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EDITORIAL

Ameninţarea nucleară şi "noile" arme ale lui Putin
„În cele din urmă, pacea poate fi obţinută numai prin hegemonie sau prin echilibrul de forţe”
Henry A. Kissinger

Corneliu PIVARIU
Sfârşitul celui De-al Doilea Război Mondial a marcat şi intrarea într-o cursă a înarmărilor nucleare, după ce SUA au efectuat primul test nuclear la 16 iulie 1945 în Alamogordo
- New Mexico. În prezent sunt opt state suverane care au efectuat cu succes detonarea
unor focoase nucleare. Cinci dintre acestea sunt considerate state posesoare de arme
nucleare, conform Tratatului de Neproliferare a Armelor nucleare (NPT): Statele Unite, Rusia (ca succesor al URSS), Marea Britanie, Franţa şi China. Au mai declarat că posedă arme nucleare India, Pakistan
şi Corea de Nord, iar printre posesori se crede că se află şi Israelul. Au mai dispus de arme nucleare Africa de Sud şi unele din fostele republici sovietice (Belarus, Ucraina şi Kazahstan).
Pericolul declanşării unui conflict nuclear mondial sau local a fost treptat estompat în perioada Războiului Rece, când SUA au construit aproximativ 70.000 de focoase nucleare, în timp ce Rusia (URSS) a fabricat circa 55.000. Dacă numărul total de focoase nucleare active era în 1985 de circa 68.000, în 2016
acestea erau aproximativ 10.100. Dintre acestea, circa 1.800 sunt dislocate de SUA (dintr-un total de
6.800), 1950 de către Rusia (din totalul de 7.000), urmate de Marea Britanie (150/215) şi Franţa
(280/300), în timp ce China dispune de 270 focoase nucleare, (numărul celor amplasate nu este public).
Ambiţiile Federaţiei Ruse sub preşedinţia lui Vladimir Putin, de a redeveni o superputere mondială, au
fost subliniate şi în discursul anual al acestuia privind starea naţiunii, la 1 martie 2018, în care spunea:
“operația (militară n.n.) din Siria a arătat capacitățile crescute ale Forțelor Armate ale Rusiei. În ultimii
ani s-a depus o muncă enormă pentru a întări forțele terestre și marina. Echiparea forțelor armate cu armament modern a crescut de 3,7 ori. Au fost adoptate mai mult de 300 de noi modele de echipamente militare. Forțele nucleare strategice au primit 80 de noi rachete balistice intercontinentale, 102 rachete balistice pentru submarine, iar trei submarine strategice Borey și 12 regimente de rachete au fost dotate cu noul sistem de rachete Yars. Numărul vectorilor purtători de arme de înaltă precizie și rază lungă de acțiune
a crescut mai mult de 12 ori, iar al rachetelor de croazieră de mare precizie mai mult de 30 de ori”… Cel
mai probabil acest discurs a fost un balon de încercare pentru o parte din media străină şi o gâdilare a
orgoliului propriului popor, deşi este deja foarte clar că la alegerile prezidenţiale de la 18 martie Vladimir Putin va câştiga al patrulea mandat de şase ani ca preşedinte al Rusiei, devenind astfel cel mai longeviv conducător al Rusiei după Stalin.
Secretarul american al apărării Jim Mattis a declarat, cu câteva zile în urmă, pentru presă: „N-am văzut
nicio schimbare în capacitatea militară rusă și niciunul dintre sistemele despre care vorbește (Putin-n.n.),
care se află la ani buni de o definitivare, nu le văd modificând raportul de forțe militare… În cele din urmă
ei își pot îngropa toți banii în asta. Nu schimbă cu nimic calculele mele strategice. Am presupus că toate
acestea se vor întâmpla cu costuri imense pentru poporul rus” - a mai spus demnitarul american. În acest
sens adăugăm şi faptul că cheltuielile militare ale Rusiei sunt cu puţin sub 70 miliarde de dolari/an, în
timp ce SUA cheltuieşte peste 600 miliarde de dolari/an în prezent.
La rândul său şeful CