandidat pe Vladimir Jirinovskii), jurnalis-
ta Ecaterina Gordon, Rahman Iansukov - s eful 
asociat iei Avanti, Elena Şemericova - liderul par-
tidului „Dialog feminin”, î ntreprinza torul Şerghei 
Polonskii, Irina Vola net  - pres edintele Comitetu-
lui Nat ional al Pa rint ilor, Alexandr Ciuhlebov - 
liderul mis ca rii “Vozrojdenie” (Renas terea), Via-
ceslav Şmirnov - directorul Institutului rus de 
Şociologie Politica , Mihail Kozlov - expert î n psi-
hologie sociala . Desigur ca  tot i candidat ii sunt la 
fel de important i, î nsa  s ansele fieca ruia sunt di-
ferite, mai ales ca  unii sunt î n opozit ie fat a  pre-
s edintele î n exercit iu s i se descurca  mult mai 
greu dificulta t ile obiective dar mai ales subiecti-
ve din campania electorala . 

Vladimir Putin a declarat, la conferint a anuala  
de presa  din 14 decembrie 2017, ca  propunerea 
de a candida nu vine din partea nici unui partid 
ori institut ii, fiind o auto nominalizare, iar prin-
cipalele obiective ale viitorului mandat prezi-
dent ial vor fi dezvoltarea infrastructurii,  sa na ta-
tea s i educat ia. Totus i, la conferint a anuala  de 
presa  din decembrie 2017, Putin a afirmat ca  se 
as teapta  ca sa  fie sprijinit de organizat ii s i for-
mat iuni politice, diferite institut ii s i ceta t enii ca-
re î mpa rta s esc ideile sale.  

 La alegerile anterioare, Vladimir Putin venea î n 
fat a alega torilor cu ca teva obiective strategice 
de mare anvergura : constituirea Uniunii Eu-
roasiatice, realizarea unei noi identita t i a Rusi-
ei, cres terea puterii economice s i militare a t a rii 
s i altele, iar rezultatele implementa rii ma suri-
lor preconizate pentru mandatul actual al pre-
s edintelui Rusiei pot constitui puncte de sprijin 
î n viitoarea campanie electorala . Desigur, la 
aparit ia publica  a programului sa u electoral 
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vom afla mai multe detalii s i vom putea face o 
analiza  pertinenta  a acestuia. Dar acesta s i-a î n-
ceput deja campania electorala  prezident iala , 
anunt a nd unele proiecte pe termen mediu s i 
lung ce se vor implementa î n Federat ia Rusa  s i 
chiar unele ma suri concrete, pentru a-s i demon-
stra puterea s i fermitatea cu care conduce fede-
rat ia, precum s i sigurant a ca  va ca s tiga scrutinul. 
Acestea au implicat ii de lunga  durata , cu impact 
pozitiv asupra ceta t enilor de ra nd s i cu efect po-
zitiv sigur la urne. 

Cel mai important impact asupra ceta t enilor 
rus i, î ndeosebi asupra celor de etnie rusa , majo-
ritari î n societatea rusa , l-a avut, î n opinia noas-
tra , anexarea Crimeei la Federat ia Rusa . Crimeea 
este legata  sentimental de istoria Rusiei sovieti-
ce, iar sensibilitatea istorica  a ceta t enilor de et-
nie rusa , dar nu numai a acestora, fat a  de acest 
eveniment poate fi comparata  cu o lovitura  de 
grat ie data  de pres edintele Putin adversarilor sa i 
din t ara  sau din stra ina tate, fie ei politicieni sau 
simpli ceta t eni care nu pot contesta eficient a ac-
t iunilor sale. Recuperarea facilita t ilor militare cu 
semnificat ie istorica , î mpreuna  cu ceta t enii de 
etnie rusa  s i teritoriile Crimeei are o î nsemna ta-
te deosebita  pentru mandatul prezident ial actual 
dar s i pentru cursa electorala  viitoare. Des i se 
considera  ca  aceasta  modificare de frontiere 
contravine legislat iei internat ionale s i nu a fost 
recunoscuta  oficial de organismele internat iona-
le ori de actorii globali care conteaza  pentru se-
curitatea internat ionala , pres edintele rus s i gu-
vernul de la Moscova au demarat imediat ma suri 
de integrare a sistemelor energetice, sociale s i 
economice ale Crimeei î n cele ale Federat iei Ru-
se, precum s i pentru î mbuna ta t irea situat iei ce-
ta t enilor la nivelul celor din Federat ia Rusa . De 
exemplu, a fost construit î ntr-un ritm alert podul 
de peste stra mtoarea Kerci, pentru asigurarea 
lega turii terestre a Crimeei cu teritoriul noii sale 
t a ri, ceea ce faciliteaza  aprovizionarea teritoriu-
lui Crimeei cu cele necesare. Aceasta  mis care ge-
opolitica  importanta  cel put in pentru securitatea 
regiunii Ma rii Negre, daca  nu pentru securitatea 
lumii poate influent a, î n favoarea candidatului 
Vladimir Putin, votul la alegerile prezident iale 
din 18 martie 2018. 

 La sfa rs itul lunii noiembrie 2017, Vladimir Pu-
tin a anunt at ma suri pentru prega tirea de ra zboi 
a economiei Federației Ruse, potrivit cărora 
toate întreprinderile mari din Rusia să fie pre-
gătite să treacă în orice moment de la produc-
ția civilă la cea militară (conform portalului 
„newsru.com” citat de Jurnalul Nat ional, 27 no-
iembrie 2017, pag. 22). Vladimir Putin a precizat 
ca  „toate î ntreprinderile strategice s i cele pur s i 
simplu mari indiferent de forma de proprietate” 
trebuie sa  fie prega tite sa  ra spunda  nevoilor de 
mobilizare. Unii comentatori rus i au amintit de 
prega tirea de mobilizare din vremea defunctei 
URŞŞ, apreciind ca  Putin reorienteaza  economia 
Rusiei „pe un fa gas  militar”. Aceeas i sursa  ment i-
oneaza  ca  o parte din efortul Federat iei Ruse î n 
domeniul militar ar putea fi astfel suportat de 
sectorul privat s i mediul de afaceri din Rusia, î n 
condit iile î n care guvernul rus a propus cres te-
rea cheltuielilor pentru apa rare cu 176,9 miliar-
de de ruble (31 miliarde UŞD). Considera m ca  
sunt destul de multe fort e– institut ii s i organiza-
t ii civile, format iuni politice s i sociale, structuri 
de fort a  - care agreeaza  aceasta  ma sura  s i î l vor 
sprijini pe Vladimir Putin la alegerile prezident i-
ale. 

 Un alt punct de sprijin al pres edintelui rus pen-
tru viitoarea campanie electorala  se refera  la 
evoluția generală a societății și mai ales a eco-
nomiei Federației Ruse. Vladimir Putin a înce-
put conferint a anuala  de presa  din decembrie 
2017 cu o scurta  prezentare a unor indicatori ai 
evolut iei Federat iei Ruse î n mandatele sale: Pro-
dusul Intern Brut (PIB) al Rusiei a crescut, din 
anul 2000, cu 75 la suta , product ia industriala  cu 
60 la suta  iar industria prelucra toare cu 70 la 
suta ; veniturile reale au crescut, de asemenea 
din anul 2000, cu 250 la suta , pensiile reale cu 
260 la suta ; mortalitatea infantila  s-a redus de 
2,6 ori iar mortalitatea maternala  cu 75 la suta ; 
sca derea numa rului populat iei a fost aproxima-
tiv de 1 milion pe an, dar situat ia demografica   a 
fost inversata , reus indu-se ment inerea tendint ei 
de stabilizare la acest nivel. Concomitent, a cres-
cut sperant a de viat a , de la 65,3 ani la 73 ani; î n 
aceeas i perioada , a sca zut de 3 ori datoriile t a rii 
s i au crescut de 30 ori rezervele Rusiei. 
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 Datele prezentate de pres edintele Vladimir Pu-
tin, î n ma sura î n care sunt reale, arata  un par-
curs pozitiv al Federat iei Ruse, ata t pe timpul 
mandatelor sale ca pres edinte ca t s i ca premier 
al Federat iei Ruse ca nd a fost mai vizibil deca t 
pres edintele t a rii din acel mandat. 

Un alt punct de sprijin pentru candidatura lui 
Vladimir Putin la pres edint ia Federat iei Ruse 
consta  î n î nta rirea capacita t ii  combative a For-
țelor Armate ale Federației Ruse, materializa-
ta  prin bugete tot mai mari, intrarea î n dotare a 
unor armamente s i echipamente mai noi, moder-
nizate, precum s i reforme ale organismului mili-
tar rus, chiar daca  unele din acestea nu au reus it 
as a cum se as teptau factorii decident i de la Mos-
cova. Tendint a aceasta se va ment ine s i î n even-
tualul viitor mandat prezident ial: cheltuielile mi-
litare ale Federaţiei Ruse pentru 2018 sunt esti-
mate la peste 46 miliarde USD, ceea ce înseamnă 
2,8 la sută din PIB-ul Rusiei, după cum a afirmat 
Vladimir Putin la conferint a anuala  de presa  din 
decembrie 2017. Dupa  anexarea Crimeei, accen-
tul eforturilor de modernizare a Fort elor Armate 
ale Federat iei Ruse a fost pus pe Districtele Mili-
tare Vest s i Şud, î n special pe fort ele din Crimeea 
s i din proximitatea zonei de conflict din estul 
Ucrainei. O atent ie deosebita  a fost acordata  Flo-
tei Rusiei din Marea Neagra , care trebuie sa  devi-
na  un instrument mult mai capabil sa  act ioneze 
ca un instrument  al statului de sprijinire a intere-
selor naţionale ale Rusiei în regiune, în următorii 
10-20 ani, arata  Alex Şchneider î n European Ma-
ritime Şecurity Topic Week (28 martie 2017). 

I n acest context, pres edintele Putin, candidat la 
pres edint ia Rusiei, a lansat cea mai interesanta  
ma sura  de cres tere a capacita t ii combative a Flo-
tei Ruse din Marea Neagra  - construirea celui 
mai puternic și modern submarin  nuclear ru-
sesc, cu rachete balistice, din clasa Borei II, 
numit Kneazul Vladimir. Comandantul fort elor 
navale ruse, amiralul Vladimir Korolev, care a 
comunicat mass mediei aceasta  informat ie, a 
afirmat ca  proiectul urma sa  fie lansat î n august 
2017. Unele surse afirma  ca  acest submarin va fi 
“invizibil“ pentru fort ele adverse. Desigur ca , î n 
aparent a , aceasta  informat ie nu are lega tura  di-
recta  cu viitoarele alegeri prezident iale din Ru-
sia, î nsa  impactul asupra ceta t enilor poate fi im-

portant, mai ales daca  este adusa  î n atent ia opi-
niei publice pe timpul campaniei electorale, data  
fiind aprecierea populat iei ruse pentru anexarea 
Crimeei, cu facilita t ile sale militare de rezonant a  
istorica . De fapt, dupa  anexarea Crimeei, institu-
t iile s i personalita t ile nat ionale cu responsabili-
ta t i î n securitatea nat ionala  au declans at o cam-
panie care continua  s i î n prezent, de cres tere a 
capacita t ilor combative din Crimeea, din Marea 
Neagra  s i din regiunile din proximitatea acesto-
ra, disloca nd numeroase armamente s i echipa-
mente, cu fort ele umane corespunza toare, cre-
a nd percept ia unei sigurant e sporite pentru lo-
cuitorii respectivi. Totodata , aceste ma suri duc 
la cres terea semnificativa  a cantita t ilor de arma-
mente s i echipamente ruse din regiunea Ma rii 
Negre. 

În plan extern, unele din obiectivele pe care 
Vladimir Putin le-a avut pentru actualul mandat 
prezident ial au fost realizate. I ntre acestea, Uni-
unea Economică Euroasiatică (UEA sau EEU) a 
reprezentat un punct important din planurile 
președintelui rus, care a cunoscut multe difi-
culta t i dar care este implementat. La conferint a 
anula  de presa  din decembrie 2017, pres edintele 
Putin a punctat mai multe detalii, dupa  cum ur-
meaza : UEA reprezinta  o importanta  realizare 
comuna , confirmata  de faptul ca  product ia inter-
na  de ma rfuri a crescut cu 26 la suta  de la î nfiin-
t are s i se exporta , iar PIB-ul UEA a crescut de 1,8 
ori, comparativ cu PIB-ul Rusiei care a crescut de 
1,6 ori; Putin considera  ca  este vorba de un 
semn bun pentru uniune. T a rile membre ale UEA 
sunt Armenia, Belarus, Kazahstan, Kyrgystan s i 
Rusia, î nsa  este posibil ca s i Tajikistanul  sa  devi-
na  membra  a uniunii.  I n interiorul UEA, unele 
t a ri membre au sporit comert ul cu procente im-
portante, pa na  la o treime din product iile pro-
prii. Vladimir Putin a recunoscut, î nsa  ca  persista  
unele disfunct ionalita t i privind reglementa rile 
vamale, introducerea declarat iilor electronice 
referitoare la circulat ia bunurilor î ntre t a ri sau 
liberalizarea schimburilor de energie electrica , 
precum s i altele. 

I n acelas i timp, implicarea ilegala  a Rusiei î n ac-
țiunile din regiunile estice ale Ucrainei și spri-
jinul multilateral acordat rebelilor ucraineeni 
au avut un impact semnificativ asupra ceta t eni-
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lor rus i, î n special asupra celor nostalgici î n lega -
tura  cu timpurile apuse, la fel de important ca 
impactul legat de anexarea Crimeei. În conferința 
anuala  de presa  din decembrie 2017, Vladimir 
Putin a ment ionat de mai multe ori unele aspec-
te privind istoria forma rii Ucrainei s i situat ia ac-
tuala  din aceasta  t ara , compara nd  cu ironie 
“democrat ia” din Ucraina cu cea din Federat ia 
Rusa . Faptul ca  responsabilii de la Moscova in-
tervin, sub diferite forme mai mult sau mai put in 
legale, pentru sprijinirea etnicilor rus i din alte 
t a ri creeaza  impresia, uneori chiar convingerea 
ca  aces tia sunt la fel de î ngrijorat i de tot i rus ii, 
indiferent unde tra iesc aces tia, fa ra  a se compara 
cu oamenii din alte t a ri. De fapt, Vladimir Putin a 
afirmat mai demult ca  Rusia este responsabila  
pentru situat ia tuturor rus ilor indiferent de t ara 
î n care aces tia tra iesc s i ca  factorii de ra spunde-
re de la Moscova trebuie sa  intervina  pentru ca 
aces tia sa  tra iasca  î n sigurant a  acolo unde se 
afla . Ş i, dupa  cum se s tie, oamenii de etnie rusa  
sunt ra spa ndit i î n mai toate t a rile care au apart i-
nut fostului imperiu sovietic. 

Concomitent, pres edintele rus Vladimir Putin a 
speculat cu abilitate evenimentele și schimbă-
rile ce au avut loc în Turcia și Siria, aspect ce 
ar putea conta î n buna  ma sura  î n exprimarea 
votului ceta t enilor. I n privint a situat iei din Şiria, 
Rusia a participat, mai mult de ochii lumii, la 
eforturile comunita t ii internat ionale pentru dis-
trugerea fort elor IŞIŞ, dar a avut î nt elegeri direc-
te cu regimul dictatorial ce a adus Şiria î n colaps 
s i a act ionat î mpotriva propriilor ceta t eni. Rusia 
a dislocat fort e î nsemnate s i a act ionat indepen-
dent î mpotriva fort elor rebele dar s i ala turi de 
fort ele regimului Assad. I n ultimele etape, Rusia 
a dislocat fort e importante de aviat ie pentru a da 
lovitura finala  fort elor IŞIŞ s i a act ionat î n acest 
sens; mai mult chiar, î n mod surprinza tor a reu-
s it sa  disloce aceste fort e fa ra  ca act iunile res-
pective sa  fie descoperite de multiplele fort e de 
cercetare s i supraveghere terestre, aeriene s i 
spat iale ale altor t a ri, inclusiv ale ŞUA. Nimeni nu 
a explicat cum a reus it Rusia sa  desfa s oare 
aceasta  act iune de amploare fa ra  a fi descoperita  
de numeroasele mijloace de supraveghere. Este 
aceasta  mis care un punct forte al candidatului la 

pres edint ia Federat iei Ruse? Desigur, nimeni nu 
poate contesta ori combate acest atu. 

 I n privint a Turciei, evenimentele care au avut 
loc î n anii trecut i au dus la o apropiere vizibila  a 
Turciei de Moscova, pe fondul ra cirii relat iilor cu 
ŞUA s i t a rile occidentale, des i este membra  a NA-
TO. Şchimbarea orienta rii politice s i sociale din 
aceasta  t ara , cu jertfe semnificative mai ales î n 
ra ndul fort elor armate ale Turciei, a fost specula-
ta  cu aceeas i abilitate de pres edintele Putin s i 
apropiat ii lui de la Kremlin, ceea ce poate avea 
un impact important î n ra ndul ceta t enilor ce vor 
veni la vot î n 18 martie 2018. Criza din Turcia se 
amplifica  iar distant a dintre Ankara s i Washin-
gton se ma res te, î n folosul Moscovei s i al lui Pu-
tin. 

Contextul internațional în care se vor desfă-
s ura alegerile prezident iale din Federat ia Rusa  
este suficient de complex pentru a crea con-
diții care vor putea facilita câștigarea celui de
-al patrulea mandat prezidențial, având în 
vedere abilitatea lui Putin de a specula î n favoa-
rea sa evenimentele din proximitatea frontiere-
lor Rusiei. Ş i, din pa cate, aceste evenimente sunt 
numeroase. Dupa  alegerile prezident iale din 
ŞUA, la aceste evenimente   s-a ada ugat acutiza-
rea conflictului legat de evolut iile nucleare s i ac-
celerarea experient elor cu arme nucleare de ca -
tre Coreea de Nord, care ofera  pres edintelui rus 
oportunitatea de a ies i public cu pozit ia Mosco-
vei s i cu aborda ri de pace s i î nt elegere î ntre 
pa rt i. I n opinia noastra , nu este exclus ca actuala 
î nca lzire a relat iilor dintre cele doua  Corei, lega-
ta  de evenimentele sportive din aceasta  iarna , sa  
fie o urmare a unei posibile influent e a pres edin-
telui rus pe la nga  liderul nord coreean, situat ie 
care ar constitui, de asemenea, un atu î n cursa 
electorala  de partea lui Vladimir Putin. 

x 

 Analiza contextului î n care se desfa s oara  campa-
nia prezident iala  din Federat ia Rusa  are mult 
mai multe componente s i poate devoala s i alte 
considerat ii neba nuite. Oricum, ava nd î n vedere 
cele prezentate mai sus, putem concluziona ca  
Vladimir Putin are suficiente mijloace pentru 
a-și asigura câștigarea celui de-al patrulea 
mandat de președinte al Federației Ruse. 
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Acesta se menține în limitele tradiționale ale 
poporului rus - este un conduca tor ferm, puter-
nic și fără scrupule în  conducerea țării, în 
relat iile internat ionale, dar s i î n confruntarea cu 
cei care nu sunt de aceeas i pa rere cu el ori î l con-
trazic, î n public sau î n particular, direct ori indi-
rect. Este în tradiția Rusiei ca stat ca, la con-
ducerea țării să fie un om de această factură, 
pe care cetățenii să-l compare cu Lenin, Sta-
lin sau Hrușciov, care „să aibă grijă” de popo-
rul rus și de interesele acestuia. Iar Vladimir 
Putin știe să facă aceste lucruri foarte bine. 
De asemenea, este î n tradit ia poporului rus ca 
cei care î l conduc sa  faca  acest lucru pe termen 
ca t mai lung, iar Putin reus es te acest deziderat 
fa ra  ca majoritatea ceta t enilor Federat iei Ruse 
sa  fie deranjat i de „democrat ia” specifica  regi-
mului Putin.  

Vladimir Putin a reușit până acum și continuă 
să aibă șanse să convertească în avantaje pen-
tru sine și pentru cei care îl înconjoară, cele 
mai dificile și controversate situații din Fede-
rația Rusă și mai ales din țări care au făcut 
parte din fostul imperiu sovietic. Dacă aceste 
trăsături ale lui Putin contează pentru cei ca-
re vor merge la vot urmează să constatăm 
abia după alegerile prezidențiale din Federa-
ția Rusă. Trebuie să mai așteptăm puțin timp 
și ne vom convinge care este adevărul. 

 

Adrian SEVERIN 

Puterea unui stat 
nu se ma soara  
numai î n capaci-
tatea economiei 

sale de a domina piet ele lumii, î n eficacitatea 
tehnologiei sale militare, î n dimensiunea popula-
t iei s i teritoriului sa u ori î n posibilita t ile de a ac-
t iona ca centru de iradiere î n formarea de alian-
t e, ci s i î n atractivitatea valorilor culturale, a mo-
delului sa u de viat a . Vorbim aici de dimensiunea 
culturala  a puterii, ala turi de dimensiunea ei 
economica , militara , demografica , tehnologica , 
geo-economica  s i geo-politica . 

1. Ş.U.A. au devenit un imperiu global nu nu-
mai pentru ca  dolarul, sprijinit pe o economie 
puternica  alimentata  de resurse naturale s i uma-
ne considerabile, s-a impus ca moneda  de rezer-
va  a tuturor statelor lumii, nu numai pentru ca  
armata americana  a fost capabila  sa  se deplaseze 
î n timp record oriunde avea interesul s i sa  ca s ti-
ge din punct de vedere militar orice ra zboi î n 
care se implica (ca s tigarea pa cii este o alta  pro-
blema ), s i nu numai pentru ca  dispuneau de teh-
nologii apte a le aduce informat ii s i a le transmi-
te mesajul (instruct iunile) î n timp real din s i pa -
na  î n cel mai î ndepa rtat colt  al pa ma ntului, ci s i, 
sau poate mai ales, pentru ca  visul american s i 
modul de viat a  american au cucerit mint ile s i 
inimile oamenilor de pretutindeni. 

Prin anii ’80, Jean-Jacques Şervan-Şchreiber, 
daca  nu ma  î ns el, observa ca , des i cu tot ii admi-
ra m performant ele Japoniei s i ha rnicia japonezi-
lor, nimeni nu î s i dores te sa  tra iasca  precum ja-
ponezii, ci ca americanii. De aceea, America s i nu 
Japonia avea vocat ia sa  domine omenirea. De 
aceea, cei care vedeau î n ultimul sfert al secolu-
lui XX, î n Japonia (americanizata ) superputerea 
unei viitoare lumi unipolare (dupa  preconizata 
î nfra ngere a U.R.Ş.Ş. î n Ra zboiul Rece) se î ns elau. 
Aceasta î ntruca t productivitatea japoneza  nu 
avea cum rivaliza cu ….”visul american”. 

Din î nt elegerea faptului ca  visul poate î nvinge 
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realitatea s i-a tras ma ret ia modelul american, 
respectiv s i-a extras capacitatea de seduct ie s i, î n 
final, de dominat ie globala . 

Şe poate obiecta ca  s i comunismul sau chiar na-
zismul au produs s i î ncercat sa  va nda  vise. Dife-
rent a esent iala  este aceea ca  visele respective 
erau triste; aproape cos maruri. Potrivit unui 
banc de epoca , raiul comunist se vedea la ori-
zont, dar orizontul este acea linie imaginara  care 
se î ndepa rteaza  cu ca t te apropii de ea. Şpecificul 
„visului american” era î mplinirea lui î n timpul 
viet ii celor care î l visau; era suficient sa  
…..dormi. 

Comunis tii promiteau fericirea generat iilor vii-
toare, cu condit ia sacrifica rii generat iei actuale; 
religiile monoteiste, opuse comunismului, pro-
miteau s i ele fericirea dar numai dupa  moarte s i 
cu condit ia accepta rii unei viet i triste s i chinuite. 
Numai cultul consumerismului american oferea 
fericirea aici s i acum, precum s i de acum î n vea-
cul veacurilor. Culmea este ca  daca  nicio promi-
siune bazata  pe modele alternative nu s-a verifi-
cat, „visul american” s-a î ntrupat; cel put in pen-
tru o vreme s i cel put in î n aparent a . De aceea 
mult i (pentru o vreme aproape tot i) au crezut î n 
el; s i au acceptat bucuros ca lumea, as a cum o 
cunoas tem azi, sa  se bazeze pe paradigma yan-
kee. 

Lumea de azi este as a cum a construit-o Ameri-
ca – spune, s i nu fa ra  temei, politologul neocon-
servator Robert Kagan. Care adauga  prudent ca  
America a fa cut-o î n propriul interes, s i nu î n in-
teresul celorlalt i; as adar din egoism, iar nu din 
altruism. Un egoism inteligent, î nsa , î ntruca t ar-
hitectura acestei lumi, garantate de puterea 
americana , este tot ce poate fi mai bun pentru 
tot i. Parafraza ndu-l pe Churchill, ordinea globala  
americana  este cea mai rea forma  de organizare 
a lumii, cu except ia celorlalte (sic!). 

2. Care este esent a sau care sunt constantele 
acestei ordini? Ele sunt trei: pacea, drepturile 
omului s i libertatea comert ului. Mai precis: pa-
cea armata  (cheltuim, inclusiv Ş.U.A., mai mult 
pentru î narmare deca t pentru dezvoltare s i inte-
grare sociala ), drepturile individului fa ra  identi-
tate culturala  s i ra da cini nat ionale (titularul 
dreptului nu are nicio obligat ie fat a  de statul î n 

raport cu care s i-l exercita , obt ina nd garant ia 
exercit iului de la o „comunitate internat ionala ” 
cu care se afla  î ntr-o relat ie asimetrica  de tip neo
-feudal) s i libertatea consumului (economia este 
stimulata  de consum, iar consumul este stimulat 
de credit, adica  de bani virtuali, s i de î nla turarea 
orica ror bariere legale / fiscale, adica  de liberta-
tea virtuala ). 

Fostul pres edinte al Aduna rii Parlamentare a 
Consiliului Europei, Miguel-Angel Martinez, sub-
linia la put ina  vreme dupa  ca derea zidului de la 
Berlin, ca  ordinea euro-atlantica  nu ar fi avut o 
capacitate de atract ie ata t de mare daca  s-ar fi 
rezumat la a oferi doar pacea, libertatea s i demo-
crat ia (inseparabila  de statul de drept / legalita-
te s i drepturile omului), s i nu ar fi adus, î mpreu-
na  cu ele, buna starea. Cu alte cuvinte, statul de-
mocrat nu ar fi fa cut doi bani iar pacea nu ar fi 
durat nici doua  zile fa ra  statul buna sta rii; fie el s i 
al buna sta rii virtuale. Eu î nsumi, î nca  la î ncepu-
tul anilor ’90, î l parafrazam pe fostul Pres edinte 
american John Kennedy scriind: „Libertatea fa ra  
buna stare este zadarnica , iar buna starea fa ra  
libertate este neviabila ”. 

Ş.U.A. au forjat la nivel global convingerea ca  
libetatea s i buna starea pot coexista î ntr-o lume a 
pa cii s i a liberului schimb. La temelia acestei 
lumi au as ezat patru pietre: Hollywood, Coca-
Cola, Credit Card s i McDonald’s. Ştructura ei de 
rezistent a  a fost alca tuita  multa  vreme din trei 
piloni – flota americana , arsenalul nuclear ame-
rican s i dolarul american – ca rora recent li s-a 
ada ugat al patrulea s i cel mai teribil – internetul 
(pe care numai americanii au tehnologia cu care 
sa  î l poata  controla). 

3. Desigur, aceasta  pax americana nu este 
produsul unei ordini a iubirii, ca ci americanii 
sunt un popor agresiv s i expansionist, inspirat 
de Dumnezeul Vechiului Testament, care i-a co-
bora t de pe Marte (planeta ra zboiului), spre deo-
sebire de europeni, cobora t i din Venus (planeta 
dragostei) – dupa  cum crede acelas i Robert Ka-
gan. Orice alta  superputere (dintre cele cunoscu-
te) ar lua locul Americii î n rolul de imperiu glo-
bal, nu ar avea nici putint a s i nici dorint a de a o 
pa stra. 

Ar fi oare mai bine? – se î ntreaba  domnul Ka-
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gan. Lipsa capacita t ii de a impune pacea 
(inclusiv s i mai ales manu militari) î nseamna  
ra zboi, iar ra zboiul î nseamna , deopotriva , moar-
tea liberta t ii s i moartea buna sta rii. Admit a nd, 
totus i, ca  Rusia sau China (ca ci de U.E. nici nu se 
pune problema) ar reus i sa  devina  un adeva rat 
jandarm global eficient, nici una nu ar oferi ome-
nirii s i indivizilor libertatea pentru ca , cultura 
lor este dominata  de autoritarism s i egalitarism, 
respectiv de mentalita t i care inhiba  concurent a, 
fra neaza  progresul s i omoara  prosperitatea. I n 
cel mai bun caz asemenea superputeri se organi-
zeaza  î n interior ca democrat ii iliberale s i, prin 
urmare, interesul lor va fi acela de a exporta ili-
beralismul î n lume, transforma ndu-l î n ordine 
mondiala . De aceea, dupa  expresia doamnei Ma-
deleine Albright, „ America este un imperiu ne-
cesar”. 

4. Nu am aici spat iu suficient s i nu este mo-
mentul acum sa  fac analiza meritelor, limitelor s i 
derapajelor democrat iei americane. I n perioada 
ei de glorie a fa cut-o Alexis de Tocqueville. I n 
perioada actuala , a decadent ei ei, au fa cut-o Em-
manuel Todd sau Noam Chomsky, cu splendida  
elocvent a  s i maxima  profunzime. Ma  limitez la a 
ment iona, spre s tiint a celor care proclama  drep-
tul Americii de a ne da lect ii de democrat ie, ape-
lul telefonic primit î n timpul alegerilor preziden-
t iale din 2000, pe ca nd eram pres edinte al AP-
OŞCE, de la congresmenul democrat din Florida, 
A.H., fost judeca tor, prin care ne î ntreba daca  nu 
putem declara scrutinul ca fiind fraudat. Fraude-
le erau evidente dar ra spunsul nostru a fost ca  
nu putem face nimic î ntruca t nu aveam acolo ni-
cio misiune de evaluare (monitorizare) , singurii 
nos tri reprezentant i fiind ca t iva parlamentari 
din Kazahstan, trimis i pentru a î nva t a cum arata  
alegerile libere s i corecte. Adaug la aceasta, po-
vestea spusa  mie de sot ia congresmenului repu-
blican C.Ş., potrivit ca reia la fiecare alegeri parla-
mentare î mpotriva s ot ului ei obis nuiau sa  voteze 
vreo cinci mii de …..mort i. 

I n ciuda multor exemple negative, roma nii s i nu 
numai, au multe de î nva t at din nenuma ratele as-
pecte pozitive ale domocrat iei americane. Ceea 
ce, î nsa , este de subliniat acum este ca , daca  î n 
frontierele sale Ş.U.A. sunt / au fost o democrat ie 
– cu lipsuri, dar democrat ie – î n afara acestor 

frontiere, î n relat iile internat ionale, nu sunt. Au 
fost un imperiu democratic, ori cel put in un im-
periu liberal, pluralist, empatic s i solidarist doar 
atunci ca nd li s-a opus o putere comparabila . 
(Cel mai relevant exemplu este Planul Marshall 
s i al comportamentului american î n cadrul siste-
mului mondial bipolar, pe timpul Ra zboiului Re-
ce.) Limbajul fort ei este singurul cunoscut nu 
numai î n Rusia – as a cum obis nuim a spune – , ci 
î n oricare alt imperiu sau î n orice entitate geopo-
litica  ava nd ambit ii imperiale. 

5. I ntr-o ordine mondiala  imperiala , ademo-
cratica  s i iliberala : drepturile omului nu mai 
sunt apa rate pentru emanciparea persoanei 
umane, ci pentru destructurarea nat iunilor prin 
lipsirea lor de ceta t eni; statul de drept nu mai 
î nseamna  supremat ia legii, ci arbitrariul justit iei 
selective, dreptul fort ei ava nd î nta ietate î n fat a 
fort ei dreptului; liberul schimb nu mai este s an-
sa egala  î ntr-o competit ie libera  s i loiala , care 
dinamizeaza  progresul distribuindu-i roadele 
dupa  merite, dar s i î n spiritul integra rii sociale, 
ci un mecanism care „extrage” valoarea ada ugata  
prin munca tuturor, î n profitul ca torva oligarhi, 
sporind î ntruna masa vulnerabililor, defavoriza-
t ilor, marginalizat ilor s i exclus ilor – nat iuni s i 
persoane fizice, la un loc. Ordinea mondiala  ame-
ricana  nu mai este „inclusiva ”, ci „extractiva ” – ca 
sa  folosim conceptele avansate de Timothy Bes-
ley, Daron Acemoglu s i James Robinson. Or, o 
asemenea ordine, chiar daca  produce cres tere 
(economica ) prin folosirea fort ei brute, nu o 
poate face deca t pe o perioada  limitata . O arata  
toata  experient a istorica . 

Un sistem „extractiv” sau „exclusiv” creaza  
ament a ri securitare subsecvente react iei exclus i-
lor. Aceasta impune cres terea cheltuielilor pen-
tru securitate (cele militare) î n detrimentul celor 
pentru dezvoltare. Pe termen mediu deschiderea 
foarfecii acestor cheltuieli, respectiv discrepant a 
tot mai mare î ntre cheltuielile militare, î n urcare, 
s i cele pentru dezvoltare (inclusiv prin „investit ii 
sociale”), î n cobora re, duce la pra bus irea puterii 
imperiale – dupa  cum perfect o demonstreaza  
Paul Kennedy î n î ncercarea de a afla cauzele ca -
derii imperiilor. 

6. Daca  viabilitatea „pa cii americane” depinde 
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din punct de vedere tactic de cres terea cheltuie-
lilor militare, din punct de vedere strategic de-
pinde de cres terea economica . Aceasta din urma  
asigura  accesul popoarelor la civilizat ia Holly-
wood – Coca-Cola – Credit Card – McDonald’s, 
fa ca ndu-le mai us or manipulabile prin internet. 
Premisa unei atari civilizat ii este aceea a infini-
tului cres terii. Americanii s i nu numai au crezut 
ca  modelul lor sau atractivitatea acestuia nu au 
sfa rs it, î ntruca t cres terea economica  va fi nesfa r-
s ita . 

O asemenea convingere este gres ita  î ntruca t 
resursele pa ma ntului sunt finite. Or, nu se poate 
concepe o cres tere infinita  î ntr-o lume cu resur-
se finite. Criza economico-financiara  din 2008 s i 
stagnarea cronica  a cres terii, care i-a urmat pa na  
azi, o dovedesc. Ştagnarea ucide acum „modelul 
american” la nivel global, tot as a cum a ucis mo-
delul sovietic î n timpul lui Leonid Brejnev. 

7. Elitele americane (sau ma car o parte a lor) 
au î nt eles (sau au î nceput sa  î nt eleaga ) acest fe-
nomen s i fac acum eforturi pentru prelungirea 
duratei de vit a  a imperiului lor. I n ce constau 
ele? I n ce pot consta? 

I n primul ra nd, este vorba despre cres terea 
„rentei imperiale”, respectiv cres terea cantita t ii 
de resurse pe care celelalte nat iuni trebuie sa  o 
transfere Americii, precum s i a ratei de profit pe 
care trebuie sa  i-o cedeze, prin „deschiderea” tot 
mai put in protejata  a piet elor lor. I n al doilea 
ra nd, vorbim despre inventarea de inamici s i de 
diabolizarea lor s i a liderilor lor – Rusia, China, 
Iran, „terorismul musulman” etc.. I n al treilea 
ra nd, avem î n vedere „alinierea” mai stricta  a ali-
at ilor, merga nd de la limitarea dreptului lor de 
opinie divergenta , treca nd prin reducerea capa-
cita t ii lor de a act iona s i ajunga nd pa na  la 
„vasalizarea lor”. 

Fa ra  a s ti ca  repeta  cuvintele lui Ştalin, fostul 
pres edinte George Bush Jr. declara ca  cei care nu 
sunt ala turi de Ş.U.A. sunt î mpotriva lor, î n timp 
ce al sa u sub-secretar al apa ra rii, Paul Wolfowitz 
a formulat doctrina conform ca reia Ş.U.A. au î n-
drepta t irea de a interveni (inclusiv prin fort a ) 
oriunde cineva le contesta  agenda geopolitica , 
pentru a anihila capacitatea contestatarului de a 
se opune eficient. 

Paradoxal este ca , pe ca nd exalta  globalizarea s i 
revendica  statutul de unic lider global, Ş.U.A. se 
nat ionalizeaza ; pe ca nd cer eliminarea barierelor 
din calea comert ului internat ional, introduc pro-
tect ionismul pe piat a proprie. Alta data  deschisa , 
primitoare, generoasa  s i toleranta , America se 
î nconjoara  asta zi la propriu cu ziduri. Paradisul 
emigant ilor de pretutindeni purtat i de „visul 
american” (de altfel, fa urit de ei) spre pa ma ntul 
fa ga duit al Noului Ierusalim, î s i fereca  acum por-
t ile refuza nd noi brat e viguroase s i noi mint i in-
ventive. 

Asemenea „remedii” nu au nimic original î n ele. 
Şunt pur s i simplu ra spunsul conservator impus 
de nevoia de a pa stra dominat ia î n condit iile 
epuiza rii resurselor; de a ment ine modelul de 
ordine globala  î n codit iile î n care, din cauza ca-
racterului „extractiv” al acesteia, el devine tot 
mai put in seduca tor, atractiv, motivant (inclusiv 
pentru americanii î ns is i). As a se nas te, î nsa , un 
cerc vicios: cu ca t terapia de salvgardare descri-
sa  se intensifica , cu ata t react ia de respingere a 
periferiei imperiului cres te, ma rind tensiunile 
dintre periferie s i centru; cu ca t tensiunile amin-
tite cresc, cu ata t insecuritatea centrului s i, afe-
rent ei, cheltuielile pentru securitate cresc; cu 
ca t cheltuielile pentru securitate cresc, cu ata t 
„renta imperiala „ cres te s i capacitatea de a pro-
duce „cres tere economica ” scade; cu ca t capaci-
tatea de a produce”cres tere economica ” scade, 
cu alte cuvinte, cu ca t stagnarea se instaleaza  
mai temeinic, cu ata t puterea centrului scade; in 
fine, cu ca t puterea centrului scade, cu ata t poli-
ticile sale reactive (react ionare) s i dominatoare 
se amplifica , amplifica nd rezistent a dominat ilor; 
s i as a mai departe. 

 8. Toate acestea trebuie sa  fie î n mintea ro-
ma nilor atunci ca nd se ga ndesc la sau / s i vor-
besc despre ceea ce ca ndva era s i asta zi î nca  se 
mai numes te parteneriatul strategic cu Ş.U.A. … 
Continuu sa  cred î n necesitatea lui strategica , 
insista nd, î nsa , pentru a ne î ntoarce la ceea ce 
am proiectat, î mpreuna  cu reprezentant ii Ameri-
cii, ca el sa  fie: un mecanism de consultare, con-
certare, coordonare s i colaborare î n toate planu-
rile (economic, politic, militar) pe care interesele 
noastre vitale sunt congruente, recunosca nd rea-
list diferent a de anvengura  dintre parteneri, dar 
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evalua nd inteligent capacitatea Roma niei de a se 
insera util î n geostrategia americana  din Europa 
Centrala , de Est s i de Şud-Est, de la Marea Nea-
gra  s i gurile Duna rii. 

…….. Anticipa nd revenirea Rusiei î n jocul pute-
rilor globale, miopia strategica  a U.E. s i timidita-
tea tactica  a NATO, precum s i nedorind transfor-
marea Roma niei î n stat-tampon sau obiect al î m-
pa rt elii î ntre Occidentul anglo-saxon s i orientul 
slav, î n anul 1997 (din prima vara  pa na  î n toam-
na ) roma nii au intrat î ntr-un parteneriat strate-
gic cu Ş.U.A., parteneriat as ezat pe temelia unor 
valori partajate, compatibile, convergente s i / 
sau armonizabile, care: a) nu a recunoscut nici 
uneia din pa rt i superioritatea morala  asupra ce-
leilalte; b) nu a conferit nici uneia dintre pa rt i 
rolul de mentor, ghid sau cenzor al celeilalte; c) 
nu a urma rit crearea unor raporturi paralele cu 
cele guvernate de dreptul internat ional (inclusiv 
Convent ia de la Viena privind relat iile dintre sta-
te) s i î n special de Carta O.N.U. (inclusiv principi-
ul interdict iei amestecului î n afacerile interne s i 
cel al egalita t ii suverane); d) nu a transferat nici 
uneia dintre pa rt i puterea de a desemna guver-
nul celeilalte sau conduca torii institut iilor publi-
ce ale celeilalte; e) nu a acordat nici uneia dintre 
pa rt i un drept de veto asupra legislat iei celeilal-
te; f) nu a permis nici uneia dintre pa rt i sa  se im-
plice î n luptele politice interne din t ara celeilal-
te; g) nu a preva zut aptitudinea vreunei pa rt i de 
a o atrage pe cealalta  î n aventurile sale geopoliti-
ce. Şpiritul acestui parteneriat s i modul î n care 

Ş.U.A. priveau Roma nia la data de init ierii lui, 
rezulta  perfect din declarat ia Şecretarului de 
Ştat american, Madeleine Albright, rostita  la con-
ferint a de presa  comuna  organizata  pe 21 aprilie 
1997 cu prilejul vizitei mele la Washington: 
„T elul comun al Ştatelor Unite s i al Roma niei es-
te acela de a construi o Europa  libera , unita , pa-
cifica  s i prospera  ….. . Progresul extraordinar al 
Roma niei a adus inspirat ie pe ambele maluri ale 
Atlanticului ….. . Anticipez un parteneriat stra ns 
î ntre nat iunile noastre î n anii urma tori.” Nici 
narcisism american, nici servilism roma nesc. 
Nici licurici, nici slugi, ci cum sa  construim î m-
preuna  Europa unita  ca democrat ie transnat io-
nala . La acest spirit s i la aceste idei s i principii 
trebuie urgent sa  revenim. 

9. Imperiul global american a fost fa urit de 
soldatul american s i de ….. „visul american”. Şol-
datul se afla  î nca  pe teren. Ca ci ca s tigarea ra zbo-
iului nu este acelas i lucru cu ca s tigarea pa cii, iar 
pacea nu este numai absent a ra zboiului. Ca t des-
pre vis ….. . Şub efectul curelei tot mai stra nse s i 
al ca tus elor tot mai grele, omenirea se trezes te. 
Lumea se des teapta , visul se risipes te s i, odata  
cu el , vraja imperiului dispare. 

Şituat ia nu este, î nsa , prilej de bucurie. Deca de-
rea modelului american are loc simultan cu tre-
zirea vechilor instincte ale egoismului nat ional 
î n dezordinea asimetriilor multipolarismului 
global. Ra zboiul nu mai este o ipoteza  teoretica , 
ci a devenit o realitate actuala . Un ra zboi pe care 
sabia americana  singura  nu î l poate ca s tiga…… 
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Liviu MUREȘAN și Alexandru 
GEORGESCU 

REZUMAT  

Iniţiativa celor Trei Mări este o 
formulă recentă care descrie un concept mai 
vechi. România este un susţinător din reflex al ini-
ţiativelor de cooperare regională dar acordă 
acestei iniţiative o atenţie deosebită pentru că 
acoperă o zonă geopolitică semnificativă cu rele-
vanţă pentru interesele sale pe termen lung. Ma-
terialul de faţă susţine că această iniţiativă valo-
roasă are un substrat geopolitic latent, perceput 
ca atare, cu privire la cele două puteri care flan-
chează regiunea, chiar dacă acesta nu este sufici-
ent articulat de ţările vizate de iniţiativă. În ace-
laşi timp, Marea Neagră va fi un factor decisiv 
pentru succesul sau eşecul Iniţiativei datorită mai 
multor condiţii de fond cât şi a unor factori cu po-
tential perturbator. Orice evoluţie a Iniţiativei ce-
lor Trei Mări va trebui să ţină cont de acest lucru 
pentru că altfel riscă să provoace o concentrare a 
vulnerabilităţilor în zona de mijloc a spaţiului ge-
ografic al Iniţiativei. Iniţiativa celor Trei Mări tre-
buie privită, de asemenea, din perspectiva sinergi-
ilor cu iniţiativele chineze cum ar fi Iniţiativa Cen-

turii şi a Drumului (the Belt and 
Road Initiative) şi cooperarea 
16+1 dintre China şi ţările Central 
şi Est-Europene. 

 

I nca  de la reuniunea inaugurala  la nivel î nalt de 
la Dubrovnik, din 2016, Init iativa celor Trei Ma ri 
(Baltica, Adriatica s i Marea Neagra  sau Trimari-
um) a primit o atent ie semnificativa  din partea 
actorilor care î s i proiecteaza  propriile lor intere-
se s i ambit ii pe un tablou institutional care este, 
momentan, î n mare parte neconturat. Cele 12 
state membre au enunt at un interes concret pen-
tru dezvoltarea conexiunilor de infrastructura  
regionala  î n materie de transport s i energie, cu 
deosebire pe o axa  Nord-Şud. Pe moment, profi-
lul institut ional al Init iativei este doar acela al 
unui forum de discut ii s i coordonare î n care se 
sugereaza  s i alte direct ii, inclusiv cea legata  de 
securitate. Şust inerea totala  de ca tre pres edinte-
le Donald Trump a conceptului cu ocazia Şummi-
tului de la Vars ovia din 2017 a atras o atent ie 
semnificativa  asupra construct iei î n curs de for-
mare, genera nd oportunita t i, credibilitate s i ca-
pital politic, dar s i as tepta ri s i presiuni de a per-

forma î nca  din stadiul incipi-
ent de dezvoltare a Init iati-
vei.  

Acest material prezinta  o 
perspectiva  roma neasca  asu-
pra Init iativei dar nu PER-
ŞPECTIVA roma neasca  sus-
ceptibila  a se plia pe formula 
institut ionala  variabila  a Tri-
marium s i a cerint elor impu-
se agendei Roma niei de poli-
ticile sale regionale. Princi-
palele subiecte î n discut ie 
sunt direct iile posibile î n ca-
re Roma nia dores te sa  evolu-
eze Init iativa, spat iul Ma rii 
Negre ca factor determinant 
al succesului Init iativei s i ca-Fig. 1 – Geopolitica î n regiunea Intermarium (sursa: autorii)  
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pabilita t ile americane s i chineze legate de Init ia-
tiva . 

Complexita t ile noului context international, de-
finite de interdependent ele tot mai accentuate, 
motiveaza  t a rile sa  î ncerce sa  stabileasca  ret ele 
pentru a promova proiecte comune viza nd cres -
terea incluziva . Daca  este sau nu as a cum a spus 
Jean Claude Juncker, ca  va ntul sulfa  din nou î n 
pa nzele Europei, este necesar ca t a rile regiunii 
celor Trei Ma ri, deseori neglijate, daca  nu chiar 
marginalizate, sa  se coordoneze î n urma rirea 
propriilor interese de diferite naturi î ntr-un me-
diu de securitate provocator dar, î n acelas i timp, 
saturat de oportunita t i. 

 

Considerații geopolitice 

Przemysław Z urawski vel Grajewski scria ca  î n 
timp ce ra da cinile istorice ale conceptului de co-
operare Nord-Şud î n Europa Centrala  s i de Est se 
rega sesc î n idea poloneza  Intermarium, care era 
la timpul sa u un ra spuns la o amenint are milita-
ra , “Trimarium de azi nu are î n vedere î n mod 
preponderent securitatea, ci infrastructura”1. Ş-
au î nregistrat progrese rapide dupa  decenii de 
investit ii insuficiente sau gres ite î ntr-o regiune 
care reprezinta  28% din teritoriul UE s i 22% din 
populat ie dar numai 10% din PIB2. El subliniaza  
agresivitatea Rusiei ca o preocupare continua  s i 
speculeaza  pe tema unei componente viitoare 
posibile de securitate a Init iativei celor Trei Ma ri 
bazata  pe perspectivele comune cu privire la Ru-
sia. I n descrierea pe care o face proiectelor de 
infrastructura  propuse s i programate pentru re-
giune sunt evident iate aspecte cheie cum ar fi 
energia s i opozit ia membrilor grupa rii fat a  de 
proiectele North Ştream 1 s i 2 care leaga  Germa-
nia de Rusia ocolind Europa Centrala  s i de Est. 
Acest aspect este prezentat ca fiind o chestiune 
explicita  de securitate raportata  la politica exter-
na  a Rusiei, ceea ce î nseamna  ca  Init iativa, chiar 
daca  î s i formuleaza  act iunile î n termeni de dez-

voltare a infrastructurii, dezvolta  î n ultima  in-
stant a  securitatea economica  î n ma sura  sa -s i 
ajute membrii sa  reziste din punct de vedere 
economic, militar s i, nu î n ultimul ra nd, psiholo-
gic  la modul î n care Rusia î s i urma res te agenda. 
Chiar s i implicarea Ştatelor Unite î n Şummitul de 
la Vars ovia, ca nd livra rile de gaze naturale ame-
ricane au fost prezentate ca ra spunza nd nevoilor 
energetice ale Europei de Est care sa  fie incluse 
î n planurile regionale ale dezvolta rii infrastruc-
turii gazelor naturale lichefiate are o componen-
ta  securitara  evidenta . Ea reprezenta o contra-
pondere la “pivotul ca tre Pacific” promovat de 
pres edintele Obama s i vestea revenirea directa  a 
Americii î n sprijinul celor mai entuzias ti sust ina -
tori pe care î i are î n Europa, pentru a da curs ne-
voilor securitare ale acestora.   

Figura de mai sus rezuma  elementele cheie ale 
peisajului geopolitic din regiune prin juxtapune-
rea elementului militar s i de securitate pe ele-
mentele de dezvoltare a infrastructurii economi-
ce ra mase separate institut ional dar, î n practica , 
de nedespa rt it. I ntre o Europa  uneori distanta , 
antrenata  î n propriile ei jocuri, s i o Rusie resur-
genta , urma rindu-s i ceea ce ea considera  a fi in-
terese legitime î n imediata sa vecina tate, t a rile 
din cadrul  Trimarium vor trebui sa  ment ina  coe-
ziunea de grup s i sa  transforme succesul econo-
mic î n aport de securitate. Rusia nu este singurul 
element de î ngrijorare din regiune. Posibilul re-
zultat al Init iativei celor Trei Ma ri î n blocarea 
intent iilor de apropiere dintre Germania s i Rusia 
bazate pe interese complementare s i compatibi-
lita t i structurale a fost mai put in luat î n calcul. 
Faptul ca  Germania este o democrat ie occidenta-
la  avansata  nu poate eluda conotat iile istorice 
evidente a ceea ce pa na  de cura nd erau relat ii 
extrem de stra nse. Andrey Devyatkov, de la Cen-
trul de Ştudii Post-Şovietice din cadrul Institutu-
lui de Economie (Academia Rusa  de Ş tiint e), 
scria3: “Decident ii germani par ca  nu vor sa  
“izgoneasca  Rusia” din Europa de Est s i din spa-

1. Przemysław Z urawski vel Grajewski, “Trimarium: A View from the North”, part of Kinga Redlowska (ed.), Adriatic – Baltic – Black 
Sea: Visions of Cooperation, Institute for Eastern Ştudies, Warsaw, 6457 , http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/
uploads/2017/08/Adriatyk-Ba%C5%82tyk-Morze-Czarne16x24_2017en_PDF.pdf 
2. PWC& Atlantic Council, The Road Ahead – CEE Transport Infrastructure Dynamics, https://www.pwc.pl/pl/pdf/the-road-ahead-
raport-pwc-atlantic-council.pdf 
3. Andrey Devyatkov, Germany-Russia: Normative Deadlock and Confrontation Fatigue, The Market for Ideas, no.7, Jan.-Feb. 2017, 
http://www.themarketforideas.com/germany-russia-normative-deadlock-and-confrontation-fatigue-a177/ 
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t iul post-sovietic (spre deosebire de unele cer-
curi politice din alte t a ri europene occidentale s i 
ra sa ritene). Ei considera  Rusia drept Gestal-
tungsmacht (putere structurala ) ale ca rei intere-
se legitime trebuie acceptate. Şingura chestiune 
extrem de importanta  pentru Berlin este ca Ru-
sia sa  respecte anumite reguli s i principii ale 
dreptului internat ional, î n special î n politica sa 
fat a  de t a rile europene”. 

Roma nia sust ine din reflex aborda rile construc-
tiviste pentru a aborda diferite aspecte ale gu-
vernant ei s i este participant activ ata t î n Init iati-
va celor Trei Ma ri ca t s i î n diferite init iative chi-
neze, insinua ndu-se chiar ca  va fi membru posi-
bil al V4+, î n plus fat a  de demersurile sale de a 
organiza Bucures ti 9 sau, î n trecut, Grupul de la 
Craiova s i POLROB (Polonia-Roma nia-Bulgaria). 
Predictibilitatea mediului î n care activeaza  s i a 
regulilor dupa  care funct ioneaza  sunt elemente 
ale interesului nat ional al Roma niei, fie la nivel 
global sau la nivel regional. 

Concentrarea pe infrastructura  a Init iativei ce-
lor Trei Ma ri este binevenita  lua nd î n considera-
re deficient ele Roma niei î n aceasta  privint a  com-
parativ cu omoloagele sale, as a cum este bineve-
nita  s i perspectiva î mbuna ta t irii relat iilor sale 
comerciale regionale. I nit iativa complementeaza  
participarea roma neasca  la Ştrategia Duna rii, la 
Init iativa 16+1 privind cooperarea dintre China 
s i Partenerii Central s i Est-Europeni s i la Init iati-

va Belt and Road. I n timp ce exista  except ii de la 
regula , cum ar fi Polonia s i Republica Ceha , co-
nectorii Nord-Şud (î mpreuna  cu schimburile co-
merciale s i contactele de la om la om) sunt mai 
slabe deca t conectorii Est-Vest care au condus la 
relat iile dintre t a rile est-europene cu partenerii 
lor din Europa Occidentala . Aceasta  chestiune a 
fost observata  de Consiliul Atlantic s i de Parte-
nerii privind Energia din Europa Centrala  
(CEEP) î n raportul lor din 2014, “Completing Eu-
rope – From the North-Şouth Corridor to Energy, 
Transportation, and Telecommunications Uni-
on”, (Definitivarea Europei – de la Coridorul 
Nord-Şud la o Uniune a Energiei, Transporturilor 
s i Telecomunicat iilor) care a condus, de fapt, la 
coagularea Init iativei celor Trei Ma ri. 

Cu toate acestea, chestiunea pur economica  re-
vine, î n ultima  instant a , la securitate. Avem, î n 
primul ra nd, problema protect iei infrastructurii 
critice complicate de crearea infrastructurii ulte-
rioare (75% dintre infrastructurile care vor fi 
utilizate î n 2050 nu au fost î nca  realizate), ca t s i 
mediul de securitate provocator s i perspectiva 
paraliza rii infrastructurilor nu numai î n interio-
rul unei UE tot mai integrate dar s i î n interiorul 
lant urilor de product ie s i de aprovizionare glo-
bale. Programul European pentru Protect ia In-
frastructurii stipuileaza  obligat ii, cele mai bune 
practici s i mecanisme pentru infrastructurile la 
nivel european î nsa  exista  categorii de amenin-
t a ri î n continua  cres tere cum ar fi amenint a rile 

cibernetice s i altele legate de ra z-
boiul hibrid.  

I n acelas i timp, t a rile Init iativei 
celor Trei Ma ri, î n special cele care 
se simt mai amenint ate (Polonia, 
Ştatele Baltice, Roma nia) vor eva-
lua î n mod reflexiv potent ialul de 
securitate chiar s i al unui program 
presupus economic. Cu titlu de 
exemplu, dar s i conform experien-
t ei autorilor, discut iile î ntre exper-
t ii aceluias i grup de nat iuni î n con-
textul init iativei 16+1 de coopera-
re au revenit la riscurile de securi-
tate reprezentate de agresivitatea 
Rusiei s i posibilul impact al aces-
tora la adresa î ncrederii consuma-

Fig. 2 – Elemente pentru o abordare globala  (holistica ) a dezvolta rii Init iativei celor 
Trei Ma ri (sursa: autorii)  
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torului s i investitorului confruntat i cu tensiuni 
semnificative. I n acest context, se impune un fac-
tor de echilibrare care sa  asigure securitate s i 
stabilitate de-a lungul Noului Drum al Ma ta sii s i 
a ramificat iilor sale est-europene, rol pe care 
China nu este dispusa  sa  s i-l asume (chiar daca  a 
avut tentative de diplomat ie militara  ca nd nave-
le chineze au vizitat porturile Odesa s i Constant a 
î n 2012 s i 2014). I n ultima  instant a , Init iativa 
celor Trei Ma ri, care pare a reprezenta nevoia 
crea rii de active esent iale s i a unor resurse cheie 
pentru dezvoltarea regionala , nu trebuie sa  ne-
glijeze important a gestiona rii active a percept ii-
lor regionale privind riscul (fig. 2).  

Interesele Roma niei rezida  î n utilizarea impul-
sului generat de Init iativa celor Trei Ma ri pentru 
a-s i crea un cadru institut ional coerent care sa  se 
adreseze nevoilor comune ale nat iunilor partici-
pante s i care sa  completeze rolurile UE s i NATO. 
Şecuritatea trebuie sa  fie inclusa  î n mod catego-
ric î n ecuat ie, chiar daca  ma sura î n care o evolu-
t ie î n aceasta  direct ie este posibila  politic sau 
chiar dezirabila , pentru a evita redundant a efor-
turilor legate de alte init iative, ra ma ne subiect 
de dezbatere. Prezinta  interes, de asemenea, s i 
atragerea Republicii Moldova, a Ucrainei s i, daca  
se poate, a Georgiei î ntr-un parteneriat cu Init ia-
tiva celor Trei Ma ri  sub forma unui culoar com-
plementar de amplificare a coopera rii s i a capa-
cita t ii acestora î n raport cu t a rile mult mai dez-
voltate ale nordului european.  

 

Perspectiva Mării Negre 

Una din problemele posibile legate de Init iativa 
celor Trei Ma ri este aceea ca  fiecare mare va 
avea “o viziune proprie”, adaptata  preocupa rilor 
s i perspectivelor subregionale pentru a formula 
agenda t a rilor î n cauza , ava nd î n vedere absent a, 
î n prezent, a unui mecanism oficial de cooperare 
î n cadrul Init iativei. Centrul actual de gravitate al 
Init iativei este Marea Baltica , daca  se ia î n consi-
derat ie concentrarea populat iei, avut ia, calitatea 
guvernant ei s i infrastructura existenta . I n mo-
mentul î n care se vor discuta posibilita t ile de ex-
tindere, t a rile scandinave vor fi, pe buna  drepta-

te, primele avute î n vedere mai ales ca  acestea 
î mpa rta s esc î n mod activ preocupa rile t a rilor 
Central s i Est-europene cu privire la influent a s i 
atitudinea agresiva  a Rusiei. Dupa  toate probabi-
lita t ile, acest avantaj va persista s i se va amplifi-
ca t ina nd cont de faptul ca  Polonia s i statele bal-
tice manifesta  o admirabila  “disciplina  a mesaje-
lor” vizibila  î n chestiuni legate de prezent a NA-
TO î n t a rile lor, agenda NATO î n zona baltica  s i 
react ia fat a  de agresivitatea Rusiei. 

Dintr-o perspectiva  roma neasca , spat iul Ma rii 
Negre nu trebuie neglijat nu numai ca sursa  de 
oportunita t i (latura pozitiva  a Init iativei), dar s i 
ca sursa  de instabilitate s i amenint a ri provenind 
dintr-un mediu complex de securitate. I n cazul î n 
care Init iativa urmeaza  sa  contribuie la capacita-
tea regionala  de solut ionare a problemelor s i de 
coordonare, atunci, ca ancora  sudica  a vechii idei 
Intermarium, Marea Neagra  trebuie sa  se rega -
seasca  printre punctele prioritare ale unei agen-
de extinse care sa  cont ina  s i dimensiuni de secu-
ritate non-militara .  

Enumerarea avantajele economice regionale s i 
a atuurilor Roma niei s i Bulgariei este simpla  – 
portul roma nesc Constant a este cel mai mare 
port pentru containere la Marea Neagra , ava nd o 
capacitate subutilizata , portul bulga resc energe-
tic Burgas, infrastructura Canalului Duna rea-
Marea Neagra , Duna rea ca parte a ret elei transe-
uropene de transport (TEN-T), care leaga  Marea 
Neagra  de inima Europei s i obiect al celei de a 
doua Ştrategii Macroregionale a Comisiei Euro-
pene dupa  Ştrategia Baltica  etc. Oportunita t ile 
sunt numeroase s i companiile au î n vedere valo-
rificarea acestora, as a cum ilustreaza , spre 
exemplu, noua clasa  de nave portcontainer pen-
tru firma de transport CMA CGM, proiectate spe-
cial pentru a maximiza capacitatea de traversare 
a Bosforului, prima din aceasta  serie de 28 de 
nave fiind denumita  Duna rea (the Danube)4. Cu 
toate acestea, spat iul economic al Ma rii Negre 
este cel mai put in dezvoltat dintre cele trei ma ri 
î n materie de infrastructura  s i avut ie acumulata . 
Neî nt elegerile politice au î mpiedicat formarea 
ret elelor de infrastructura  pan-regionale iar con-
flictele prezente s i punctele de interes geopolitic 

4. Grace Lavigne, CMA CGM deploys ship designed for Bosporus service , Journal of Commerce, joc.com, 27 June, 2014, https://
www.joc.com/maritime-news/container-lines/cma-cgm/cma-cgm-deploys-ship-designed-bosporus-service_20140627.html 
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afecteaza  dezvoltarea economica  a regiunii s i 
atractivitatea acesteia pentru investitori. Proxi-
mitatea fat a  de conflictul ucrainean, schimbarea 
nerecunoscuta  a frontierelor dupa  anexarea Cri-
meii de ca tre Federat ia Rusa , inclusiv a Zonei 
Economice Exclusive a acesteia adiacenta  celei a 
Roma niei, au constituit un semnal de alarma  
pentru t ara . Nelinis tile sunt amplificate de evo-
lut iile din Turcia s i incertitudinile cu privire la 
politicile acesteia s i a viitorului coopera rii cu Eu-
ropa s i NATO. 

As a cum observa Dimitrios Triantaphyllou5, 
Marea Neagra  este afectata  pentru ca  are prea 
multe fire narative concomitente s i conflictuale 
care nu permit t a rilor respective sa  se coordone-
ze î n mod eficient, infiderent de formula utilizata  
pentru a defini regiunea Ma rii Negre (cele s ase 
t a ri riverane, î n sensul strict geografic, sau for-
mula UE s i a Organizat iei pentru Cooperare la 
Marea Neagra  care adauga  patru s i, respectiv, 
s ase t a ri). Este, de asemenea, cea mai incongru-
enta  regiune, mai ales din perspectiva  civilizat io-
nala , ava nd dimensiuni transregionale legate de 
Europa de Şud-Est sau de Orientul Mijlociu s i 
subregionale, cum ar fi Caucazul de Şud. Proxi-
mitatea fat a  de spat iul Ma rii Caspice, cu proble-
mele proprii care sunt esent iale pentru Marea 
Neagra , amplifica  complexita t ile. 

I n acelas i timp, spre deosebire de alte regiuni, 
Marea Neagra  a suferit î ntotdeauna de lipsa unei 
arhitecturi institut ionale de securitate care sa  
permita  comunicarea s i coordonarea nu numai 
pentru a diminua tendint ele secesioniste sau 
conflictele î nghet ate, dar s i pentru a aborda 
chestiuni cum ar fi contrabanda cu bunuri, dro-
guri, persoane sau chiar materiale nucleare. Un 
raport al Universita t ii Kadir Has semnat de Igor 
Delanoe 6, preciza ca : “Pa na  î n decembrie 2013, 
cinci din cele s apte cele mai recente incidente de 
traficare a HEU (Uraniu î mboga t it) î n afara con-
trolului autorizat au avut loc î n regiunea Ma rii 
Negre. Conform Agent iei Internat ionale pentru 

Energie Atomica  (IAEA), astfel de materiale au 
fost ret inute î n patru ocazii diferite (2003, 2006, 
2010 s i 2011) î n Moldova s i Georgia. Fosta Uniu-
ne Şovietica , mai precis Rusia (aproape 100 de 
incidente de traficare a materialelor nucleare 
î ntre 1991 s i 2012) s i fostele  Republici Şovietice 
din Asia Centrala  (92 de incidente de traficare 
î nregistrate î ntre 1991 s i 2012), au fost identifi-
cate ca sursa  primara  a prolifera rii”.  

Juca torii regionali sunt divizat i ca urmare a ab-
sent ei unei identita t i regionale, a concurent ei 
strategice (Rusia s i Turcia, Rusia s i NATO), de 
conflicte etnice s i religioase, de conflicte î nghet a-
te sau “ca ldut e” s i de absent a unor institut ii pre-
existente funct ionale s i de succes. I ncerca ri ca 
Organizat ia de Cooperare la Marea Neagra , for-
mula GUAM, Comunitatea Opt iunii Democratice 
au es uat î n tentativele de a promova schimba ri 
semnificative. Chiar s i î n regiunea baltica , cu un 
cadru institutional mai evoluat, au existat pro-
bleme. Resurgent a agresivita t ii Rusiei a blocat 
sau î nghet at aranjamentele de cooperare de la 
Marea Baltica  –   “Dimensiunea Nordica ” lansata  
de Uniunea Europeana  se confrunta  cu dificul-
ta t i, Consiliul Ştatelor de la Marea Baltica  nu s-a 
mai î ntrunit la nivel î nalt din 2014, Consiliul 
Nordic s i-a î nchis birourile de la Moscova î n ur-
ma invaziei din Ucraina, î ntreruperea participa -
rii Rusiei la Interreg Baltic Şea Program (2014-
20) sau faptul ca  î n Ştrategia UE pentru Regiu-
nea Baltica , membrii baltici au permis Rusiei o 
postura  s i prezent a  mult redusa  fat a  de potent i-
al. Ştefan Ga nzle a argumentat î n favoarea stra-
tegiilor macroregionale care sa  asigure guver-
nant a  multinivel s i sa  incorporeze noi membri 
UE î ntr-un cadru de cooperare care poate deveni 
un culoar pentru “reconcilierea”7 dintre UE s i 
Rusia. Un asemenea capital institut ional este ab-
sent î n Marea Neagra , ca sa  nu mai spunem ca  nu 
este sust inut de t a ri dezvoltate multilateral sau 
de UE, as a cum este cazul î n Marea Baltica . 

5. Dimitrios Triantaphyllou, The Uncertain Times of Black Sea Regional Security , Euxeinos no.6, p. 4-10, Center for Governance and 
Culture in Europe, 2012, IŞŞN 2296-0708, https://gce.unisg.ch/en/euxeinos/archive/06 
6. Igor Delanoe , Weapons of Mass Destruction – a Persisting Security Challenge in the Black Sea Region, Neighborhood Policy Paper 
no. 16, Center for International and European Ştudies, Kadir Has University, July 2015, https://www.files.ethz.ch/isn/193512/
NeighbourhoodPolicyPaper(16).pdf 
7. Ştefan Ga nzle, Macro-regional strategies of the European Union, Russia and multilevel governance in northern Europe, Journal of 
Baltic Ştudies, 48:4, p. 397-406, April 2017, https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1305201 
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I n ultima  instant a , este dificil de stabilit daca  
pentru Init iativa celor Trei Ma ri, pentru Europa 
s i pentru NATO, Marea Neagra  este o regiune de 
frontiera , o regiune tampon sau o punte, iar reto-
rica se schimba  î n conformitate cu domeniul s i 
crizele de moment. 

 

Sinergii posibile 

Pe ca t de importanta  a fost prezent a americana  
la Şummitul de la Vars ovia privind Init iativa ce-
lor Trei Ma ri pentru validarea Init iativei, la fel de 
notabila  a fost s i prezent a unui reprezentant al 
guvernului chinez care a discutat compatibilita -
t ile cu init iativa Chinei. Exista  un grad ridicat de 
suprapunere î ntre Init iativa celor Trei Ma ri s i 
Init iativa 16+1 dintre China s i partenerii Est-
europeni – din prima lipsesc Balcanii de Vest cu 
except ia Croat iei, iar, din a doua, numai Austria. 
Lansarea viitoare a unei formule 5+1 pentru t a -
rile scandinave coincide de asemenea cu posibi-
lita t ile de extindere a Init iativei celor Trei Ma ri. 
Decizia Chinei de a se angaja î n schimba ri econo-
mice structurale s i de a avea relat ii consolidate 
cu Europa de Est, ca o direct ie logica  de dezvol-
tare a relat iilor deja semnificative cu Europa Oc-
cidentala , o plaseaza  î n pozit ia de a sust ine Init i-
ativa celor Trei Ma ri prin coordonare, î n primul 
ra nd, î n domeniul construct iei infrastructurii de 
transport s i a celei energetice, dar s i a altor do-
menii. China exploreaza  sinergiile cu politicile de 
dezvoltare macroregionale ale UE  cum ar fi Ştra-
tegia Duna rii care se suprapune î n mod semnifi-
cativ cu Init iativa celor Trei Ma ri. 

Procesul se deruleaza  s i î n sens invers, cu Polo-
nia s i alte t a ri incluse î n Init iativa celor Trei Ma ri 
care au devenit membri sau observatori la Banca 
Asiatica  pentru Investit ii î n Infrastructura  (BAII)
s i care se bazeaza  pe cres terea rapida  a investit i-
ilor chineze î n Europa de Est pentru a completa 
finant area europeana  î n vederea accelera rii 
cres terii economice8. Chiar daca  potent ialul exis-
ta , ra ma ne de va zut daca  o astfel de coordonare 
este posibila  ava nd î n vedere existent a nume-

roaselor s i eterogenelor grupuri de interese. Şta-
tele Unite, o putere europeana  î n sine, a privit cu 
scepticism Init iativa Centurii s i a Drumului s i 
numeroasele ramificat ii ale acesteia (chiar opu-
na ndu-se crea rii BAII), considerata  o campanie 
chineza  nemilitara  pentru impunerea unei hege-
monii euroasiatice. Recent, au apa rut semnale 
legate de avantajele suporta rii de ca tre China a 
costurilor privind dezvoltarea î n Asia Centrala  s i 
nu numai, dar s i interesul legitim al acesteia 
pentru ment inerea unui mediu de securitate sta-
bil s i predictibil care ar putea face ca ŞUA sa  pri-
veasca  î n mod favorabil Init iativa Centurii s i a 
Drumului s i sa  fie mai inclinata  spre valorifica-
rea posibilita t ilor. Gal Luft ment iona î n Foreign 
Affairs ca  “Init iativa Centurii s i a Drumului poate 
deveni fie o sursa  a competit iei î ntre mari puteri, 
fie o fort a  de stabilitate s i colaborare”9. A mai 
precizat ca : “Aceasta  abordare pasiv-agresiva  
induce î n eroare: permite Chinei sa  modeleze 
viitorul economic s i politic al Eurasiei fa ra  parti-
ciparea ŞUA; anuleaza  oportunita t ile investitori-
lor americani de a beneficia de proiecte majore 
de infrastructura ; s i, î n ma sura î n care urma res -
te sa  dilueze init iativa, ar putea sa  sufoce un fac-
tor necesar pentru cres terea economiilor î n curs 
de dezvoltare ale Asiei s i a celor europene care 
stagneaza . As a cum arata  tentativa nereus ita  a 
ŞUA de a-s i î mpiedica aliat ii sa  adere la BAII, 
opozit ia fat a  de init iativele economice regionale 
ale Chinei plaseaza  Washingtonul î ntr-o  pozit ie 
incomoda  fat a  de unii dintre cei mai apropiat i 
parteneri ai sa i”. 

As a cum partenerii sa i Central s i Est-Europeni 
obis nuiesc sa  faca , Roma nia î ncearca  sa  influen-
t eze sinergiile diferitelor init iative î n care a fost 
atrasa  nu numai pentru a-s i urma ri propriile 
obiective declarate de cres tere economica  s i de 
dezvoltare a infrastructurii ci s i pentru a pune î n 
evident a  propriile avantaje comparative fat a  de 
partenerii externi î n competit ia regionala  dintre 
nat iunile care coopereaza  î n cadrul Init iativei 
celor Trei Ma ri. 

 
8. Angela Ştangel et al, “China’s investment in influence – the future of 16+1 cooperation”, European Council on Foreign Relations, 
Dec. 2016, IŞBN: 978-1-910118-99-3, http://www.ecfr.eu/publications/summary/chinas_investment_in_influence_the_future_ 
of_161_cooperation7204 
9. Gal Luft, China’s Infrastructure Play - Why Washington Should Accept the New Silk Road, Foreign Affairs, sept/oct 6456 , https://
www.foreignaffairs.com/articles/asia/china-s-infrastructure-play 
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Concluzii 

Init iativa celor Trei Ma ri se afla  î nca  î n faza  in-
cipienta  dar constituie o baza  serioasa  pe care se 
poate construi dupa  ce a fost stabilit un interes 
comun coerent î ntre membri  (infrastructura) s i 
a doba ndit capital politic prin sust inerea politica  
americana  deschisa . Interesele Roma niei rezida  
î n cres terea rolului sa u î n cadrul Init iativei s i î n 
explorarea sinergiilor cu alte init iative î n care se 
afla  cu celelalte t a ri Est-Europene. Pe termen 
mediu s i lung, as a cum va fi evident iat î n cadrul 
Şummitului de la Bucures ti din 2018, Roma nia 
va urma ri sa  modeleze agenda s i profilul institu-
tional ale Init iativei î n as a fel î nca t sa  se supra-
puna  intereselor sale nat ionale î mpa rta s ite cu 
alt i membri, in mod special cel de contracarare a 
agresivita t ii Rusiei s i de asigurare a continuita t ii 
subvent iei de securitate pentru zona extinsa  din 
partea partenerilor sa i american, europeni s i, de 
ce nu, î n viitor, cel chinez. Mediul de securitate 
tensionat al Ma rii Negre trebuie sa  constituie o 
prioritate pentru o Init iativa  a celor Trei Ma ri 
funct ionala , t ina nd cont de faptul ca  disfunct io-
nalita t ile regionale amenint a  mediul securitar de 
ansamblu al î ntregii regiuni s i act ioneaza  ca un 
culoar de acces al amenint a rilor provenite din 
afara Europei. 

I n ultima  instant a , Roma nia trebuie sa  stabi-
leasca  s i sa  dezvolte noi parteneriate pe scena 
europeana  (V4+, alte init iative trilaterale) pen-
tru amplificarea potent ialului coopera rii regio-
nale s i sa  depuna  eforturi ca Bucures ti 2018 sa  
nu fie doar o oportunitate pentru o fotografie de 
familie, ci s i pentru validarea unei formule cu 
rezultate concrete. 

Articol publicat inițial în limba italiană de 
LIMES T – Rivista Italiana di Geopolitica 
no.12/2017 și republicat cu amabilul accept al 
autorilor. 
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terie de securitate.  



 

24 

www.ingepo.ro                                                                                   Pulsul Geostrategic, Nr.253,254, Marţi 20 Februarie 2018 

 
Cristian UNTEANU, 

Presa europeana  se face ecoul unei scrisori des-
chise semnate de personalita t i ale viet ii inter-
nat ionale, un text profund nelinis titor pentru ca  
aliniaza  nu numai un apel de o duritate fa ra  pre-
cedent, ci si o serie de argumente care, cel put in, 
ar trebui sa  ne puna  foarte serios pe ga nduri. 

Este vorba despre î ncercarea de mobilizare î n 
favoarea unui boicot european s i internat ional 
î mpotriva celor 6 minis tri din noul guvern aus-
triac care reprezinta  Partidul Austriac al Liber-
ta t ii (FPO), dar s i a viitoarei pres edint ii a Consili-
ului European ce urmeaza  sa  fie asumata  î nce-
pa nd din aceasta  vara  de ca tre Austria. Totul î n 
contextul unei revigora ri reale a prezent ei s i in-
fluent ei partidelor care se anunt a  deschis ca 
mos tenitoare sau de inspirat ie nazista , partide 
de extrema -dreapta care reus esc acum sa  adune 
voturi, sa  mobilizeze un numa r important de su-
porteri din ce î n ce mai fanatizat i, reunind o vari-
etate de tendint e considerate pa na  acum 
ca ,,marginale" s i ,,nerelevante". Ş-a dovedit ca  
nu este as a, fie s i numai pentru ca  discursul lor 
ultra-nat ionalist, rasist, antisemit s i general-
xenofob reî nvie temele proprii orica rei crize so-
ciale s i identitare profunde, fiind capabile sa  ge-
nereze o solidaritate sociala  imediata  a refuzului, 
de regula  violent s i intolerant. 

Iata  scrisoarea î n cauza , va  las s-o judecat i 
dumneavoastra : 

,,Să nu întoarcem privirea: moştenitorii nazismu-
lui sunt cei care au intrat pe poziţii de forţă în no-
ul guvern austriac. Suntem toţi îngrijoraţi deoare-
ce cu toţii suntem ameninţaţi de ideologia lor fu-
nestă a urii. Democraţia şi Europa sunt confrunta-
te cu o nouă lovitură frontală, una care ar putea 
să le fie fatală. Este o etapă primejdioasă. 

Cu toate astea, cancelariile au primit această 
situaţie într-o tăcere şi apatie vinovate. 

Refuzăm ideea conform căreia progresul înregis-
trat de naţionalism precum şi sfârşitul demo-

craţiei ar fi o fatalitate, precum şi că acţiunea îm-
potriva acestor moştenitori ai nazismului ar fi ce-
va inutil, chiar nelegitim.  

Dimpotrivă, credem că responsabilitatea etică, 
civică şi politică a tuturor este de a-şi exprima 
opoziţia la modul cel mai ferm. 

Asta mai înseamnă şi boicotul de către şefii de 
state şi guverne a preşedinţiei austriece a Consili-
ului European, între 1 iulie-31 decembrie 2018. 

Nu se poate construi un viitor al Europei în timp 
ce există permisivitate faţă de ideologiile care au 
dus la distrugerea continentului nostru, ci luptând 
viguros în favoarea drepturilor fundamentale ale 
omului. 

Este vorba despre destinul nostru comun." 

Lista semnatarilor: 

Bernard Kouchner (fost ministru francez de Ex-
terne), Beate s i Şerge Klarsfeld, conduca torii or-
ganizat iei Copiilor deportat ilor evrei din Frant a, 
ambasadori onorifici s i trimis i speciali la UNEŞ-
CO din partea Frant ei s i a Germaniei pentru î n-
va t area lect iilor Holocaustului s i prevenirea ge-
nocidului, Jose Ramos-Horta, Premiul Nobel pen-
tru Pace, fost Pres edinte al Republicii Timorului 
de est, Miguel Angel Moratinos, fost ministru 
spaniol al Afacerilor Externe, Kim Campbell, fos-
ta  prim ministru al Canadei, pres edinta organi-
zat iei World Movement for Democracy, Livia 
Frankel, pres edinta Asociat iei supraviet uitorilor 
Holocaustului (Şuedia), Danis Tanovic, cineast 
din Bosnia s i Hert egovina, Voijitec Blodig, direc-
tor adjunct al Memorialului de la fostul laga r de 
concentrare de la Terezin, Olivero Toscani, artist 
plastic (Italia), Rithy Panh, scriitor s i cineast din 
Cambogia, Jovan Divijak, fost general, coman-
dant al Corpului 1 de armata  din Bosnia s i Hert e-
govina, apa ra tor al oras ului Şarajevo î n timpul 
asediului s i director executiv al organizat iei Edu-
cation Builds Bosnia and Herzegovina, Richard 
Pasquier, vicepres edintele Fundat iei pentru me-
moria Holocaustului, fost pres edinte al Comite-
tului reprezentativ al institut iilor evreies ti din 
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Frant a-CRIF, fost pres edinte al Yad Vashem din 
Franta, Willy Şilberstein, pres edintele Comitetu-
lui suedez î mpotriva antisemitismului, Evelyn 
Garbacz, directoarea programelor Yad Vashem 
din Marea Britanie, Gerald Biard, redactor-s ef 
Charlie Hebdo (Franta), Naomi Kramer, 
pres edinta Fundat iei canadiene pentru preveni-
rea genocidului s i a educat iei asupra Holocaus-
tului, Oriol Lopez Badell, coordonator al Obser-
vatorului european al memoriilor (Şpania), Alain 
Goldschlager, fost pres edinte al Comitetului aca-
demic al International Holocaust Remembrance 
Alliance, Canada, Felicia Waldman, profesoara  la 
Goldstein Goren Center for Hebrew Ştudies de la 
Universitatea din Bucures ti, adjuncta s efului de-
legat iei nat ionale la International Holocaust Re-
membrance Alliance (Roma nia), Jacques Şmits, 
director al organizat iei Territoires de la memoi-
re (Belgia), Benjamin Abtan, pres edintele EGAM 
(Mis carea europeana  antirasista ). 

Şe anunt a  oare, cu adeva rat, î ntoarcerea timpu-
rilor î ntunecare de ura  s i sa nge î ntinse peste Eu-
ropa s i peste lume de ascensiunea brutala  a na-
zismului s i a ideologie sale care separa  omenirea 
î ntre rasa superioara , menita  sa  sta pa neasca  to-
tul, s i ,,sub-oamenii" al ca ror singur destin era de 
a munci s i muri pentru prosperitatea celui de-al 
Treilea Reich? 

Şigur ca  nu trebuie sa  uita m acea perioada , ca ci 
am avut-o s i noi direct reflectata  î n Roma nia cu 
consecint ele binecunoscute. Dar nu s tiu ca t de 
utila  este aceasta  î ncercare de acum de a crea un 
climat suplimentar de ostilitate î ntre t a rile euro-
pene. A lansa un apel de alarma  este una, a intra 
direct î n zona boicotului internat ional este cu 
totul s i cu totul altceva, mai ales ca nd totul ar 
putea avea ca efect o ada ncire a faliei care î ncepe 
sa  se deseneze î ntre Mitteleuropa s i Occiden-
tul ,,nucleului dur". 

Şau, poate, dimpotriva , este extrem de necesar 
un asemenea apel ca act iune preventiva  î mpotri-
va a ceea ce poate fi o institut ionalizare a relat iei 
dintre partidele politice mainstream s i extrema-
dreapta , avertiza nd electoratele asupra posibile-
lor urma ri institut ionale, vezi, spre exemplu, ca-
zul Poloniei. 

Poate a trecut prea mult timp de la oroarea ce-

lui de-al Doilea Ra zboi Mondial s i, î n buna starea 
care a urmat, memoriile s-au estompat sau chiar 
au dispa rut cu totul s i, ca atare, reflexele de apa -
rare s i supraviet uire s-au atenuat. Şe poate. Caz 
î n care, noi cu tot ii s i nu numai politicienii, vom 
putea pla ti din nou. Asta este primejdia care î n-
cepe sa  se deseneze î ntre Mitteleuropa si Occi-
dentul ,,nucleului dur". 

 Asta este primejdia reala  s i, î n acest registru 
cred ca  trebuie lecturata  aceasta  scrisoare des-
chisa .   

Articol publicat iniția de Adevărul, www.adevarul.ro și 
republicat cu acceptul autorului. 

Shada ISLAM 

Acesta este anul î n care Comisia 
lui Jean-Claude Junker are 
„ultima s ansa ” de a prezenta rea-
liza ri notabile s i de a anula senti-

mentul de blocaj care amenint a  sa  se transforme 
î n retragere completa .  

Brexitul a acaparat o mare parte din anul 2017, 
dar î n condit iile î n care relat ia dintre Marea Bri-
tanie s i Uniunea Europeana  s-a desfa s urat î n 
condit iile intrigilor din jurul negocierilor comer-
ciale desfa s urate î n spatele us ilor î nchise, Uniu-
nea Europeana  ar trebui sa  î ndrepte atent ia pu-
blica  spre subiecte-cheie care vor influent a î n 
mod decisiv alegerile europene de la mijlocul 
anului 2019.  

Poate fi destul de tentant sa  se predea cheile 
viitorului Europei Pres edintelui francez Emma-
nuel Macron s i Cancelarului german Angela Mer-
kel. Dar, cea din urma  a pierdut destul de multa  
putere î n urma alegerilor, iar liderul francez, 
des i este extrem de activ s i energic, are nevoie 
de sprijinul executivului UE.  

Este acum ori niciodata . Pa na  la finalul anului 
acesta, Junker va fi un pres edinte patetic, iar ho-
ta ra rea s i autoritatea Comisiei sale se vor disipa. 
De aceea, este momentul acum sa  se abordeze 
cele mai dificile probleme ale UE. Nu toate pro-
blemele t in de responsabilitatea exclusiva  a Co-
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misiei, dar fie ca  vor fi î mpa rt ie cu alte institut ii 
ale UE, fie ca  necesita  sprijinul membrilor guver-
nului, Comisia Junker trebuie sa  demostreze 
imediat mai multa  putere s i spirit de conducere.  

Comisia Junker trebuie sa  demonstreze imediat 
o conducere care sa  fie suficient de determinata  
sa  ca s tige sprijinul public.  

Exista  ca teva probleme esent iale pe agenda UE 
î n anul 2018 s i pa na  î n prezent nu exista  semne 
ca  s-ar fi rezolvat. I n schimb, au fost suspendate. 
Exista  incertitudini cu privire la reforma zonei 
euro pentru sprijinirea monedei unice s i pentru 
reducerea vulnerabilita t ii sale. Exista  apoi pro-
blema imigrat iei, care continua  sa  î ntoarca  mem-
brii UE unii î mpotriva altora, amenint a  mis carea 
libera  î n zona Şchengen s i otra ves te politicile 
nat ionale din î ntreaga Europa . Şust inut i de in-
cluderea Partidului Liberta t ii din Austria î n gu-
vern, liderii europeni de extrema  dreapta – fie ca  
se afla  î n guvern, fie ca  sunt din opozit ie – solici-
ta  mai multe restrict ii î n privint a imigrat iei s i 
ra spa ndesc mesaje anti-islamiste pe teritoriile 
nat ionale.  

I n acest an trebuie sa  se realizeze un progres 
semnificativ s i î n privint a urma torului buget al 
UE. Forma s i nivelul Cadrului Financiar Multi-
anual 2021-2027 au devenit chestionabile dato-
rita  Brexitului, profundelor dezacorduri dintre 
unele state din sudul s i nordul Europei cu privire 
la politicile de austeritate s i natura „solidarita t ii” 
economice, precum s i datorita  euroscepticismu-
lui noilor state beneficiare, î ndeosebi statele Vi-
segrad din Europa Centrala  s i de Est.  

Comisia Junker trebuie sa  demonstreze spirit 
de conducere î n privint a tuturor acestor proble-
me, precum s i determinare pentru obt inerea 
sprijinului public. Propriile pozit ii par î ndepa rta-
te s i pozitive, dar î nca  nu au fost exprimate î n 
mod clar. Neava nd nimic de pierdut, Junker a 
spus ra spicat la preluarea mandatului î n anul 
2014 ca  nu va dori un al doilea mandat, ceea ce 
î nseamna  ca  acum este momentul pentru dis-
cut ii deschise.  

Aceasta î nseamna  recunoas terea necesita t ii de-
mografice de mai mult i imigrant i, s i nu de mai 
put ini, s i î ncheierea not iunii î nvechite de 
„Europa  alba  s i cres tina ”. Junker s i colegii sa i au 

primit cu brat ele deschise noul guvern austriac, 
î n ciuda includerii Partidului Liberta t ii, ca nd î n 
realitate ar fi trebuit sa  fie mai î ndra znet i î n ac-
ceptarea populis tilor s i sa  reflecteze o abordare 
europeana  care recunoas te diversitatea ceta t eni-
lor sa i. Institut iile UE trebuie sa  abordeze î ndea-
proape politicile proprii de recrutare pentru a 
asigura o mai mare diversitate etnica  a persona-
lului lor.  

Trebuie sa  se sublinieze necesitatea unei uniuni 
economice conduse de un „ministru de finant e” 
al UE daca  se dores te salvarea euro de la o posi-
bila  ca dere. Este necesara  s i adoptarea de ma -
suri î mpotriva guvernelor care au suspendat bu-
getul UE la 1% din Produsul Intern Brut (PIB), î n 
condit iile î n care î n domeniul cerceta rii, dezvol-
ta rii s i inovat iei Europa a ra mas deja î n urma 
competitorilor sa i de la nivel global. Pe scurt, es-
te momentul sa  se arboreze steagul UE s i sa  se 
dea mai put ina  atent ie nat ionalis tilor.  

Exista  deci mai multe probleme esent iale pe 
agenda UE î n anul 2018 s i pa na  î n prezent nu 
sunt semne ca  s-ar fi realizat ceva.  

Mai mult de ata t, ma surile luate la nivel intern 
anul trecut pentru apa rarea s i securitatea Euro-
pei trebuie sa  fie consolidate s i este necesar sa  
se sporeasca  eforturile fa cute î n abordarea secu-
rita t ii cibernetice s i a amenint a rilor hibride. La 
nivel extern, î n condit iile î n care ŞUA se afla  î n 
continuare î n retragere la nivel global, UE trebu-
ie sa  î ncerce sa  faca  tot ce este posibil pentru a 
sprijini o ordine internat ionala  multi-laterala  s i 
bazata  pe reguli din ce î n ce mai fragila . Acest 
lucru va î nsemna cooperarea cu China, Japonia, 
India s i alte state asiatice, precum s i cu Canada. 
Este necesar s i un efort decis pentru ment inerea 
autorita t ii Organizat iei Internat ionale a Co-
mert ului î n paralel cu identificarea de acorduri 
comerciale bilaterale s i regionale.   

Orientul Mijlociu s i Africa vor avea nevoie de 
atent ie speciala  din partea Europei. Repercursiu-
nile recunoas terii de ca tre ŞUA a Ierusalimului 
ca s i capitala  a Israelului vor continua sa  afecte-
ze peisajul politic din Orientul Mijlociu, iar inten-
sificarea dezvolta rii Africii trebuie sa  fie un ele-
ment crucial al programului UE, nu doar datorita  
provoca rii pe care o reprezinta  migrat ia, dar s i 
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î n interesul numa rului mare de oameni tineri 
care tra iesc pe continent.  

Trump, Brexitul s i Catalonia au dominat titluri-
le din presa  anul trecut, distra ga nd atent ia de la 
multe probleme reale s i vechi cu care se con-
frunta  Europa. Tentat ia de a acorda atent ie mai 
mare urgent elor î n detrimentul unor probleme 
aparent mai put in urgente va ra ma ne la un nivel 
ridicat s i anul acesta, dar trebuie sa  î i rezista m.   

Publicat iniţial de către Prietenii Europei 
(Friends of Europe), www.friendsofeurope.org şi 
republicat prin amabilitatea autorului.  

 
Giles MERRITT este Fondator și 

Președinte al Prietenilor Europei  

I ncotro se î ndreapta  relat ia Euro-
pei cu Africa, unde este Marea 
I nt elegere de care au nevoie am-

bele? I nta lnirea liderilor europeni, incluza ndu-i 
pe liderul Frant ei Emmanuel Macron s i cel al 
Germaniei Angela Merkel, cu liderii Uniunii Afri-
cane de la sfa rs itul lunii noiembrie a fost consi-
derata  un „moment definitoriu” pentru rega ndi-
rea relat iilor dintre UE s i UA. Nu s-a mai î nta m-
plat nimic de atunci.  

Unde este planul? Reuniunea a dus la rezultate 
extrem de reduse î n planul viziunii strategice al 
modului î n care cei doi partneri intent ioneaza  sa  
abordeze probleme precum migrat ia s i subdez-
voltarea Africii. Acesta este motivul pentru care 
probabil subiectul nu a beneficiat de prea multa  
atent ie din partea presei.  

Lipsa atent iei mediatice nu diminueaza  impor-
tant a intent iei de a aborda explozia demografica  
aflata  î n plina  desfa s urare î n Africa. Populat ia 
Africii se va dubla î n urma torii 25 de ani s i va 
ajunge la doua  miliarde s i juma tate, un numa r 
mult mai mare deca t maximul pe care î l pot 
sust ine fermele din Africa sau afacerile aflate î n 
dificultate.  

Nimeni nu poate spune ca t i dintre africani vor 

î ncerca sa  porneasca  î n periculoasa ca la torie ca -
tre Europa î n anii urma tori.  

Guvernele europene par linis tite î n privint a se-
curita t ii prin prisma reducerii migrat iei. Institu-
tul pentru Migrat ie al UE de la Geneva a prezen-
tat recent un raport conform ca ruia numa rul 
persoanelor care au trecut Marea Mediterana  
ca tre Europa pe mare î n anul 2017 a fost de 
aproximativ 170.000 de persoane, juma tate din 
cifra î nregistrata  î n anul anterior. Ambele cifre 
sunt mult reduse fat a  de cele î nregistrate î n anul 
2015, ca nd peste un milion de persoane s-au re-
fugiat din Şiria sau din alte zone de conflict.   

Problema migrat iei a fost discutata  la Abidjan, 
des i nu este î nca  clar ce s-a stabilit. Pres edintele 
celor 54 de state ale Uniunii Africane, liderul din 
Guinea Alpha Conde  a vorbit despre „puncte di-
vergente” î n privint a migrat iei, ada uga nd 
ca :”Este evident ca  africanii nu pot accepta ca 
europenii sa  ne spuna  sa  ne lua m î napoi copiii”.  

Nimeni nu poate spune ca t i dintre africani vor 
î ncerca sa  porneasca  î n periculoasa ca la torie ca -
tre Europa î n anii urma tori. Cifrele demografice 
sugereaza  ca  vor fi milioane s i poate zeci de mili-
oane. Un raport prezentat la Forumul Economic 
de la Davos avertiza ca  pa na  î n anul 2050, î n 
Africa sub-sahariana  vor fi 800 de milioane de 
noi persoane apte de munca .  

I n prezent, doar unul din s ase africani are un 
loc de munca  pla tit s i constant. Des i se vorbes te 
mult despre „cres terea Africii” datorita  cres terii 
PIB-ului unor state la 8 procente, este necesar de 
mai mult de ata t. Problemele comune multor sta-
te din Africa sunt ata t de mari î nca t ar fi necesar 
un nivel de cres tere de cel putin 7 procente pen-
tru a se ment ine un nivel de trai constant.  

Din punctul de vedere al UE, elementul central 
al reuniunii de la Abidjan a fost planul Comisiei 
Europene de a canaliza 44 de miliarde de euro 
ca tre deschiderea de noi afaceri î n Africa. Consi-
derat de unii ca fiind un „Plan Marshall pentru 
Africa, ideea este sa  se canalizeze 3,3 miliarde 
din banii UE pentru obt inerea unei sume de cin-
sprezece ori mai mare din sectorul privat. Este o 
idee admirabila , dar este complet neadecvata  din 
punctul de vedere al problemelor Africii. 
„Distant a” dintre ceea ce are nevoie Africa s i ce 
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are este estimata  la aproximativ 2,3 miliarde de 
dolari anual.  

Init iativele ambit ioase s i distante de dimensi-
uni care î t i taie ra suflarea sunt, pa na  la  urma , 
ceea ce defines te Uniunea Europeana .  

Banalita t ile discutate de ambele pa rt i la Abid-
jan contrasteaza  cu dura realitate. Juma tate din-
tre africanii sub-saharieni – 600 de milioande de 
oameni – fie nu au electricitate deloc, fie nu au 
un sistem solid de furnizare. O treime dintre co-
piii din regiune nu vor merge niciodata  la s coala . 
Şchimba rile climatice s i seceta afecteaza  î n mod 
crescut 90% dintre fermierii care, î n lipsa iri-
gat iiilor, trebuie sa  se bazeze pe ploaie.  

Pres edintele Uniunii Africane Conde  a vorbit 
depre „î nlocuirea Chinei ca s i producator al lu-
mii”, dar de fapt, product ia î n Africa a sca zut de 

la punctul de va rf î nregistrat î n anul 2007. Este 
necesar un efort imens pentru a stabiliza s i poa-
te a revigora economia africana  s i nivelul social.  

I n acelas i timp, î mba tra nirea constanta  a fort ei 
de munca  î n Europa va necesita mai mult deca t 
fort a  de munca  africana  pentru a acoperi costu-
rile crescute ale pensiilor. Exista  elemente nece-
sare pentru o Mare Ştrategie reciproc benefica , 
deci unde este conducerea vizionara  a UE cu cu-
rajul politic de a le spune europenilor s i africani-
lor ca  nu pot unii fa ra  alt ii? Init iativele ambit ioa-
se s i distante de dimensiuni care î t i taie ra sufla-
rea sunt, pa na  la  urma , ceea ce defines te Uniu-
nea Europeana . 

Articolul a fost publicat iniţial de către Prietenii 
Europei, www.friendsofeurope.org şi republicat 
prin amabilitatea autorului.  
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Noi oportunități pentru o soluție de durată în Orientul Mijlociu? 
  

 Corneliu PIVARIU 
Există unele voci, destul de puternice din punct de vedere al audienței internaționale, care spun că ac-
tualele evoluții din Orientul Mijlociu ar reprezenta oportunități pentru o evoluție pozitivă într-un viitor  
previzibil în această zonă.  Oare așa să fie? 

Statele arabe au, în cea mai mare parte, mai ales după 2011, conduceri politice slabe, fără viziune și ca-
re ignoră avertismentele experților privind problemele grave cu care se confruntă de aproape o jumăta-
te de secol, cum ar fi slaba politică economică, creșterea populației și conducerea dictatorială a statelor. 
Un Raport publicat în 2016 privind situația din țările arabe conține numeroase date care relevă situația 
dificilă din țările arabe:  

  lumea arabă este centrul conflictelor globale. Deși are numai 5% din populația globului, din 1947 
până în 2014 a deținut 17,6% din conflictele mondiale. Între 1989-2014 a avut 27,7% din totalul morți-
lor în războaie, iar în 2014 acest procentaj a fost de 68,5%. 

   în 2014, 45% din atacurile teroriste au avut loc în lumea arabă; 

  în același an 2014, 57,5% din totalul refugiaților și 47% din totalul persoanelor refugiate intern pro-
veneau din țările arabe; 

  până în anul 2020, lumea arabă trebuie să creeze 60 de milioane de locuri de muncă, unde șomajul în 
rândul tineretului (15-24 ani) reprezintă aproape 30% și este în creștere; rata șomajului în rândul tine-
rilor arabi este dublă față de cea în țările cu dezvoltare medie, iar procentul de  participare a tinerelor 
femei la forța de muncă este de 24% comparativ 50% pe plan global; 

Războaiele și crizele politice, precum și scăderea prețurilor petrolului și în consecință a veniturilor din 
exportul de petrol a afectat chiar și țările cele mai bogate din zonă precum și Algeria, Libia, Tunisia, Egip-
tul, Libanul, Siria, Irak, Iordania, Bahrein, Yemen ș.a. Cheltuielile militare au reprezentat pentru țările 
arabe în medie 6% din Produsul Intern Brut (PIB), unele țări depășind cu mult acest procent: între 2014-
2016 Irakul a cheltuit  de la 8,5% la 11,6% din PIB, Oman între 11,8- 15,3% din PIB, iar în Arabia Saudită 
a crescut de la 8,9% în 2014, la 12,7% în 2016. 

Diviziunile dintre țările majoritar sunnite s-au accentual după criza dintre țările Consiliului de Coope-
rare din Golf (CCG) și ruperea relațiilor diplomatice cu Qatarul, împins astfel să dezvolte relațiile cu Ira-
nul, distanțând Omanul de CCG, au permis menținerea tensiunilor intercomunitare din Bahrein și au 
contribuit la creșterea expunerii Kuweitului, iar războiul din Yemen a limitat rolul pe care Arabia Saudi-
tă îl poate juca în lumea arabă. Urmează să vedem turneul prințului moștenitor saudit Mohammad bin 
Salman (MBS) în Franța și Marea Britanie (amânată de la sfârșitul lunii februarie pentru început martie 
a.c.) și apoi în SUA.  

În Irak, conducerea statului nu reușește să fie unită pentru soluționarea gravelor probleme interne cu 
care se confruntă, iar influența iraniană este constant în creștere. În Siria, războiul civil care a făcut 
aproape 500.000 de morți și distrugeri dificil de estimat (unele surse apreciază efortul de reconstrucție 
la peste 250 miliarde de dolari - având în vedere distrugerile până în acest moment) și unde Assad se 
pare că va continua să se mențină la putere, menținând țara divizată și în pragul auto-distrugerii, se în-
registrează accente de escaladare (doborârea avionului rus Su-25 la 3 februarie și provocarea dronei 
iraniene care a intrat pe teritoriul israelian, retalierea israeliană în care, la 10 februarie  a fost doborât 
un F-16 israelian), reprezintă tot atâtea elemente care arată că Rusia, dorește să-și păstreze imaginea de 
"dealer" care face toate jocurile în Siria, păstrându-și bunele relații cu Israelul, să nu strice alianța cu 
Iranul (dar și să nu-i permită o mai mare extindere în Siria), precum și să-l păstreze pe Assad sub con-
trol. Situația generală din lumea arabă favorizează Iranul în realizarea obiectivului său strategic de a-și 
asigura un culoar terestru direct la Marea Mediterană (desigur nu  va putea avea acest culoar permanent 
- după părerea noastră).  Israelul și apoi Turcia sunt actori importanți care pot influența evoluțiile și so-
luțiile, inclusiv în problema palestiniană și cea kurdă.  

Uniunea Europeană, cu problemele sale, este un actor de mai mică importanță în Orientul Mijlociu în 
timp ce SUA își va contura o poziție mai clară în această zonă după o soluționare a problemelor interne 
cu care se confruntă actuală Administrație. China încearcă și ea să se poziționeze cât mai bine în această 
conjunctură complexă.  Resursele energetice enorme ale zonei vor contribui în continuare la menținerea 
unui climat de tensiune și conflict în Orientul Mijlociu pentru următoarele decenii. 

PUNCTE DE VEDERE 
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Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

Anunt ata  î nca  î n ultimele zile 
ale anului 2017, pe fondul unor 
acute controverse s i tensiuni cu 

Administrat ia americana  a lui Donald Trump dar 
s i al unor divergent e cu Federat ia Rusa , s i prece-
data , î n a doua juma tate a lunii ianuarie a.c., de 
intense prega tiri de artilerie s i acumularea de 
î nta riri î n oameni s i tehnica  militara  a armatei 
turce, la 20 ianuarie a fost declans ata  operat iu-
nea “Ramura de ma slin” î mpotriva enclavei kur-
de Afrin din nord-estul extrem al teritoriului si-
rian, la frontiera cu Turcia. Cu sust inere aeriana  
turca  î mpotriva pozit iilor det inute de “Fort ele de 
Apa rare a Poporului” (YPG) – ramura militara  a 
format iunii Partidul Uniunii Democratice Kurde 
(PYD),  considerat drept prelungirea siriana  a 
Partidului Muncitoresc al Kurdistanuklui (PKK) 
interzis î n Turcia s i î nscris pe lista organizat iilor 
teroriste, operat iunile terestre au debutat, la 22 
ianuarie, au intrat î n lupta  s i  efectivele Armatei 
Libere Şiriene (ALŞ) –  cea mai veche structura  
î narmata  a opozit iei siriene, sust inuta  s i î narma-
ta  de Turcia. Obiectivul strategic oficial declarat 
al operat iunii î l constituie eliminarea teroris tilor 
kurzi care, prin politica scizionista  s i indepen-
dentista  pe care o promoveaza , reprezinta , potri-
vit narativului î n circulat ie la Ankara, o “grava  
amenint are la adresa intereselor nat ionale de 

securitate ale Turciei”. Natura î nsa s i a operat iei, 
problemele s i consecint ele politice s i securitare, 
inclusiv î n segmentul regional, provoca rile s i 
consecint ele ale strategiei turces ti sunt pe ca t de 
numeroase, pe ata t de complicate s i put in cunos-
cute. 

 

I. Afrin – mize strategice și politice 

Comunitatea etnicilor kurzi sirieni ocupa , din 
perspectiva  istorica , port iunea de nord-est a te-
ritoriului sirian, ava nd drept capitala  regionala  
oras ul Qamichli situat î n extremul nord-est al 
granit ei dintre Şiria s i Turcia. Pe fondul celor 
s apte ani de ra zboi, milit iile kurde, puternic 
sust inute de coalit ia antiterorista  multistatala  î n 
frunte cu Ştatele Unite ale Americii, au î nregis-
trat importante avansuri pe front î mpotriva Şta-
tului Islamic s i a altor fact iuni islamist-jihadiste, 
reus ind sa -s i extinda  controlul teritorial pe o lar-
ga  suprafat a  î ntinsa  spre vest, de-a lungul fronti-
erei cu Turcia, pa na  la punctul strategic al ora s e-
lului Kobane (Ain Al-Arab) eliberat de prezent a 
jihadis tilor din Ştatul Islamic s i limitata , la nord-
est de Turcia, la sud, de cursul ra ului Eufrat, la 
nord de oras ul Deir Ezzor. Juma tatea nordica  a 
acesui teritoriu (î n limba kurda  Rojava, traducti-
bila  prin “Kurdistanul de Vest”) a fost declarata  
regiune autonoma , condusa  de o administrat ie 
locala  proprie. Dupa  ce intervent ia militara  a 
Turciei, desfa s urata  sub numele de cod “Şcutul 
Eufratului” a reus it sa  stopeze î naintarea spre 

vest, pa na  la granit a cu 
Turcia, a “rojavei” kur-
de, o enclava  kurda  a 
ra mas separata  de res-
tul “regiunii autonome 
Rojava”, exista nd ame-
nint area potent iala  ca 
minoritarii kurzi sa  
î ncerce jonct iunea cu 
aceasta  enclava , insti-
tuind, astfel, o pre-
zent a  continua  de-a 

Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 



 

31 

Pulsul Geostrategic, Nr.253,254, Marţi 20 Februarie 2018                                                                                   www.ingepo.ro 

 lungul î ntregii frontiere de nord cu Turcia - per-
spectiva  pe care Ankara o respinge î n termenii 
cei mai categorici. Aceasta este enclava kurda  
Afrin  (Efrī n î n  î n limba kurda ) care, situata  la 
nord de metropola Alep, denumes te oras ul s I  
districtul omonim. Dupa  ce, î n anul 2012, guver-
nul de la Damasc a pierdut controlul asupra 
acestei zone, oras ul Afrin a fost declarat capitala  
a Cantonului Independent Afrin (Kantona Efrī ne  
î n limba kurda ), districtul î ntreg fiind incus, î n 
2014, ca regiune autonoma  a “Kurdistanului Oc-
cidental (Rojava)”. Ultimele statistici demografi-
ce indicau, î n 2005, o populat ie de 173.000 locui-
tori, din care 35.600 erau locuitori ai oras ului 
Afrin. Controlul asupra districtului s i oras ului 
este det inut de Unita t ile kurde de Protect ie a Po-
porului (YPG) care a au instituit o Constitut ie s i 
un guvern autonom al “Kurdistanului Occiden-
tal” din care face parte, ca district autonom î n-
treg arealul districtului s i oras ului Afrin. 

 

II. Calcule, intersectări și poziții politice 

Daca  operat iunile anterioare executate de ar-
mata turca  pe teritoriul sirian, pentru stoparea 
tendint elor “expansioniste” ale minoritarilor 
kurzi, de-a lungul frontierei s i ca tre malul occi-
dental al ra ului Eufrat, au avut numele de cod 
“Şcutul Eufratului” care sugera un sens defensiv, 
atacul declans at la 20 ianuarie poarta  denumirea 
operat ionala  “Ramura de ma slin” care induce 
caracterul “pacificator” al intervent iei turce î m-
potriva locat iei strategice Afrin. Potrivit unor 
estima ri din prima faza  a operat iilor, la ofensiva  
au fost mobilizat i cca. 25.000 de oameni – soldat i 
turci s i combatant i din format iunile Armatei Li-
bere Şiriene. 

Dupa  doua  zile de bombardamente de artilerie, 
la 23 ianuarie armata turca  s i unita t i ale Armatei 
Libere Şiriene au declans at faza terestra  a lupte-
lor. Şimultan, pres edintele Erdogan a adus preci-
za ri suplimentare ca t prives te obiectivul strate-
gic al expedit iei, respectiv instituirea unui sever 
asediu asupra oras ului Afrin care sa  impuna  mi-
lit iilor kurde retragerea din aceasta  enclava  s i, 
apoi, constituirea unei zone-tampon de securita-
te cu o ada ncime de 30 km. î n interiorul teritori-
ului sirian unde ar urma sa  fie relocat i cca. 3 mi-

lioane de ceta t eni sirieni aflat i, î n prezent, î n 
Turcia, cu statut de refugiat i. Prin vocea secreta-
rului de Ştat Rex Tillerson, Wasingtonul, preocu-
pat sa  “calmeze” euforia ra zboinica  a lui Recep 
Teyyp Erdogan, asigura, la 22 ianuarie, ca  Ştatele 
Unite vor sust ine s i vor oferi sprijin pentru reali-
zarea acestei zone de securitate care, î mpreuna  
cu posibila aparit ie a “fort elor de frontiera ” 
anunt ate la Washington, vor constitui, practic, 
un zid de î ncercuire a etnicilor kurzi î n zonele 
din estul Eufratului controlate de kurzi. 

Mai toate declarat iile s i comunicatele prove-
nind de la oficialii politici s i militari turci insista  
asupra faptului ca  operat iunea “Ramura de ma s-
lin” nu este î ndreptata  î mpotriva “kurzilor siri-
eni”, î n ansambu, ci numai î mpotriva efectivelor 
armate ale celor doua  mari format iuni politice 
kurde, respectiv Partidul Muncitoresc din Kur-
distan (PKK) s i filiala sa siriana  Partidul Unita t ii 
Democratice Kurde. Din partea Armatei Libere 
Şiriene au fost introduse î n lupta , deocamdata , 
trei mari detas amente combatante, respectiv 
Briga zile “Şultan Murad”, “Jaysh Al-
Nassr” (Armata Victoriei) s i “Al-Djabha Al-
Şhamiya” (Frontul Şirian”). Daca  temporizarea 
care a precedat declans area propriu-zisa  a ope-
rat iunilor militare s-a datorat dorint ei Ankarei 
de a ajunge la aranjamente cu Rusia s i Iranul, 
care sa  garanteze o “umbrela  politica ” pentru 
noua intervent ie î n Şiria s i sa  evite producerea 
unor conflicte s i ciocniri militare î ntre atacatorii 
turci s i aliat ii lor din opozit ia siriana , pe de o 
parte, s i prezent a unita t ilor s i milit iilor comba-
tante ruses ti s i iraniene, î n schimb, decizia de 
punere î n mis are a mas inii de ra zboi a fost gra bi-
ta  de  puternicele tensiuni survenite î ntre regi-
mul lui Recep Teyyp Erdogan s i Administrat ia de 
la Washington, î n urma deciziei americane, 
anunt ata  la  14 ianuarie, de constituire, instruire 
s i î narmare a unor “fort e de frontiera ” constitui-
te din cca. 30.000 lupta tori din aliant a “Fort ele 
Şiriei Democratice” (QUŞD) o coalit ie dominata  
de etnicii kurzi prin “Fort ele de Apa rare a Popo-
rului” s i sprijinita  activ s i multilateral de Ştatele 
Unite, î n cooperare cu fact iuni locale ale 
opozit iei armate siriene. Potrivit oficialilor poli-
tici s i militari de la Washington, asemenea “fort e 
de frontiera ” ar urma sa  aiba  drept misiune paza 
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  liniilor de demarcat ie a teritoriului controlat de 
kurzi s i delimitat de frontierele cu Turcia la nord
-est s i nord, cu Irakul, la nord-est s i est s i de 
cursul ra ului Eufrat la sud.  Or, fat a  de aceasta  
intent ie nu numai Turcia, Federat ia Rusa  s i Ira-
nul, ci s i analis tii din media regionala  arabofona  
au avut react ii virulente de respingere, apreci-
ind, pe de o parte, ca  aceasta tra deaza  intent ia 
Administrat iei Trump de a crea o noua  entitate 
î n cadrul planurilor de federalizare a Şiriei s i, pe 
de alta  parte, ca  aceasta  ar crea condit iile pentru 
aparit ia unor noi focare de conflict armat care ar 
face ca ra zboiul intern sirian sa  capete noi di-
mensiuni, cu consecint e pe termen lung ata t î n 
Şiria, ca t s i î n segmentul securita t ii s i stabilita t ii 
regionale. Dezmint irile date de Administrat ie, 
prin vocea ministrului de Externe Rex Tillerson 
s i apelurile la calm pe care acesta le-a adresat 
actorilor implicat i î n ra zboiul intern sirian, au 
consolidat, la Ankara, aprecierea ca  Ştatele Unite 
nu vor interveni î n vreun fel î n noua situat ie 
conflictuala , contribuind, î n consecint a , la decizia 
de punere î n aplicat ie a operat iunii “Ramura de 
ma slin”.” 

 

II.1. Federația Rusă 

Poate ca  elementul cel mai important pentru 
Turcia, î n contextul kurd s i sirian, l-a constituit 
pozit ia Federației Ruse, în condit iile î n care 
Moscova are un cuva nt greu s i de neevitat î n ce-
ea ce prives te evolut iile interne din Şiria s i re-
verberat iile posibile ale acesteia asupra sistemu-
lui de securitate regional s i, implicit, asupra inte-
reselor ruse. I n plus, Rusia este parte a unei vas-
te ret elele relat ionale î n planul coordona rii s i 
coopera rii cu Turcia, Iran s i regimul de la Da-
masc s i aceasta nu numai la nivelul strict bilate-
ral, ci s i î n contextul procesului de solut ionare 
politico –militara  de la Geneva, Astana s i, mai 
recent, al as a-numitului “proces de la Şoci”. I n 
atari circumstant e este lesne de î nt eles ca  deci-
zia lui Recep Teyyp Erdogan a fost precedata  s i 
va fi, î n continuare, î nsot ita  de pertracta ri, nego-
cieri, consulta ri multilaterle î ntre Ankara s i Mos-
cova, fiind de presupus ca  orice concesie fa cuta  
de Vladimir Putin î n lega tura  cu programele par-
tenerului turc va fi condit ionata  de î ndeplinirea 

de ca tre acesta a unor angajamente deja asumate 
î n contextul Astana s i referitoare, î ntre altele, la 
viitorul as a-numitelor “zone de dez-escaladare”, 
abt inerea de la proiectele avute î n vedere de 
partea rusa  î n zone siriene de conflict precum 
cele din Idleb sau Deir Ezzor sau implicarea mai 
activa  î n lichidarea unor centre active de rezis-
tent a  islamista  precum cele reprezentate de en-
clavele Daesh care au mai ra mas, sau de lichida-
rea progresiva  a grupa rii “Fath Al-Şham” (fosta 
Djabhad Al-Nussra, ca filiala  siriana  a ret elei Al-
Qaida) s .a. 

Cel put in pa na  la declans area de facto a ope-
rat iilor militare, la 20 ianuarie, unica declarat ie a 
conducerii de la Moscova a fost cea prin care s e-
ful diplomat iei ruse, Şerghei Lavrov adresa ape-
lul la “evitarea violent elor la Afrin”, urmata  de 
vizita “de lucru” fa cuta  î n capitala rusa  de ca tre 
s eful Ştatului Major al armatei turce, generalul 
Hulusi Akar s i de Hakan Fidan, s eful serviciilor 
de informat ii de la Ankara. Este neî ndoielnic ca , 
condit ionat sau nu, Rusia s i-a exprimat sust ine-
rea pentru “operat iunea Afrin”,  acest acord fiind 
accelerat s i de convergent a existenta  î ntre rus i, 
turci, iranieni s i regimul Bashar Al-Assad î n jurul 
necesita t ii de î mpiedicare a planurilor america-
ne “federaliste” prin crearea unei “noi armate” 
pe frontul sirian, constituita  din combatant i ai 
etnicilor kurzi – un proiect pe care, din varii mo-
tive, nici unul dintre aliat ii din troika Moscova-
Ankara-Teheran nu î l agreaza . Ceea ce nu a î mpi-
edicat partea rusa  sa  ceara  Turciei ma suri adec-
vate, astfel î nca t sa  evite confrunta ri semnificati-
ve cu combatant ii din Partidul Democrat Kurd 
din Şiria, cu care Federat ia Rusa  î ntret ine lega -
turi s i ga zduies te la Moscova un birou de repre-
zentare al acestei format iuni, invitata , de altfel, 
sa  ia parte la runda Şoci a negocierilor de pace. 
Astfel, potrivit cererilor formulate de partea ru-
sa , principalele act iuni militare ale armatei turce 
vor fi î ndreptate î mpotriva “kurzilor non-
sirieni”, adica  a kurzilor turci din Partidul Mun-
citoresc al Kurdistanului (PKK) care vor lupta pe 
fronturile din nordul teritoriului sirian. 
“Operat iunea Afrin” declans ata  de Turcia repre-
zinta , se poate spune, un real examen pentru 
“salvarea“ relat iilor sale oscilatorii cu Rusia, dar 
s i pentru sistemul de aliant e locale ale al Mosco-
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 vei s i, nu î n ultimul ra nd, pentru perspectiva de 
evolut oe a strategiei ruses ti de “solut ionare poli-
tica ” a ra zboiului civil sirian. 

 

II.2. Poziții iraniene 

Premerga tor declans a rii operat iunilor militare, 
responsabilii de la Ankara au avut intense con-
tacte s i consulta ri cu conducerea iraniana , con-
tacte care, pornind de la opozit ia comuna  a An-
karei s i Teheranului fat a  de orice proiect kurd de 
autonomie, a avut drept obiectiv obt inerea unui 
acord, fie s i formal, al Iranului pentru declans a-
rea campaniei î mpotriva enclavei kurde Afrin. 
React ia iraniana  a fost, î nsa , confuza , regimul is-
lamic iranian manifesta nd rezerve fat a  de in-
tent iile turces ti, motivul neexprimat fiind acela 
ca  o noua  intervent ie armata  a Turciei î n Şiria ar 
putea sa  creeze piedici nepreva zute î n calea pro-
iectelor Teheranului de expansiune s i consolida-
re a influent ei sale î n Şiria, inclusiv î n regiunile 
nordice adiacente frontierelor cu Irakul. La 
aceasta se adauga  s i rezerva iraniana  fat a  de o 
evolut ie care ar putea sa  impuna  Turcia ca un 
posibil pretendent post-conlict la î mpa rt irea 
“tortului sirian” 

 

II.3  NATO și “Ramura de măslin” 

La mai put in de o sa pta ma na  de la declans area 
operat iei “Ramura de ma slin”, secretarul general
-adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, aflata  la 
Instanbul, declara, pentru mass-media  ca  Ali-
ant a “recunoas te ca  Turcia este amenint ata  de 
terorism”, ceea ce, î ntr-un limbaj mai put in î n-
corsetat de stilistica diplomatica , î nseamna  nu 
numai ca , pentru î naltul demnitar NATO, ame-
nint area terorista  vine, punctual, din partea Par-
tidului Muncitoresc Kurd (PKK), inclus de ŞUA 
pe lista organizat iilor teroriste, ci s i, mai ales, ca  
Aliant a Atlanticului de Nord este de acord s i 
sust ine intervent ia armatei turce î mpotriva en-
clavei kurde Afrin, din nord-vestul teritoriului 
sirian. 

Pentru Turcia – unul dintre cei mai vechi s i mai 
puternici membri ai NATO -  orice concesie fa cu-
ta  etnicilor independentis ti kurzi – fie ei civili 
sau combatant i militari – nu ar fi deca t un nou 

pas pe care aces tia l-ar putea face pe calea ca tre 
o independent a  la rgita  a Kurdistanului. Dar 
sust inerea subliniata  de doamna secretar gene-
ral - adjunct nu este doar o manifestare fireasca  
de solidaritate cu unul din statele membre. Ea 
pune î n lumina  s i realitatea ca  “operat iunea 
Afrin” este evaluata  drept aduca toare de benefi-
cii pentru Aliana Nord-Atlantica  î nsa s i sau, cel 
put in, nu constituie un motiv de nelinis te. Pentru 
NATO, motivul fundamental de î ngrijorare nu 
vine din partea minoritarilor kurzi ci din partea 
Federat iei Ruse. Daca  armata siriana  a lui Bashar 
Al-Assad – aliatul lui Vladimir Putin – s i-ar resta-
bili controlul asupra î ntregului teritoriu nat ional 
sirian, aceasta ar plasa Rusia pe o pozit ie s i mai 
consolidata  î n geopolitica Orientului Mijlociu. 
Dar, î n egala  ma sura , o Şirie integral controlata  
de Bashar Al-Assad ar  pune problema ca  regi-
mul nu mai are nevoie de sust inerea Moscovei, 
impuna ndu-se, î n ordinea logicii, retragerea pre-
zent ei ruses ti din aceasta  t ara . Pentru NATO – s i, 
î n acelas i context, pentru Uniunea Europeana  - 
este preferabil, deocamdata , ca ra zboiul intern 
din Şiria s i tensiunile din vecina tatea imediata  sa  
continuie, sub control, ceea ce ar face ca Fede-
rat ia Rusa  sa  fie, î n continuare. ocupata  cu con-
solidarea “victoriilor” sale î n Şiria aceasta î nsem-
na nd nu numai o uzura  pentru potent ialul sa u 
militar s i economic-financiar, ci s i o t inere la dis-
tant a  a “pericolului rusesc” de frontiera estica  s i 
sud-estica  a Aliant ei s i a Uniunii Europene. Or 
intervent ia armatei turce  î n Şiria este, prin sine 
î nsa s i, un beneficiu î n acest sens, mai ales ca  
“operat iunea Afrin” nu va ajunge, dupa  toate es-
tima rile, la o situat ie extrema  î n care Aliant a ar fi 
î n situat ia de activare a Articolului V din Carta 
constitutiva . Astfel î nca t, este de presupus ca  
pozit ia NATO va fi una de sust inere politica , fa ra   
implicare directa  î n acest episod care are prea 
put ine perspective de a atinge amploarea crizei 
din Libia sau, cu ata t mai put in, a celei din Balca-
nii de Vest. 

 

III. Reacții internaționale 

Primele react ii care au venit din partea cancela-
riilor internat ionale au oscilat î ntre exprimarea 
sentimentelor de î ngrijorare s i apeluri la 
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  “ret inere” , pa na  la cereri de aducere a inter-
vent iei turce î n dezbatere internat ionala . 

- Frant a a cerut convocarea î n s edint a  extra-
ordinara  a Consiliului de Şecuritate pentru a 
dezbate evolut iile din Şiria s i consecint ele posi-
bile ale intervent iei militare turce. Ş eful diplo-
mat iei franceze, Jean-Yves Le Drian a exprimat 
“î ngrijorarea Frant ei pentru consecint ele umani-
tare” ale intervent iei s i a cerut Turciei “î ncetarea 
neî nta rziata  a operat iunilor militare”. I n replica , 
ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavuso-
glu, a criticat demersul francez, apreciind ca  
Frant a s i oricare alte state care vor cere aduce-
rea evolut iilor din Şiria î n dezbaterea ONU, “nu 
fac deca t sa  se alinieze de partea terorismului s i 
sa  ofere sust inere acestuia”. 

- La Moscova, ministrul rus de Externe, Şer-
ghei Lavrov a apreciat, î ntr-un interviu de presa , 
ca  “ma surile unilaterale adoptate de Washington 
(prin decizia de î narmare a kurzilor s i prin pro-
iectul de constituire a unei “noi armate kurde” 
pe es ichierul intern sirian, n.n.) sunt principalele 
cauze care au determinat decizia Turciei de a 
interveni militar î mpotriva etnicilor kurzi siri-
eni”. Pe de alta  parte, primul adjunct al s efului 
comisiei parlamentare pentru Şecuritate s i Apa -
rare a Federat iei Ruse, declara ca  “Rusia nu va 
interveni î n cazul î n care s-ar ajunge la confrun-
ta ri armate î ntre efectivele turce s i armata regi-
mului sirian”. I nca  î nainte de î nceperea ostili-
ta t ilor î n regiunea Afrin, partea rusa  a decis re-
tragerea “observatorilor” desfa s urat i î n zona de 
“dez-escaladare” din nordul Şiriei s i s-a abt inut 
de la orice luare de pozit ie critica  la adresa Tur-
ciei, condit ii î n care oficiali ai format iunilor kur-
de siriene s i-au exprimat “dezama girea” fat a  de 
“pozit ia neprincipiala ” a Federat iei Ruse, evo-
ca nd posibilitatea ca format iunile kurde sa  decli-
ne invitat ia de participare la  “dialogul de recon-
ciliere nat ionala  siriana ” programat a se des-
fa s ura la Şoci, la finele lunii ianuarie. Ceea ce s-a 
s i î nta mplat. 

- La Londra, un purta tor de cuva nt al ministe-
rului de Externe declara ca   “Turcia este î ndrep-
ta t ita  sa  apere securitatea frontierelor sale 
nat ionale”, î n vreme ce la Berlin s eful diplo-
mat iei germane, Şigmar Gabriel exprima, fa ra  

alte comentarii, “î ngrijorarea  pentru conse-
cint ele primejdioase” pe care le-ar putea avea 
“operat iunea Afrin”. 

- La Teheran, purta torul de cuva nt al Ministe-
rului iranian de Externe, Bahram Kassemi, decla-
ra ca  t ara sa “urma res te cu preocupare” evolut ii-
le din regiunea siriana  Afrin s i spera  î ntr-o î nce-
tare ca t mai rapida  a focului. “Continuarea aces-
tei crize, a mai spus reprezentantul iranian, va 
duce la consolidarea grupa rilor fundamentalist-
jihadiste s i la cronicizarea s i prelungirea crizei 
interne din Şiria”. 

 

IV. Turcia și obsesia kurdă 

I nt elegerea obiectiva  a rat iunilor care guver-
neaza  politica siriana  a Turciei, rat iuni ca rora li 
se circumscrie s i campania î mpotriva enclavei 
kude Afrin, presupune î nt elegerea contextului 
general ca ruia i se circumscrie nu numai modul 
î n care regimul de la Ankara trateaza  chestiunea 
ra zboiului intern sirian  s i î ntreaga viziune de 
politica  externa  a acestei t a ri î n momentul de 
fat a . Din acest punct de vedere se poate spune 
ca , la s apte ani de  “prima vara  araba ” s i de ra z-
boaie civile care macina  vecina tatea turca  a re-
giunii,aceasta  t ara   se afla  î n fat a unor ra scruci 
care, î nsumate, constituie, pentru Turcia, un iz-
vor de criza  polimorfa  din perspectiva cauzelor,  
a modului de manifestare s i a  consecint elor deja 
vizibile sau probabile î ntr-o perspectiva  pe ter-
men scurt .    Referindu-ne, î nsa , doar la pozit io-
narea Turciei s i a doctrinei lui Recep Teyyp Er-
dogan referitoare la complicatul dosar sirian,  
vom ret ine constatarea ca , î n vreme ce actorii 
externi principali aflat i pe es ichierul ra zboiului 
civil din Şiria au reus it, î ntr-un fel sau altul, sa -s i 
defineasca  pachetul de interese, sa  le as eze î n 
conformitate cu o scara  bine trasata  a priori-
ta t ilor s i sa  le consolideze ca direct ii programati-
ce de politica , Turcia continua  sa  fie confruntata  
cu ceea ce ar putea fi definit prin sintagma 
“obsesia sau sindromurl es ecului”. Astfel, spre 
exemplificare, daca  Federat ia Rusa  s i Ştatele 
Unite ale Americii au reus it sa -s i î mparta  victo-
ria asupra fenomenului jihadist islamist repre-
zentat, î ndeosebi, de gruparea terorista  “Ştatul 
Islamic”, secondate fiind de regimul Bashar Al-
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 Assad s i Republica Islamica  a Iranului, Turcia, î n 
schimb, a depus stra duint e insistente pentru a 
prezenta prima sa  intervent ie  militara  î n Şiria 
(sub numele de “Operat ia Şcutul Eufratului”) 
drept o victorie stra lucita . Cu toate acestea, nu 
sunt put ini cei care – de la o parte a opiniei pu-
blice turce pa na  la comentatori din  mass-media 
s i pa na  la reprezentant i guvernamentali regio-
nali sau extra-regionali, continua  sa  impute regi-
mului Erdogan responsabilitatea apa sa toare 
pentru continuarea fluxului de combatant i stra -
ini ca tre frontul  activ din t ara vecina , pe de o 
parte, dar s i incapacitatea de a fructifica la maxi-
mum avantajele care i-au fost oferite de corecta-
rea relat iilor cu Federat ia Rusa  pentru a sta vili 
rolul expansiv al minoritarilor kurzi care, î n ceea 
ce î i prives te, au profitat copios de cooperarea 
cu Rusia, apoi cu regimul sirian s i cu Iranul s i, 
succesiv, cu America s i cu interesele strategice 
regionale ale acesteia. 

I n prezent, istoricele relat ii dintre Ankara s i 
Washington cunosc cea mai acuta  perioada  de 
regres s i de criza , iar soliditatea s i caracterul 
strategic  al acestor raporturi au fost afectate  
dintr-o direct ie mai put in preva zuta  s i anume de 
interesul supralicitat pe care Washingtonul l-a 
canalizat î n direct ia etnicilor kurzi s i a proble-
melor lor, chiar î n defavoarea vechiului aliat po-
litic s i militar de la Bosfor s i cu ignorarea î ngrijo-
ra rilor s i preocupa rilor de natura  securitara  ale 
acestuia.  Comunitatea kurda  s-a dovedit a fi, 
prin milit iile sale combatante, un factor dinamic 
s i eficient de sust inere a campaniei conduse de 
Ştatele Unite î mpotriva Ştatului Islamic, ceea ce 
a avut, drept consecint a  imediata , cons tientiza-
rea etniei kurde a faptului ca , î n acest context, ea 
are propriile interese î n contextul dosarului siri-
an, interese concretizate, fa ra  î nta rziere (dar s i 
cu sust inerea venita  ata t din partea americani-
lor, ca t s i a Federat iei Ruse) î n proclamarea unei 
regiuni autonome s i a  “Ştatului Kurdistanului 
occidental” î n teritoriul nat ional sirian î ntins pe 
o suprafat a  de peste 35.ooo kilometri pa trat i î n-
tre frontiera turca  s i irakiana  î n nord s i valea Eu-
fratului la sud s i î n partea centrala  a estului siri-
an. Dar relat iile Turciei cu Federat ia Rusa  nu au 
egalat s i, cu ata t mai put in, nu au depa s it nivelul 
coopera rii dintre Moscova s i regimul iranian. 

Astfel se face ca  obsesia kurda  din care Recep 
Teyyp Erdogan a fa cut un fundament al politicii 
sale regionale a permis ca, î n prezent, relat iile 
dintre Ankara s i universul etnicilor kurzi – ata t 
din Irak, ca t s i din Şiria - sa  fie marcat de ostilita-
te s i tensiuni, î n vreme ce Teheranul joaca  un rol 
de arbitru agreat î ntre guvernul federal din Ba-
ghdad s i autoria t ile kurde de la Erbil. 

I nca  de la î nceputul crizei din Şiria, politica An-
karei a acumulat o serie de erori strategice  care, 
î n prezent, sunt dificil daca  nu cu neputint a  de 
corectat, incusiv î n ce prives te maniera exclusi-
vista  s i maximala  î n care a abordat conflictul 
cronic care separa  Turcia lui Erdogan de comu-
nitatea etnica  kurda .  

I n “Operat iunea Afrin”, declans ata  cu mai put in 
de doua  sa pta ma ni î nainte de programatul 
“dialog sirian de reconciliere nat ionala ”, la Şoci, 
prin init iativa sa, Recep Teyyp Erdogan pune 
î ntr-o situat ie jenanta  nu numai vechiul sa u aliat 
american, ci s i Federat ia Rusa  care, î n regiunea 
Afrin, dispune de fort e desfa s urate î n cadrul 
act iunilor de securizare a zonelor de “dez-
escaladare”. Ra ma ne de va zut pa na  unde va pu-
tea avansa operat iunea declans ata  s i ca t de dis-
pusa  va fi Ankara sa -s i atraga  react ii nedorite 
din partea propriilor ceta t eni de etnie kurda , so-
lidari cu co - etnicii lor sirieni. Aventura turca  î n 
nord-vestul sirian risca  sa  se transforme î ntr-un  
viespar din care ies irea va fi dificila  s i de lunga  
durata . 

 

V. Şi kurzii ? 

Din punct de vedere strategic, realizarea obiec-
tivelor pe care Turcia s i le-a propus prin expe-
dit ia sa, ar î nsemna, prin cucerirea regiunii auto-
nome Afrin, o pra bus ire definitiva  a proiectului 
autonomist s i separatist kurd, ceea ce va desa -
va rs i, pentru multa  vreme, efectele es ecului î nre-
gistrat, î n 2017, de referendumul pentru inde-
pendent a  organizat de liderul Masoud Barzani, 
dar dezavuat, practic, de î ntreaga comuntate po-
litica  regionala  s i internat ionala . 

Ca s i  co-etnicii lor irakieni, kurzii din Şiria au 
repetat, î n general, aceleas i erori care, transfor-
mate î n lect ii pentru opozant ii (turci, iranieni 
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etc.) ai ideii de independent a  s i de stat autonom 
promovata , de-a lungul î ntregii  istorii moderne, 
de etnicii kurzi au fost exploatate prompt de An-
kara. Iar printre erorile flagrante de calcul, î n 
acest sens, se cuvin amintite: 

-  Şupralicitarea convingerii ca  rolul – altfel de 
prima  ma rime – pe care l-au avut î n campania 
desfa s urata  de Aliant a Antiterorista  Multinat io-
nala  condusa  de Ştatele Unite î mpotriva grupa rii 
jihadist-teroriste Ştatul Islamic  le va asigura 
ata t o “diploma  de excelent a ”, precum s i o imuni-
tate protectoare î mpotriva opozit iei tradit ionale 
fat a  de aspirat iile lor independentiste, adica  un 
“certificat de buna  purtare” s i o lumina  verde 
pentru continuarea demersurilor de realizare a 
drepturilor lor nat ionale s i statale; 

- O asemenea abordare triumfalista  a deter-
minat s i depa s irea unor “linii ros ii”, fapt tradus 
prin ocuparea de teritorii locuite de non-kurzi, 
expulzarea populat iilor arabe din zonele astel 
acaparate s i instituirea propriilor legi s i coman-
damente. Iar aceasta a constituit – s i reprezinta  
s i asta zi - un puternic focar de ostilitate din par-
tea etnicilor arabi musulmani sau de alte confe-
siuni care nu ezita  sa  salute intervent ia 
“eliberatoare” a lui Recep Teyyp Erdogan î n cele 
peste 200 de as eza ri rurale  din cadrul 
“disctrictului autonom” Afrin, din guvernoratul 
administrativ Alep; 

- Dupa  extinderea s i consolidarea controlului 
î n “vestul Kurdistanului sirian”, pa na  la cursul 
ra ului Eufrat, au instituit un monopol sever asu-
pra importantelor rezerve petroliere, agricole s i 
hidrologice ale Şiriei, trata nd aceasta ca pe o 
“proprie s i exclusiva  boga t ie nat ionala ” s i igno-
ra nd ca  unul dintre obiectivele strategiei siriene 
ata t a Federat iei Ruse s i Ştatelor Unite, ca t s i a 
Iranului il reprezinta , î n perspectiva , asigurarea 
accesului la aceste importante resurse naturale, 
î ndeosebi î n domeniul energetic. 

Or toate acestea au fost exploatate de Turcia 
care, profita nd s i de “neutralitatea” Federat iei 
Ruse, de ezita rile s i neclarita t ile pozit iei ameri-
cane î n chestiunea kurda , ca  s i de dezinteresul 
sau neputint a Uniunii Europene, a decis 
“solut ionarea” manu-militari a “obsesiei kurde” 
din Şiria, la momentul ales de Ankara s i î n con-

dit iile stabilite de strategii s i decident ii turci. I n 
situat ia creata  prin declans area “Operat iei Afrin” 
s-a ajuns, astfel, la paradoxul ca  Turcia s i regimul 
sirian al lui Bashar Al-Assad au, î n preznt, ace-
eas i t inta  comuna : anihilarea proiectelor kurde. 

    

VI. Concluzii preliminarii 

Inflamarea frontului din nord-estul Şiriei, î ntre 
armata turca  s i kurzii din Partidul Unita t ii De-
mocratice Kurde propulseaza  istoricul conflict 
î ntre Ankara s i etnicii kurzi î ntr-o noua  etapa  a 
ca rei desfa s urare cont ine î n sine perspectiva po-
sibila  a transforma rii operat iei “Ramura de ma s-
lin” î ntr-un ra zboi deschis s i total care poate de-
genera î ntr-o extindere a operat iunilor militare 
s i î n Kurdistanul ikrakian, pe de o parte, s i o de-
teriorare conflictuala  s i mai agresiva  a es ichieru-
lui politico-militar sirian, pe de alta  parte. Este 
s tiut ca  aceasta  ultima  deteriorare a  tensiunilor 
î ntre statul turc s i separatis tii kurzi din Şiria se 
datoreaza , î n buna  ma sura , s i obstinat iei cu care, 
î n ultimii ani, ambele tabere beligerante au reî n-
viat s i readus î n lumina  vechea confruntare 
“existent iala ” î ntre sentimentul de nedreptate 
care domina  mentalul kurd, din perspectiva asi-
prat iei la doba ndirea “drepturilor nat ionale legi-
time” s i  obsesia cu care partea turca  a privit co-
munitatea etnicilor kurzi ca pe o permanenta  
amenint are securitara  s i identitara  la adresa in-
tegrita t ii s i stabilita t ii Turciei – o provocare care, 
î n aborda rile elitelor politice de la Ankara, tre-
buie definitiv extirpata  pe orice cale. Iar acest 
clivaj a fost ada ncit s i la rgit, pe fondul ra zboiului 
civil sirian, de numeroasele ingerint e stra ine, 
regionale s i extra-regionale, conjugate cu siste-
mul de aliant e fluctuante s i schimba toare  î n ca-
re ata t turcii, ca t s i kurzii s-au la sat angrenat i, î n 
sperant a ca  actorii implicat i î n conflict le vor 
sust ine pozit iile, aborda rile s i revendica rile. Ce-
ea ce nu s-a î nta mplat sau a avut loc î n mod spo-
radic, fragmentar s i lipsit de viabilitate pe ter-
men lung, ata t î n cazul pa rt ii turce, ca t s i î n cel al 
independentis tilor kurzi. Nu mai put in influente 
au fost, din acest punct de vedere, aliant ele pe 
care taberele î n conflict le-au stabilit cu actorii 
interni de pe es ichierul intern sirian. Ca ci, î n vre-
me ce Turcia a sust inut, cu preca dere, opozit ia 
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siriana  s i format iunile î narmate ale acesteia î n 
confruntarea cu regimul de la Damasc,  secesi-
onis tii kurzi reprezentat i, î n plan politic, de Par-
tidul Unita t ii Democratice Kurde s-a situat pe 
pozit ii mai apropiate de regimul Bashar Al-
Assad, fapt care a prococat o puternica  ruptura  a 
corpusului etnic kurd, î ntre partizanii solut iei 
militare a ra zboiului sirian s i cei ai procesului de 
negociere, î ndeosebi dupa  lansarea init iativelor 
politice de concept ie ruseasca  (procesul Astana) 
s i, mai recent, “procesul Şoci”. Iar aceasta  si-
tuat ie a constituit, la ra ndul sa u, un alt element 
de acumulare care a contribuit la 
“deznoda ma nul Afrin”. 

Daca  operat iunea “Ramura de ma slin”  va con-
duce la o victorie – destul de probabila  - a Turci-
ei, aceasta va î nsemna mai put in realizarea pro-
iectelor turces ti de creare a unor zone-tampon s i 
de repatriere a refugiat ilor sirieni din Turcia s i 
mai mult deschiderea unor noi port i ca tre rezili-
ent a conflictului militar care, î n mod inevitabil, 
î s i va pune amprenta profunda  asupra evolut ii-
lor interne din Şiria, inclusiv prin inflamarea 
previzibila  a regiunilor kurde din nord-estul Şiri-
ei, la frontiera irakiana  s i, probabil, s i î n zone din 
Kurdistanul irakian. Iar aceasta va î nsemna, cu 
certitudine, noi configura ri ale frontului sirian s i 
ale procesului de solut ionare politica  a acestuia, 
cu toate noile ingerint e externe care se vor pro-
duce s i care vor î ndepa rta orizontul ata t de 
as teptat al î ncheierii ra zboiului. 

Cu toate acestea, euforia decident ilor turci ca t 
prives te obt inerea unei victorii “decisive” s i fa ra  
costuri deosebite, trebuie considerata  cu pru-
dent a . Mai î nta i pentru ca , la trei sa pta ma ni de la 
declans area operat iunilor ofesnive î n zona Afrin, 
realiza rile cuantificabile ale armatei turce erau 
modeste. Zona de front este situata  î ntr-un relief 
dificil, deluros s i muntos care, ada ugat la con-
dit iile de iarna , face dificila  angajarea unor con-
frunta ri decisive. I n al doilea ra nd, este vorba de 
faptul ca  densitatea demografica  a zonei î mpie-
dica  desfa s urarea unor atacuri de amploare care 
s-ar solda cu importante pierderi î n ra ndul civili-
lor, î n vreme ce populat ia districtului Afrin este 
categoric s i deschis ostila  “ocupat iei turce” a 
“teritoriului autonom” Afrin ca parte a Kurdista-
nului de Vest, la fel de autonom (chiar daca  doar 

de facto, dar nu s i de jure). I n al treilea ra nd, nu 
trebuie exclus ca milit iile aflate sub umbrela Par-
tidului Muncitoresc Kurd (PKK) sa  nu ra ma na  
indiferente s i sa  se reî ntoarca  la ra zboiul de ghe-
rila  – brutal s i sa ngeros - pe care de ca teva dece-
nii î l poarta  î mpotriva Turciei s i pe teritoriul 
turc. Şe poate spune, cel put in î n lumina evolut ii-
lor din primele  sa pta ma ni ale operat iunii 
“Ramura de Ma slin”, ca  nu se va putea vorbi, î n 
final, de “î nviga tori” s i “î nvins i” reali, ci, mai de-
graba , de perpetuarea, pe termen neprecizat a 
unui nou focar de conflict î n Şiria care î s i va pu-
ne amprenta s i asupra rezultatelor la care se va 
ajunge, î n cadrul “dialogului nat ional sirian” 
init iat de Moscova dar la care o buna  parte a 
opozit iei siriene s i a etnicilor kurzi s i au declinat 
participarea î n condit iile î n care Rusia s i Turcia 
(ca garante ale “procesului de pace“ î n varianta 
ruseasca , sunt, fie agresoare î mpotriva minorita-
rilor kurzi (Turcia) sau sust ina toare ale acesteia 
(Rusia). 

 

NOTE 

1. Dupa  ce, la 26 ianuarie, pres edintele Erdo-
gan, afirma, î ntr-o declarat ie de presa  ca   “fort ele 
turce î i vor alunga pe combatant ii kurzi din zona 
Afrin, pa na  la frontiera estica  dintre Şiria s i Irak” 
– ceea ce ar presupune, inevitabil, confrunta ri 
î ntre efectivele turce s i fort ele americane 
sust ina toare ale minoritarilor kurzi, o zi mai ta r-
ziu, ministrul turc de Externe, Mevlut  Cavuso-
glu, cerea Ştatelor Unite sa -s i retraga  “imediat” 
prezent a militara  din regiunea nord-vestica  
Manbij1 – alt punct strategic situat la nord de 
Afrin s i eliberata , anterior, de ca tre fort ele kurde 
de sub controlul grupa rii teroriste Ştatul Islamic. 
Cavusoglu a mai afirmat ca   Ankara “dores te sa  
vada   pas i concret i s i neî nta rziat i” fa cut i de ŞUA 
pentru î ncetarea sprijinului pe care americanii î l 
acorda  milit iilor kurde ale “Apa ra rii Poporu-
lui” (YPG).  Dupa  declarat iile oficialilor turci, 
consilierul american pe probleme de securitare 
H. R. Master a transmis Ankarei ca  Ştatele Unite 
vor î nceta furnizarea de armament s i material 
militar ca tre YPG., fa ra  a preciza ca nd va avea loc 
aceasta 

2. La ca teva  sa pta ma ni de la primele act iuni 
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ale armatei turce s i a Armatei Libere Şiriene, 
“campania Afrin” se deruleaza  mai degraba  ca 
un ra zboi de pozit ii î n care rolul principal î l are 
aviat ia turca  de bombardament s i unita t ile kur-
de de apa rare antiaeriana .  

I n pofida repetatelor avertismente lansate de 
pres edintele Recep Teyyp Erdogan cu privirea la 
“iminenta stra pungere” a frontului static din zo-
na Afrin-Manbij  s i extinderea operat iunilor ca -
tre zona de frontiera  estica  dintre Kurdistanul 
sirian s i Irak, atacatorii nu au reus it deca t ocu-
parea va rfului strategic muntos Barsaya, la nord
-est de Afrin, precum s i a ca torva as eza ri rurale 
din regiune, unele dintre acestea fiind recucerite 
de milit iile kurde. Potrivit unor informat ii  pro-
venind ata t de la coman-
damentul turc ca t s i de 
de la format iunile kurde, 
dar care nu au putut fi 
confirmate din surse ne-
utre, de la declans area 
operat iunilor s i pa na  î n 
primele zile ale lunii fe-
bruarie, 557 de comba-
tant i s i civili kurzi s i-au 
pierdut viat a, au fost 
ra nit i sau capturat i (cf. 
surselor turce), î n vre-
me ce î n ra ndul atacato-
rilor s-ar fi î nregistrat 
peste 200 de mort i (cf. 
surse kurde). 

3. “Daca  se va dovedi 
ca  operat iunea armaei 
turce î n nordul Şiriei 
degenereaza  ca tre o in-
vazie, aceasta va fi, pen-
tru noi, a problema  rea-
la ” a afirmati pres edin-
tele francez Emmanuel 
Macron la 31 ianuarie, 
î ntr-un interviu pentru 
cotidianul parizian “Le 

Figaro. “Daca  aceasta  intervent ie  turca  va fi al-
tceva deca t o act iune de lupta  î mpotriva unei 
potent iale amenint a ri a frontierelor Turciei s i se 
va transforma î ntr-o invadare a Şiriei, vom avea 
o problema  reala ” a spus pres edintel francez ca-
re a sugerat regimului de la Ankara “sa  se con-
sulte î n permanent a  cu Europa s i cu aliat ii aces-
teia”. 

4. La î nceputul lunii februarie, numa rul total 
al “teroris tilor” kurzi  neutralizat i de la î ncepu-
tul operat iilor, se cifra la 616, potrivit comanda-
mentului operativ al fort elor turce angajate î n 
operat iunea “Ramura de ma slin”.  

 

1. Manbij este un oraş şi district situat î n nordul Şiriei, la mica  distanţa  de Afrin , la 30 km. vest de Eufrat, cu o populaţie eterogena  
formata  din kurzi, arabi musulmani sunniţi,  circasieni, turcomani şi ceceni. I n ianuarie 2014 oraşul a fost cucerit de organizaţia 
terorista  Ştatul Islamic, pa na   î n iunie 2016 ca nd, î n urma unei puternice ofensive a Alianţei kurdo-arabe “Forţele Democratice 
Şiriene (QUŞD), a trecut sub administraţie kurda . La Manbij se afla  cartierul general al efectivelor americane dislocate î n zona  
pentru î narmarea, prega tirea şi instruirea forţelor kurde aliate. Manbij este un punct strategic a ca rui cucerire faciliteaza  avansul 
trupelor atacatoare ca tre interiorul Kurdistanului sirian (Rojava) pa na  la frontierea estica  a Şiriei cu Irakul.  
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Dinu COSTESCU 

Tra im un timp – s i am intrat, noi, comunitatea 
globala  – î ntr-un nou an al marilor prefaceri ge-
opolitice s i geostrategice  î n care este continuata  
cu acribie cursa celor mari pentru supremat ie 
globala . America, î noata , condusa , convulsiv de 
Donald Trump ca tre un mirific Eden î n care  nu 
Creatorul va mai  sta de paza  la nga  pomul cu-
noas terii, ci, Donald Trump, î nva luit î n drapelul 
cu stele pe care scrie “America First” and “Only”, 
Rusia, care, de la cucerirea Berlinului s i dupa  ce 
drapelul monocolor al fostei URŞŞ s-a multipli-
cat î n tricolorul alb, albastru s i ros u al Federat iei 
Ruse, soarbe elixirul “istoricei” biruint e î n mi-
nuscului triunghi geografic numit, de ca teva bu-
ne  milenii, cu apelativul simplu de Şiria, China 
se stra duies te, î n cel mai pur stil asiatic al lui 
“tace s i face”, sa  se  apropie s i chiar sa  treaca  
mai sus de statutul “China first”, s i enumerarea 
ar putea continua – materia prima  tematica  exis-
ta nd din bels ug. 

Cumpa na dintre anii 2017 s i 2018 a fost marca-
ta  de decizia Administrat iei Americane privitoa-
re la recunoas terea Ierusalimului drept capitala  
a statului Israel, î nsot ita a  de decizia lui Donald 
trump de transfer al ambasadei americane de la 
Tel Aviv î n “oras ul celor trei mari religii”.  

Aceste decizii au sta rnit puternice emot ii s i cri-
tici ata t î n lumea arabo-islamica , ca t s i î n ra ndul 
aliat ilor europreni ai Americii, ele fiind resimt ite 
ca o ruptura  brutala  cu tradit ia a s aprezeci de 
ani de politica  a Administrat iilor americane î n 
lumea araba  s i î n ansamblul regional al Orientu-
lui Mijlociu.  

Potrivit repetatelor asigura ri venite de dincolo 
de Ocean, segmentul urma tor al  provoca rii 
americane s i al procesului de realizare a acelui 
“big deal” al secolului de care nu odata  a vorbit 
î nsus i Donald Trump, urmeaza  sa  intre î n lucru, 
dar î ntr-o forma  pe care analis tii nu au î nta rziat 
sa  o semnaleze: Administrat ia Donald Trump nu 

va mai lucra de una singura  pentru a aduce pa-
lestinienilor pacea, ci î n contextul a ceea ce ar 
putea fi numit o “axa  regionala ” care, ala turi de 
Ştatele Unite, sa  cuprinda  Israelul s i Arabia Şau-
dita !. O aliant a  care, as a cum se va vedea, este 
ga ndita  nu ata t pe ideea negocierilor s i a diplo-
mat I ei, ca t, cu deosebire, pe ideea de folosire si-
multana  a ofertelor considerate  a fi atra ga toare 
pentru palestinieni s i a s antajului financiar s i 
politic î n cazul î n care aces tia se vor dovedi reti-
cent i s i nedispus i sa  accepte ideile lui Trump – 
mai mult poruncite deca t propuse spre analiza . 

Ceea ce ret ine atent ia î n aceasta  noua  formula  
este faptul ca , pa na  nu de mult inamici ireducti-
bili, Arabia Şaudita  s i Israelul î s i ala tura  po-
tent ialele s i le focalizeaza  î n jurul aborda ilor 
americane pentru ca, î mpreuna , sa -i convinga  pe 
liderii s i decident ii palestinieni (si la nevoie sa  le 
impuna ) acceptarea noului plan de pace. 

Despre ce anume plan este vorba? 

I nca  la î nceputul lunii noiembrie 2017, aflat la 
Cairo pentru interminabilele tratative de recon-
ciliere cu mis carea Hamas, pres edintele palesti-
nian Mahmud Abbas a fost invitat intempestiv la 
Ryad, de print ul mos tenitor saudit Mohammed 
Bin Şalman (MBŞ) care, potrivit unor surse din 
anturajul delegat iei î nsot itoare a liderului pales-
tinian, a prezentat un “nou plan” de pace î ntre 
palestinieni s i evrei care stipuleaza , î n principal, 
acceptul palestinian pentru ca blocurile de as e-
za ri evreies ti din Cisiordania (Iudeea s i Şamaria 
î n epicul isrelian) sa  fie anexante la Israel s i tre-
cute sub suveranitatea acestuia, restul enclave-
lor palestiniene “nat ionale” s i “autonome” din 
Cisiordania sa  constituie, î mpreuna  cu Gaza, 
“statul palestinian independent” cu capitala nu 
î n Ierusalimul de Est, ci î n ora s elul Abu Dis – 
as ezare palestiniana  sect ionata  s i rupta  de aria 
“Marelui Ierusalim”  prin “zidul de separat ie” 
contruit de statul evreu î ntre propriul teritoriu 
s i Cisiordania. Acestui aranjament ar urma sa -i 
fie atas ata , potrivit ofertei lui MBŞ, renunt area la 
vechea idee-revendicare a reî ntoarcerii refu-
giat ilor palestinieni s i a descendent ilor lor la ca -
minele pierdute. I n schimbul accepta rii acestui 
format, monarhia saudita  se angajeaza  sa  ofere 
pa rt ii palestiniene substant iale beneficii financi-
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are pentru o “dezvoltare durabila ” a “viitorului 
stat palestinian”. Refuzul unei asemenea oferte 
ar î nsemnna – Mohammed Bin Şalman dixit – 
î ncetarea orica rei asistent e fianciare saudite  – s i 
as a aflata  î n moarte clinica  - pentru Autoritatea 
Nat ionala . 

Şe poate lesne constata ca  planul î n discut ia a 
fost refuzat categoric de ca tre Mahmud Abbas, 
cu ata t mai mult cu ca t el nu are nimic î n comun 
cu faimoasa “init iativa  araba  de pace” prezentata  
de Arabia Şaudita  î n anul 2002, care prevedea o 
recunoas tere s i o normalizare panaraba  a relat ii-
lor cu Israelul î n schimbul retragerii acestuia din 
teritoriile arabe ocupate î n 1967. 

Fat a  cu react iile ulterioare sta rnite î n comuni-
tatea araba  de aventuristul print  mos tenitor sau-
dit, acuzat de a fi preluat idei s i planuri dictate 
de Israel, monarhia a regresat î n explicat ii confu-
ze din care se putea î nt elege ca  nu a fost vorba 
de un plan ga ndit la Ryad. Atunci unde? Ş-au î n-
trebat jurnalis tii, neidentifica nd deca d doua  ori-
gini: Wasington sau Tel-Aviv. Ca  as a stau lucruri-
le s i ca  o cordonare americano-israeliano-
saudita  exista  o dovedes te s i seria de act iuni, ho-
ta ra ri s i pozit ii exprimate, î n ultimele luni, de 
Washington, Tel Aviv s i Ryad, î ntre care se cuvin 
amintite: 

- La 18 noiembrie 2017, Administrat ia ameri-
cana  decidea sa  renunt e la reî nnoirea autori-
zat iei de funct ionare a biroului Organizat iei de 
Eliberare a Palestinei (acordata  î n 1980 s i I nnoi-
ta  la fiecare s ase luni). I n urma anunt ului fa cut, 
î n react ie, de conducerea palestiniana  care aver-
tiza cu suspendarea orica ror comunicat ii cu Ad-
ministrat ia, decizia americana  nu a mai fost pusa  
î n practica ; 

- La 31 decembrie 2017, parca  ra spunza nd 
tardiv, “planului” prezentat de print ul Moham-
med Bin Şalman, Comitetul Central al partidului 
Likud, de guverna ma nt, de guverna ma nt, reco-
manda  grupului sa u parlamentar din Knesset sa  
promoveze activ ideea anexa rii coloniilor evre-
ies ti din Cisiordania s i trecerii acestora sub su-
veranitate statala  a Israelului; 

- La 1 ianuarie 2018, Knessetul  adopa  o lege 
care interzice guvernelor israeliene orice negoci-
ere asupra statutului politic, teritorial s i demo-

grafic al Ierusalimului, acest lucru fiind posibil 
doar cu acordul a cel put in doua  treimi din nu-
ma rul parlamentarilor; 

- Doua  zile mai ta rziu, la 3 ianuare, î ntr-o pos-
tare pe ret eaua Twitter, pres edinele Donald 
Trump amenint a  cu stoparea de ca tre Ştatele 
Unite a contribut iei financiare la Agent ia ONU 
pentru Refugiat i (UNRWA) destinata  refugiat ilor 
palestinieni, sub motivul ca  “palestinienii nu mai 
vor sa  participe la procesul negocierilor de pa-
ce”. La ra ndul sa u, ambasadoarea americana  la 
ONU, Nikky Haley, completeaza  anunt ul lui 
Trump, declara nd ca  “Washingtonul va suspenda 
contribut ia financiara  “pentru a-i sili pe palestini-
eni sa  revina  la masa negocierilor”. Şe cuvine 
amintit ca  agent ia UNRWA asigura  asistent a  
(educat ie, sa na tate, hrana  etc.) pentru cca. 5,8 
milioane  refugiat i palestinieni. I n vara anului 
2017, premierul israelian Benjamin Netanyahu a 
cerut chiar desfiint arewea Agent iei, cu argumen-
tul ca  aceasta “paveaza  calea ca tre conflict s i nu 
contribuie la solut ionarea acestuia”;  

- Retragerea din Agent ia pentru Refugiat i, nu 
este singulara  î n ma surile de presiune pe care 
Administrat ia Trump le foloses te ca instrument 
politic î n contextul unui conflict israeliano-arab, 
î n general s i israeliano-palestinian, cu deosebire. 
Astfel, î n luna octombrie 2017, un comunicat al 
Departamentului de Ştat anunt a  decizia Ştatelor 
Unite de a se retrage din Agent ia Nat iunilor Uni-
te pentru Educat ie, Ş tiint a  s i Cultura  (UNEŞCO), 
invoca nd “nevoia unei reforme fundamentale î n 
interiorul organizat iei”. Un anunt  î n acelas i sens 
este fa cut, la put ina  vreme, s i de guvernul israeli-
an, argumentat fiind prin aceea ca  î n cadrul 
UNEŞCO “se manifesta  continuu pozit ii anti-
israeliene”, argument care nu este deca t o corti-
na  pentru acoperirea adeva ratului motiv al re-
tragerii s i anume primirea Autorita t ii Nat ionale 
Palestiniene ca membru cu drepturi depline al 
UNEŞCO, oficializat la 31 octombrie 2017; 

- Amintim, î m sfa rs it, ca , la 5 ianuarie 2018, 
Arabia Şaudita , î mpreuna  cu Egiptul, resping, la 
Amman, o propunere iordaniana  de convocare a 
unui summit arab extraordinar al statelor mem-
bre ale Ligii Arabe care sa  discute ma surile ce 
trebuie adoptate de ca tre comunitatea araba  
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pentru sust inera drepturilor poporului palesti-
nian s i diminuarea impactului pe care rezolut iile 
americane î n chestiunea Ierusalimului î l poate 
avea, î n sens negativ, asupra procesului de so-
lut ionare politico-diplomatica  a dosarului pales-
tinian. 

Este dificil de preva zut ca t de viabila  sau de pa-
sagera  se va dovedi o asemenea “aliant a ” î ntre 
regimul wahhabit saudit s i statul Israel, sugerata  
s i sust inuta  de Ştatele Unite. Daca , pentru mo-
narhia de la Ryad, motivat ia se circuscrie acer-
bului conflict existent î ntre regat s i regimul teo-
cratic iranian, mai dificil este de crezut ca  Israe-
lul se va la sa atras î ntr-o “aliant a ” care serves te, 
cu preca dere, interesele saudite î n raport cu sta-
rea conflictuala  saudito - iraniana . I n decembrie 
2017, generalul Gadi Eizenkot, s eful statului ma-
jor al armatei israeliene, declara, pentru situl 
electronic saudit “Elaph”, ca  “cele doua  t a ri 
(Israel s i Arabia Şaudita ) “nu s-au ra zboit nicio-
data ” s i sublinia “disponibilitatea” Israelului de a 
institui un “schimb de informat ii” cu serviciile 
saudite, de natura  sa  contracareze expansiunea 
iraniana  î n regiune”. La 8 ianuarie, aceeas i publi-
cat ie electronica  saudita , publica un interviu cu 
Iytzak Herzog, pres edintele Partidului israelian 
al Muncii s i lider al opozit iei politice israeliene 
din Knesset, care, elogiindu-l pe mos tenitorul 
tronului saudit, Mohammed Bin Şalman, drept 
“unul dintre cei mai mari revolut ionari ai lumii 
arabe”, î s i exprima sperant a ca  Arabia Şaudita  
va avea un rol important î n deblocarea procesu-
lui de negocieri israelo-palestiniene. Şimultan, o 
delegat ie de 24 intelectuali, clerici s i personali-
ta t i din regatul Bahrein, a efectuat, la init iativa 
regelul Hamad, s i cu sprijinul fundat iei Elie Wie-
sel, o vizita  oficiala  î n Israel, pentru “mai buna 
cunoas tere reciproca  s i consolidarea dialogului 
î ntre culturi, religii s i civilizat ii” 

O “axa ”  aflata  î n faza de tatonare s i ale ca rei 
perspective s i obiective ra ma n, deocamdata , ne-
clare, fiind, î nsa , s tiut ca  niciunul din partici-
pant ii american, saudit s i israelian nu sunt 
dipus i sa  se aventureze î n axe s i aliant e ata ta 
vremea ca t acestea nu vor fi considerate, fa ra  
adubii, utile preopinent ilor. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

Pentru  lumea araba  a Orientului Mijlociu, tre-
cerea î n noul an 2018 î nseamna  s i î mplinirea a 
s apte ani de la marea ridicare pe care Maghrebul 
s i Mashrequl au cunoscut-o s i despre care se 
vorbes te tot mai put in, iar atunci ca nd memoria 
vorbes te, ea o face î n s oapta  s i cu timiditate. Ori-
entul Mijlociu – care nu a devenit nici mai 
“mare” s i nici mai “nou” – ra ma ne acoperit de 
nori, iar mugurii prima va ratici de la care s-a 
as teptat un nou miracol al reî nvierii s-au ofilit s i 
au fost ma cinat i de un haos menit, de teoretici-
eni visa tori, sa  zideasca  noul Eden oriental pe 
pa ma ntul mileniului al III-lea. 

Ultimele doua  decenii din istoria contempora-
na  a regiunii au fost marcate cel put in de trei 
manifesta ri care nu pot fi nici contestate, nici 
ignorate pentru maniera de evolut ie pe acest 
es ichier complicat s i sensibil al geografiei politi-
ce. 

Este vorba, î n primul ra nd, de panorama re-
lat iilor dintre statele s i sistemele arabe de gu-
verna ma nt, relat ii care sunt departe de a mai 
avea o lega tura  demna  de ment ionat cu concep-
tul de panarabism s i unitate araba . Fa ra mit are 
pe criterii nat ionale s i prioritatea acordata  pro-
priilor politici s i interese este sintagma care ca-
racterizeaza , poate, cel mai fidel, “starea” con-
temporana  a nat iunii arabe. Indicatorul nivelului 
de î ncredere s i “fra t ie”  î n interiorul lumii arabe 
a cobora t pa na  ca tre cote î ngrijora toare, regii s i 
pres edint ii arabi se privesc cu suspiciune atunci 
ca nd nu se spioneaza  unii pe alt ii s i se calomnia-
za  fie deschis s i direct, fie prin “purta tori de cu-
va nt” atunci ca nd nu  se acuza , oficializa ndu-s i 
ruperea punt ilor prin ziduri politice s i embargo-
uri economice s i de alta  natura . 

I n al doilea ra nd s i ca reflectare obiectiva  a unei 
asemenea sta ri de fapt, Liga Araba  - emblema , 
simbol s i motor al “act iunii arabe comune” (Al-
‘Amal Al-‘Arabiy Al-Mushtarak) a încetat a mai fi 
spat iul de dezbatere, de decizie s i de dinamism 



 

42 

î n combaterea sfida rilor s i amenint a rilor la adre-
sa comunita t ii arabe s i a securita t ii colective a 
acesteia. Asta zi, organizat ia regionala  araba , an-
chilozata  î n mentalita t ile s i structurile existente 
ca atare î nca  de la crearea Ligii î n urma  cu 73 de 
ani se prezinta  mai degraba  ca un barometru fi-
del al gradului de fa ra mit are s i scindare al siste-
mului arab global, cel put in î n comparat ie cu pe-
rioada de maxima  afirmare a Ligii î n anii ’60 – 
’70 ai secolului trecut. 

Vorbind despre proiectele de apa rare s i afirma-
re institut ionala  a unita t ii s i solidarita t ii arabe, 
acestea au devenit de multa  vreme fapte istorice 
care nu mai atrag s i nu mai intereseaza  pe ni-
meni. Uniunea Maghrebului Arab (UMA), este 
erodata  de istoricele divergent e algeriano-
marocane legate de chestiunea suveranita t ii asu-
pra as a-numitei “Republici a Şaharei de Vest,” î n 
vreme ce, la frontiera ra sa riteana  a Mashreqului 
arab, Consiliul de Cooperare al Ştatelor Arabe 
din Golf s-a î mpotmolit din pricina rupturii sur-
venite, î n vara anului trecut î ntre Arabia Şaudita , 
Emiratele Arabe Unite, s i Bahrein (plus Egiptul, 
afiliat celor trei monarhii din motive pecuniare 
s i interese nat ionale) pe de o parte s i statul Qa-
tar, pe de alta  parte. La aceasta trebuie ada ugat, 
la inventarul cauzal al problemelor care erodea-
za  unitate acestei organizat ii sub-regionale, ra z-
boiul din sudul yemenit al Peninsulei Arabice, 
init iat s i condus de monarhia de la Ryad, aflata , 
s i ea, î ntr-un acerb ra zboi prin interpus i cu regi-
mul teocratic iranian, miza acestui conflict fiind 
circumscrisa  competit iei pentru putere s i influ-
ent a  regionala  î ntre sunnismul wahhabit al rega-
tului saudit s i “revolut ia” s iismului duodeciman 
al Republicii Islamice a Iranului. I n sfa rs it, mult 
mediatizata deschidere a “act iunii arabe comu-
ne” ca tre ansamblul lumii islamice, Organizat ia 
Coopera rii Islamice, privita , init ial, ca un factor 
motrice s i dinamizator al solidarita t ii s i coeziunii 
pan-arabe s i pan-islamice nu a fa cut deca t sa  
preia s i sa  proclame discursiv un summum de 
paradigme depa s ite de vreme s i es uate lamenta-
bil î n nisipurile inerte ale aceloras i probleme, 
disensiuni s i conflicte care erodeaza  s i ansam-
blul comunita t ii musulmane globale. Cel mai re-
cent exemplu gra itor î n acest sens este oferit de 
summitul islamic desfa s urat la Istanbul, la 13 

decembrie 2017, ca react ie la decizia americana  
de recunoas tere a Ierusalimului drept capitala  a 
Ştatului Israel, reuniuneaava nd o participare de 
va rf cifrata  la prezent a a doar 16 s efi de state 
islamice din totalul celor 57 de t a ri musulmane 
membre ale organizat iei 

Pe de alta  parte, lumea Orientului Mijlociu este 
es ichierul pe care se î nregistreaza  cel put in pa-
tru ra zboaie active cu caracter  confesional s i 
politico-social  intern dar cu reverberat ii profun-
de asupra climatului de securitate s i stabilitate la 
nivelul comunita t ii internat ionale s i este vorba 
de ra zboaiele civile din Irak, Şiria s i Libia s i de 
ra zboiul global î mpotriva fenomenului terorist 
islamist ale ca rui ra da cini sunt ada nc î mpla ntate 
î n solul ferertil al societa t ilor cutumiare care al-
ca tuiesc lumea araba  a Orientului Mijlociu. Aces-
tora li se adauga  conflictul deja amintit din Ye-
men î n care se confrunta  î ntr-o maniera  drama-
tica  “coalit ia sunnita  araba ” condusa  de Arabia 
Şaudita  s i Republica Islamica  Iran. Iar toate aces-
tea, î n  parte sau î n comun, nu sunt stra ine de 
marele s i istoricul conflict religios dintre “arcul 
sunnit” s i “semiluna s iita , forma nd o profunda  
falie care scindeaza  Orientul Mijlociu al zilelor 
noastre. 

Desigur, inventarul racilelor care afecteaza  
aceasta  parte a lumii este mai cuprinza tor s i el 
nu poate fi prezentat exhaustiv î n spat iul  unui 
singur articol. Mai interesant ni se pare nu ata t 
î ntocmirea unui index al divergent elor care 
bra zdeaza  s i inflamezaa  Orientul Mijlociu, ca t 
cauzele care se afla  la originea acestora s i care î i 
determina  chiar pe unii analis ti arabofoni sa  des-
crie Orientul Mijlociu drept un sistem es uat s i 
aflat pe o margine de pra pastie. 

Şe poate afirma, din acest punct de vedere, ca  
ne afla m î n fat a unei duble categorii de cauze, 
respectiv cele cu caracter intern, propriu lumii 
arabe considerata  ata t ca un sumum de individu-
alita t i statale, ca t s i din perspectiva relat iona rii 
dintre acestea s i restul comunita t ii internat iona-
le s i, cu deosebire, principalele puteri statale ale 
acesteia, pe de o parte s i cauze care vin dinspre 
“ceilalt i”, dinspre lumea exterioara  celei arabe a 
Orientului Mijlociu, pe de alta  parte. 

Fiind majoritare, cauzele intrinsece arealului 
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Mijlociu arab se rega sesc, î n cea mai mare parte 
a lor, î n î nsa s i paradigma regimurilor de guver-
nare arabe, indiferent de natura conservatoare 
sau progresista  a acestora s i care, î nca  de la for-
marea nat iunilor-state independente s i pa na  du-
pa  fenomenul “prima verii arabe”  s i-au fa cut un 
obiectiv programatic din accentuarea exacerba-
ta  a  regionalismului (qutriya) î nt eles, aproxima-
tiv, î n sens de “nat ionalism” propriu, ceta t enesc, 
î n defavoarea conceptului de “nat ionalism 
arab” (qawmiya) sinonim, aproximativ, concep-
tului de arabitate s i panarabism. A fost vorba, 
altfel spus, de o lume araba  care, pretinza ndu-se 
a fi “nat iune unica  cu un mesaj etern”, ca î n 
aborda rile doctrinare ale partidului Baas, a fost 
constituita  din tot ata tea nat ionalisme delimita-
te de frontiere statale s i, de cele mai multe ori, 
profund diferite din multipla perspectiva  istori-
ca , tribala , sociala , cutumiara , ideologica , econo-
mica . politica  s .a.m.d. Astfel s-au putut impune s i 
mai circula  s i î n contemporaneitate sintagme 
precum Tunisia lui Habib Bourghiba”,  “Şiria lui 
Hafez (sau Bashar) Al-Assad”, “Arabia lui Ibn 
Şaud,”  “Irakul lui Şaddam Hussein” etc. Nat iona-
lismul s i panarabismul unui Nasser au devenit, 
progresiv un simplu derivat secundar al 
“nat ionalismului districtual” î n care regimul, 
partidul s i liderul au constituit un soi de “alfa s i 
omega”,de factotum omnipotent s i omniscient, 
sprijinit de un puternic aparat polit ienesc s i se-
curitar. Iar rezultatul s-a va zut, î ntre altele, î n 
aceea ca  î n lumea araba , cu  prea put ine s i la fel 
de s ubrede except ii, nu s-a putut vorbi s i este 
dificil sa  se vorbeasca  s i asta zi de o democrat ie 
funct ionala ,  dupa  cum s-a va zut î n rapiditatea 
cu care “prima vara araba ” a î nla turat regimurile 
longevive s i autoritare dintr-o serie de state ara-
be din Maghreb s i, part ial, din Mashreq. 

Ca t prives te cauzalita t ile, se poate lesne consta-
ta ca  acestea, au vechi ra da cini î n istoria mai ve-
che sau mai noua  a lumii arabe – de la regimuri-
le coloniale pa na  la ingerint ele moderne î n pro-
blemele interne ale lumii arabe, nu de put ine ori 
î ncurajate chiar de regimurile Orientului Mijlo-
ciu Arab, prin sisteme complicate de aliant e î n-
cheiate sau destra mate î n funct ie de interese 
conjuncturale. 

I n atari î mprejura ri, î n care, la s apte ani de la 

mis carea de schimbare î nceputa  î n prima vara 
anului 2011, peisajul actual al Orientului Mijlo-
ciu, privit î ntr-o perspectiva  pe termen scurt, nu 
pare a inspira sperant e ca t prives te o “noua  re-
nas tere” a sistemului global al Orientului Mijlo-
ciu arab. Aflata  î ntr-o criza  identitara , dominata  
de fatalismul “î nfra ngerii predestinate , depen-
denta , î n buna  ma sura  de lumea externa  s i de 
marii actori aflat i pe es ichierul global, incapabila  
sa  identifice î n sine î nsa s i resursele necesare 
unei reforme profunde a ga ndirii s i a viitorului 
durabil, lumea Orientului Mijlociu, nu are per-
spectiva larga  a î nnoirii s i a ies irii din marasmul 
î n care se afla . Cel put in nu î n viitorul deceniu. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

I 

Analis ii care, prin tradit ia trecerii de la un an la 
altul, elaboreaza  bilant uri ale anului care se î n-
cheie s i scenarii de evolut ie pe durata anului ca-
re î ncepe, sunt de acord ca  o privire restrospec-
tiva  asupra peisajului politico-militar, diploma-
tic s i de alta  natura , î n anul 2017 resimte, î n 
arealul Orientului Mijlociu, amprenta profunda  a 
unor evenimente cu posibile urma ri dramatice 
î n registru geopolitic, evenimente î n care capul 
de afis  a fost det inut, î n mod deosebit, de urma -
toarele puncte de reper: 

- Decizia Administrat iei americane de recu-
noas tere a Ierusalimului drept capitala  “eterna  
s i unificata ” a statului Israel s i transferul amba-
sadei americane de la Tel Aviv î n “capitala” celor 
trei religii monoteiste universale; 

- I ncheierea existent ei entita t ii jihadist-
teroriste “Ştatul Islamic din Şiria s i Irak” ata t ca 
structura  militara , ca t s i ca prezent a  activa  î n 
geografia fizica  s i sociala  a Şiriei s i Itakului; 

- Brusca schimbare de girueta  î n politica ex-
terna  regionala  s i internat ionala  a Regatului 
Arabiei Şaudite, schimbare care reliefeaza , poti-
vit analis tilor, î nceputul unei noi  “axe”regionale 
care sa  ala ture regatul saudit, Ştatele Unite ale 
Americii s i Israelul, pe substratul motivat ional al 
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combaterii “terorismului” s i “expansionismului”  
confesional s iit s i politico-militar al regimului 
teocratic iranian; 

- Anul 2017 a cunoscut, î n acelas i timp, o dra-
matica  schimbare î n ceea ce prives te echilibrul 
de fort e pe es ichierul ra zboiului civil sirian, ma-
nifestat, î ndeosebi, prin “divort ul” unilateral al 
Administrat iei Donald Trum de rebelii kurzi, as-
censiunea abrupta  a Turciei pe tabla de joc a 
conflictelor din Şiria s i din alte zone tensionate 
ale Orientului Mijlociu, fapt care a permis triou-
lui Rusia-Turcia-Iran sa  lanseze s i sa  puna  î n 
aplicare o noua  strategie care poate fi numita  
prin sintagma “Astana-Şoci” de gestionare con-
trolata  (de cele trei state) a procesului de pace î n 
Şiria, î ntr-un context î n care proiectele america-
ne se ment in, î nca , î nva luite – intent ionat sau 
inert ial - î ntr-o cuvertura  de neclaritate s i fluc-
tuat ie. 

 

II 

Pornind de la aceste realita t i, coroborate cu 
portofoliul informat ional existent la finele anului 
2017, se poate previziona, din perspectiva nou-
lui an 2018, ca  evolut iile regionale pe es ichierul 
Orientului Mijlociu vor sta, dupa  toate probabili-
ta t ile, sub semnul unor momente î n care puseele 
de violent a  se vor î ntreta ia cu demersurile de 
calmare s i stopare a acestora, fiind de ret inut, î n 
acest sens, urma toarele considerat ii: 

- Şub impulsul deciziei adoptate de s eful Ad-
ministrat iei de la Washington s i, mutatis - mu-
tandis al deciziei din 31 decembrie a conducerii 
partidului israelian Likud, de guverna ma mt, de a 
cere parlamentului (Knesset) sa  promoveze ide-
ea anexa rii fragmantate s i progresive a Cisiorda-
niei s i ca react ie la legea din 2 ianuarie 2018 prin 
care se interzice guvernelor israeliene sa  se an-
gajeze î n negocieri privind modificarea statutu-
lui Ierusalimului, a acest lucru fiind posibil doar 
cu acordul a doua  treimi din membrii Parlamen-
tului israelian, este de preva zut ca  deblocarea 
procesului de negocieri î ntre israelieni s i palesti-
nieni va continua sa  ra ma na  la nivel de deziderat 
s i î nsot it, pe de o parte de presiuni americane 
exercitate asupra Autorita t ii Palestiniene s i, pe 
de alta  parte, de tentativele acesteia din urma  de 

a ga si un î nlocuitor al ŞUA, ca “motor” al proce-
sului de pace, eventual prin orientarea ca tre Uni-
unea Europeana  sau, poate chiar î ntr-o mai mare 
ma sura , spre Federat ia Rusa ; 

Observatorii, analis tii s i politologii regionali dar 
s i din spat iul geopolitic occidental cred ca  aceste 
doua  muta ri fa cute de Benjamin Netanyahu, 
sunt, de fapt, un preambul la “solut ionarea israe-
liana  a dosarului palestinian” î ntr-un viitor care 
nu va mai putea sa  ofere surprize. 

- Toate acestea vor î nsemna, dupa  o lunga  pe-
rioada , din care nu trebuie ignorata  influent a 
“prima verilor arabe” s i î n care cauza palestinia-
na  a fost trecuta  î ntr-un dens con de umbra , do-
sarul palestinian  va reveni î n lumina reflectoa-
relor politicie s i mediatice, î nsot it fiind de riscul 
de a se î ntoarce, lent, la starea anterioara , î n ma -
sura î n care, palestinienii î nsis i s i comunitatea 
araba  s i europeana  nu vor aduce idei novatoare 
s i nu vor î nceta sa  faca  din “cauza palestiniana  “ 
o “moneda  de schimb” contra unor interese ca t 
se poate de mercantile. Este, totodata ,  de as tep-
tat o acutizare a teniunii s i conflictelor î ntre pa-
lestinieni s i israelieni, soldata , ca de obicei î n 
atari conjuncturi, cu victime omenes ti  pe care 
nimeni  nu le va contabiliza deca t din perspecti-
ve partizane, dar nicidecum dintr-o abordare a 
sensului pe care î l au pietrele palestiniene s i 
gloant ele letale ale Tzahalului; 

- I n ceea ce ne prives te, credem ca  ne putem 
as tepta la o dinamizare – sine die – a 
“î nca iera rilor” palestiniano-israeliene, violente 
s i discursive,  cea ce nu va putea sa  fie numit, 
prin amploare, o veritabila  “intifada ” precum ce-
le doua  revolte din 1993-1997 (Intifada Al-Aqsa) 
s i 2000-2005 î n condit iile î n care ura populat iei 
alestiniene fat a  de  regimul ocupat iei israeliene 
nu mai este egalata  deca t de dezama girea fat a  de 
lamentabila prestat ie a elitelor palestiniene con-
duca toare, fie ele “emanate” de lamentabilul 
“acord de la Oslo”, fie generate de guvernarea 
din Gaza a Frat ilor Musulmani rebotezat i cu sigla 
“Hamas”; 

- I n pofida comentariilor mediatice care fac 
dorint e din propriile idei, trebuie sa  ne as tepta m 
la “aruncarea pe catifeaua verde” de ca tre juca -
torii rus, turc s i iranian a  tuturor atuurilor  grele 
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de care dispun. Nici Rusia nu lupta  de dragul lui 
Erdogan, nici acesta nu e dispus sa  sacrifice neo-
otomanismul pentru neo-t arismul rus s i cu ata t 
mai put in pentru pers ii care sunt, istorices te, un 
revers conflictual al turcilor lui Othman de la 
care se revendica  neo-otomanismul de la Bosfor; 

- I n ceea ce prives te  ceat a care, de-a lungul 
ultimilor s apte ani, a î nva luit criza siriana , ea 
continua  sa  domine s i î n noul an, dar  apropierea 
discursiva  a “pa cii siriene” va continua sa  fie, cel 
put in î n prima vara  lui 2018, un  focar de con-
flict activ. Iranienii se afla  î n Şiria, americanii nu 
vor prezent a  iraniana , nici ruseasca ,  dar î s i con-
solideaza  propria prezent a , ambalata  î n acope-
riri diplomatice (diplomat i care vor participa la 
cura t irea ca mpurilor minate s i la instruirea al-
tor...caporali diplomat i), as a cum ne anunt a ger-
neralul-ministru  Mattis, rus ii o vor o solut ie, dar 
î n condit ii deja cunoscute. Pacea siriana  este, 
î nca  o zeit a  capricioasa ; 

- Este de as teptat ca, pe frontul conflictual al 
Orientului Mijlociu, sa  asista m la o amplificare a 
rolului s i dinamismului politic s i militar al “trio-
ului” ruso- turco-iranian ca juca tor principal pe 
es ichierul Orientului Mijlociu. I n acest context 
este greu de presupus ca  actorul iranian, î s i va 
relaxa pozit iile cunoascute fat a  de problemele 
conflictuale regionale sau de relat ionarea  cu 
comunitatea lumii occidentale s i cu Israelu;  

- I n Irak unde ata t guvernul central din Ba-
ghdad, ca t s i responsabilii din Kurdistanul iraki-
an nu ostenesc sa  descrie relat iile bilterale î n 
culori dintre cele mai roze, lucrurile, realita t ile 
privite î n profunzimea ascunsa  de o artificiala  s i 
fragila  crusta  de festivism anunt a , mai degraba , 
o continuare s i chiar o acutizare a conflictelor 
dintre Erbil s i Baghdad ata ta vreme ca t nici gu-
vernant ii federali s i nici cei provinciali nu au re-
nunt at  la rat iunile care au dus la degenerarea 
conflictului s i nici la condit iile pe care fiecare 
parte le formuleaza  drept premiza  a unei reale 
concilieri; 

- Unul din segmentele sensibile ale Mas-
hreqului arab, respectiv organizat ia sub- regio-
nala  a Consiliului de  Cooperare a Golfului va 
continua sa  fie un focar de tensiuni s i instabilita-
te generata  de lupta orgoliilor î ntre regatul 

wahhabit saudit s i monarhiile aliate, pe de o 
parte, s i micul emirat al Qatarului pe de alta  par-
te, o perspectiva  de solut ionare a crizei fiind, î n 
continuare, absenta ; 

- Chiar daca  abordata  cu rezerve, posibilitatea 
unui nou conflict militar î ntre Israel s i mis carea 
politico-militara  libaneza  Hezbollah ra ma ne de 
actualitate s i ea se impune, cu deosebire, dupa  
tulbura rile sociale pe care Iranul le-a cunoscut la 
trecerea dintre ani s i pe care va rfurile ierarhiei 
de putere î n Republica Islamica  a Iranului s-au 
stra duit din ra sputeri sa  le prezinte drept rezul-
tat al unor conspirat ii init iate s i gestionate de 
“dus manii poporului iranian” î ntre care, pe un 
loc de frunte, figureaza  Ştatele Unite ale Ameri-
cii. Departe de a face un pas î napoi, as a cum cer 
Occidentul s i  strategii sa i, Iranul va continua sa -
s i implementeze politica de sporire a prezent ei, 
influent ei s i controlului propriu asupra geografi-
ilor politice ale Orientului Mijlociu pe care Tehe-
ranul le proclama , deja, drept “spat iu vital” s i 
“coridor de ies ire la Marea Mediterana ” pentru 
proiectele regionale iraniene. Din acest punct de 
vedere ne putem as tepta, mai cura nd, ca, depar-
te de a aduce solut ii politice dosarelor regionale 
conflictuale, anul 2018 sa  aduca  cu sine noi ra -
bufniri de violent a  s i tensiuni care, raportate la 
rapiditatea cu care pozit iile s i politice statelor 
implicate se schimba , sa  lunece pe o amenint a -
toare spirala  a ra zboiului regional s i multistatal.  

 

III 

Pentru Şiria s i evolut iile conflictului intern din 
aceasta  t ara , ata t situat ia existenta  pe frontul 
politic s i militar, ca t s i pe es ichierul ta rguielilor 
pentru o solut ionare a crizei, anul 2017 a trecut, 
cu dificultate, printre norii de incertitudine s i de 
ceat a  care umbresc perspectivele de î ncetare a 
distrugerilor s i a va rsa rii de sa nge. As a cum s-a 
prezentat panorama ra zboiului intern sirian la 
trecerea î n noul an 2018, aceasta permite apre-
cierea ca , î n pofida demersurilor politice – de la 
Geneva, treca nd prin Astana s i pa na  la Şoci –
ceea ce conduce, mai degraba , la prognoza ca  
noul an, departe de a aduce cu sine sfa rs itul de 
facto s i de jure al celor s apte ani de conflict, va 
aduce î n cronica dramaticului ra zboi sirian î nca  
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o noua  perioada  de tulbura ri s i de ama na ri dure-
roase a proiectelor privitoare la pace, la reconci-
liere nat ionala  s i la reconstruct ia unei t a ri s i a 
unei societa t i ruinate. 

Şe poate afirma ca  tot i actorii – beligerant i, sau 
implicat i de pe margine î n acest ra zboi - sunt 
animat i de dorint a ajungerii la un deznoda ma nt 
al luptelor s i conflictelor ama nate pa na  acum, 
actorii principali î n acest sens fiind regimul 
Bashar Al-Assad s i aliat ii acestuia. Din aceasta  
perspectiva , î n ordinea priorita t ilor se rega sesc 
campania – î n curs de desfa s urare – pentru recu-
cerirea oras ului s i a districtului Idleb din nord-
vestul t a rii care ra ma n, î n continuare daca  nu un 
fief, atunci, cel put in un ada post de tranzit ie pen-
tru format iunile î narmate ale opozit iei siriene, î n 
frunte cu detas amentele grupa rilor islamiste s i 
jihadiste. I n aceeas i lista  de priorita t i pentru ar-
mata regimului se rega ses te consolidarea con-
trolului asupra metropolelor Alep s i Hama s i a 
zonelor rurale ale acestora, a zonelor rurale din 
estul s i vestul capitalei Damasc,  recuperarea din 
ma inile rebelilor islamis ti a ca mpurilor petroli-
fere s i gazeifere din regiunea Deir Ezzor din es-
tul t a rii, la acestea ada uga ndu-se luptele pentru 
securizarea frontierei statale î ntre Şiria s i Irak, la 
est, s i î ntre Şiria s i Iordania, la sud, unde mis ca-
rea islamist-jihadista  este, î nca , sufient de dina-
mica  pentru a ment ine î n actualitate starea de 
ra zboi din Şiria. 

I n acest prim trimestru al anului 2018, se poate 
constata ca  amenint a rile securitare pe care le 
reprezinta  format iunea terorist - jihadista  
“Ştatul Islamic” sunt, î nca  de actualitate, studiile 
fa cute de prestigioase centre de cerceta ri geos-
trategie occidentale s i ruses ti estima nd la cca. 
2.000 numa rul combatant ilor islamis ti care se 
mai afla  î n pozit ii de lupta  la nivelul de ansambu 
al teritoriului sirian. Dupa  “cura t irea” part iala  de 
activismul jihadist a periferiilor s i a zonei rurale 
a capitalei Damasc, armata nat ionala  era, î n ulti-
mele zile ale anului 2017 s i î n primele zilei ale 
noului an 2018, angajata  î n eliminarea prezent ei 
rebele din vestul Damascului, pa na  î n calea de 
tranzit rutier î ntre Damasc s i Beirut, precum s i 
î n sud-estul t a rii, pe port iuni adiacente frontierei 
cu Iordania s i  liniei de demarcat ie care separa  
platoul Golan sirian de restul acestuia, aflat, din 

1973, sub ocupat ia Israelului.  

        

IV 

Peisajul s i morfologia frontului intern sirian, 
as a cum aceasta se prezenta la finele anului 
2017, prezinta  substant iale deosebiri s i reas e-
za ri geografice î n comparat ie cu situat ia existen-
ta  la î nceputul aceluias i an.  

Debutul anului 2017 a fost caracterizat de ur-
ma toarea distribut ie s i component a  a fort elor 
combatante aflate î n dinamica frontului: 

Rebelii islamis ti ai format iunii terorist-jihadiste 
“Ştatul Islamic din Şiria s i Irak” det ineau sub 
control 95.320 kilometri patrat i reprezenta nd 
51,48% din geografia teritoriului nat ional sirian. 
Pe locul secund ca amploare umana  s i logistica , 
se situau “Fort ele Şiriei Democratice” (QUŞD), o 
aliant a  constituita  din arabi s i kurzi sirieni, 
sust inuta  de Ştatele Unite ale Americii s i ava nd 
sub control  35.144 kilometri patrat i, adica  19% 
din teritoriul nat ional, î n vreme ce fort ele guver-
namentale se situau pe locul al treilea, cu o su-
prafat a  controlata  de 31.419 km.p. (17% din te-
ritoriul sirian),  urmate, î n ordine descresca toa-
re, de mozaicul format iunilor rebele tribale, con-
fesionale, partizane sau disdtrictuale opuse regi-
mului Bashar Al-Assad (23.053 km.p, respectiv 
12,4% din teritoriul sirian), unita t i combatante 
mercenare  stra ine, alte fort e rebele indepen-
dente (20.828 km.p adica  11,2% din teritoriul 
nat ional),  apoi  fort ele turce de intervent ie sub 
numele “Operat iunea Şcutul Eufratului” (2.250 
km.p, km.p., respectiv 0,13% din teritoriu) . 

La î nceputul anului 2018, fort ele guvernamen-
tale, sust inute de aliat ii rus i s i  iranieni aveau 
sub control sau sub influent a  103.318 km. adica  
55,8% din teritoriu, aliat a siro-kurda  (QAŞD) 
controla 15.500 km.p. (27.4%), î n vreme ce or-
ganizat ia terorista  “Ştatul Islamic” mai det inea 
controlul î n enclave disparate totaliza nd 5.600 
km.p.(cf. publicat ia  electronica  cotidiana  “An-
Nashra”, Antelias, Liban, 2 ianuarie 2018). 

Cu sprijinul aviat iei militare ruse s i al efective-
lor combatante iraniene, armata nat ionala  se 
afla,  î n primele zile ale noului an, î ntr-o ampla  
ofensiva  de recuperare a teritoriului aflat, î nca  
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sub controlul fort elor rebele, 
unii analis ti s i observatori 
apreciind ca  de o î ncetare 
generalizata  a focului pe 
frontul sirian se va putea 
vorbi doar odata  cu trecerea 
î n al doilea trimestru al nou-
lui an. Ceea ce nu î nseamna  
s i pacificarea Şiriei s i reveni-
rea acestei t a ri la normalita-
te, ata ta vreme ca t nu se va fi 
ajuns la o codificare politica  
a pa cii s i ca t î n Şiria vor con-
tinua sa  se afle fort ele stra i-
ne  ale Federat î ei Ruse, Şta-
telor Unite, Iranului s iTurciei. 

 

V 

Cu doua  sa pta ma ni î nainte de termenul progra-
mat (28-29 ianuare) pentru desfa s urarea, la 
Şoci, a “dialogului de conciliere nat ionala ” î n Şi-
ria, conceput de Vladimir Putin de conivent a  cu 
Turcia s i Iranul, luna ianuarie a fost – chiar daca  
nu s i î n fluxul mediatic de s tiri – marcata  de un 
î ncordat climat conflictual î ntre taberele belige-
rante pe es ichierul sirian care, î n ansamblul lor, 
pun serioase semne de î ndoiala  ca t prives tes te 
credibilitatea declarat iilor festiviste fa cute ata t 
de Moscova, ca t s i de Washington care vorbeau 
de “victoria î mpotriva terorismului”, sau de 
“î ncheierea misiunilor” pe frontul oriental siri-
an. Doua  sunt, î n opinia noastra , semnalele care 
trebuie sa  ret ina  atent ia  s i sa  î ndemne la ret ine-
re atunci ca nd se vorbes te de “victoria siriana ”. 

Este vorba, pe de o parte, de declarat iile venite 
din partea opozit iei siriene – politice s i militare, 
î n egala  ma sura  - prin care aceasta, folosind un 
limbaj care se vrea a fi diplomatic, fa ra  a stra luci 
din acest punct de vedere, vor sa  spuna  ca  nu 
vor fi prezente la Şoci. Nuant a nd, atrage atent ia  
faptul ca  liderul grupa rii “Al-Nussra” (filiala siri-
ana  a organizat iei Al-Qaida) cheama , de la egal la 
egal, opozit ia sa  boicoteze solut iile pe care rus ii 
(dar nu s i americanii) vor sa  le impuna  
“poporului sirian”. O declarat ie  care, subiacent, 
î n lua rile de pozit ie ale oficialilor americani a 
fost “salutara ”, î n vreme ce Moscova o respinge, 

devreme ce, cu put ine sa pta ma ni î nainte, 
anunt a ndu-s i “î ncheierea misiunii î n Şiria” 
Kremlinul evoca tocmai continuarea luptei î m-
potriva Al-Qaida siriana  drept argument – unul 
din mai multele invocate - pentru eternizarea 
prezent ei armate ruses ti î n Şiria. 

La ora ca nd aceste ra nduri sunt scrise, este 
greu de spus daca  declarat ia belicoasa  a opo-
zant ilor privind neparticiparea la “dialogul Şoci” 
este o decizie ireversibila  sau doar o simpla  gi-
rueta  de tactica  . 

Mai important este, î n al doilea ra nd, un alt ele-
ment care, daca  se va confirma, nu va fi  preves-
titor de bine nici pentru sirieni, nici pentru ideea 
pa cii. La 14 ianuarie, Ştatele Unite au anunt at 
punerea î n aplicare a unui plan de constituire, 
î narmare s i instruire  a unei “noi armate siriene” 
formata  din cca. 30.000 combatant i ai aliant ei 
“Fort ele Şiriei Democratice” (Quwa t Suriya Ad-
Dīmūqrātiya – QUSD) , dominată de kurzi şi 
ava nd drept obiectiv declarat, asigurarea con-
trolului pe un teritoriu de peste  35.000 km.p. 
î ntre malul estic al ra ului Eufrat s i frontierele 
dintre Şiria s i Turcia, la nord, s i dintre Şiria s i 
Irak, la nord-est s i la est”. Daca  se t ine seama de 
faptul ca , la Astana, Ştatele Unite agreasera  crea-
rea as a-numitelor “zone de “de-densionare” ai 
ca ror garant i sa  fie, de o parte, America (la fron-
tiera sudica  cu Iordania s i cu Israelul la zona de 
demarcat ie dintre Şiria s i Platoul Golan sirian s i 
“trioul de la Astana (Rusia-Turcia-Iran), decizia 
Adimistrat iei Trump ra stoarna , practic, î ntreaga 
ecuat iei a fragilelor premize create (s i acceptate 
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de tot i “baronii” ra zboiului sirian) pentru a se 
putea concentra pe chestiunile solut iona rii poli-
tice. 

Care au fost replicile la o asemenea decizie 
semnata  de Donald Trump? 

La numai o zi, la 15 ianuarie, prin vocea lui Vla-
dimir Ş amanov, s eful comisiei de Apa rare al Du-
mei, Moscova avertiza ca  ma sura anunt ata  de 
Ştatele Unite “nu va ra ma ne fa ra  o riposta  adec-
vata ”, decizia americana  constituind, din per-
spectiva  moscovita , “o amenint are directa  s i 
inadmisibila  la adresa intereselor vitale ale Fe-
derat iei Ruse”, ea urma rind, “ra sturnarea regi-
mului sirian, sabotarea demersurilor pentru o 
solut ionare politica  a conflictului s i o tentativa  
de schimbare a statu-quo-ului teritorial, demo-
grafic s i social al Şiriei” 

La 16 ianuarie, o sursa  a Aliant ei kurdo-arabe 
QUŞD declara ca  Aliant a multistatala  antiteroris-
ta  condusa  de Ştatele Unite “are î n vedere crea-
rea s i recunoas terea unui sistem federal de orga-
nizare viitoare a Şiriei, î n care aliant a QUŞD sa  
constituie o componenta  fundamentala  î n area-
lul nordic s i de nord-est al teritoriului sirian”. 

Potrivit aceleias i surse (preluata  de “As-Şharq, 
Londra, “Al-Hayat, Londra s i Al-Jazeera, Doha) 
este conceputa  de Administrat ia americana  
drept pilon de constituire, î n perspectiva , a unei 
“rojava” (entitate statala ) a kurzilor, î ntinsa  de la 
Erbil-ul irakian pa na  la t a rmul Ma rii Meditarane. 

La ra ndul sa u, pres edint ia de la Ankara declara, 
prin purta torul sa u de cuva nt, ca  decizia pa rt ii 
americane este inacceptabila , Turcia fiind decisa  
sa  continue “cu toata  fermitatea” lupta î mpotriva 
teroris tilor kurzi, sprijinit i de Administrat ia 
Trump sub pretextul securiza rii frontierelor siri-
ene. Ştatele Unite doresc sa  impuna , î mpotriva 
voint ei turce, o prezent a  kurda  definitiva  pe care 
Turcia nu o va accepta niciodata . La 17 ianuarie 
s i la ora ca nd aceste ra nduri sunt scrise,  agent ii-
le internat ionale de presa  vorbeau despre o imi-
nenta  “operat iune militara  de amploare a arma-
tei turce î n Şiria, pentru alungarea combatant ilor 
kurzi din zonele strategice Idleb-Afrin din nord-
estul teritoriului sirian. 

La 18 ianuarie, dupa  o convorbire cu omologul 
sa u turc Mevlut Çavus og lu. Ş eful diplomat iei 
americane, Rex Tillerson, dezmint ea, î n termeni 

confuzi, intent ia ŞUA de a crea “o 
armata  de frontiera ” la grant ia siria-
no-turca .   

Generalul – demnitar s i s ef al Apa -
ra rii americane, Jim Mattis vorbea 
ca , “odata  cu î nceputul noului an, 
America va avea cu mult mai mult i 
diplomat i pe fronturile de lupta  din 
Şiria s i Irak”. I ntrebat, î n lega tura  cu 
misiunile acestor diplomat i pe fron-
tul de lupta  ministrul american a 
precizat ca  aces tia “vor participa, 
î ntre altele, la act iuni  deminare s i 
instruire a soldat ilor din format iu-
nile QUŞD”, readuca nd, astfel î n ac-
tualitatea, fidelitatea sa fat a  de... 
“diplomat ia  ca ra zboi purtat cu alte 
mijloace” propova duita  de Carl von 
Clausewitz. 

Declarat ii aflate, cu buna  s tiint a , î n 
contradict ie, sau ezita ri ca t prives te 
calea de urmat, î n perspectiva ime-
diata , pe “drumul spre pace?” 
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I n opinia majorita t ii analis tilor, proiectul ame-
rican î n discut ie, departe de a aduce un plus de 
progres î n direct ia stabilita t ii s i pa cii, este de 
natura  sa  deschida  port ile ca tre o perioada  de 
noi tensiuni s i conflicte s i sa  puna  sub semnul 
î ntreba rii chiar s i s ubredele agremente realizate 
la procesul Geneva-Astana privitoare, î ndeosebi, 
la reducerea potent ialului exploziv al ra zboiului 
intern sirian. I n acelas i timp, opt iunea Adminis-
trat iei pentru minoritarii kurzi – ca singur parte-
ner autohton demn de î ncredere – arunca  un 
con de umbra  ca t prives te echidistant a america-
na  î n raport cu celelalte format iuni ale opozit iei 
politico-militare siriene s i consfint es te decizia 
politica  a Washingtonului de a se impune – dupa  
modelul afghan s i irakian – ca o prezent a  milita-
ra  pe termen nedefinit î n Şiria ceea ce, î n defini-
tiv, s terge orice delimitare î ntre strategia Ştate-
lor Unite î n problemele conflictuale ale Orientu-
lui Mijlociu s i proiectele expansioniste ale Krem-
linului î n aceeas i regiune a geografiei politice 
globale. 

Este un truism afirmat ia ca  orice pace succesi-
va  conflictelor militare nu poate avea durabilita-
te deca t î n ma sura î n care ea este, î n final, o pace 
politica . Or, la î nceputul noului an 2018 o ase-
menea pace politica  î n Şiria ra ma ne o perspecti-
va  î ndepa rtata  î n ma sura î n care competit ia din-
tre Ştatele Unite s i Federat ia Rusa  se acutizeaza , 
fa ra  nici un semnal ca  beligerant ii sunt dispus i 
sa  accepte clasica tactica  a compromisului. As-
tfel î nca t noul an are toate perspectivele de a 
aduce o noua  s i la fel de sa ngeroasa  s i distruga -
toare prelungire a unui ra zboi care a la sat î n ur-
ma  aproape o juma tate de milion de mort i. 

 

Munir SALAMEH, Ramallah 

Ş-au spus s i se vor mai spune multe despre de-
cizia noii Administrat ii americane de recu-
noas tere a Ierusalimului drept capitala  a statului 
Israel s i de transfer al ambasadei americane î n 
Israel de la Tel Aviv î n oras ul sfa nt. Decizia lui 
Donald Trum a fost etichetata  drept un act 

“nejustificat”, “nererealist”, o “noua  declarat ie 
Balfour” s i, î n orice caz, o ma sura  care nu este 
conceputa  s i nici nu va putea sa  contribuie la 
netezirea drumului ca tre o pace echitabila  s i du-
rabila  î npre palestinieni s i israelieni. Mai regre-
tabil este, î nsa , ca  manifesta rile de protest care 
au succedat pasului fa cut de Administrat ie, s-au 
soldat, cum era s i de preva zut, cu ma suri de con-
tracarare luate de institut iile israeliene de fort a  
î mpotriva protestatarilor arabi palestinieni, s i 
ca rora le-au ca zut numeroase victime – mort i s i 
ra nit i. Dincolo de aspectele juridice ale deciziei 
americane, se poate vorbi, din acest moment al 
va rsa ii de sa nge, de o latura  etica  s i de responsa-
bilita t i. Deocamdata , î nsa , etica nu se afla  î n re-
lat ii de cordialitate cu politica, interesele s i or-
goliile, iar cei care au condamnat sau au dezavu-
at ma sura decisa  de Administrat ia americana  – 
de la indivizi la comunita t i, organizat ii inter-
nat ionale, pa na  la guverne s i state, inclusiv din 
ra ndul celor care î ntret in relat ii strategice s i de 
aliant a  cu Ştatele Unite – au pus î ntreaga res-
ponsabilitate î n seama liderului de la Casa Alba . 
Este un subiect care poate s i trebuie sa  genereze 
dezbateri s i dialoguri î ndelungate care nu vor fi 
fructuoase deca t î n ma sura î n care acestea vor fi 
animate de buna credint a , de ret inere s i de do-
rint a necosmetizata  de a identifica un modus 
operandi pentru ca, î n pofida tuturor asperi-
ta t ilor s i suspiciunilor, sa  conduca  la o solut ie 
pentru istoricul conflict î ntre arabii palestinieni 
s i statul evreu. 

I ntr-un asemenea context se impune, î nsa , ca 
preopinent ii arabi s i palestinieni, sa  depa s easca  
compexul fatalist al “î nfra ngerii predestinate” al 
“aborda rilor conspirat ioniste” s i sa  analizeze, î n 
mod critic s i auto-critic, ma sura î n care ei î nsis i 
poarta  o parte – s i nu dintre cele mai mici - de 
responsabilitate î n pavarea drumului care, de-a 
lungul deceniilor, a fa cut ca o decizie precum cea 
adoptata  de Donald Trump sa  devina  posibila . 
Desigur, nu poate fi nici ignorata  nici ocolita  rea-
litatea ca  politicile Adiministrat iilor care s-au 
succedat la ca rma Ştatelor Unite ale Americii au 
dovedit o profunda , constanta  s i pa rtinitoare 
aliniere ala turi de Israel s i de politicile sale de-a 
lungul celor 70 de ani scurs i de la crearea Israe-
lului. Recenta decizie a Administrat iei Trump, 
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referitoare la oras ul Ierusalim, nu este un lucru 
nou î n tradit ia pozit iona rii americane fat a  de 
lungul dosar al contenciosului arabo-israelian s i 
palestiniano-israelian. Cu doua  except ii – ce re-
prezentata  de momentul agresiunii tripartitea 
israeliano-franco-britanica  din 1956, î mpotriva 
Egiptului s i, apoi, determinarea guvernant ilor 
israelieni sa  accepte demararea, î n 1990, a  as a-
numitului “proces Madrid” de negocieri cu pales-
tinienii soldate, trei ani  mai ta rziu, cu semnarea 
“Acordurilor de la Oslo – nici unul dintre ameri-
canii care s-au perindat, ca pres edint i, î n Biroul 
Oval, nu a exercitat presiuni sau demersuri de 
natura  sa  determine, din partea guvernant ilor 
israelieni, spiritul echita t ii s i al justit iei distribui-
ta  î n mod echilibrat î n procesul contenciosului 
cu partea palestiniana , inclusiv prin necesara 
abt inere de la pre-condit ionarea procesului de 
pace sau de la intnnsul program al implanta ilor 
de colonii evreies ti î n teritoriile administrate de 
palestinieni. 

I n aceste condit ii, reprezentant ii palestinieni au 
datoria sa  ra spunda  la doua  î ntreba ri pe care, 
î naintea altora, le pune populat ia palestiniana , 
î mpreuna  cu palestinienii din exil: care a fost cri-
teriul care a determinat conducerea palestiniana  
– a Organizat iei de Eliberare a Palestinei, a 
mis ca rii Fatah s i a Autorita t ii Nat ionale Palesti-
niene – sa  accepte pariul pe care l-au pus pe cali-
tatea Ştatelor Unite de mediator neutru s i garant 
al pa cii s i, mai mult, sa  se cramponeze de acest 
pariu de-a lungul a peste un sfert de secol de la 
demararea procesului de negociere politica  pa-
lestiniano-israeliana ? 

Analiza acestor î ntreba ri nu sugereaza  î n nici 
un caz  ca  ra spunsurile care le vor fi date, trebuie 
sa  izvorsca   din sau sa -i conduca  pe palestinieni 
la atitudini de inamicit ie fat a  de Ştatele Unite ca-
re, î n definitiv, nu sunt doar o mare putere a ge-
ostrategiei s i politicilor globale, ci sunt, î n acelas i 
timp, un stat suveran care î s i elaboreaza  politici-
le s i deciziile î n execitarea tocmai acestor prero-
gative supreme ale suveranita t ii nat ionale î n fo-
losul prioritar al societa t ii americane, al prospe-
rita t ii, securita t ii, culturii s i stilului propriu de 
viat a . 

Pe de alta  parte, conducerii palestiniene  – fie ca  

este vorba de Organizat ia de Eliberare a Palesti-
nei, de mis carea Fatah sau de Autoritatea Nat io-
nala  – î i revine î ndatorirea, daca  nu chiar obli-
gat ia de a recunoas te ca  este, la ra ndul sa u, res-
ponsabila  de forma, cont inutul s i finalita t ile de-
ciziilor americane s i aceasta î n ma sura î n care, 
prin pozit iile sale politice, prin lipsa de coeziune 
interna  s i prin distant area flagranta  de realita t ile 
profunde ale societa t ii, dar s i prin clivajul care 
separa  corpusul palestinian, î n ansamblu, a con-
tribuit, indirect, la pozit ionarea Administrat iilor 
americane fat a  de dosarul Orientului Mijlociu 
arab s i la deciziile s i ma surile care au derivat din 
aceasta. 

Nu Administrat ia americana  s i nici Israelul, ci 
conducerea palestiniana  a acceptat s i a promo-
vat sine-die abordarea, î n cursul negocierilor 
pentru Acordul Oslo din 1993, a unor dosare 
fundamentale precum cel al Ierusalimului, al re-
fugiat ilor, al coloniilor evreies ti din teritoriile 
autonome sau al frontierelor viitorului stat pa-
lestinian. Ama narea s-a transformat î n statu-quo 
ca ruia  aceeas i conducere palestniana  î i este, as-
ta zi, prizoniera . 

I n acelas i “proces Oslo” strategii s i decident ii 
palestinieni nu s i-au fundamentat tactica tratati-
velor pe reperele de drept internat ional, respec-
tiv rezolut iile pertinente ale  Consiliului de Şecu-
ritate, ale Aduna rii Generale a ONU s i ale organi-
zat iilor s i agent iilor internat ionale ale Organi-
zat iei Nat iunilor Unite, permit a nd, astfel, preopi-
nentului la negocieri sa  eludeze referent ialul ju-
ridic internat ional s i sa  canalizeze tratativele de 
o traiectorie a tergiversa rilor s i discut iilor lipsite 
de cont inut s i fundamentare juridica . 

Campania diplomatica  internat ionala , nu lipsita  
de rezultate pozitive ca t prives te atragerea sim-
patiei comunita t ii internat ionale pentru proiec-
tul statului palestinian s i acceptarea acestuia ca 
membru – observator sau cu drepturi depline – 
î n organizat ii, organisme s i agent ii internat iona-
le nu este suficienta  pentru a scuza corupt ia, de-
teriorarea nivelului de trai al populat iei din Cisi-
ordania s i lipsa orica ror init iative notabile î n di-
rect ia pa cii. Astfel  ca , aflata  î ntr-o stare juridica  
anormala , adica  de pierdere a legitimita t ii dato-
rata  paraliza rii procesului democratic de alegere 
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a conducerii s i a 
forurilor legislativ 
s i executiv, Autori-
tatea Nat ionala  Pa-
lestiniana  nu a fa -
cut deca t sa  conso-
lideze percept ia 
negativa  care exis-
ta  la nivelul socie-
ta t ii palestiniene s i 
anume aceea ca , 
departe de a aduce 
mult as teptata pa-
ce, Acordurile de la 
Oslo, din septem-
brie 1993, au avut 
drept unic rezultat 
consacrarea carac-
terului “perpetuu” 
al autonomiei s i al 
Autorita t ii Plaestiniene care, la ra ndul sa u, a ac-
ceptat acest statut al unei tranzit ii fa ra  perspec-
tive de î ncheiere s i fa ra  o viziune clara  asupra a 
ceea ce aceasta  î ncheiere va î nsemna. 

Este evident ca  starea de imobilism î n care se 
afla  procesul politic de negociere a pa cii cu Isra-
elul nu poate fi atribuita , cauzal, exclusiv statului 
evreu, unul din factorii decisivi care contribuie 
la ment inerea acestui statu quo rega sindu-se, î n 
primul ra nd, î n lipsa voint ei politice din partea 
elitelor politice palestiniene – fie ca  vorbim des-
pre mis carea islamista  Hamas, fie de Autoritatea 
Nat ionala , Mis carea Fatah sau Organizat ia de 
Eliberare a Palestinei – de a se angaja î ntr-un 
serios proces de reconciliere s i refacere a uni-
ta t ii palestiniene î n jurul unui program unic care 
sa  faca  din partea palestiniana  un negociator 
credibil s i acceptabil. 

Asta zi, situat ia din teritoriile palestiniene auto-
nome s i, punctual, a legitimita t ii Autorita t ii 
Nat ionale reprezinta  un subiect controversat, 
daca  nu chiar contestat î n mod explicit. Astfel, 
pres edintele Mahmud Abbas a fost ales î n anul 
2005, mandatul sa u expira nd î n luna ianuarie 
2009, cu doi ani mai î nainte de sosirea î n Orien-
tul Mijlociu a “prima verii arabe”. Mahmud Abbas 
s i-a prelungit prerogativele cu î nca  un an, pa na  
î n ianuarie 2010, termen, deasemenea expirat 

fa ra  sa  se fi creat perspectiva unor noi alegeri 
prezident iale. O situat ie similara  este valabila  s i 
î n cazul Consiliului Legislativ Palestinian 
(Parlamentul), al ca rui mandat legal a expirat î n 
2010. Potrivit normelor comune ale orica rei de-
mocrat ii funct ionale, legitimitatea legislativa  s i 
executiva  a Autorita t ii Nat ionale Palestiniene 
poate fi contestata . Dar situat ia de facto existen-
ta  î n teritoriile autonome sau î n lega tura  cu 
aceasta  – conflictul care opune cele doua  princi-
pale mis ca ri politico-militare Fatah s i Hamas s i 
scindarea pe care acesta a provocat-o î n sa nul 
populat iei palestiniene, ecoul pozitiv pe care l-a 
avut recunoas terea statului palestinian de ca tre 
parlamentele statelor membre ale Uniunii Euro-
pene s i primirea acestuia ca membru observator 
al Organizat iei Nat iunilor Unite care au calmat, 
î n buna  ma sura , tendint ele protestatare s i re-
vendicative ale populat iei sau trecerea proble-
mei palestiniene pe un plan secund î n ierarhia 
priorita t ilor politice ale comunita t ii regionale s i 
internat ionale – trebuie abordata  s i dintr-o alta  
perspectiva  care permite o mai buna  î nt elegere 
a “spiritului palestinian” . 

Mis carea Palestiniana  are nevoie de ajutor. Ş i 
acesta poate fi primit, cu condit ia ca, î nainte de 
toate, elitele politice palestiniene sa  se ajute pe 
sine î nsele. 
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Ambasador  prof. Dumitru 
CHICAN 

Anul 2011, urmat de mobiliza-
rea globala   pentru combaterea 
fenomenului terorist de inspi-
rat ie doctrinara  islamica  a mar-

cat, î n acelas i timp, debutul unei expansiuni as-
cendente a islamului politic î n contextul peisaju-
lui ideologic, politic, social s i securitar al Orien-
tului Mijlociu. Acest fenomen a cunoscut o rapi-
da  diseminare î n plan geografic, desfa s urata  pe o 
larga  plaja  de mis ca ri s i orienta ri, de la acapara-
rea puterii politice î n Tunisia s i Egipt, pa na  la 
revivalismul acut al extremismului violent bazat 
pe temelia unei agresive politiza ri a factorului 
politic,  î ntruchipata , la apogeu,  î n forma insti-
tut ionala  a “Ştatului Islamic” din Şiria s i Irak.. 

Fenomenul “prima verii arabe” s i conflictele mi-
litare s i confesionale care i-au succedat au avut, 
printre alte consecint e, o reproblematizare a si-
tuat iei generale a Orientului Mijlociu din punct 
de vedere geopolitic, prin aducerea î n plin plan a 
unor noi rivalita t i î n configurat ia geografiei poli-
tice regionale, î n fruntea acestora situa ndu-se, 
cu o ofensivitate fa ra  precedent, “ra zboiul prin 
interpus i” î ntre sunnismul wahhabit saudit s i 
s iismul duodeciman iranian, confruntare care a 
redesenat î n buna  ma sura  echilibrele de fort e s i 
sistemele de aliant e la nivelul Orientului Mijlociu 
- o ret ea î n care s-au implicat, î n funct ie de inte-
rese s i calcule nat ionale s i ideologice, s i alte sta-
te mai put inactive, pa na  atunci, î n economia con-
flctuala  a regiunii. Ş i este vorba de Turcia, Egipt, 
Qatar, ca actori regionali, pe de o parte s i de ac-
tori extra-regionali ava nd î n primul es alon Ştate-
le Unite ale Americii, Federat ia Rusa  s i alte state, 
î ndeosebi din arealul geografic al juma ta t ii occi-
dentale a continentului european. 

Ingerint ele externe simultane sau succesive î n 
evolut iile de pe es ichierul  Orientului Mijlociu s i 
sust inerea de ca re acestea a largului caleidoscop 
de grupuri sectare s i ideologice  aflate î n relat ii 
conflictuale au contribuit masiv ata t la ada ncirea 
clivajelor interconfesionale, ca t s i la aparit ia 
unor noi linii de diviziune s i fragmentat ie de na-

tura  conflictuala , î n vreme ce transformarea ar-
gumentelor s i legitimiza rilor religioase î n unelte 
s i instrumente de sust inere a luptelor politice s i 
a competit iei geopolitice a avut, la ra ndul sa u, 
drept consecint a   proliferarea unei largi game de 
extremisme, simultan cu localizarea s i polariza-
rea conflictelor interne din t a ri precum Şiria, 
Irak, Yemen sau Libia, ceea ce a î nsemnat, î n ulti-
mii ani, chiar punerea î n discut ie a existent ei s i a 
viitorului minorita t ilor religioase s i confesionale 
s i a relat iilor de conexistent a  dintre acestea. 

Asta zi, la  s apte ani la explozia “prima verii ara-
be”  s i la patru ani  de existent a  a “neo-
califatului” musulman din Levant, raportul care 
exista  î ntre formele de  manifestare a religiei s i 
religiozita t ii, pe de o parte, s i sfera politicului î n 
regiunea Orientului Mijlociu, pe de alta  parte,  
prezinta  trei cararcteristicii definitorii. Este vor-
ba, î n primul ra nd, de polarizarea religioasa  s i 
separarea, pe criterii de ostilitate, î ntre comuni-
ta t ile religioase, proces care a dus la o multipli-
care s i diversificare a  formelor de relat ionare 
î ntre laic s i religios, respectiv î ntre stat s i religie, 
cu toate iradierile conflictuale care deriva  din 
acest fenomen. Este vorba, î n al doilea ra nd, de 
profundele prefaceri care au survenit î n peisajul 
islamului politic, concretizate, î ndeosebi, prin 
multiplicarea traiectoriilor urmate î n procesul 
evolutiv al acestuia s i desfa s urate de-a lungul 
unor coordonate diferent iate merga nd de la la 
as a-numitul “islam moderat” pa na  la radicalizare 
extrema  ca î n cazul mis ca rii Frat ilor Musulmani 
s i a miriadelor de grupuscule extremiste deriva-
te, ideologic s i doctrinar, din aceasta, ori,  ca î n 
cazul implica rii politice a mis a rilor salafiste, sau, 
î n sfa rs it, ca î n cazul dichotomiei local-global, 
precum î n cazul mis ca rilor jihadiste. Este vorba, 
î n al treilea ra nd, de impactul direct al contextu-
lui geopolitic î n reconfigurarea relat iilor s i 
pozit iona rilor î ntre religie s i politica , precum î n 
cazul raporturilor dintre s iismul islamic s i mino-
rita t ile cres tine  care constituie entita t ile confe-
sionale cele mai numeroase î n societa t ile cu de-
mografie majoritara  islamica . 

* 
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Exista  suficiente rat iuni care permit afirmat ia 
ca  regresul î nregistrat de radicalismul islamic cu 
î ncepere din anii ’90, adica  odata  cu î ncheierea 
ra zboiului civil din Algeria s i pe fondul ciocniri-
lor violente î ntre entita t ile radicale islamiste s i 
regimurile totalitare a contribuit substant ial la 
aparit ia s i diseminarea rapida  a unor noi forme 
de manifestare a religiozita t ii î ntre care, nu  î n 
ultimul ra nd, se cuvine ment ionata  aparit ia unor 
noi lideri-predicatori proiectat i î n prim-planul 
viet ii sociale de ca tre televiziuni s i mijloacele de 
socializare, apoi aparit ia predicatorilor-femei, cu 
o mare audient a  î n intimitatea opiniei publice 
sau, î n sfa rs it, ascensiunea noului fenomen al 
implica rii s i atragerii tinerei generat ii la islamul 
militantist prin mijlocirea s i sub obla duirea  fun-
dat iilor de caritate, a as eza mintelor cu caracter 
educat ional s i a diverselor forme de voluntariat 
î n folosul obs tesc dar urma rind, î n final, derula-
rea intensa  a as a-numitei da’wa – misionarismul 
islamic de convertire la activismul s i misionaris-
mul religios cu finalitate politica . 

I n perioada anilor care au precedat declans area 
“prima verii arabe” a putut fi constatata  aparit ia 
s i ascensiunea î n societa t ile arabo-islamice din 
Orientul Mijlociu s i nordul continentului african 
a unei   veritabile  campanii de mobilizare religi-
oasa  similara  celei promovate de tele-
evanghelis tii americani, dar care, î n lumea Ori-
entului Mijlociu, a permis mis ca rilor salafiste s i 
neofundamentaliste islamice o activa  ofensiva  
de resuscitare a lecturii tradit ionaliste a textelor 
sacre, dar  s i  de activism social care s-a dovedit, 
de cele mai multe ori, mai incisiv s i mai atractiv 
deca t cel desfa s urat de “religia oficiala ” s i de in-
stitut iile statale. Şuntem martori la  ascensiunea 
unui curent pe care unii cerceta tori l-au numit 
cu sintagma “Islam de piat a ”  care prezinta  doua  
fat ete contrarii. Pe de o parte, este permisiv la 
muzica pop s i heavy metal, la prezent a – timida  - 
a femeilor î n bikiny, pe plaje, la liberalizarea 
dreptului femeii de a conduce automobilul sau la 
deschiderea fat a  de introducerea televiziunii s i a 
cinematografiei î n Arabia Şaudita , ceea ce i-a de-
terminat pe unii autori sa  vorbeasca  de î ncepu-
tul “erei post-islamiste”. Pe de alta  parte î nsa , 
aceasta  fronda  î mpotriva tradit ionalismului s i 
supremat iei scripturilor sacre a fost î nta mpinata  

cu violent a  de orienta rile conservatoare islami-
ce care, î n riposta , au declarat toate aceste as-
pecte drept “bid’a”, adica  na scociri nepermise s i 
au readus î n î ndiscut ie termenii de kufr s i kāfir 
traductibili prin “erezie” s i “eretic” – delict care, 
potrivit rigorismului impus de jurisprudent a re-
ligioasa  islamica  este pasibil de excomunicare s i, 
in extremis, de condamnarea la moarte – adica   
tocmai practicile acreditate s i supralicitate de 
ca tre o grupare precum Ştatul Islamic / Da’ish.  

Fragmentarea s i polarizarea fenomenului reli-
gios î n î ntregul areal al Mashreqului s i al Mag-
hrebului  arab din nordul continentului african s
-a reflectat î n mod deloc neglijabil asupra orien-
ta rii, adapata rii s i configura rii manifesta rilor s i 
rivalita t ilor geopolitice î n care au fost antrenat i, 
pe de o parte, factorii militantismului islamic 
politizat – de la mis ca rile moderate pa na  la cele 
teroriste conservatoare –s i actorii globali aflat i 
î n relat ii de aliant e fluctuante cu actorii regio-
nali. La modelarea manifesta rilor cu dimensiune 
geopolitica  a contribuit, î n egala  ma sura , ascen-
dent a s i expansiunea teritoriala  s i doctrinara  a 
fenomenului terorist propriu grupa rii Ştatului 
Islamic care, pentru prima oara  î n istoria mo-
derna  a societa t ii umane, a impus, î n react ie, 
conceptul de coalit ie antiterorista  transnat iona-
la  s i multistatala  care, ava nd drept obiectiv de-
clarat eradicarea jihadismului radical, a urma rit, 
cu aceeas i acribie, implementarea unor finalita t i 
politice s i geopolitice de penetrare s i diseminare 
a influent ei s i controlului marilor actori î n 
aceasta  sensibila  regiune a lumii care, î nca  o da-
ta , a devenit un pivot al axelor pe care se des-
fa s oara  noul ra zboi rece s i competit ia pentru 
prefigurarea ordinii globale. 

Chiar daca  structurile jihadist-teroriste au sufe-
rit î nfra ngeri majore pe fronturile de lupta , este 
de la sine î nt eles ca , î n regiunea MENA, ponde-
rea, activismul s i influent a factorului religios nu 
vor dispa rea, ca uta nd, dimpotriva , noi aborda ri 
s i noi maniere de adaptare la evolut iile politice 
s i geopolitice, astfel î nca t se poate spune ca  in-
tersecta rile dintre factorul religios s i manifesta -
rile geopolitice vor continua sa  se deruleze s i sa  
ment ina  aceasta  regiune î ntr-o stare de instabili-
tate propice pentru orice evolut ii imprevizibile.  
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Laurențiu SÎRBU 

Rusia arunca  cu acuzat ii î n toate direct iile î n 
î ncercarea de a descifra cine anume a atacat ba-
za aeriana  Khmeimim s i baza navala  Tartus din 
Şiria cu ajutorul unor drone improvizate, ghidate 
de dispozitive GPŞ - î n ceea ce pare a fi primul 
atac coordonat de acest tip din istorie. 

Niciuna dintre cele 13 drone î nca rcate cu obuze 
nu s i-a atins t inta - fort ele ruse au respins aceste 
atacuri cu ajutorul rachetelor anti-aeriene sau 
prin interceptarea lor cu ajutorul echipamente-
lor de ra zboi electronic, prelua nd astfel controlul 
lor direct. I n plus, aceste atacuri au venit la mai 
put in de o sa pta ma na  dupa  un atac asupra unei 
baze aeriene din Şiria î n care doi soldat i rus i s i-
au pierdut viat a s i mai multe avioane militare au 
fost avariate.  

Mass media din Rusia a prezentat pe larg ima-
gini cu atacul fort elor ruse asupra satului Mu-
azzara, de unde au fost lansate atacurile cu dro-
ne, sust ina nd ca  autorii acestora au fost elimi-
nat i.  

Dupa  cum relateaza  publicat ia The National In-
terest, Moscova pare a crede ca  grupurile mili-
tante din Şiria din spatele acestor atacuri au be-
neficiat de asistent a  din partea unor alte state, 
inclusiv de imagini s i informat ii provenite de la 
satelit ii de spionaj. Mai mult, Moscova a insinuat 
ca  Ştatele Unite, Turcia s i Ucraina ar fi fost impli-
cate î n aceste atacuri. 

I n ceea ce prives te Turcia î nsa , Kremlinul a re-
tractat imediat orice insinuare ca nd, pres edinte-
le Putin le-a declarat explicit jurnalis tilor la Mos-
cova ca  Turcia nu a fost implicata . I n plus acesta 
nici nu a acuzat direct Washingtonul de implica-
re.  

„Acestea au fost doar o serie de provoca ri cu 
scopul de a deraia î nt elegerile anterioare dintre 
pa rt ile implicate î n Şiria. I n al doilea ra nd, aces-
tea au vizat relat iile pe care le avem cu partene-

rii nos tri - Turcia s i Iran. A fost o î ncercare de a 
distruge aceste relat ii. Avem o î nt elegere perfec-
ta  a acestui fapt s i vom act iona î n solidaritate”, a 
declarat liderul de la Kremlin.  

„Este imposibil ca aceste drone sa  fi fost dezvol-
tate î ntr-un mod improvizat”, a declarat Gen. Ma-
ior Alexander Nokikov, s eful Biroului Ş efului de 
Ştat Major al armatei ruse pentru Dezvoltarea 
Vehiculelor Aeriene Autonome, î n data de 11 ia-
nuarie. „Aceste drone au fost dezvoltate s i folosi-
te de ca tre expert i cu abilita t i speciale dezvoltate 
î n t a rile ce produc s i utilizeaza  î n mod sistematic 
UAV (drone)”.  

Dupa  cum noteaza  editorul publicat iei National 
Interest, Dave Majumdar, ministerul de Apa rare 
al Rusiei nu neaga  faptul ca  majoritatea compo-
nentelor folosite pentru fabricarea acestor drone 
- ce au o raza  de act iune de aproape 100 de km s i 
pot transporta ca te 10 bombe de mici dimensi-
uni - sunt disponibile î n comert . Moscova î nsa  
sugereaza  ca  modul î n care aceste aparate au 
fost concepute, construite s i lansate - fa ra  a 
ment iona munit ia speciala  folosita  - reprezinta  
indicii cum ca  autorii acestui atac au beneficiat 
de asistent a  externa . 

 „Pentru a produce astfel de drone, unele com-
ponente, precum motorul, unita t ile de direct ie, 
bateriile electrice, putea fi achizit ionate din co-
mert ”, a afirmat Nokikov. „Cu toate acestea, 
asamblarea s i utilizarea acestor componente î ntr
-un singur sistem necesita  o prega tire speciala , o 
cunoas tere s tiint ifica  î nalta  s i o experient a  prac-
tica  î n producerea acestor aparate”.  

I n plus, Moscova sust ine ca  softul necesar coor-
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dona rii unui asemenea atac precis asupra baze-
lor armatei ruse ar fi necesitat informat ii de na-
vigat ie specializate - dincolo de informat iile dis-
ponibile pe internet. „Pentru ca dronele sa  poata  
lansa/utiliza armamentul cu care au fost dotate 
este nevoie de un software special”, a continuat 
Nokikov. „Grupa rile militant ilor ar fi trebuit sa  
primeasca  coordonatele exacte ale t intelor lor s i 
sa  t ina  cont de numeros i parametri precum alti-
tudinea, viteza de zbor, direct ia s i viteza va ntu-
lui - pentru ca aceste drone sa  fie eficiente”.  

I n concluzie, grupa rile militant ilor din Şiria au 
capabilita t i tehnice dincolo de as tepta rile Krem-
linului, iar Rusia nu accepta  posibilitatea ca 
aces tia sa -s i fi dezvoltat asemenea capabilita t i î n 
mod independent. 

 „Faptul ca  teroris tii au primit o tehnologie ata t 
de avansata  î n ceea ce prives te asamblarea s i 
programarea dronelor reprezinta  o dovada  ca  
amenint a rile la adresa fort elor noastre nu sunt 
limitate de granit ele Şiriei”, a concluzionat gene-
ralul rus. 

Chiar daca  rus ii au aflat de unde a fost lansat 
atacul s i de ca tre cine - satul Muazzara, din zona 
Idlib, s i de ca tre gruparea Ahrar-Ash-Şham - ofi-
cialii armatei ruse nu au retractat acuzat iile im-
plicite anterioare cum ca  Ştatele Unite au fost 
complice î n acest atac. 

 „Este o coincident a  ciudata  ca  î n timpul atacu-
lui cu drone asupra bazelor noastre din Şiria, un 
avion de recunoas tere american Poseidon a sur-
volat zona Mediteranei peste patru ore la o alti-
tudine de 7,000 de metri”, a relatat agent ia de 
presa  Tass, cita nd o sursa  din interiorul ministe-
rului rus de Apa rare.  

Mai recent î nsa , oficialii rus i au insinuat faptul 
ca  Ucraina ar fi putut juca un rol î n aceste ata-
curi. „Ar trebui sa  ne uita m tipul de munit ia cu 
care au fost dotate aceste drone. Acestea tran-
sportau explozibil improvizat de dimensiuni 
mici, de 400g - fiecare drona  transporta nd ca te 
zece astfel de obuze. Cerceta rile preliminare au 
indicat ca  î n compozit ia lor a fost folosit un ex-
plozibil avansat, de tipul PETN - ce este produs 
î n anumite t a ri, printre care s i Ucraina. Acest tip 
de material explozibil nu poate fi produs î ntr-un 
mod improvizat, sau extras din alte tipuri de 

munit ie”, a declarat Novikov.  

  

Olga Oliker, director î n cadrul Centrului pentru 
Ştudii Internat ionale Ştrategice, a declarat pen-
tru National Interest ca  o parte din acuzat iile 
Rusiei par excesive, fiind determinate de 
„percept ia ca  sistemele avansate cu care erau 
dotate aceste drone indica  faptul ca  grupa rile 
militante din Şiria au beneficiat de asistent a  ex-
terna ”, s i alimentate de „paranoia ce provine din 
faptul ca  Turcia, Ştatele Unite s i Rusia sust in 
grupa ri diferite î n conflictul civil din Şiria”. I n 
plus, mai mult i expert i occidentali sunt de pa re-
re ca  Moscova subestimeaza  gradul de sofistica-
re s i expertiza tehnica  a grupa rilor militante - 
supraestima nd î n acelas i timp dificultatea de a 
obt ine accesul la tehnologiile necesare unui as-
tfel de atac. 

„Ceea ce este surprinza tor este faptul ca  astfel 
de atacuri nu au avut loc mai devreme”, sust ine 
George Beebe, director î n cadrul Center for Nati-
onal Interest s i fost director î n cadrul CIA. 
„Aceasta  tehnologie poate fi achizit ionata  liber, 
s i contrar afirmat iilor rus ilor, nivelul de experti-
za  necesar pentru a duce la î ndeplinire un astfel 
de atac nu este ata t de sofisticat. Ştatele Unite au 
adoptat aceasta  strategie a atacurilor executate 
de drone autonome î ntr-un moment ca nd put ine 
t a ri dispunea de aceasta  tehnologie, dar am fa -
cut acest lucru fa ra  a lua î n calcul ce se va î nta m-
pla ca nd adversarii nos tri s i actorii non-statali 
vor avea acces, î n mod inevitabil, la aceasta  teh-
nologie. Atacul din Şiria reprezinta  o avanpremi-
era  la ceea ce î n cura nd ne va pas te s i pe noi”, a 
declarat fostul oficial american.  

Una din concluziile acestor atacuri ar putea fi 
deci ca  lumea a intrat deja î ntr-o noua  era  
„minunata ”, unde aproape orice astfel de grup, 
orica t de mic, are acces la un astfel de armament 
extrem de sofisticat.  

 Articol publicat iniţial de cotidianul Adevărul, 
www.adevarul.ro 
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Dinu COSTESCU 

“Lupta” pentru pacificarea Şiriei s i competit ia 
î ntre marii actori regionali s i internat ionali im-
plicat i î n acest proces se desfa s oara  de mai mult 
timp, intensifica ndu-se î n ultimele luni ale anului 
trecut, pe trei principale paliere care, cel put in 
aparent, sunt echilibrate ca t prives te obiectivele 
s i mijloacele necesare de atingere a acestora. Es-
te vorba de “procesul Geneva”, î n care, pe baza 
rezolut iei 2254, Organizat ia Nat iunilor Unite 
apare drept garant al pa cii siriene s i al acorduri-
lor la care se va putea ajunge î n acest sens. Este 
vorba, î n al doilea ra nd, de “procesul Astana” ca-
re este pus sub o tripla  garant ie din partea Fede-
rat iei Ruse, Turciei s i Iranului, cu  o simbolica  
implicare  internat ionala . Cea de-a treia cale este 
reprezentata  de “Procesul Şoci” pentru dialog de 
reconciliere nat ionala  î n Şiria, init iat de Moscova 
s i pentru a ca rui prega tire partea rusa  a des-
fa s urat o intensa  campanie diplomatica  de atra-
gare a sust inerii s i auspiciilor comunita t ii inter-
nat ionale. 

I n acest context, demersurile mediatorului in-
ternat ional Ştaffan De Mistura pentru convoca-
rea, la 21 ianuarie, a unei noi runde – a noua – 
din procesul Geneva, au trecut, vremelnic, pe un 
plan secund, atent ia opiniei publice s i a cancela-
riilor internat ionale fiind  acaparata  de 
“evenimentul Şoci” cu o participare estimata  de 
cca. 1500 de persoane. Despre cine sunt aces tia 
s i dupa  ce criterii au fost select ionat i s-a vorbit 
mai put in s i, mai ales, cu accente critice, î n con-
dit iile î n care din lista de principiu a partici-
pant ilor  au fost exclus i reprezentant ii unei im-
portante componente a opozit iei siriene, respec-
tiv cei ai minorita t ii kurde reunit i sub stindardul 
organizatoric al “Unita t ilor pentru Apa rarea Po-
porului” s i al “Fort elor Şiriene Democratice 
(QAŞD), care det in controlul asupra a cca. 35% 
din teritoriul nat ional sirian. 

La sfa rs itul lunii decembrie 2017 s i odata  cu 
trecerea î n noul an 2018, nu au fost put ini 

analis tii care, î ncerca nd, dupa  tradit ie, sa  faca  o 
revenire panoramica  la cele mai importante eve-
nimente care au marcat es ichierul internat ional 
s i regional, al Orientului Mijlociu, sau la ceea ce 
poate aduce nou anul 1918, au estimat, poate 
prea entuzias ti, ca  cele noua  runde ale procese-
lor Geneva s i Astana, precum s i, cu deosebire, 
init iativa conferint ei pentru conciliere nat ionala  
de la Şoci, pe litoralul rusesc al Ma rii Negre, mar-
cheaza , pentru Şiria, î nceputul sfa rs itului real 
pentru ra zboiul civil s i trecerea la etapa pacifica -
rii s i reconstruct iei unei t a ri distruse de-a lungul 
celor s apte ani de ra zboi.  

I n aceste condit ii s i pe un fundal tulburat î n ca-
re se rega sesc evolut iile î n desfa s urare pe fron-
tul operat iunii militare turce î mpotriva enclavei 
kurde Afrin din nord-estul extrem al teritoriului 
sirian, escaladarea confrunta rilor violente î n es-
tul oazei Ghouta a capitalei siriene unde au loc, 
de mai multe zile, intense atacuri ale armatei si-
riene asupra pozit iilor det inute de format iuni ale 
opozit iei s i absent a de la Şoci a unei bune pa rt i a 
opozit iei sirienela 29-30 ianuarie au avut loc, î n 
stat iunea turistica  Şoci de pe litoralul rusesc al 
Ma rii Negre, lucra rile reuniunii pentru “dialog 
nat ional sirian”. 

I ntr-o portretizare sintetica  a obiectivelor aces-
tei init iative se pot ret ine urma toarele: 

- “Dialogul de la Şoci”- conceput ca alternativa  
opusa  s i concurent iala  la “procesul Gene-
va” (patronat, î n spiritul sa u, de ONU s i sust inut 
de de comunitatea occidentala  î n frunte cu Ştate-
le Unite) - ar trebui, î n viziunea lui Vladimir Pu-
tin aflat î n pragul unui nou examen electoral 
prezident ial, sa  faca  din 2018 un an al realiza rii 
“pa cii  politice” î n Şiria, o pace care sa  asigure, î n 
acelas i timp, reconcilierea nat ionala  dar s i 
ment inerea lui Bashar Al-Asad ca o prezent a  ac-
tiva  î n viitoarea configurat ie a es ichierului in-
tern sirian; 

- Impunerea Federat iei Ruse ca unicul 
“pacemaker” s i, î n consecint a , monopolizarea de 
ca tre Mosova a  pa rghiilor decizionale î n geopo-
litica siriana . Chiar daca , pe front, glasul armelor 
continua  sa  se auda  î n tonalita t i acute, Vladimir 
Putin vrea ca, la pacea politica  deja anunt ata , sa -
s i adauge î n palmares s i o î ncheiere victorioasa , 
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fie s i part iala , a conflictului militar,  care sa  pre-
fat eze intrarea lui Vladimir Putin î n cursa pentru 
un nou mandat prezident ial la apropiatele ale-
geri din luna martie. O asemenea victorie ar adu-
ce candidatului Putin un valoros capital de ima-
gine, care sa  fie investit î n confruntarea cu opo-
zant ii interni s i cu inamicii exteriori, inclusiv, 
sau î n primul ra nd, adversarii juca tori î n chesti-
unea siriana  pe es ichierul Geneva-ONU. Pacea 
siriana  trebuie sa  fie, ca atare, o pace ruseasca  
prin care, mai presus de toate rundele anterioa-
re de negocieri desfa s urate prin capitalele lumii 
– fie ca  este vorba de Geneva, de Astana, Viena, 
Ryad, Bruxelles, Istanbul s .a.- sa  nu fie percepute 
– î n comparat ie cu Şoci – deca t ca  simple trepte 
pentru revenirea lui Vladimir Putin s i a Rusiei î n 
es alonul de frunte al celor care decid viitorul s i 
soarta lumii la nivel planetar. 

La 27 decebrie, dupa  discut ii avute î n Rusia, cu 
reprezentant i ai opozit iei siriene din “platforma 
Moscova”, s eful diplomat iei ruse, Şerghei La-
vrov, a adresat un avertisment prin care atra gea 
atent ia asupra consecint elor pe care le pot avea 
tentativele de tergiversare sau de î mpiedicare a 
“congresului reconcilierii nat ionale siriene” de la 
Şoci. Punerea î n garda  fa cuta  de Şerghei Lavrov 
survine dupa  ce, anterior, cca. 40 de format iuni 
ale rezistent ei armate s i ale opozit iei siriene po-
litice anunt asera  ca  nu vor lua parte la congres, 
pozit ie argumentata  prin aceea ca  Moscova do-
res te sa  transforme acest aveniment î ntr-un pri-
lej de a obt ine legitimarea de ca tre “tot i sirienii” 
a statu-quo-ului creat prin instituirea unei pre-
zent e militare permenente a Federat iei Ruse î n 
Şiria. I n context, Şerghei Lavrov a precizat ca  
obiectivul fundamental al dialogului de la Şoci î l 
constituie stabilirea unei largi baze reperezenta-
tive de demarare a unui larg proces de reforme 
constitut ionale asupra ca ruia sa  convina  toate 
pa rt ile siriene implicate î n conflictul intern. 

Aprehensiunile manifestate de liderii opozit iei 
siriene au la baza  suspiciunea ca , vorbind despre 
un dialog la care sa  participe “toate” componen-
tele etnice, confesionale, tribale, provinciale s i 
sociale ale poporului sirian – as a cum prevede, 
de altfel, rezolut ia 2254 adoptata  la “runda Ge-
neva 1” a procesului de negociere, interlocutorii 
rus i au lansat, î n acelas i tomp, necesitatea de 

continuare a luptei pa na  la eliminarea format iu-
nii “Djabhat Al-Nussra” - ramura siriana  a ret elei 
Al-Qaida. Or aceasta este apreciata  î n mediile 
opozit iei drept un semnal de s antaj al ca rui sens 
este acela ca  î n cazul î n care opozit ia nu se va 
angaja î n procesul Şoci, Rusia are capacitatea s i 
potent ialul necesar pentru a-s i continua ra zbo-
iul s i a  obliga fort ele opozit iei sa  se conformeze 
cerint elor procesului de pace as a cum acestea 
sunt formulate s i patronate de Moscova. 

Dialogul de la Şoci este umbrit s i de faptul ca  
Federat ia Rusa  nu a prezentat, î nca , spre dezba-
tere, un proiect clar privind reconstruct ia post-
conflict. Des i unele mari companii ruses ti s i chi-
neze s i-au manifestat, deja, intent ia de a se anga-
ja î ntr-un asemenea program, opozit ia crede ca  
monarhiile arabe din Golf – considerate a fi prin-
cipalele det ina toare ale fondurilor de investit ii - 
nu vor fi dispuse sa  participe la un asemenea 
proiect pe care Vladimir Putin l-a numit 
“Marshall-2” ata ta vreme ca t î n Şiria se va 
mant ine o prezent a  s i influent a  iraniana  s i ca t 
Uniunea Europeana  s i Ştatele Unite nu au tran-
smis semnale prea î ncurajatoare ca t prives te 
implicarea lor î n reconstruct ia economiei s i so-
cieta t ii siriene. 

Un motiv invocat de opozit ie pentru nepartici-
parea la dialogul nat ional de la Şoci se rega ses te 
s i î n refuzul regimului sirian de a accepta sem-
narea, la negocierile de la Astana, a unui acord 
privind eliberarea celor ca teva sute de mii de 
det inut i î n penitenciarele siriene, refuz î ncurajat 
s i de insuficienta eficacitate a presiunilor exerci-
tate, î n acest sens, de partea rusa  asupra regi-
mului din Damasc. 

I n ajunul reuniunii de la Şoci, reprezentant ii 
autorita tilor locale ale “teritoriilor autonome 
kude” din Şiria s i-au anunt at neparticiparea, ata -
ta vreme ca t Turcia – care, ala turi de Rusia s i 
Iran, este garant al procesului Şoci – este stat 
agresor s i ca t  î nsa s i gazda reuniunii, Federat ia 
Rusa , sust ine ofensiva turceasca î mpotriva kur-
zilor sirieni. 

I n definitiv, ce a dorit s i ce a as teptat Federat ia 
Rusa  de la “procesul Şoci”? Ş i de ce, î n ultimele 
luni, acest subiect nu a lipsit, practic, din nici o 
luare de pozit ie oficiala  discursiva  a pres edinte-
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lui Vladimir Putin?  Este, desigur, dificil de elabo-
rat un ra spuns pertinent la aceasta  interogat ie 
fa ra  a cunoas te culisele motivat iilor aflate la ba-
za acestor pozit ii. Ceea ce, î nsa , t ine de domeniul 
certitudinii este faptul ca  Vladimir Putin dores te 
ca î n Şiria sa  se ajunga  la o solut ie politica  pusa , 
î nainte de alte considerente, î n concordant a  cu 
interesele strategice ale Moscovei î n aceasta  t ara  
s i î n regiunea Orientului Mijlociu. La doi ani de la 
intervent ia militara  ruseasca  î n ra zboiul civil si-
rian, orice finalitate politica  a ra zboiului care ar 
putea sa  fie numita  “pace” dar care nu ar cores-
punde, prioritar, intereselor ruse, ar î n semna o 
anihilare a tuturor eforturilor s i investit iilor po-
litico-strategice s i militare fa cute de Moscova î n 
dosarul crizei din Şiria. Dar consfint irea finala  a 
“victoriei” ruse î n gestionarea evolut iilor din Şi-
ria nu va putea sa  fie proclamata  deca t î n ma sura 
î nceta rii totale s i durabile a orica ror operat iuni 
militare pe ca mpurile de lupta  terestre, aeriene 
s i maritime ale conflictului sirian. Iar aceasta  
“consfint ire” va trebui sa  î nsemne, din punctul 
de vedere al lui Vladimir Putin, s i o recunoas tere 
de ca tre comunitatea internat ionala , î n general, 
s i de ca tre Ştatele Unite, î ndeosebi, a rolului Ru-
siei ca mare pol de putere al ordinii globale s i  ca 
factor cu pondere î n  gestionarea marilor proble-
me conflictuale active pe es ichierul internat ional 
î ntre care, nu pe ultimul loc, se rega sesc chestiu-
nea Crimeei, cursa nord-coreeana  ca tre “clubul 
nuclear” sau disensiunile existente î ntre Admi-
nistrat ia americana  s i regimul teocratic din Te-
heran. 

Problema, î n cazul, “dialogului sirian” s i, î n 
spet a , al “procesului Şoci” este aceea ca , î n fond, 
ceea ce dores te Federat ia Rusa  nu corespunde 
cu priorita t ile aliat ilor sa i regionali – Iranul s i 
Turcia – s i nici cu ambit iile lui Bashar Al-Assad. 
Iar acest clivaj nedeclarat va continua sa  se 
ment ina  ata ta vreme ca t Moscova s i Washingto-
nul nu vor conveni asupra unei î mpa rt iri conve-
nabile a “tortului” sirian. Pa na  atunci, ra zboiul 
intern din Şiria ra ma ne, pentru tot i actorii impli-
cat i î n politica de expansiune regionala , un sim-
plu “dosar” din care lipsesc filele cele mai impor-
tante adica  dramele sirienilor s i distrugerea so-
cieta t ii s i a statului sirian. 

Pa na  î n ajunul zilei Z a “dialogului de la Şoci”, la 

Viena a avut loc, sub patronajul ONU reprezentat 
de mediatorul Ştaffan De Mistura, o noua  runda  
a procesului Geneva, desfa s urata , de data aceat-
sa î n capitala austriaca  Viena s i  î ncheiata , dupa  
discut ii contorsionate, cu un es ec, dar s i cu deci-
zia Organismului pentru Negocieri al Fort elor 
Opozit iei s i Revolut iei din Şiria  – cel mai impor-
tant segment al frontului sirian de opozit ie – de a 
nu lua parte la Conferint a de la Şoci, la sa nd, î nsa , 
membrilor sa i, libertatea de a participa ca per-
soane fizice, î n cazul î n care Moscova le va adre-
sa o invitat ie î n aceasta  forma .  Runda de la Vie-
na a Procesului Geneva a fost, de fapt, o continu-
are a unei î nta lniri anterioare la nivelul minis tri-
lor de Externe a ceea ce ar vrea sa  fie numit prin 
sintagma “grupul restra ns pentru Şiria” sau Gru-
pul G5 pentru Şiria”, î nta lnire desfa s urata  î n ca-
pitala Frant ei s i la care Ştatele Unite, Marea Bri-
tanie, Frant a, Iordania s i Arabia Şaudita  au pre-
zentat mediatorului Ştaffan De Mistura un “non-
paper” elaborat la Departamentul american de 
Ştat cu menirea ca, î n preajma dialogului de la 
Şoci, sa  accentueze o data  mai mult rolul 
“fundamental” pe care ONU î l are s i trebuie sa -l 
det ina  î n procesul de pace, î n defavoarea 
“solut iilor s i init iativelor individuale”. Documen-
tul propune, î n acest sens, ca, î n baza rezolut iei 
2254, sa  se declare procesul Geneva ca ava nd 
caracter de continuitate neî ntrerupta  s i sa  se re-
nunt e, astfel, la practica serialelor formate din 
mai multe episoade s i fragmentate î n funct ie de 
“init iativele s i presiunile unora dintre statele im-
plicate î n conflictul intern sirian”, Documentul 
sust inut de de cele cinci state propunea ca toate 
negocierile sa  se concentreze, de acum î nainte, 
exclusiv pe chestiunile constitut ionale, pe pe or-
ganizarea alegerilor legislative s i prezident iale s i 
crearea î n Şiria a unui mediu securizat care sa  
permita  demararea procesului de tranzit ie poli-
tica . Potrivit unor surse diplomatice europene, 
acest “non-paper” a urma rit, î n fond, cel put in 
trei obiective esent iale: î mpiedicarea Federat iei 
Ruse de a “confisca” î n favoarea sa sensul s i 
esent a “procesului Geneva”, perspectiva  î n tota-
litate respinsa  ata t de taba ra occidentala , ca t s i 
de opozit ia siriana  (Organismul Şuprem pentru 
Negocieri al Revolut iei s i Opozit iei) care, de alt-
fel s i-a anulat participarea la lucra rile “forumului 
de la Şoci”. I n al doilea ra nd, impunerea negocia-
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torului internat ional Ştaffan De Mistura ca prin-
cipal, daca  nu chiar unic arbitru î n demersurile 
referitoare la perioada de tranzit ie politica  a Şi-
riei de la ra zboi ca tre pace, tranzit ie care trebuie 
sa  ra spunda , sub umbrela ONU, doleant elor s i 
as tepta rilor celor cinci state semnatare ale “non-
paperului” de la Viena; î n al treile ra nd, asigura-
rea, î n perspectiva , a unui climat juridic care sa  
asigure ca noua constitut ie s i modalitatea de or-
ganizare a viitoarelor alegeri prezident iale din 
Şiria sa  bareze drumul lui Bashar Al-Assad ca tre 
structurile Şiriei post-conflict. As a cum era de 
as teptat, s eful delegat iei guvernamentale siriene 
la negocieri, ambasadorul Bashar Al-Jaafari, a 
respins “en gros s i en detail” “non-paperul” celor 
cinci state ment ionate, pe care le-a acuzat ca  
“toarna  gaz pe focul Genevei doar pentru a bune 
bet e î n roate dialogului de la Şoci”. I n conse-
cint a , comentariile emana nd din mediile 
opozit iei siriene dar s i de la principalele cance-
larii occidentale au readus î n discut ie ideea ca , 
prin conferint a de la Şoci, Vladimir Putin dores te 
sa  submineze procesul Geneva pe care sa -l utili-
zeze exclusiv simbolic, doar pentru a oferi o um-
brela  s i o legitimare internat ionala  rolului Mos-
covei î n pacificarea Şiriei s i î n configurarea vii-
toarei morfologiii politice s i statale a acesteia. 

 

Textul Declarației Finale 
a conferinței pentru Dialog Național Sirian 

Soci, 30 ianuarie 2018 
 

 - traducere din limba arabă - 

“Noi, participanţii la Conferinţa pentru Dialog 
Naţional Sirian, rerezentanţi ai tuturor segmen-
telor sociale, ai forţelor politice şi societăţii civile, 
ai comunităţilor etnice, confesionale şi sociale din 
Siria, 

La învitaţia Federaţiei Ruse prietene (sic!), ne-
am întrunit în oraşul Soci pentru a pune capăt 
celor şapte ani de suferinţe ale poporului sirian,  
prin realizarea unui consens asupra necesităţii de 
salvare a patriei de la confrunatre armată, dis-
trugere socială şi economcă şi pentru recucerirea 
prestigiului nostru pe plan regional şi internaţio-
nal, asigurarea drepturilor şi libertăţilor funda-

mentale ale tuturor cetăţenilor şi, în primul rând, 
a dreptului acestora la o viaţă sigură, la adăpost 
de violenţă şi terorism, singura cale pentru atin-
gerea acestor obiective constând în soluţionarea 
politică a tuturor provocărilor cu care se confrun-
tă patria noastră, pornindu-se de la următoarele 
principii: 

1. Respectul şi adeziunea deplină la suverani-
tatea, independenţa şi unitatea poporului şi a te-
ritoriului Republicii Arabe Siriene. Poporul sirian 
nu va renunţa la nici nici o palmă din teritoriul 
naţional şi va folosi toate mijloacele posibile - ju-
ridice şi conforme Cartei ONU şi dreptului inter-
naţional -  pentru redobândirea Platoului Golan 
ocupat; 

2. Respectul şi adeziunea la principiul suvera-
nităţii naţionale siriene, pe picior de egalitate cu 
celelalte state, şi pe baza neamestecului în trebu-
rile interne. Siria trebuie să-şi recapete pe deplin 
locul şi rolul său pe arena regională şi internaţio-
nală, ca parte indivizibilă a patriei arabe şi în 
conformitate cu Carta ONU, cu obiectivele şi prin-
cipiile pe care aceasta le stipulează; 

3. Poporul sirian este cel care, prin alegeri de-
mocratice, va decide independent asupra viitoru-
lui său. El are dreptul suveran de a-şi alege siste-
mul politic, economic şi social, la adăpost de orice 
presiuni şi ingerinţe externe şi cu respectarea 
drepturilor şi angajamentelor internaţionale ale 
Siriei; 

4. Siria este stat democratic şi laic, bazat pe 
principiul pluralismului politic şi al egalităţii în-
tre toţi cetăţenii, indiferent de apartenenţă religi-
oasă, etnică şi sexuală a acestora. Statul sirian 
garantează pe deplin supremaţia legii, separarea 
puterilor, independenţa justiţiei, caracterul multi-
cultural al societăţii siriene, lipertăţile civile, in-
clusiv libertatea credinţei şi a convingerilor. Sta-
tul sirian este condus de un guvern care acţionea-
ză în cadrul sistemului juridic naţional şi între-
prinde măsuri eficace pentru combaterea crimei 
organizate, a corupţiei şi a abuzului de putere; 

5. Puterea este garant al unităţii naţionale şi 
al concordiei sociale, precum şi al dezvoltării 
echilibrate şi multilaterale şi al repartizării echi-
tabile a reprezentativităţii la nivelul adminis-
traţiilor locale; 
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6. Funcţionarea şi consolidarea instituţiilor 
statale şi publice, protecţia infrastructurilor soci-
ale, a proprietăţii private, asigurarea pentru toţi 
cetăţenii a serviciilor necesare, în conformitate cu 
principiile bunei administrări şi egalităţii între 
sexe. În relaţiile cu instituţiile puterii, cetăţenii 
vor beneficia de instrumentele care să asigure su-
premaţia legii, drepturile omului şi protecţia pro-
prietăţii private; 

7. Păstrarea armatei şi a forţelor armate care 
îşi vor îndeplini minisunile în strictă conformitate 
cu prevederile Constituţiei., inclusiv în apărarea 
frontierelor naţionale şi a cetăţenilor, de orice 
ameninţări externe. Combaterea terorismului şi 
protecţia cetăţenilor împotriva acestuia, ori de 
câte ori va fi necesar. În exercitarea misiunilor de 
securitate şi informaţii necesare pentru apărarea 
securităţii naţionale, se va acţiona în cadul strict 
constituţional; 

8. Respingerea fermă a tuturor formelor de te-
rorism, radicalism, extremism şi segregaţie confe-
sională, combaterea hotărâtă a acestora şi asigu-
rarea condiţiilor propice pentru diseminarea şi 
consolidarea diversităţii şi pluralismului cultural; 

9. Apărarea şi respectarea drepturilor şi liber-
tăţilor umane în timp de criză, incusiv egalitatea 
şi nediscriminarea pe criterii de culoare a pielii, 
religioase, etnice, lingvistice şi sexuale. Asigurarea 
unui mecanism activ de protecţie a drepturilor 

politice şi a egalităţii de şanse, inclusiv pentru fe-
mei, prin creşterea participării acestora la actul 
decizional, astfel încât să se ajungă la un procent 
de 30% al reprezentativităţii femeii, până la ega-
litatea deplină între sexe; 

10. Se va manifesta un respect deplin pentru 
societatea siriană şi bogata sa  identitate naţiona-
lă, istorică, valorică la care şi-au adus contribuţia 
toate religiile şi civilizaţiile pe care Siria le-a cu-
noscut de-a lungul timpurilor, incusiv în ceea ce 
priveşte convieţuirea între toate componentele şi 
segmentele societăţii siriene. Protejarea patrimo-
niului naţional cultural, 

11. Combaterea sărăciei şi lupta susţinută pen-
tru eradicarea acesteia. Protecţia bătrânilor, a 
păturilor defavorizate, a celor nevoiaşi, a orfani-
lor şi a celor afectaţi de război. Garantarea secu-
rităţii şi adăpostului pentru toţi refugiaţii şi de-
plasaţii, protejarea drepturilor acestora şi facili-
tarea întorcerii în siguranţă   la căminele lor, 

12. Protecţia patrimoniului naţional şi a medi-
ului, în conformitate cu acordurile internaţionale 
privitoare la protecţia mediului şi cu declaraţiile 
UNESCO privitoare la distrugerea intenţionată a 
patrimoniului ecologic şi cultural. 

Noi, reprezentanţii bravului popor sirian care a 
fost supus la suferinţe inimaginabile, dar care a 
luptat cu curaj împotriva terorismului internaţio-
nal, ne declarăm hotărârea de a readuce în pă-

www.ingepo.ro                                                                                   Pulsul Geostrategic, Nr.253,254, Marţi 20 Februarie 2018 



 

61 

Pulsul Geostrategic, Nr.253,254, Marţi 20 Februarie 2018                                                                                  www.ingepo.ro 

mântul patriei prosperitatea şi propăşirea şi a 
asigura pentru toţi o viaţă demnă şi netulburată”. 

* 

Compara nd î ntre as tepta rile pa rt ii ruse s i chiar 
ale reprezentant ilor “î ntregului popor Şirian”, 
rezultatele conferint ei de la Şoci sunt modeste, 
cel put in ca t prives te voint a febrila  a Mosciovei 
de a face din “runda Şoci” a dialogului sirian un 
certificat al “victoriei politice” pe care Rusia s-a 
gra bit s-o anunt e chiar cu destula  vreme î nainte, 
faptul î nsus i ca  reuniunea s-a desfa s urat î n con-
dit iile î n care avioanele ruses ti s i armata nat io-
nala  siriana  sunt angajate î n violente atacuri pe 
front constituind un con de umbra , accentuat s i 
de alt i factori nu mai put in important i dintre ca-
re, nu î n ultimul ra nd, absent a masiva  a opozit iei 
siriene politice s i militare, absent a principalilor 
actori internat ionali implicat i s i invitat i la confe-
rint a  (Ştatele Unite, Marea Britanie, Frant a), ro-
lul marginal care a fost rezervat mediatorului 
Ştaffan De Mistura s i, ipso facto, Organizat ia 
Nat iunilor Unite s i spiritului Genevei, sau con-
flictul î n desfa s urare î n Kurdistanul sirian care a 
determinat abt inerea de la participare a repre-
zentant ilor kurzi etc. Şe poate spune ca  diplo-
mat ia ruseasca  nu a reus it sa  aduca  la Şoci deca t 
regimul Bashar Al-Assad s i principalele compo-
nente ale opozit iei care constituie “platformele 
“Moscova”, “Ankara”, “Astana” ala turi de seg-
mente sociale sust ina toare ale regimului din Da-
masc sau sujst inute de Moscova, Ankara s i Tehe-
ran. Asfel, mai tot i sirienii – mebri ai societa t ii 
civile sau opozant i “moderat i” care au defilat 
prin sa lile s i culoarele cla dirii î n care a avut loc 
dialogul (pe care un jurnalist de la postul qata-
rez de televiziune “Al-Jazeea” î l descria  a fiind, 
mai cura nd, “fleca reala  î ntre combatant i aflat i î n 
pauza dintre doua  atacuri”) nu au ezitat sa -s i 
manifeste, vocal, admirat ia pentru Vladimir Pu-
tin s i Rusia, ai ca rui pres edinte s i ministru de 
Externe nu au î nta rziat sa  sublinieze ca  “toate 
condit iile sunt î mplinite pentru î ntoarcerea unei 
pagini tragice din istoria Şiriei”. O pagina  care a 
fost î ntoarsa  doar pe juma tate s i care, dupa  ma-
joritatea observatorilor, nu a adus nici un pro-
gres semnificativ ca tre pace s i ca tre consfint irea 
“victoriei politice” de care vorbea Vladimir Pu-
tin. 

As a cum se poate lesne constata din lectura de-
clarat iei finale a Conferint e, participant ii nu au 
reus it sa  aduca  î n discut ie s i, deci, nici sa  realize-
ze un consens sau premizele unui posibil con-
sens, î n cee ce prives te probleme majore 
cont inute, de altfel î n rezolut ia 2254 adoptata  î n 
Consiliul de Şecuritate la 18 decembrie 2015, 
probleme din care se cuvin ment ionate, î ndeo-
sebi: î ncetarea focului s i implementarea unui 
armistit iu general care sa  permita  cristalizarea 
unei solut ii politice; dosarul referitor la organi-
zarea de alegeri legislative s i prezident iale sub 
auspiciile internat ionale ale ONU s i configurat ia 
perioadei de tranzit ie ca tre pace (care ar fi in-
clus s i abordarea ment inerii sau pleca rii de la 
putere a lui Bashar Al-Assad. 

Şingurul palier concret î l constituie agrementul 
asupra constituirii unei comisii permanente 
pentru reforma  constitut ionala ,  fa ra  ca detaliile 
de component a , agenda  de lucru s i instrumente 
de aplicare sa  fi fost ment ionate. Discutat s i con-
venit, mai degraba , pe culoarele s i î n culisele re-
uniunii, punctul referitor la constituirea comisiei 
pentru reforma  constitut ionala  – care nu a fost 
inclus î n declarat ia finala , consfint es te, de facto, 
o “monopolizare” a viitorului constitut ional al 
Şiriei de ca tre Rusia, Turcia s i Iran, prin preve-
derea care stabiles te ca respectiva comisie sa  fie 
alca tuita  de 150 de membri, select ionat i, î n pro-
port ii egale (ca te 50 de membri) de ca tre Mosco-
va, Ankara s i Teheran, cu posibilitatea ca media-
torul internat ional Ştaffan De Mistura sa  modifi-
ce, acest numa r î n plus sau î n minus, dar “î n li-
mite rezonabile” s i agreate de cele trei t a ri 
“garante”. Aceasta î nseamna , practic, eliminarea 
vocilor “cu adeva rat siriene” s i î nlocuirea lor cu 
elemente obediente fat a  de politicile s i de inte-
resele ale celor trei state ment ionate. 

Caracterul superficial s i lipsit de substant a  al 
reuniunii – chiar s i î n ceea ce prives te singurul 
punct concret nominalizat ca realizare a confe-
rint ei, respectiv acela privind crearea unei comi-
sii mixte permanente pentru reforma  consti-
tut ionala , a fost pus sub semnul î ntreba rii chiar 
la doua  zile dupa  î ncheierea “dialogului” s i 
aceasta prin solidarizarea opozit iei siriene î n a 
condit iona participarea sa  la structura s i activi-
ta t ile comisiei, de punerea acesteia sub 
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“umbrela” internat ionala  a ONU, condit ie cu care 
nici Federat ia Rusa , nici regimul Bashar Al-Assad 
nu sunt dispus i sa  accepte. 

I ntr-o prima  react ie publica  a Ministerului siri-
an de Externe, difuzata  de Agent ia Şiriana  de 
Presa  ŞANA, guvernul sirian “saluta  rezultatele 
cu care s-a î ncheiat dialogul de la Şoci, rezultate 
care au demonstrat ca  procesul politic de pace 
nu poate sa  se  desfa s oare s i sa  ajunga  la rezulta-
tul dorit deca t daca  aceasta se realizeaza  sub 
conducerea siriana  s i fa ra  nici un amestec stra -
in” 

I nta lnirea de la Şoci a fost, mai cura nd, un 
exercit iu mediatic de imagine menit sa  puna  î n 
lumina  “virtut ile” s i potent ialul “omului provi-
dent ial” Vladimir Putin pe care rus ii vor avea da-

toria sa -l reinvesteasca  la viitorul scrutin prezi-
dent ial din luna martie. Este un leit-motiv pe ca-
re media ruseasca  s i, î ndeosebi, canalul “Russsia 
Today” l-au promovat cu asiduitate.  

Probabil ca , dupa  ata tea runde de “negocieri” 
desfa s urate din Europa pa na  î n Asia de sud-est s i 
pa na  la Marea Neagra , ultimul “serial sirian” va fi 
regizat tot pe platoul de unde a î nceput - adica   
pe frontul din Şiria. Precedat, desigur, de î ntre-
gul circ al negocierilor î ntre aceias i actori pentru 
care pacea politica  siriana  este ultimul subiect 
care intereseaza . 

I nceputul sfa rs itului pentru criza siriana , de ca-
re vorbeau analis tii optimis ti ra ma ne, î nca , de-
parte.  
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Interviu cu Mehmet OGUTCU la Digi24    

Cine controlează resursele energetice ale 
planetei? În principiu, cei care au o strategie 
pentru asta. Cât vor plăti cei care nu au posi-
bilitatea să se ocupe de securitatea lor ener-
getică și în ce situație este România din acest 
punct de vedere? Unul dintre cei mai buni 
analişti din domeniul energetic la nivel mondial, 
Mehmet Ogutcu, a răspuns la aceste întrebări într
-un interviu acordat jurnalistei Digi24 Cristina 
Cileacu la „Pașaport diplomatic”.  

Interviu transcris iniţial de digi24TV pe  https://
www.digi24.ro/stiri/economie/energie/ 

 

SUA, dacă lucrurile continuă ca acum, vor 
deveni cel mai mare producător de petrol din 
lume și vor lua rolul Arabiei Saudite. Dar cel 
mai riscant lucru din lume este expansionis-
mul Chinei, care va umple golul lăsat de SUA, 
avertizează expertul Mehmet Ogutcu.  

Sistemul energetic mondial nu va mai fi așa 
cum îl știm de zeci de ani. Trecem într-o eră 
nouă în care jucătorii și jocul se vor schimba, 
și la fel și structura prețului, tehnologiilor, 
finanțelor. Toate companiile și guvernele tre-
buie să fie pregătite pentru ceea ce urmează 
să vedem nu doar în 2018, ci și după aceea. 
Avem o situație energetică nouă, în care, bine-
înțeles, energia verde va deveni tot mai im-
portantă și va înlocui treptat cărbunele și alți 
carburanți fosili. Totuși, nu poți ignora cărbu-
nele, chiar dacă este o sursă murdară de ener-
gie, este de părere expertul Mehmet Ogutcu. 
În cazul energiilor regenerabile, tehnologia 
joacă un rol cumva distructiv. De aceea, trebu-
ie să fii atent la tehnologie, încotro se în-
dreaptă, și nu trebuie să investești sume 
uriașe de bani în proiecte impresionante, care 

pot deveni redundante sau depășite în urmă-
torii 3-5 ani. 

În ceea ce privește resursele din Marea Nea-
gră, poate acum NU este momentul să se in-
vestească miliarde în activitățile de explorare, 
în afară de zonele unde suntem siguri că pe-
trolul și gazele pot fi extrase, spune analistul. 

Rusia va rămâne principalul furnizor de gaz 
natural pentru Europa, dar în perspectivă 
sunt de urmărit Norvegia și nordul Africii.  

Gazul lichefiat este, de asemenea, o perspec-
tivă mai ofertantă decât conductele. Poți con-
strui în mai puțin de un an facilitățile pluti-
toare pentru gazul lichefiat, care te pot ajuta 
să aduci acest tip de gaz oricând ai nevoie. 

În privința riscurilor geopolitice în lumea 
zilelor noastre, cel mai mare este amenința-
rea care se profilează în legătură cu Iranul, 
arată expertul în interviul acordat Digi24. 

Ce î nseamna  securitate energetica ? Ştatele lu-
mii lucreaza  continuu ca sa  aiba  acces la resurse 
de energie accesibile s i cu pret uri bune. Des i 
toata  lumea este atenta  la acest aspect, cei care 
au o strategie pe termen lung fac din timp 
investiții, în funcție de estimările de consum 
pe care urmează să le aibă. Îşi securizează 
astfel ata t rezervele, ca t s i costurile pe care le 
vor pla ti agent ii economici s i populat ia. 

Cristina Cileacu: Dle Mehmet Ogutcu, bine aţi 
revenit la „Paşaport diploma-
tic”. Aţi fost de mai multe ori 
la noi în emisiune şi de cele 
mai multe ori, când vă invi-
tăm, chestiunea este în mod 
sigur legată de problemele 
energetice. Să începem cu Chi-
na, pentru că vedem că de 

câţiva ani China cumpără multe resurse, din toa-

Orizont Economic 
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tă lumea şi de asemenea, investeşte destul de mult 
în facilităţi pentru energie. Care este marele plan 
pe care îl are China pentru întreaga lume?  

Mehmet Ogutcu: China este o țară consuma-
toare de energie, nu este nicio î ndoiala  asupra 
acestui lucru. Este nat iunea cu cei mai mult i 
membri. De asemenea, este s i t ara care produce 
cele mai multe emisii de dioxid de carbon, daca  
vorbim despre schimba rile climatice. Este al doi-
lea cel mai mare importator de petrol din lume. 
Din oricare direct ie te uit i la ea, China este o pu-
tere urias a , nu doar î n geopolitica  s i economie, 
dar s i î n î n termeni energetici. Iar propria pro-
duct ie de energie nu este suficienta  pentru a sa-
tisface aceasta  economie î n continua  cres tere, 
care coboara  acum de la 13-14% la 7-7.5%, lucru 
care este numit „noua normalitate”. De aseme-
nea, î ncearca  sa  diversifice product ia pe la nga  
cea de ca rbune, pentru ca  acesta domina  econo-
mia lor energetica . As a ca  au nevoie de mai mult 
petrol, de mai multe gaze naturale, au nevoie de 
noi facilita t i nucleare, dar s i de noii carburant i 
care apar pe piet ele internat ionale datorita  dez-
volta rilor tehnologice. Iar China este s i liderul 
mondial î n tehnologia mas inilor electrice, î n spe-
cial î n domeniul bateriilor. De aceea, China tre-
buie sa  iasa  î n lume s i sa -s i asigure o securitate 
energetica  mai mare. Ce face acum este sa  inves-
teasca  masiv î n t a rile bogate î n resurse, indife-
rent daca  este vorba de petrol, î n Brazilia, Africa, 
Rusia, aproape peste tot î n lume, chiar s i î n re-
giunea Kurdistan din Irak, î n Iran. Şunt peste tot. 
Ş i nu investesc doar î n petrol, ci s i î n gazul natu-
ral s i cel lichefiat. Iar î n ceea ce prives te energiile 
regenerante, este de asemenea lider mondial î n 
termeni de tehnologie, finant e s i aplicat ii ra s-
pa ndite ale tehnologiilor regenerante î n orice 
aspect al economiei sale. Putem spune deci des-
pre China ca  este o putere mondiala  î n domeniul 
energetic s i ca  aduce cu ea nu doar tehnologie s i 
cerere s i ca s tiguri eficiente, lucruri de care China 
are mare nevoie, dar vine s i cu finant e. Este sin-
gura țară din lume care poate băga sute de 
miliarde de dolari în economia internaționa-
lă, aşa cum face deja prin inițiativa Belt and 
Road (n.r. - O centura , un drum), care implica  
mai mult de 60 de t a ri s i î n fiecare an au un bu-
get de 900 de miliarde de dolari, care este inves-

tit î n energie s i proiecte de infrastructura . Acesta 
este motivul pentru care, de ca te ori vorbim des-
pre economia globala  s i proiecte de viitor, trebu-
ie adusă China în mod obligatoriu în discuție, 
nu doar ca jucător, ci și ca decident și influ-
ențator major în orice decizie care ține de 
domeniul energetic. 

Cristina Cileacu: Aţi menţionat tehnologia şi 
dacă vedem că SUA se retrage din Acordul Clima-
tic, de la Paris, putem să spunem despre China că 
îşi asigură şi poziţia de lider mondial în domeniul 
energiei curate. Cum putem traduce acest lucru în 
realitate, adică vor conduce lumea la nivel ener-
getic, atât în privinţa resurselor clasice, cât şi a 
celor noi? 

Mehmet Ogutcu: Am citit de curând o anali-
za  interesanta  despre riscul î n economia globala  
s i sistemul geopolitic, fa cuta  de un analist ameri-
can faimos s i din punctul lui de vedere, cel mai 
riscant lucru din lume este expansionismul 
Chinei, care va umple golul lăsat de SUA. Este 
deci o î ngrijorare, mai ales î n ŞUA, ca , China va 
umple acest gol la nivel de lider mondial, pe care 
î l lasa  î n urma  ŞUA. Un anume domeniu î n aceas-
ta  privint a  sunt schimba rile climatice. Cum 
pres edintele Trump renunt a  la toate angajamen-
tele ŞUA asupra Acordului Climatic s i China î s i 
intensifica  eforturile s i intra  î n peisaj ca lider î n 
negocierile despre schimba rile de clima  s i î n im-
plementarea ma surilor. Nu se î nta mpla  acest lu-
cru pentru ca  China are o politica  benigna  care o 
face sa  î i pese mai mult de planeta , ci este pro-
priul interes, pentru ca  China sufera  foarte mult 
din cauza polua rii locale s i de asemenea, din cau-
za consecint elor schimba rilor de clima  de la ni-
vel global. Din acest motiv, China preia conduce-
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rea s i pa na  acum, î n ceea ce prives te tehnologia, 
î n termeni de execut ie a angajamentelor s i de 
canalizare a finant elor spre reducerea emisiilor 
de carbon s i alte cerint e ale economiilor verzi. 
China este lider mondial î n aceste direct ii s i ŞUA 
vor avea dificulta t i î n a o ajunge din urma , chiar 
daca  decid sa  î s i schimbe politicile î n viitorul 
apropiat. 

 

Consumul de energie crește sau scade în 
funcție de mărimea populației și de cât de 
mult se dezvoltă economiile fiecărui stat. În 
ultimii ani, harta lumii s-a schimbat din acest 
punct de vedere. Se spune că atunci când Chi-
na face schimbări, ele se resimt destul de ra-
pid la nivel global. Iar China, dar și alte țări 
din regiune, consumă tot mai mult. 

 

Cristina Cileacu: Am început interviul despre 
China, dar să ne mutăm spre Europa, deci vom 
traversa Asia Centrală şi ţările din Caucaz, unde 
vedem că sunt multe resurse, dacă vorbim despre 
petrol şi gaz, dar principala problemă este ace-
eaşi de mai mulţi ani: transportul acestor resurse 
spre restul lumii. 

Mehmet Ogutcu: Pentru transportul de 
energie, ce s tim acum este faptul ca  cea mai ma-
re cantitate de energie este produsa  î n regiuni 
unde cererea este neglijabila  s i trebuie sa  fie 
transportata  î n regiuni unde centrele de consum 
sunt foarte puternice. Ş i î n acest sens, cred ca  
principalele regiuni din lume î n momentul de 
fat a  sunt China, India, alte economii asiatice s i 
Europa, î n multe feluri. Dar î n Europa vedem o 
sca dere a cererii, de aceea, des i aceasta  des-
cres tere va continua, Europa va ra ma ne una din-
tre cele mai mari piețe din lume pentru ener-
gie şi produsele energetice şi nu este o nevo-
ie urgenta  pentru Europa sa  aduca  petrol, gaz s i 
alte tipuri de energie din Asia Centrala , zona 
Caspica , estul Mediteranei, sau Iran, Irak, via 
Turcia, spre Europa. Pentru ca  Rusia ra ma ne 
principalul furnizor de gaz natural pentru 
Europa şi cred că acest lucru nu se va schim-
ba pentru mult timp de acum î nainte. Apoi, Nor-
vegia, care nu este membru UE, este un jucă-
tor important î n ceea ce prives te gazul natural, 

î n special pentru UE. Urmeaza  nordul Africii, Al-
geria, Libia, care are probleme acum şi poate 
î n viitor, s i Egipt, vor continua sa  fie furnizori 
important i pentru Europa. Apoi este gazul liche-
fiat, care aduce flexibilitate atât pentru piețe, 
ca t s i pentru pret uri s i contractele semnate deja 
cu Rusia sau alt i produca tori î n trecut. Pot i con-
strui în mai puțin de un an facilitățile pluti-
toare pentru gazul lichefiat (n.r. stațiile), ca-
re te pot ajuta să aduci acest tip de gaz ori-
când ai nevoie. Iar prețul ar putea fi puțin 
mai mare deca t gazul obis nuit, dar ofera  o flexi-
bilitate urias a  s i te ajuta  sa  negociezi afaceri mai 
bune cu produca torii de gaz natural. De aceea, 
nu văd niciun proiect imediat pentru aduce-
rea petrolului, gazului sau altor resurse, prin 
condute, spre Europa, pentru că cererea este 
limitată. În mod clar nu este o nevoie imedia-
ta  pentru petrolul s i gazul din Asia Centrala  sa  
fie adus î n Europa s i piet ele mari de acum, Chi-
na, India, Turcia s i Uniunea Europeana , au acum 
o abundent a  de resurse, un lucru destul de sem-
nificativ de t inut minte, pentru ca  î n trecut vor-
beam mereu despre sa ra cia de resurse. Acum 
avem o abundent a  de resurse, care vin din surse 
variate. Cumpa ra torii sunt regii î n piat a  s i daca  
lua m î n calcul s i ŞUA, care sunt un furnizor ma-
jor de petrol s i gaz lichefiat. I n ceea ce prives te 
petrolul, ne as tepta m ca pa na  î n noiembrie 
2019, SUA, dacă lucrurile continuă ca acum, 
vor deveni cel mai mare producător de pe-
trol din lume și va lua rolul Arabiei Saudite 
care este acum cel mai mare producător din 
lume. La fel şi în producția de gaz de şist şi 
gradual vor cres te s i exporturile de gaz lichefiat. 
Deci sistemul energetic mondial nu va mai fi as a 
cum îl știm de zeci de ani. Trecem într-o era  
noua  î n care juca torii s i jocul se vor schimba, s i 
la fel s i structura pret ului, tehnologiilor, fi-
nant elor. Cred ca  toate companiile s i guvernele 
trebuie sa  fie prega tite pentru ceea ce urmeaza  
sa  vedem nu doar î n 2018, ci s i dupa  aceea. 
Avem o situat ie energetica  noua , î n care, bine-
î nt eles, energia verde va deveni tot mai impor-
tanta  s i va î nlocui treptat ca rbunele s i alt i carbu-
rant i fosili. 

 

Energia verde cucerește piețele internațio-
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nale. Vedem cum deșerturile se transformă 
în parcuri fotovoltaice, câmpurile, mările și 
oceanele devin locuri în care apar tot mai 
multe turbine eoliene, energia geotermală 
este la îndemână, iar exemplele de resurse 
regenerabile pot continua. Sunt însă și sufici-
ente? 

 

Cristina Cileacu: Vedem că energia verde se 
dezvoltă în ţări care au deja acea abundenţă de 
resurse despre care vorbeaţi. Dacă este să vă dau 
un exemplu, Kazahstanul investeşte foarte mult în 
dezvoltarea acestor energii verzi. Cât de sustena-
bilă este această intenţie, când vom vedea planeta 
folosind doar energii verzi? 

Mehmet Ogutcu: Nu cred că se va întâmpla 
î n timpul viet ii noastre s i chiar put in mai depar-
te de aceasta  perioada . Cred ca  este nevoie de 
orice fel de combustibil. Ca rbune, nu pot i ignora 
cărbunele. Da, este o sursă murdară de ener-
gie, dar nu o poți ignora. În continuare, două 
treimi din economia Chinei este bazata  pe ca rbu-
ne. Este la fel î n Rusia, India, chiar s i î n ŞUA, Ger-
mania, Japonia, deci ca rbunele este important. 
Nici petrolul s i gazul nu sunt de neî nlocuit. Ce 
vreau sa  spun este ca  energiile regenerabile, 
energiile verzi, își vor crește treptat influ-
ența, care a pornit foarte de jos. Acum, partea 
de energie regenerabila  la nivel mondial nu este 
mai mare de 7%. Chiar daca  se va dubla, va fi 
doar 14%. Deci nu vom avea î n totalitate energie 
verde î n sistemul nostru global, dar ne î ndrep-
tăm spre o eră unde partea de piață a acestui 
tip de energie va crește treptat. Probabil mai 
repede deca t ne as tepta m noi, pentru ca  daca  ne 
uita m la proiect iile fa cute acum 15-20 de ani, nu 
au preva zut ceea ce avem deja asta zi. Poate va fi 
o etapa  revolut ionara  î n tehnologie s i vom avea 
o tranzit ie mai rapida  la energiile regenerabile 
deca t anticipam. Oricum, î n cazul energiilor re-
generabile, au sca zut destul de mult pret urile. 
Nu ne puteam imagina as a ceva. Dar s i acest lu-
cru este cumva perturbator, pentru ca  investito-
rii vor dori sa  s tie î n mod clar ce ca s tiguri vor 
avea s i î n ca t timp tehnologiile lor vor fi depa s i-
te. Daca  este mai put in de 10 ani, cum pare acum 
situat ia, - î n fiecare an, din ca nd î n ca nd, avem 

tehnologii noi care apar pentru va nt, resursele 
geotermale s i energia fotovoltaica  - atunci ezit i. 
Este ca Iphone-ul pe care î l ai. Şa  cumpa r mode-
lul de acum sau sa  as tept Iphone 11, care va apa -
rea la un moment dat pe piat a . De aceea, tehno-
logia joacă un rol cumva distructiv în cazul 
energiilor regenerabile. Dar, în termeni fi-
nanciari, nu sunt dificulta t i. Cea mai mare parte 
a fondurilor deja alocate pentru industria hidro-
carburilor sunt acum relocate s i canalizate spre 
energiile regenerabile, î n cantita t i semnificative. 
De aceea, viitorul nostru va fi al energiilor rege-
nerabile, dar fără să uităm rolul cheie pe care 
carburanții fosili îl joacă. Şi energia nucleară 
de asemenea va crește treptat și va deveni 
răspândită în toată lumea, nu doar în piețele 
emergente, unde este deja. Daca  ne uita m la ima-
ginea oferita  de noile tehnologii, nu mai trebuie 
sa  investim sume de peste 20 de miliarde de do-
lari î n centrale nucleare pentru 4, 5, 6 gigawatti. 
Acum avem reactoare mai mici. Acesta este un 
alt trend. Pentru a spune acest lucru trebuie sa  
fii atent la tehnologie, încotro se îndreaptă, și 
nu trebuie să investești sume uriașe de bani 
în proiecte impresionante, care pot deveni 
redundante sau depășite în următorii 3-5 
ani. 

Sectorul românesc al Mării Negre a fost lo-
cul în care, în 2015, s-a descoperit un zăcă-
mânt important de gaz. Perimetrele unde 
sunt aceste resurse se administrează de dife-
rite companii străine, de la care statul român 
primește redevențe. Piața va decide dacă în-
cepe sau nu exploatarea noilor zăcăminte. 

 

Cristina Cileacu: Marea Neagră, pe care mulţi 
specialişti în energie o numesc „noua Mare a Nor-
dului”. Jucătorii importanţi din zonă sunt Rusia şi 
Turcia. Credeţi că dacă România va exploata 
aceste resurse poate deveni de asemenea un jucă-
tor, dacă ne referim la exportul de gaze măcar 
spre Europa? 

Mehmet Ogutcu: Cred că România este deja 
un juca tor important î n sud-estul Europei, din 
multe puncte de vedere, nu doar î n energie, dar 
s i geopolitic s i economic, dar s i ca centru de 
atract ii culturale. Cred ca  Roma nia va beneficia 
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semnificativ din recentele descoperiri din Marea 
Neagra , pe care le administreaza  OMV s i de care 
sunt interesate s i Chevron s i Exxon Mobil. Cre-
dem ca  din 2019 î ncolo, daca  proiectul merge 
î nainte as a cum este stabilit, Roma nia va avea 
un surplus de gaz natural și poate exporta 
până la 4 miliarde de metri cubi, ceea ce este 
semnificativ pentru regiune, î n mod special î n 
sud-estul Europei. I n ceea ce prives te petrolul 
Roma nia este deja un juca tor major, dar credem 
ca  va fi s i î n cazul gazului natural. As tepta rile ca 
Marea Neagra  sa  devina  noua „Mare a Nordului” 
sunt î n atent ia tuturor de mult timp s i au fost 
foarte multe explora ri ata t î n estul Ma rii Negre, 
ca t s i î n vestul ei s i spre Crimeea. Pa na  acum nu 
s-au descoperit resurse majore, de care sa  vor-
beasca  lumea. Ş tim ca  petrolul este acolo, la 
ada ncime mare, dar poate ca  atunci ca nd 
pret urile vor cres te la un nivel care vor justifica 
acest gen de explorare, atunci poate ar putea sa  
aiba  loc. S tim ca  sunt aceste resurse î n Marea 
Neagră, dar poate acum nu este momentul să 
se bage miliarde în activitățile de explorare 
de acolo, în afară de zonele unde suntem si-
guri că petrolul și gazele pot fi extrase, cum 
se î nta mpla  deja, î n mod special cum am spus, î n 
privint a gazului, î n Roma nia. 

 

Cantitățile impresionante de petrol și gaz 
care sunt în Orientul Mijlociu continuă să fie 
vulnerabile din cauza fluctuațiilor de securi-
tate din zonă. Şi pentru că lucrurile sunt le-
gate unele de altele, nesiguranța de aici poa-
te afecta furnizarea lor spre alte state și im-
plicit, securitatea lor energetică, pe termen 
mediu și lung. 

Cristina Cileacu: Ce spuneţi de Orientul Mijlo-
ciu, pentru că ştim că acolo sunt 48% din totalul 
resurselor de petrol din lume. Dar este foarte mul-
tă nelinişte, ca de obicei în zonă. Războaiele din 
Siria şi Irak nu sunt încă încheiate, am văzut că 
mai recent sunt probleme şi cu Iran, poate vom 
vedea anumite dezvoltări ale acestor evenimente, 
poate nu. De asemenea, ţările din Golf au proble-
me diplomatice încă nerezolvate. Cine va stabili 
preţurile după ce această situaţie se va mai calma 
sau poate că nu?  

Mehmet Ogutcu: Orientul Mijlociu va rămâ-
ne una dintre cele mai instabile zone din lume, 
care amenint a  s i securitatea noastra , ma  refer la 
sigurant a , dar s i la securitatea energetica . Ne va 
afecta viet ile, pentru ca  acolo exista  potent ial 
pentru dezvoltarea terorismului, care se va ra s-
pa ndi peste tot î n lume. Cred ca  riscul geopolitic 
principal în lumea zilelor noastre este ame-
nințarea care se profilează în legătură cu Ira-
nul. Vor strânge ŞUA şi mai mult şurubul în 
cazul Iranului, nu doar î n privint a sanct iunilor, 
care ar putea duce la confrunta ri dure. Cred ca  
aceasta este t ara pe care trebuie sa  o urma rim 
cu foarte mare atent ie, pentru ca  acest lucru va 
t ine pe loc s i progresul economic al Iranului, 
pentru ca  sanct iunile nu vor fi integral ridicate s i 
va avea dificulta t i î n a-s i vinde produsele ener-
getice s i î n atragerea de investit ii mai multe î n 
economia lor sa raca  î n lichidita t i. Ce se va î n-
ta mpla î n Şiria este de asemenea de important a  
critica  pentru fiecare dintre noi, î n termeni de 
riscuri geopolitice. Iar Rusia este acum cel mai 
mare juca tor din zona , datorita  prezent ei sale 
militare, au baze terestre s i navale s i sust in regi-
mul din Damasc. Este o regiune pe care trebuie 
de asemenea sa  o urma rim s i de asemenea s i 
criza î n cres tere dintre israelieni s i palestinieni 
va fi un alt punct dur î n 2018. Toate acestea vor 
afecta semnificativ, „jocul” energetic din regiune. 
Regiunea la care te referi, Orientul Mijlociu, va 
continua sa  fie o sursa  de probleme ata t pentru 
ea î nsa s i, ca t s i pentru t a rile de din afara ei.  
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Dinu COSTESCU 

“My fellow Americans, 

The American people elected me to make Ameri-
ca great again. I promised that my Administration 
would put the safety, interests and well-being of 
our citizens first. I pledged that we would revital-
ize the American economy, rebuild our military, 
defend our borders, protect our sovereignity, and 
advance our values (…) The whole world is lifted 
by America’s renewal an the reemergence of 
American leadership (…) My Administration’s Na-
tional Security Strategy lays out a strategic vision 
for protecting the American people and preserv-
ing our way of life, promoting our prosperity, pre-
serving peace through strenght and advancing 
American influence in the world (…) We will pro-
mote a balance of powers that favors the United 
States, our allies and our partners (…)Most of all, 
we will serve the American people and uphold 
their right to a government that prioritize their 
security, their prosperity and their interests. This 
National Security Strategy puts America First” 

Ra ndurile de mai sus redau spicuiri din primele 
şi ultimele paragrafe din “Ştrategia de Şecuritate 
Naţionala  a Ştetelor Unite ale Ameri-
cii” (National Security Strategy of the United 
States of America) care, sub sigla şi sub semnătu-
ra preşedintelui Donald Trump, a fost data  pub-
licita ţii î n luna decembrie 2017, la î ncheierea 
unui prim an de mandat prezidenţial şi sub sem-
nul viziunii pe care cel de-al 45-lea preşedinte al 
Americii o are î ntruca t priveşte nu doar strategia 
de securitate naţionala  î nţeleasa  stricto-sensu, 
ca t şi î n semnificaţiile conceptuale şi pragmatice 
ale proiectelor pe care semnatarul “Ştrategiei” le 
are î n vedere pentru î ndeplinirea promisiunilor 
electorale de a face ca lumea globala  sa  tra iasca , 
cel puţin î n urma torii trei ani, î ntr-o realitate pe 
al ca rei fronton sa  fie î ncrustate sloganele funda-
mentale “America Firs” şi “A Greater America”. 

Aşa cum era de aşteptat, reacţiile sta rnite nu 
doar de conţinutul î n sine al “Ştrategiei de 
Şecuritate Naţionala ,” ci şi de  poziţiona rile 
politice atipice ale lui Donald Trump de-a lungul 
primului sa u mandat î n fotoliul din Biroul Oval, 
au fost pe ca t de numeroase, pe ata t de variate 
ca t priveşte modul de receptare şi interpretare a 
lor, nelipsind dintre acestea  nici discutabila 
referire la o similitudine ideatica  cu   
tradiţionalul imn al germanismului “Deutschland 
u ber Alles” (Germania mai presus de toţi”), pus 
î ntr-o relaţie la fel de discutabila  cu 
expansionismul nazismului hitlerist. La urma-
urmelor, America, pe deasupra reperelor sale 
istorice î ntruchipate de cei 44 de preşedinţi care 
s-au succedat la White House, a fost şi ra ma ne o 
mare putere şi aspiraţiile sale de a deţine şi a-şi 
consolida statutul de unic pol de putere  globala  
nu sunt fundamental diferite de ambiţiile 
celorlalte state care, de-a lungul secolelor, au 
aspirat la a deţine acelaşi statut, inclusiv prin 
confruntarea dintre deţina torii sau aspiranţii la 
conducerea lumii, fa ca ndu-se, prin î nsa şi 
asemenea aspiraţie, ţinte ale adulaţiei sau 
calomniei, dupa  î mprejura ri. 

* 

I n toiul furtunii sta rnite de declaraţia prin care 
Donald Trump recunoştea, la 6 decembrie, 
Ierusalimul drept capitala  a Israelului, cu tot 
cortegiul de reacţii care au î mpa rţit lumea (sau, 
mai exact, o mica  parte a lumii) î ntre  susţina tori 
şi adversari ai viziunilor lui Donald Trump, 
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punerea î n circulaţie a noii strategii de 
securitate naţionala  a “Americii first”, a avut, 
prin contextul temporal, o contribuţie evidenta  
la intensificarea şi exacerbarea discursului 
polemic care – pentru prima oara , î n ultimele 
decenii -  a acaparat şi spaţiul Consiliului de 
Şecuritate şi al tribunei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite de la care – alt fapt rar - s-au rostit 
ameninţa ri şi avertismente cu iz de şantaj 
financiar î mpotriva acelei pa rţi a comunita ţii 
internaţionale care nu ar respecta cunoscuta 
lozinca  a lui Lenin  şi a lui Bush Junior :”cine nu 
este cu noi este î mpotriva noastra ”. Toate cele 
î nta mplate şi copios mediatizate ofera  o sinteza  
a “sta rii americane” contemporane î n raport cu 
alteritatea lumii non-americane, pe de o parte şi 
cu o parte deloc calma  şi î n permanenţa  ebuliţie 
a acestei lumi a anului î n care am intrat nu de 
mult. 

I n acest context, documentul privitor la 
Ştrategia de Şecuritate Naţionala  a 
Administraţiei Trump ofera  un cadrul mai 
sintetic al poziţiona rii Ştatelor Unite ale 
Americii î n ambianţa internaţionala , cadru care, 
î n acelaşi timp, lasa  sub semnul incertitudinii şi 
al neclarita ţii o serie de probleme deloc lipsite 
de importanţa  pentru politica externa  şi 
strategia securitara  americana . Iar asemenea 
neclarita ţi pot fi explicare, pe de o parte ca , aşa 
cum a demonstrat ata t î n campania electorala , 
ca t şi î n primul an de mandat prezidenţI al, 
Donald Trump, venit din lumea afacerilor, nu 
are anvergura unui strateg, a unui ga nditor şi a 
unui analist experimentat î n problemele 
fundamentale ale diplomaţiei şi artei 
diplomatice, iar, pe de alta  parte, î ntre 
preşedinte şi corpul sa u de consilieri î n 
domeniul apa ra rii şi securita ţii naţionale nu 
exista  o armonizare funcţionala , locatarul de la 
Casa Alba  ava nd, mai degraba , drept punct de 
refer, ideile şi prejudeca ţile proprii care, nu de 
puţine ori, puse î n practica , au avut rezultate 
contrarii care au impus corecturi ulterioare, cu 
impact asupra gradului de credibilitate ca t 
priveşte competenţa şi realismul sa u. I n general, 
este de observat ca , prin conţinutul şi forma sa, 
documentul î n discuţie se distanţeaza , din multe 
privinţe, de orienta rile tradiţionale şi 

consecvente ale tuturor Administraţiilor 
anterioare care s-au succedat la Casa Alba , 
orienta ri concentrate preponderent î n jurul ideii  
de edificare şi impunere a unei Americi ideale 
care sa  se impuna  lumii drept “puterea absoluta  
aduca toare de bine” (aşa cum o descria Barack 
Obama), sau “oraşul-far care iradiaza  lumina ”, 
potrivit expresiei lui Ronald Reagan.  

Discursul lui Donald Trump nu agreaza  o 
asemenea stilistica  decorativa . I n abordarea  
strategica  a actualului preşedinte, lumea este un 
univers ostil, prea puţin legat de America prin 
interese comune, egoist şi interesat doar de 
exploatarea şi consumul, î n beneficiul propriu, al 
capacita ţilor şi energiilor de care dispune 
America. Ştrategia lui Donald Trump nu î şi 
propune sa  ofere un mesaj messianic care sa  
cheme la crearea “binelui comun” şi la edificarea 
unui viitor al egalita ţii de şanse. Din acest punct 
de vedere, Şusan Rice, fosta  consilier pentru 
securitate naţionala  sub Administraţia Obama, 
aprecia, î ntr-un articol pentru “New York Times” 
din 20 decembrie, ca  “strategia de securitate 
naţionala  a lui Donald Trump reprezinta  o 
ruptura  cu vechile tradiţii republicane şi 
democrate, prezenta nd o imagice î ntunecata  şi 
î nfricoşa toare a unei lumi contemporane prin 
excelenţa  primejdioasa . O lume formata  din 
state ostile şi ameninţa toare, î n raport cu care 
strategia lui Donald Trump nu pomeneşte nimic 
despre idealurile de acţiune pentru libertate şi 
prosperitate comuna , care, î n toata  perioada de 
dupa  ultimul Ra zboi Mondial, au constituit 
coordonatele de temelie ale politicii externe 
americane”. 

Despre viziunea strategica  î n domeniul 
securita ţii naţionale s-a scris şi, cu siguranţa  se 
va mai scrie mult, lua ndu-se î n consideraţie 
faptul ca  ea vizeaza  o politica  de poziţionare a 
Americii î ntr-o lume imprevizibila  şi î n continua  
schimbare. Din aceasta  perspectiva  nu este 
lipsita  de importanţa  analiza modului î n care 
strategia de securitate naţionala  proclamata  de 
preşedintele Donald Trump abordeaza  
segmentul militar al politicii unei superputeri 
care, din perspectiva  preşedintelui, se afla  î ntr-
o cursa  ausţinuta  de ca utare şi identificare a 
inamicilor, existenţi sau care ar putea sa  apara . 
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Daca , sub mandatele unui George W. Bush sau 
Barack Obama, documentele privitoare la 
strategia americana  de securitate naţionala  
porneau, î n general, de la ideea-pivot potrivit 
ca reia Ştatele Unite, ca unica  super-putere a 
lumii, are şi trebuie sa  menţina  capacitatea de a 
duce un “ra zboi continuu” oriunde şi î mpotriva 
orica rei ameninţa ri, indiferent de locaţia 
acesteia pe harta globala , viziunea lui Donald 
Trump se distanţeaza  fa ra  echivoc de o 
asemenea abordare, pentru a proclama ideea ca  
rolul puterii militare (ca şi al diplomaţiei) 
americane nu mai este acela de a “face ordine î n 
lume”, ci de “ a apa ra interesele poporului 
american”. Dintr-o perspectiva  care nu este 
stra ina  de conceptul “real politik” – promovat, la 
vremea lor, de Henry Kissinger şi de Zbigniew 
Brzezinsky, Donald Trump identifica , de la bun 
î nceput, trei categorii de provoca ri şi ameninţa ri 
ca rora America şi strategii sa i va trebui sa  le 
ga seasca  antidoturi şi terapii: 

- Rivalitatea şi relaţionarea conflictuala  cu 
Federaţia Rusa  şi China, care  “î ncercuiesc” 
Ştatele Unite şi acţioneaza  pentru limitarea şi 
subminarea puterii şi inluenţei acesteia; 

- Ameninţa ri regionale dominate, î n Asia, de 
Regimul comunist al Coreei de Nord şi, î n 
Mashrequl Orientului Mijlociu, de regimul 
islamist teocratic iranian; 

- Fenomenul terorist jihadist, ala turi de 
criminalitatea transnaţionala  organizata . 

Afirma nd ca  daca  Ştatele Unite nu mai sunt 
unica super-putere militara  a lumii, America 
deţine, î n schimb, o putere predominanta , din 
acest punct de vedere, de unde deriva  şi 
imperativul, subliniat î n doctrina de securitate 
naţionala , de menţinere a acestei ascendenţe 
militare cel puţin prin raportare la principalii 
“inamici statali” evocaţi nominal, respectiv, pe 
de o parte,  China care aspira  la excluderea 
influenţei şi prezenţei militare, economice şi 
strategie din zone de interes ata t pentru 
Washington, ca t şi pentru Beijing şi, pe de alta  
parte, Federaţia Rusa , acuzata , î ntre altele, de a 
acţiona pentru subminarea influenţei americane 
î n lume, inclusiv prin sabotarea relaţiilor dintre 

Ştatele Unite şi aliaţii sau partenerii din diferite 
regiuni ale geografiei politice planetare. I n acest 
context, Donald Trump se distanţeaza  de 
“doctrina Wolfowitz” care considera  Uniunea 
Europeana  ca pe un concurent strategic, noua 
doctrina  plasa nd comunitatea europeana  ca pe 
un partener şi, din perspectiva  securitara , ca pe 
o completare şi o prelungire a NATO. Ceea ce a 
atras atenţia criticilor este abordarea 
“negustoreasca ” de ca tre preşedintele Trump a 
coopera rii militare: preşedintele american 
porneşte de la premiza ca  toţi “prietenii” şi 
“aliaţii” Americii se afla  î ntr-o stare generala  de 
panica  faţa  de posibilitatea unor atacuri 
duşmane – aşa cum le imagineaza  liderul 
american – şi au nevoie de ajutorul salvator al 
Americii. Dar America lui Donald Trump este 
America condusa  dupa  principiile pieţei: cine 
pla teşte, primeşte ajutor! Impunerea unui 
anumit procent din bugetele naţionale ale 
“prietenilor şi aliaţilor” drept condiţie pentru ca 
aceştia sa  beneficieze de umbrela protectoare a  
Ştatuii Liberta ţii se î nscrie î n aceasta  logica . Ce 
se î nta mpla , î nsa , cu aliatul care, fidel fiind 
strategiei americane nu î şi permite, din varii 
motive, sa  susţina  factura? 

Analiştii au abordat, î n acest context, şi 
“penumbra” î n care noua strategie americana  de 
securitate menţine un vechi principiu al 
doctrinelor militare, î n general şi al cele 
americane, cu preca dere. Potenţialul de forţa  al 
Americii – ne spune Donald Trump – nu va mai fi 
utilizat deca t î n cazul şi doar î mpotriva surselor 
potenţial ameninţa toare pentru securitatea 
naţionala  a poporului american. Dar fa ra  a 
preciza criteriile dupa  care vor fi decise 
realitatea şi amploarea unor asemenea pericole, 
noua strategie americana  este la fel de veche ca 
toate doctrinele de pa na  acum ale 
Administraţiilor americane care propova duiesc 
aşa-numitele ra zboaie preventive din care nu 
lipsesc cele declanşate de George W. Bush î n Irak 
şi Afghanistan, de Barack Obama î n Şiria sau pe 
care Donald Trump î nsuşi le preconizeaza  – fa ra  
a exista, propriu zis, un “casus belli” – î mpotriva 
unor state “rebele” precum Iranul, Venezuela, 
statele furnizoare de curente emigraţioniste ş.a. 
Altfel spus, este vorba de un discurs care preia şi 
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continua  teorii pe care America le-a pus cu 
consecvenţa  î n aplicare î n toata  perioada 
premerga toare Administraţiei Trump: ra zboiul 
de descurajare prevenitiva  sau impunerea prin 
forţa  a democraţiei şi a criteriilor valorice “made 
î n America” 

Ştrategia de securitate naţionala  americana  
este, î n abordarea preşedintelui Trump, 
desfa şurata  pe doua  paliere, î n sensul î n care, 
nimic nu trebuie omis din ceea ce poate 
contracara ameninţa tile potenţiale din partea 
“statelor inamice”, pe de o parte, î n vreme ce, î n 
cazul aliaţilor (care, totuşi, ameninţaţi fiind, î n 
principiu, pun la dispoziţia maşinii de ra zboi 
americane, potenţialul uman, teritoriul pentru 
instalarea unei prezenţe americane permanente 
şi alte resurse logistice şi umane) dar care, 
pentru a beneficia, î n contrapartida , de 
susţinerea americana  proclamata  discursiv, 
trebuie “sa  pla teasca ”,  dupa  cea mai elementara  
logica  a omului de afaceri, fie cu sporirea 
contribuţiei din produsul intern brut la cote 
greu sustenabile, fie prin intensificarea efortului 
de apa rare care presupune achiziţionarea de 
tehnica , know-how sau sau instruire – asigurate, 
desigur, contra plata  de... aliatul american. Din 
acest punct de vedere. Donald Trump 
procedeaza  la o ra sturnare fundamentala  a 
concepţiei privitoare la locul şi funcţionarea 
industriei americane de apa rare: î nnoirea şi 
sporirea calitativa  şi cantitativa  a arsenalului 
militar al Americii,  preşedintele Trump priveşte 
aceasta  chestiunea de la extremitatea opusa : 
industria americana  de ra zboi nu va mai fi un 
va nza tor al produselor sale ca tre statul federal, 
ci statul va trebui sa  fie acela care lanseaza  
oferte fie pentru nevoile proprii fie pentru 
satisfacerea unor contracte externe. Afacerile cu 
armament , î n valoare de sute de miliarde de 
dolari, parafate de Donald Trump î nca  î n primul 
an al mandatului sa u, cu parteneri care î ncalca  
pricipiile moralei americane privitoare la 
liberta ţile şi drepturile ceta ţeneşti şi umane, dar 
care dispun de fonduri financiare şi energetice, 
exprima  î ndeajuns de clar o asemenea viziune 
strategica . 

I n materie de intelligence , textul “Ştrategiei de 
Şecuritate Naţionala ” nu face, î n liniile sale 

esenţiale, deca t sa  preia teoriile şi aserţiunile 
fostului consilier prezidenţial pentru securitate 
naţionala , generalul Michael Flyn, privitoare la 
repoziţionarea nu numai a Agenţiei Centrale de 
Informaţii (CIA), ci a î ntregii “comunita ţii de 
informaţii”. obiectivul acestei reorienta ri 
rega sindu-se nu doar î n descoperirea şi 
identificarea multiforma  a ameninţa tilor 
existente, ci, mai ales,  î n capacitatea de 
anticipare a mişca rilor strategice avute î n 
vedere de rivalii Americii şi  de analiza  
pertinenta  a semnificaţiilor şi consecinţelor 
acestoa. Altfel spus, pentru Preşedintele Donald 
Trump, conteaza  mai puţin rolul pe care 
tehnologia GPŞ şi a gadget-urilor tradiţionale î l 
pot avea, ci “cantitatea” de analiza , interpretare 
şi pragmatism decizional pe care toate acestea o 
faciliteaza . 

Aborda nd domeniul de abordare regionalizata  
a viziunii strategice semnata  de Donald Trump,  
dpcumentul nu ofera , î n opinia noastra  elemente 
substanţial noi, cu excepţia, poate, a relaţiilor cu 
Australia, India şi Japonia subordonate şi 
acestea, imperativului de contracarare a 
ambiţiilor mondialiste ale Chinei generalului-
preşedinte Xi Jinping. 

I n sfa rşit, î n lega tura  cu problemele şi sfida rile 
securitare ale Orientului Mijlociu reţinem 
aspectul de “noutate” potrivit ca ruia, 
“experimentu” jihadismului î ntruchipat de 
Ştatul Islamic demonstreaza  ca  problemele şi 
provoca rile generate de aceasta  parte a lumii nu 
se datoreaza  nici Israelulului, nici ocupaţiei 
israeliene, nici perpetua rii spinoasei probleme 
palestiniene, ci fenomenului jihadist islamist şi 
ideologiei acestuia. Şi, desigur, Iranului teocratic 
care refuza  negocierile (î n sensul î n care acestea 
sunt î nţelese de Administraţia Trump).    

I n pofida aparenţelor create de o prima  lectura , 
strategia de securitate naţionala  americana  
semnata  de Donald Trump este î ndelung 
elaborata  din punct de vedere tehnic, ideologic 
şi filosofic. Ra ma ne ca realita ţile î n desfa şurare 
sa  discearna  mai convinga tor î ntre ceea ce este 
cu adeva rat nou şi ceea ce este  “aceeaşi Jeanette 
cu alta  coafura ”.  
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  Va nza rile de armament din anul 2016 ale 
companiilor produca toare de armament s i furni-
zoare de servicii militare incluse î n Topul ŞIPRI 
100 (excluza nd China) sunt î n valoare totala  de 
374, 8 miliarde de dolari. Şuma reprezinta  o 
cres tere de 1,9% fat a  de anul 2015 s i primul an 
de cres tere consecutiva  î n topul 100 al va nza ri-
lor de armament dupa  cinci ani consecutivi de 
sca dere.  

  Va nza rile de armament ale companiilor ame-
ricane din Topul ŞIPRI 100 au crescut cu 4 % pa -
na  la 217,2 miliarde de dolari î n anul 2016. 
Ava nd 38 de companii incluse î n Topul ŞIPRI 
100 pentru anul 2016, ŞUA a realizat 57,9% din 
totalul va nza rilor de armament din Topul 100.  

  Va nza rile produca torilor vest-europeni de ar-
mament din Topul 100 au ra mas constante î n 
anul 2016. Totalul va nza rilor este de 91,6 miliar-
de de dolari – î nregistra nd o cres tere de 
0,2% fat a  de anul 2015.  

  Va nza rile de armament ale companii-
lor ruses ti din Topul ŞIPRI 100 au conti-
nuat sa  creasca  cu 3,8% ajunga nd la 26,6 
miliarde de dolari î n anul 2016. Cu toate 
acestea, rata de cres tere a sca zut pentru 
al doilea an consecutiv.  

  Companiile sud-coreene din Topul 
100 s i-au sporit va nza rile de armament 
ajunga nd la 8,4 miliarde de dolari î n anul 
2016.  

Va nza rile de armament ale primelor 
100 de companii din lume produca toare 
de armament s i furnizoare de servicii 
militare (Topul 100) au fost î n valoare 
de 374,8 miliarde de dolari î n anul 2016 
(Vezi tabelul 1). Ş-a î nregistrat o cres tere 
de 1,9% fat a  de anul 2015 (cifrele exclud 

China, vezi Chenarul 1).1 Acesta este primul an 
cu cres teri î n Topul 100 al va nza rilor de arma-
ment dupa  cinci ani consecutivi de sca dere. Va n-
za rile de armament din Topul 100 pentru anul 
2016 sunt cu 38% mai mari deca t cele realizate 
î n anul 2002, atunci ca nd ŞIPRI a î nceput sa  pre-
zinte va nza rile de armament ale companiilor 
(vezi Figura 1). Cres terea va nza rilor de arma-
ment a fost previzionata  s i determinata  de im-
plementarea noilor programe nat ionale majore 
de î narmare, de operat iunile militare aflate î n 
desfa s urare î n mai multe state s i de tensiunile 
regionale persistente care conduc la o cerere 
crescuta  de armament.   

 

EVOLUŢII ÎN TOPUL 100 

Companiile din Topul 100 sunt listate din punc-
tul de vedere al va nza rilor de armament. Compa-
niile americane s i cele din statele vest-europene 
continua  sa  domine Topul 100 s i î n anul 2016. 
Şunt prezente un numa r de 63 de companii ame-
ricane s i vest-europene, care î mpreuna  au reali-
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 Figure 1. Total arms sales of companies in the ŞIPRI Top 
100, 2002–16  
Notes: The data in this graph refers to the companies in the ŞIPRI 
Top 100 in each year, which means that it refers to a different 
set of companies each year, as ranked from a consistent set of 
data. ‘Arms sales’ refers to sales of military equipment and ser-
vices to armed forces and ministries of defence worldwide. For a 
full definition see <https:// www.sipri.org/databases/
armsindustry> or SIPRI Yearbook 2013. 

1. I n cazul î n care nu exista  alte specificat ii, toate modifica rile sunt prezentate î n termeni reali sau constant i (nu termeni curent i sau 
nominali). „Va nza rile de armament” se refera  la va nza rile de echipament militar s i servicii militare ca tre fort ele armate s i ministere-
le de apa rare din î ntreaga lume; va nza rile sunt doar pentru companiile incluse î n lista . 
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zat 82,4% din totalul va nza rilor de arma-
ment din anul 2016 (acelas i procentaj s-a 
rega sit s i î n anul 2015). Companiile ame-
ricane s i-au sporit va nza rile de arma-
ment cu 4%, puna nd capa t unui declin de 
cinci ani consecutivi (vezi Figura 2). ŞUA 
are o influent a  decisiva  asupra tendint ei 
globale, ava nd î n vedere numa rul mare 
de comapnii americane prezente î n Topul 
100. Va nza rile realizate de statele vest-
europene au ra mas la un nivel similar s i 
î n anul 2016, cu o valoare de 91,6 miliar-
de de dolari, î nregistra nd o us oara  
cres tere comparativ cu anul 2015.   

Companiile aflate pe primele 10 pozit ii 
ale Topului 100 sunt toate din Ştatele 
Unite s i din Europa de Vest. Cu va nza ri de 
armament î n valoare totala  de 194,8 mili-
arde de dolari, aceste prime 10 companii 
au realizat 52% din totalul va nza rilor in-
cluse î n Topul 100 î n anul 2016 (aproape 
acelas i procent ca s i î n anul anterior). O 
evaluare pe termen lung realizata  prin in-
termediul Topului 100 ŞIPRI indica  faptul ca  
aceleas i 12 companii au ocupat primele 10 lo-
curi î n ultimii 15 ani.  

Un numa r de 10 companii ruses ti sunt incluse 
î n Topul 100 pentru anul 2016 – mai put in cu o 
companie deca t î n anul 2015. Totalul va nza rilor 
acestor companii a fost de 26,6 miliarde de do-
lari, ceea ce reprezinta  o cres tere de 3,8% fat a  
de anul anterior. Aceasta cres tere este mai mica  
deca t cea î nregistrata  î n 2015 î n raport cu anul 
2014, ceea ce probabil se datoreaza  constra nge-
rilor financiare determinate de recentele sca deri 
ale pret urilor petrolului s i gazului, impactului 
sanct iunilor aplicate de Uniunea Europeana  
(UE) s i de ŞUA î n anul 2014 s i efectului pe care l-
a avut rata de schimb a rublei.  

Totalul va nza rilor companiilor listate la catego-
ria „alt i produca tori” s-au ridicat la 20,9 miliarde 
de dolari î n anul 2016, î nregistra nd o sca dere de 
1,2% fat a  de anul 2015.2 Prin contrast, va nza rile 

realizate de „produca torii emergent i” au crescut 
cu 12,3%, ajunga nd la un total de 17,8 miliarde 
de dolari î n anul 2016. Aceasta  cres tere a fost 
determinata  de cres terea generalizata  a va nza ri-
lor realizate de produca torii sud-coreeni, dintre 
care cinci sunt inclus i î n Topul 100 pentru anul 
2016.   

 

EVOLUŢII NAŢIONALE  

Statele Unite ale Americii  

Totalul va nza rilor celor 38 de companii ameri-
cane incluse î n Topul 100 au ajuns la 217,2 mili-
arde de dolari î n anul 2016, ceea ce reprezinta  
57,9% din totalul general (vezi Figura 2). Loc-
kheed Martin, cel mai mare produca tor de arma-
ment din lume, s i-a sporit va nza rile de arma-
ment cu 10,7% î n anul 2016, ajunga nd la 40,8 
miliarde de dolari, detas a ndu-se semnificativ de 
Boeing – cel de-al doilea mare produca tor de ar-

Figura 2. Modificări procentuale ale vânzărilor de armament 
realizate de companiile incluse î n Topul ŞIPRI 100 î n perioada 2015-
2016, pentru diferite state   
Notă: Modifica rile se refera  la companiile incluse î n Topul ŞIPRI 100 
pentru anul 2016. Cifrele se bazeaza  pe va nza rile de armament reali-
zare î n dolari americani (2016). La categoria „Altele” sunt incluse 
state ale ca ror companii va nza toare de armament au realizat mai 
put in de 1% din total: Australia, Brazilia, Canada, Norvegia, Polonia, 
Şinga-pore, Şpania, Şuedia, Elvet ia, Turcia s i Ucraina,  

2. ŞIPRI a introdus categoriile „alt i produca tori” s i „produca tori emergent i” î n edit ia din anul 2013 a Topului 100 ŞIPRI. Categoria 
alt i produca tori stabilit i include companii din s ase state (i.e. Australia, Israel, Japonia, Polonia, Şingapore s i Ucraina) care det in 
capacita t i solide s i semnificative de product ie de armament, dar care nu î ncearca  sa  î s i dezvolte aceste capacita t i. Companiile din 
categoria produca tori emergent i include 4 state (i.e. Brazilia, India, Coreea de Şud s i Turcia) care s i-au exprimat obiectivele de a 
construi capacita t i locale semnificative de product ie s i care doresc sa  atinga  un mai mare nivel de auto-suficient a  î n achizit ionarea 
de armament.  
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Locb   

  

Companiec  

  

  

Ţara  

Va nza ri de arma-
ment (UŞ$ m.)  

Total 
va nza ri, 
2015 
(UŞ$ 
m.)  

Va nza ri 
de arma-
ment ca 
% din 
totalul 
va nza ri-
lor, 2016  

Total 
profit, 
2016 
(UŞ$ m.)  

  

Total 
angajat i, 
2016  

  

2016 

  

2015 

  

2016 

  

2015d 

1 1 Lockheed Martin Corp. ŞUA 40 830 36 900 47 248 86 5 302 97 000 

2 2 Boeing ŞUA 29 510 28 313 94 571 31 4 895 150 500 

3 3 Raytheon ŞUA 22 910 22 055 24 069 95 2 174 63 000 

4 3 BAE Şystems Marea Britanie 22 790 22 689 24 008 95 2 351 83 000 

5 5 Northrop Grumman 
Corp. 

ŞUA 21 400 20 313 24 508 87 2 200 67 000 

6 6 General Dynamics Corp. 
  

ŞUA 19 230 19 483 31 353 61 2 955 98 800 

7 7 Airbus Groupe Trans-European 12 520 12 869 73 652 17 1 101 133 780 

Ş Ş BAE Şystems Inc. (BAE 
Şystems UK) 

ŞUA 9 300 9 417 10 000 93 .. 29 500 

8 10 L-3 Communications ŞUA 8 890 8 881 10 511 85 647 38 000 

9 9 Leonardof Italia 8 500 9 264 13 277 64 561 45 630 

10 11 Thales Franţa 8 170 8 094 16 471 50 1 073 64 100 

11 8 United Technologies 
Corp. 

ŞUA 6 870 9 620 57 244 12 5 436 .. 

12 12 Huntington Ingalls In-
dustries 

ŞUA 6 720 6 825 7 068 95 573 37 000 

13 17 United Aircraft Corp. Rusia 5 160 4 465 6 216 83 -67 .. 

14 16 Bechtel Corp. ŞUA 4 920 4 658 .. .. .. 53 000 

15 19 Textron ŞUA 4 760 3 696 13 788 35 843 36 000 

Ş Ş Pratt & Whitney (United 
Technology Corp. UŞA) 

ŞUA 4 530 4 587 15 100 30 .. 35 100 

16 14 Rolls-Royce Marea Britanie 4 450 4 260 18 601 24 .. 49 900 

17 25 Leidos ŞUA 4 300 3 332 7 043 61 246 32 000 

18 13 Harris Corp. ŞUA 4 200 4 982 5 900 71 553 17 000 

19 15 United Şhipbuilding 
Corp. 

Rusia 4 030 4 553 4 501 89 90 89 650 

20 18 Booz Allen Hamilton UŞA 4 000 3 949 5 804 69 252 23 300 

21 20 Mitsubishi Heavy Indus-
tries 

Japonia 3 670 3 856 35 947 10 805 .. 

22 22 Honeywell International ŞUA 3 480 3 423 39 302 9 4 809 .. 

23 23 DCNŞ Franţa  3 480 3 327 3 530 99 97 12 800 

24 26 Almaz-Antey Rusia 3 430 3 191 3 727 92 .. 125 000 

25 27 MBDAg Trans-European 3 260 3 162 3 319 98 7 10 340 

26 30 Rheinmetall  Germania  3 260 2 876 6 327 52 238 20 990 

27 29 Elbit Şystems  Israel  3 100 2 969 3 260 95 .. .. 

Tabelul 1. Topul 100 ŞIPRI al companiilor producătoare de armament şi furnizoare de servicii militare la nivel global, ex-
cluza nd China, pentru anul 2016 a 

Cifrele pentru va nza rile totale de armament, va nza ri totale s i profit sunt î n milioane de dolari americani. Punctele (. .) indica  faptul ca 
nu sunt disponibile cifre.  
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28 21 Babcock International 
Group 

Marea Brita-
nie 

2 950 3 024 6 136 48 776 35 000 

29 24 Russian Helicopters Rusia 2 910 3 210 3 196 91 242 .. 

30 33 Şaab Şuedia 2 770 2 626 3 342 83 137 15 470 

31 31 Şcience Applications 
International Corp. 

ŞUA 2 630 2 886 4 450 59 148 15 500 

32 32 Israel Aerospace Indus-
tries 

Israel 2 610 2 798 3 577 73 .. .. 

Ş Ş Şandia Corp. (Lockheed 
Martin UŞA) 

ŞUA 2 600 2 633 3 070 85 .. 12 210 

33 36 Şafran Franţa 2 600 2 378 18 232 14 2 111 66 490 

34 34 CACI International ŞUA 2 540 2 562 3 744 68 143 19 900 

35 35 Tactical Missiles Corp. Rusia 2 530 2 325 2 576 98 247 50 610 

36 28 General Electric ŞUA 2 480 3 028 123 780 2 .. 295 000 

37 37 Hindustan Aeronautics India 2 380 2 354 2 590 92 490 .. 

38 40 AECOM ŞUA 2 280 2 177 17 411 13 163 87 000 

39 41 CŞRA ŞUA 2 250 2 096 4 993 45 316 18 500 

40 38 Indian Ordnance Facto-
ries 

India 2 200 2 224 2 232 98 .. 85 890 

41 43 Rafael Israel 2 120 1 993 2 166 98 119 7 500 

Ş Ş Bell Helicopter Textron 
(Textron UŞA) 

ŞUA 2 090 2 116 3 239 64 .. .. 

42 46 CEA Franţa 2 020 1 948 4 577 44 -83 15 620 

43 39 Rockwell Collins ŞUA 1 960 2 248 5 259 37 728 19 000 

44 52 High Precision Şystems Rusia 1 940 1 712 1 975 98 .. .. 

45 58 Orbital ATK ŞUA 1 920 1 651 4 455 43 293 12 700 

46 44 General Atomicsh ŞUA 1 800 1 995 .. .. .. .. 

47 47 ThyssenKrupp Germania 1 770 1 894 43 433 4 289 156 490 

48 56 Korea Aerospace Indus-
tries 

Coreea de Şud 1 760 1 624 2 671 66 231 3 880 

49 48 Kawasaki Heavy Indus-
tries 

Japonia 1 730 2 067 .. .. .. .. 

50 51 United Engine Corp. Rusia 1 710 1 712 2 826 61 283 .. 

51 55 ŞT Engineering Şingapore 1 690 1 644 4 836 35 351 21 970 

52 69 Uralvagonzavod Rusia 1 680 992 2 095 80 29 .. 

53 53 KRET Rusia 1 610 1 644 1 845 87 205 .. 

Ş Ş Şukhoi (United Aircraft 
Corp. Russia) 

Rusia 1 610 1 566 1 610 100 .. 24 000 

54 59 Fincantieri Italia 1 600 1 494 4 899 33 15 .. 

55 54 LIG Nex1 Coreea de Şud 1 600 1 654 1 603 100 76 3 120 

56 50 United Instrument Man-
ufacturing Corp.  

Rusia 1 580 1 800 1 700 93 .. .. 
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57 45 Cobham Marea Britanie 1 550 1 743 2 623 59 81 10 690 

Ş Ş United Launch Alliance 
(LM and Boeing UŞA) 

ŞUA 1 540 1 559 1 800 86 .. .. 

58 57 Şerco Marea Britanie 1 500 1 450 4 713 32 45 47 000 

59 60 ManTech International 
Corp. 

ŞUA 1 460 1 438 1 602 91 .. .. 

60 49 Dassault Aviation 
Groupe 

Franţa 1 390 1 849 3 967 35 425 11 940 

61 87 Fluor Corp. ŞUA 1 380 861 18 114 8 3 38 760 

62 66 Engility ŞUA 1 360 1 114 2 076 66 -6 9 100 

63 77 Oshkosh Corp. ŞUA 1 350 952 6 279 22 216 13 800 

Ş Ş Irkut (United Aircraft 
Corp. Russia) 

Rusia 1 320 1 284 1 623 81 18 .. 

64 68 IHI Corp. Japonia 1 290 1 189 13 651 9 .. .. 

65 73 DynCorp International ŞUA 1 280 1 002 1 836 70 -53 10 700 

66 113 KBR ŞUA 1 220 608 4 268 29 28 27 500 

67 72 AŞELŞAN Turcia 1 220 971 1 247 98 263 5 170 

68 76 GKN Marea Britanie 1 210 845 11 906 10 329 58 000 

69 - Hewlett Packard Enter-
prise Companyi 

ŞUA 1 200 .. 50 123 2 3 161 195 000 

70 74 Hanwha Corp. Coreea de Şud 1 190 1 063 40 593 3 1 110 .. 

71 67 Hanwha Techwin Coreea de Şud 1 190 965 2 265 53 69 3 040 

72 63 Vectrus ŞUA 1 190 1 195 1 191 100 .. .. 

73 70 DŞME Coreea de Şud 1 190 984 9 808 12 -1 217 11 260 

74 61 GenCorp ŞUA 1 180 1 235 1 761 67 18 4 970 

75 62 PZG Polonia 1 140 1 131 1 268 90 .. .. 

76 81 Turkish Aerospace In-
dustries 

Turcia 1 120 864 1 300 86 .. 5 250 

77 84 UkrOboronPromj Ucraina 1 060 847 1 107 95 .. 80 000 

Ş Ş UMPO (United Engine 
Corp. Russia) 

Rusia 970 944 1 063 91 262 .. 

78 88 Krauss-Maffei Wegmann Germania 950 842 996 95 .. 4 000 

79 75 Austal Australia 940 982 974 97 44 .. 

80 83 Meggitt Marea Britanie 940 774 2 688 35 231 11 210 

81 91 Embraer Brazilia 930 839 6 218 15 168 18 510 

82 65 Nexter Franţa 910 1 129 958 95 .. 1 750 

83 85 Cubic Corp. ŞUA 880 871 1 462 60 2 8 500 

Ş Ş Austal UŞA (Austal Aus-
tralia) 

ŞUA 870 881 870 100 .. .. 

84 89 The Aerospace Corp. ŞUA 870 840 940 92 .. 3 680 

85 71 Bharat Electronics  India 850 1 002 1 310 65 .. .. 
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86 111 NEC Corp. Japonia 830 678 24 476 3 251 107 730 

87 90 RUAG Elveţia 820 797 1 909 43 118 8 730 

88 86 Moog ŞUA 820 871 2 412 34 127 10 500 

89 96 CAE Canada 780 744 2 039 38 194 8 500 

90 - Mitre Corp. ŞUA 770 476 1 542 50 .. 8 210 

91 112 ViaŞat ŞUA 770 618 1 559 50 22 4 300 

92 80 Triumph Group ŞUA 770 901 3 532 22 -43 14 310 

93 93 MIT ŞUA 770 810 973 79 .. .. 

94 98 Kongsberg Gruppen Norvegia 770 726 1 886 41 77 7 160 

Ş Ş BAE Şystems Australia 
(BAE Şystems UK) 

Australia 740 742 892 83 .. 4 000 

95 - Hanwha Groupk Coreea de Şud 740 .. 55 430 1 .. .. 

Ş 107 Hanwha Şystems 
(Hanwha Group Şouth 
Korea) 

Coreea de Şud 740 644 742 100 .. 2 060 

96 105 Bharat Dynamics India 730 651 726 100 .. .. 

97 100 Ultra Electronics Marea Britanie 720 605 1 061 68 92 4 000 

Ş Ş Raytheon Australia 
(Raytheon UŞA) 

Australia 720 722 717 100 .. 1 170 

98 97 Navantia Şpania 710 737 801 88 -336 5 510 

99 79 Mitsubishi Electric Corp. Japonia 700 989 38 928 2 1 932 .. 

100 101 Poongsan Corp. Coreea de Şud 700 650 1 753 40 119 3 580 

a. Des i mai multe companii produca toare de armament din China sunt suficient de mari ca t sa  intre î n Topul 100 ŞIPRI, nu s-a putut 
realiza acest lucru datorita  insuficient ei datelor s i a acuratet ei acestora.   
b. Companiile sunt listate conform valorii va nza rilor de armament la finalul anului financiar 2016. Un Ş marcheaza  o sucursala . O 
linie (-) indica  faptul ca  acea companie nu a  fost inclusa  î n Topul 100 ŞIPRI î n anul 2015. Numele s i structurile companiilor sunt 
prezentate as a cum erau la momentul 31 decembrie 2016. Informat ii despre modifica rile ulterioare sunt oferite î n aceste note. Da-
tele prezentate î n anul 2015 pot fi diferite de cele publicate î n Catalogul ŞIPRI pentru 2017 sau î n alta  parte datorita  unei continue 
recalcula ri a datelor, de cele mai multe ori datorita  modifica rilor prezentate de o companie sau datorita  estima rilor î mbuna ta t ite. 
Marile modifica ri sunt explicate î n aceste note.     
c. I n cazul sucursalelor s i al companiilor operat ionale aflate î n posesia altor companii, numele actualei companii este dat î n parante-
za  ala turi de statul î n cauza . Holdingurile s i companiile de investit ii care nu au activita t i operat ionale directe nu sunt considerate 
companii produca toare de armament, iar companiile det inute de acestea sunt incluse ca s i companii-mama .  
d. Cifrele pentru va nza rile din anii anteriori – i.e. va nza rile de armament ale companiilor î n anul 2015 – sunt prezentate î n dolari 
americani la nivelul anului 2016 pentru a compara mai bine cifrele va nza rilor din anul curent, i.e. 2016. I n edit iile anterioare ale 
Catalogului ŞIPRI s i î n listele Top 100, va nza rile anterioare de armament au fost prezentate î n dolari americani la nivel actual.  
e. Trans-European se refera  la companii ale ca ror proprietari s i structuri de control sunt localizate î n mai mult deca t un stat euro-
pean.  
f. Finmeccanica a fost redenumita  Leonardo î n luna aprilie 2016.  
g. Dupa  restructurarea MBDA, statutul sa u a fost schimbat din „joint venture” î n „companie”.  
h. Va nza rile de armament ale acestei companii sunt estimative s i sunt supuse unui mare grad de incertitudine.  
i. Hewlett Packard Enterprise este o companie noua  rezultata  î n urma separa rii Hewlett-Packard Company.  
j. Produca torul de avioane Antonov a fost inclus î n UkrOboronProm î n anul 2016.  
k. I n 2016 Hanwha Group a achizit ionat Hanwha Thales, un joint venture care a fost det inut anterior de Hanwha Group s i Thales 
din Frant a. 
l. Companiile produca toare de armament din China. Companiile chinezes ti nu sunt incluse î n Topul 100 ŞIPRI datorita  lipsei de date 
pe baza  ca rora sa  se poata  realiza estima ri ale va nza rilor de armament pentru majoritatea companiilor. Cu toate acestea, exista  
unele informat ii referitoare la conglomeratul de stat care coordoneaza  industria produca toare de armament din China.  
Pe baza bugetului militar al Chinei, care a crescut de aproape trei ori î ntre 2002 s i 2016, precum s i pe baza exporturilor de arma-
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mament. Cres terea va nza rilor la Lockheed 
Martin era de as teptat dupa  achizit ionarea 
prroduca torului de elicoptere Şikorsky de la 
United Technologies s i dupa  cres terea livra -
rilor de avioane de lupta  F-35.    

Cres terea va nza rilor companiilor furnizoa-
re de servicii militare este o tendint a  vizibi-
la  î n ŞUA. Companiile care furnizeaza  servi-
cii militare au reus it sa  î s i sporeasca  va nza -
rile mai ales prin achizit ionarea companiilor 
mai mici care au fost izolate de produca torii 
de armament mai mari. Şpre exemplu, va n-
za rile companiilor DynCorp s i KBR au cres-
cut cu 27,7%, respectiv 100,8% î n anul 
2016. Cres terea va nza rilor companiei KBR s
-a datorat achizit iona rii a doua  companii î n 
anul 2016 s i unor contracte mari cu ŞUA s i 
Marea Britanie.  

Evolutii nationale majore in Europa Ves-
tica 

Cu va nza ri de armament î n valoare de 36,1 
miliarde de dolari î n anul 2016, cele opt 
companii britanice incluse î n Top 100 au realizat 
9,6% din totalul va nza rilor. Va nza rile totale de 
armament ale companiilor britanice au crescut 
cu 2% fat a  de anul 2015. BAE Şystems, cel mai 
mare produca tor de armament din Marea Brita-
nie, s i-a sporit va nza rile cu 0,4% fat a  de anul 
2015. Va nza rile realizate de Rolls Royce, cel de-
al doilea mare produca tor de armament din Ma-
rea Britanie, au crescut s i ele cu 4,5%. Cea mai 
mare cres tere î n va nzarea de armament (43,2%) 
a fost realizata  de GKN, un produca tor de com-
ponente aerospat iale. Des i va nza rile de arma-
ment ale unor companii britanice au crescut î n 
anul 2016, perspectiva economica  s i politica  pe 
termen scurt a Marii Britanii ra ma ne incerta  da-
torita  deciziei luata  î n 2016 de a pa ra si Uniunea 
Europeana .   

Va nza rile totale ale celor s ase companii 
frant uzes ti incluse î n Topul 100 sunt de 18,6 mi-
liarde de dolari, reprezenta nd 5% din va nza rile 
totale din anul 2016. Ş-a î nregistrat o sca dere de 
0,8% fat a  de anul 2015. Şca derea us oara  s-a da-
torat î n mare parte î ncetinirii livra rilor de avioa-

ne de lupta  Rafale (produse de Dassault) î n com-
parat ie cu ritmul anului anterior. Va nza rile de 
armament ale companiei Dassault au sca zut cu 
24,8% î n anul 2016. Va nza rile de armament ale 
produca torului de sisteme terestre Nexter au 
sca zut de asemenea (cu 19,4%).  

Dupa  restructurare, cel mai mare produca t or 
de armament al Italiei, Finmeccanica, a luat nu-
mele de Leonardo î n anul 2016. Compania nu 
mai are sucursale î n afara  de Leonardo DRŞ din 
America. Compania s i-a va ndut s i componenta 
de transport civil s i se concentreaza  î n principal 
pe activita t i aerospat iale s i militare. Va nza rile de 
armament realizate de Leonardo au fost î n va-
loare de 8,5 miliarde de dolari î n anul 2016, î n-
registra nd o sca dere de 8,2% fat a  de anul 2015. 
Va nza rile de armament ale celui de-al doilea 
produca tor al Italiei, s antierul naval Fincantieri, 
au ajuns la 1,6 miliarde de dolari î n anul 2016, 
î nregistra nd o cres tere de 7,1%. Acest lucru s-a 
datorat livra rilor de nave de lupta  de coasta  ca -
tre ŞUA s i a fregatelor s i submarinelor ca tre Ita-
lia.  
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Figura 3. Raportul vânzărilor de armament pe țări din Topul 
ŞIPRI 100 pentru anul 2016  
Note: Topul 544 prezintă companiile în funcție de statele în care îşi au 
sediile centrale, astfel ca  va nza rile realizate prin sucursale se vor 
ada uga la totalul realizat de compania-mama . Topul 100 nu include 
î ntreaga industrie de armament din fiecare stat, doar companiile 
cele mai mari. La categoria „altele” sunt incluse state ale ca ror com-
panii au va nza ri de mai put in de 1% din total: Australia, Brazilia, 
Canada, Norvegia, Polonia, Şinga-pore, Şpania, Şuedia, Elvet ia, Tur-
cia s i Ucraina.  

ment al Chinei s i a informat iilor limitate despre companii individuale, cel put in 9 din 10 companii ar intra î n Topul 100 daca  ar fi 
disponibile cifrele referitoare la va nza ri. Dintre aceste companii, 4 din 6 ar fi î ntre primele 20 s i 2 (produca torul de avioane AVIC s i 
produca torul de sisteme terestre Norico) ar putea sa se situeze pe primele 10 locuri.  
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Va nza rile totale de armament ale celor trei 
companii germane incluse î n Top 100 pentru 
anul 2016 au crescut cu 6,6% ajunga nd la 6 mili-
arde de dolari. Va nza rile de sisteme terestre ale 
produca torilor Krauss-Maffei Wegmann s i Rhe-
inmetall au crescut cu 12,8%, respectiv 13,3%, 
datorita  cres terii achizit iei de armament î n Ger-
mania. I n schimb, va nza rile realizate de Thys-
senKrupp au sca zut cu 6,6%.  

Referindu-se la companiile det inute de mai 
multe state europene, ŞIPRI le-a denumit „trans-
europene”. MBDA este inclusa  î n Topul 100 pen-
tru anul 2016. Va nza rile de armament ale aces-
tei companii au crescut cu 3,1%, ajunga nd la 3,3 
miliarde de dolari î n anul 2016. Va nza rile de ar-
mament ale Airbus Group, care ocupa  locul 10 î n 
anul 2016, au fost î n valoare de 12,5 miliarde de 
dolari, î nregistra nd o sca dere de 2,7% fat a  de 
anul 2015. Aceasta  sca dere se datoreaza  î nta rzi-
erilor î nregistrate î n livra rile de avioane de tran-
sport aerian A-400.  

Rusia  

Totalul va nza rilor de armament al celor 10 
companii incluse î n Top 100 este de 26,6 miliar-
de de dolari î n anul 2016, reprezenta nd 7,1% 
din totalul general. Ş-a î nregistrat o cres tere a 
va nza rilor de 3,8% fat a  de anul 2015. Şe pare ca  
marile dificulta t i economice cu care se confrunta  
Rusia au avut un impact mix asupra companiilor 
î n anul 2016. Cinci companii au î nregistrat 
cres teri ale va nza rilor, î n timp ce ale cinci com-
panii au î nregistrat sca deri. Cea mai mare com-
panie produca toare de armament, United Air-
craft Corporation, ocupa  locul 13 cu va nza rile de 
armament î n valoare de 5,2 miliarde de dolari – 
î nregistra nd o cres tere de 15,6% fat a  de anul 
2015. Pe de alta  parte, va nza rile realizate de 
United Şhipbuilding Corporation au sca zut cu 
11,5%, plasa nd compania pe locul 19 î n Top 100 
pentru anul 2016.  

Producători emergenți  

Produca torii de armament sud coreeni conti-
nua  sa  domine categoria produca torilor emer-
gent i, ava nd s apte companii incluse î n Top 100 
pentru anul 2016. Va nza rile totale de armament 

ale acestora sunt î n valoare de 8,4 miliarde de 
dolari, reprezenta nd o cres tere de 20,6% î n va n-
za ri fat a  de anul 2015. Produca torii de arma-
ment sud coreeni det in 2,2% din totalul va nza ri-
lor incluse î n Top 100 pentru 2016, plasa nd Co-
reea de Şud ala turi de „alt i produca tori stabilit i” 
precum Israelul sau Japonia. Cres terea va nza ri-
lor este determinata  î n mare ma sura  de ame-
nint area pe care le percepe Coreea de Şud. Acest 
lucru a accelerat achizit ia de echipament militar, 
pe care Coreea de Şud î l procura  de la proprii 
produca tori, exista nd o politica  nat ionala  î n 
acest sens. Va nza rile de armament ale companii-
lor din  Brazilia s i Turcia au crescut de aseme-
nea î n anul 2016 cu 10,8%, respectiv 27,6%. In-
dia este singurul produca tor emergent care a 
î nregistrat o diminuare a va nza rilor de arma-
ment î n anul 2016 (1,2% mai put in).  

Alți producători stabiliți  

Va nza rile de armament ale companiilor din 
s ase state considerate produca toare de arma-
ment au sca zut cu 1,2% la un total de 20,9 mili-
arde de dolari î n anul 2016. Cu toate acestea, 
s ase companii din Australia (- 4,3%) s i Japonia 
(-6,4%) au î nregistrat sca deri generale ale va n-
za rilor.  

Categoria produca torilor stabilit i este intens 
influent ata  de tendint a din Japonia, datorita  nu-
ma rului mare de companii japoneze s i volumu-
lui relativ mare de va nza ri de armament. Şca de-
rea va nza rilor de armament ale Japoniei î n 2016 
a fost determinata  de sca derea va nza rilor celor 
mai mari companii produca toare, Mitsubishi 
Heavy Industries (- 4,8 %), Kawasaki Heavy In-
dustries (-16,3 %) s i Mitsubishi Electric Corpo-
ration (- 29,2 %). Şca derea poate fi part ial atri-
buita  aprecierii yenului î n raport cu dolarul s i 
reducerii comenzilor.  

Va nza rile de armament ale companiei ucraine-
ne UkrOboronProm au crescut cu 25,1% î n anul 
2016. Acest lucru s-a datorat conflictului aflat î n 
desfa s urare î n estul Ucrainei, absorbt iei produ-
ca torului de avioane Antonov î n anul 2016 s i 
exporturilor de armament.  

3. I n urma reorganiza rii MBDA, statutul s-a schimbat din „joint venture” (î ntre Airbus Group, BAE Şystems s i Finmeccanica) î n 
„companie”. Noul statut este reflectat de modifica rile va nza rilor de armament î nregistrate î n Topul 100 pentru anii anteriori.  
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La 5 decembrie 2017, la bordul fregatei france-
ze din clasa “La Fayette”, F-714 “Guepratte”, s-au 
oferit primele informat ii fereritoare la oferta fa -
cuta  de Naval Group, pentru programul aprobat 
de Parlamrntul Roma niei, î n valoare de 1,6 mili-
arde de euro, privind î nzestrarea Fort elor Nava-
le Roma ne, cu patru fregate. 

Oferta este comuna  Naval Group/MBDA s i are 
s i suportul total al guvernului francez.  

Partea roma na  ava nd ca cerint a  principala  ace-
ea ca  poduca torul sa  construiasca  navele î ntr-un 
s antier naval roma nesc, sa  fie membru NATO/
UE, sa  fi lansat la apa , î n ultimii 15 ani, cel put in 
o nava  de minim 1.600 tone, cu cababilita t i î n cel 
put in doua  medii de lupta . 

Corvetele au un design cu un pronunt at carac-
ter stealth, catarg unic, care integreaza  senzorii 
navei, centru de informat ii (CIC – Combat Infor-
mation Center), propulsia fiind diesel-electrica  
tip CODLAD (Combined Diesel Electric and Die-
sel), iar pentru va na toarea de submarine, sunt 
dotate cu sonar de chila  (Kingklip) s i sonar trac-
tat (Captas 2). 

Nava are un deplasament de 2.500 de tone, o 
lungime de 102 metri, la t ime de 16 metri s i un 
pescaj de 5,40 metri. Autonomia navei este de 

4.500 mile marine la o viteza  de 15 noduri (28 
km/h) , viteza maxima  de 25 noduri (46 km/h), 
andurant a  11-21 de zile, echipajul navei este de 

65 de marinari s i poate ambarca 
î n 15 militari din fort ele speciale. 

Helipadul s i hangarul poate ada -
posti un elicopter cu o greutate 
de pa na  la 11 tone, hangarul este 
construit î nca t sa  faciliteze s i uti-
lizarea UAŞ - Unmanned Aerian 
Şystems. 

Şistemul de management al lup-
tei este de tip Şetis, sistem cu ar-
hitectura  deschisa , user-friendly, 
us or de actualizat (colecteaza  
datele primare de la senzori, le 
prelucreaza , le afis eaza  utilizato-

rilor s i apoi comenzile primite le trimite siste-
melor executante, control efectiv al focului, co-
municat ii etc. Şistemul asigura  s i integrarea ae-
ronavelor fa ra  pilot pentru detectarea extinsa  s i 
ra spunsul î mpotriva amenit a rilor, angajarea na-
velor de suprafat a , apa rarea î mpotriva platfor-
melor aeriene, detectarea, urma rirea s i angaja-
rea submarinelor. 

Grupul Etienne Lacroix a dezvoltat s i perfect io-
nat o noua  generat ie de sisteme s i contrama suri 
capabile sa  protejeye navele de cele mai recente 
amenint a ri, asfel de sistem este s i momeala Şzle-
na mk2, sitem special adaptat pentru contraca-
rarea amenint a rilor anti/racheta  s i anti/torpile. 

De asemenea, poate î mpa rta s ii imaginea tactica  
exacta  cu alte nave, din grupul de lupta , prin in-
termediul unor lega turi interoperabile. 

Armamentul uzual este de provenient a  MBDA, 
compus din doua  lansatoare quadruple de rache-
te antiracheta ,  Exocet MM40 Block 3, un VLŞ 
(Şistem de lansate verticala ) pentru rachete de 
suprafat a  Mica, 16 rachete, un tun Oto Melara de 
76 mm amplasat î n turela din prova, dar s i doua  
turele Nexter Narwhal cu tunuri calibru 20 mm. 
I n viitor nava poate fi dotata  cu rachete antiaeri-
ene Aster 15, unitatea de foc fiind tot de 16 ra-
chete, doua  lansatoare triple pentru torpile. 

Produca torul a fost de acord ca cea mai mare 
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parte a armamentelor sa  fie produse de compa-
nii roma nes ti, armamente ce vor fi operat ionali-
zate pe baza  de parteneriate furnizate de antre-
prenori sta ini, î ntr-un sistem tip offset. Acelas i 
sitem se aplica  s i la î nzestrarea cu rachete, mai 
put in la rachetele model Exocet, pentru care 
partenerul se obliga  sa  asigure prega tirea perso-
nalului operat ional s i seviciile de î ntret inere. 

Am amintit, deja, faptul ca  nava are caracteris-
tici stealth, dar are s i o semna tura  acustica  mai 
sca zuta , deca t alte nave din clasa sa. 

Şenzorii de bord s i radarele includ un radar 
3D, o masca  electronica  de asistent a  (EŞM), 
sonare de corp s i de ada ncime s i sistem de 
protect ie î mpotriva incendiilor. Nava dispune 
s i de doua  ambarcat iuni de transport  tip 
RHIB , fiecare ava nd o lungime de 9 metri. 

Pentru ra zboiul electronic dispune de un Şis-
tem tactic VIGILE 200 R-EŞM (cu capabilita t i 
ELINT), Altesse Naval C-EŞM (un sitem com-
pact de comunicat ii s i comunicare,  cu capaci-
tate de alerta  s i cons tietizarea situat iei, prin 
interceptarea comunicat iilor s i semnalelor ra-
dio, senzorii pasivi, ai sistemului, ava nd o raza  
de detect ie mai mare deca t radarul, asigura nd 
s i detectarea amenint a rilor asimetrice). De 
asemena are capacitatea de a trimite imagini 
tactice s i altor nave din grupul de lupta  prin 
intermediul unor lega turi de transmitere de 
date interoperabile. 

Construct ia primei corvete Gowind 
2500 (pentru Marina egipteana ) a î n-
ceput la 16.04. 2015, comanda inclu-
de construct ia a patru Corvete, ata t î n 
Frant a ( prima nava  la s antierul naval 
Lorient, unul dintre cele mai moderne 
s antire navale din Europa), ca t s i î n 
Egipt (urma toare trei nave, la s antie-
rul naval din Alexandria), prima nava  
a fost lansata  la apa  î n septembrie 
2016, urma nd sa  intre î n doarea Ma-
rinei egiptene î n anul 2017, cele patru 
nave vor fi livrate Egiptului pa na  la 
finele anului 2019. Malaiezia a co-
mandat pentru Royal malaiezian 
Navy s ase asemenea corvete, la s anti-
erul naval Boustead Naval, (contract 

semnat î n anul 2014). 

Despre Şigma 10514 am mai scris, doar amin-
tim faptul ca  Şigma î n varianta mexicana  costa  î n 
jur de 100 de miloane de dolari, exista  s i corve-
tele turces ti Ada, dar s i cele nemt es ti K130 Bra-
unschweig, a ca ror pret  este tot de aproximativ 
400 de milioane de euro, nava germana  fiind 
mai mica  deca t Şigma 10514 sau Gowind 2500, 
ne ava nd nici capabilita t i anti-submarin, se pare 
ca  pret ul este pentru nava gata de lupta . 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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Proiectul Şcorpion este un program multinat io-
nal de modernizare militara , care  se foloses te de 
experient a sau experimente conduse de militari 
petru producerea sau achizit ia de noi armamen-
te. 

Exista  mai multe asemenea proiecte î n t a ri pre-
cum: ŞUA, Frant a, Germania, Israel, Marea Brita-
nie s i altele. 

I n Ştatele Unite, proiectul Şcorpion a fost denu-
mirea atribuita  programului de realizare a mu-
nit iilor inteligente (IMŞ), program init iat din 
anul 1999 s i pus î n aplicare din anul 2003, iar 
din anul 2004, denumirea a fost atribuita  site-
mului de lupta  al viitorului (FCŞ), programul fi-
ind anulat î n anul 2009 de fostul Şecretar al Apa -
ra rii Robert Gates, ca nd o parte a cadrelor care 
lucrau î n cadrul programului au fost trecute la 
Brigada  din cadrul Oficiului armatei ŞUA pentru 
achizit ii, cercetare s i dezvoltare. 

Departamentul de apa rare al ŞUA, a promovat 
proiectul Şcorpion, ca mijloc de a asigura intero-
perabilitatea militara  interna , î ntre armata , ma-
rina , aviat ie s i paza de coasta  ( au existat aseme-
nea proiecte Şcorpion petru fiecare categorie de 
fort e armate). Proiectul a fost, de asemenea, pro-
movat s i la nivel internat ional, de ca tre Departa-
mentul de apa rare al ŞUA, ca mijloc de realizare 
a interoperabilita t ii multinat ionale pentru o mai 

stra nsa  integrare a armatei ŞUA cu armatele 
coalit iei NATO, dar mai ales cu agent iile de spe-

cialitate (de achizit ii) din Ministe-
rele Apa ra rii din Regatul Unit, 
Frant a s i Germania, iar unii din 
partenerii non - NATO au fost in-
vitat i sa  participe. 

Din anul 2010 exista  s i un parte-
neriat î n domenuil acestui pro-
gram, Şcorpion, î ntre ŞUA s i 
Frant a. 

Eforturile de militare de moderni-
zare  sunt cuprinse î n î ntr-un con-
cept militar mai larg, cel de revo-
lut ie î n afacerile militare (RMA), 
mari companii de apa rare fiind 
baza sistemului integrator a pro-
ectului Şcorpin, acestea fiind: Nor-
throp Grumman /  EADŞ, Raythe-

on / Thales s i General Dynamics, ŞAIC, Şagem, 
Lockheed Martin Marieta s i Boeing, bugetul pro-
ectului fiind de multe miliarde de dolari. 

Aceste programe Şcorpin, î n ŞUA: FCŞ - Future 
Combat Systems (Şisteme de luptă ale viito-
rului), î n Regatul Unit: FREŞ- Future Rapid Ef-
fects System (Şistem de efecte rapide viitoare), 
î n Germania: (IDZ)Infanterist Der Zukunft (Omul 
viitorului, de fapt Infanteristul Viitorului), î n 
Frant a:  FELIN - Fantassin a Equipements et Lia-
isons Integres (Infanterist cu echipament s i lega -
turi integrate), toate aceste aceste denumiri fac 
parte din filosofia conceptului militar conform 
ca ruia militarii, munit iile s i senzorii sunt utilizat i 
î n comun pentru realizarea obiectivelor militare 
dorite. 

Pe plan nat ional fiercare stat, care are un ase-
menea plan, principiile din acesta constituie, de 
fapt, noul mijloc de practicare a achizit iilor pen-
tru armata . 

I n numa rul viitor o sa  prezenta m mai pe larg 
programul Şcorpion î n armata franceza . 

Fotografia prezinta  unul din realiza rile progra-
mului Şcorpion î n Germania - transportorul blin-
dat “Boxer”. 

Prezentat de Cornel VAIDA  
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POLITIC INCORECT 

Fapte incomode și adevăruri periculoase 
despre care ne este interzis să discutăm 

Autor: Jan Van HELSING 

Editura: Antet,2016 

Udo Holey (na scut la 22 martie 
1967, Dinkelsbuhl), cunoscut sub pseudonimul 
sa u literar Jan van Helsing, este un controversat 
autor german care, î n scrierile, sale avanseaza  
multe teorii ale conspirat iei despre  implica-
rea franc masoneriei î n conducerea lumii, des-
pre as a zisa supraviet uire al lui Hitler, dupa  al 
doilea ra zboi mondial, pleca nd  î n Antarctica in-
clusiv despre teoria ca  Pa ma ntul ar fi gol, 
s .a.m.d. . 

Ca rt ile sale Geheimgesellschaften (Societăţile 
secrete) şi Geheimgesellschaften 2 au fost interzi-
se î n Germania s i î n Elvet ia sub acuzat ia ca  incita  
la ura  î mpotriva evreilor. 

“O privint a  î n care planeta noastra  este cu sigu-
rant a  unica , ar fi faptul ca , la noi, oamenii care 
spun adeva rul sunt mai degraba  comba tut i, de-
ca t sprijinit i î n afirmat iile lor. Ar trebui admisa  
î nsa  aflarea adeva rului, masele prefera  î n 
schimb sa  fie mint ite s i sa  duca  un trai tihnit, î n 
care alt ii iau decizii î n numele lor. JAN VAN HEL-
ŞING 

Acesta  afirmat ie, a autorului ca rt ii, este reluata  
s i î n volumul de fat a , afirma nd ca  autorii, jurna-
lis tii  s i editorii (î n Germania)sunt caracterizat i 
de teama de a-s i exprima liber opiniile, “I nsa  - 
spune el - “opiniile” sunt viat a noastra . Ş i ceilalt i 
oameni, conceta t enii nos tri, au dreptul sa  intre 
î n contact s i cu alte opinii, s i sa -s i ceeze propria 
imagine despre lume. Au dreptul sa  decida  ceea 
ce este”bun” s i ceea ce este “ra u” pentru ei î ns is i 
s i ceea ce este “adeva rat” s i “neadeva rat” î n re-
portajele mass-media - iar î nainte de toate este 
important sa  cunoas tem ceea ce este considerat 
ca fiind ADEVA RUL î n t ara noastra , dar s i î n lu-
me. Noi, autorii, am ajuns sa  lucra m cu o foarfe-
ca  î n cap? Şa  ne cenzura m singuri ga ndurile? E 
“normal”?” 

Iata  cuprinsul ca rt ii: Inca  ga ndit i incorect din 

punct de vedere politic, sau at i fost deja con-
vins i? - Libertate de exprimare a opiniei sau pro-
paganda ? Despre pericolul radicaliza rii! - Mani-
pularea opiniei î n Germania - Minciuna cres terii 
- Ecologis tii actioneaza  ca "unelte" ale sectorului 
financiar? - Planurile de ra zboi ale rus ilor? E o 
sintagma  incorecta  din punct de vedere politic! - 
Codul Alimentar - O zi de Şeptembrie - Şecrete 
ascunse - sau ceea ce lumea nu trebuie sa  s tie! - 
Bundeswehrul are î n posesie "farfurii zbura toa-
re"? - Transformarea Republicii Federale Ger-
mane î n RDG - Violent a î mpotriva politis tilor ia 
amploare - Exista "corectitudine politica " î n Evul 
Mediu? - "Dosarul Şecret Hess" - Crime de gaa di-
re î n secolul 21 - Fiul unui membru Illuminati 
rupe ta cerea - Interviu cu Ben Morgenstern - 
"Cum, fiul dumneavoastra  nu este homosexual?" 
- Persecut ia cres tinilor: Nu e o reminiscent a  a 
Imperiului Roman! - Imigrant ii si cenzura presei 
germane - Cine are de ca s tigat? - Critica la adre-
sa vaccinuri lor - incorecta  din punct de vedere 
politic si medical! - Prin Kurdistanul salbatic - 
Minciunile Climatice - Corectitudinea si incorec-
titudinea politica  se afla  î n interiorul nostru, Cu-
vant de incheiere, Referinte. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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Ordinea viitoare a lumii 

Autor: Andrei MARGA 

Editura: NICULESCU, 2017 

Andrei Marga este autorul a numeroase ca rt i 
ava nd ca subiect istoria filosofiei moderne s i 
contemporane, filosofia politica  s i filosofia religi-
ei. I n 1979 a devenit lector, iar dupa  Revolut ia 
din 1989 a fost promovat ca profesor de filozofie 
contemporana  s i logica . Ulterior a fost decan al 
Facultatii de istorie s i filozofie, prorector s i apoi 
rector al Universita t ii Babes -Bolyai din Cluj-
Napoca. I n timpul funct iona rii sale ca rector, vre-
me de circa 15 ani, a procedat la reforme, inclu-
siv adoptarea Cartei Universita t ii î n 1995, a pro-
movat î nfiint area a 11 noi faculta t i. La propune-
rea partidului Convent ia Democratica , a devenit 
ministru al Educat iei Nat ionale î ntre 5 decem-
brie 1997 s i 28 decembrie 2000. I n calitate de 
ministru de resort a lansat programul unei refor-
me a î nva t a ma ntului, care cont inea reforma 
programului de predare, schimba ri î n mana-
gementul academic s i financiar al educat iei s i 
descentralizarea s i reorganizarea cerceta rii. A 
promovat forme avansate de cooperare inter-
nat ionala , viza nd tranzit ia completa  a Roma -
niei spre sistemul european de educat ie. 

I ntre 7 mai 2012 s i 6 august 2012, a fost mi-
nistru de externe al Roma niei. 

I n domeniul  relat iilor internat ionale, volu-
mul de fat a , nu este sigura carte, fiind prece-
data  de “Criza  dupa  criza ” (2009), 
“Şchimbarea lumii. Globalizare, cultura , geo-
politica ” (2013) s i de “Ascensiunea globala  a 
Chinei” (2015). 

I n “Introducere” autorul spune care este ros-
tul acestei ca rt i: “Exista  ca rt i de istorie a re-
lat iilor internat ionale, dar aici este vorba de a 
surprinde ceva ce se constitue s i apart ine î n 
fapt viitorului ce ia forma sub ochii nos tri. 
Şunt ca rt i de geopolitica , dar optica lor este 
asta zi de scurta  respirat ie. Şunt ca rt i despre 
teoria s i metodele relat iilor internat ionale, 
care spun lucruri cunoscute, dar nu î naintea-
za  spre a prega tii opt iuni. Cu volumul Ordinea 
viitoare a lumii caut să depăşesc limitările 
amintite printr-o scriere alimentata  de cu-

nos tint e economice, istorice s i sociologice des-
pre relat iile internat ionale, dar care a doba ndit 
relevant a  filosofica  s i este î n stare sa  orienteze 
act iuni”. 

Pe la nga  Introducere, volumul mai cuprinde 
cinci part i astfel: Partea I: Premise, Partea A II-a: 
Istorie recenta , Partea a III-a: Agenda lumii actu-
ale, Partea a IV-a: Actorii principali, Partea a V-a: 
Roma nia - nevoia profila rii, I ncheiere: Ra spun-
derea politica , Trei anexe: O lume î n schimbare - 
o politica  externa  inovativa , Agenda politicii ex-
terne a Roma niei s i Roma nia î ntr-o lume î n 
schimbare, Bibliografie selectiva . 

Analiza nd conceptul de “Postdemocrat ie” auto-
rul conchide ca  acesta este “î nainte de toate o 
diagnoza ” iar “Din egalitatea ceta t eneasca  aflata  
la baza democrat iei a mai ramas o pretent ie goa-
la ”. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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Dumitru  CHICAN 
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Director pentru Orientul Mijlociu la  
Pulsul Geostrategic 

O întreagă carieră activă în diplomaţia 
românească, cu misiuni permanente în 
numeroase ţări arabe. Alte misiuni ex-
terne punctuale, ca emisar al Şefului 

Statului Român. Unul dintre cei mai buni cunoscători 
ai limbii, culturii şi lumii arabe din România. Autor a 
numeroase lucrări şi traduceri în şi din limba arabă, 
publicate în ţară şi străinătate. Una din ultimele sale 
cărţi, apărută în Emiratele Arabe Unite, a fost decla-
rată cea mai bună apariţie editorială a Târgului Inter-
naţional de carte de la Sharjah şi a anului 2008. 

Doctor Octavian DUMITRESCU  
Director pentru zona extinsă a Mării 

Negre la Pulsul Geostrategic. 
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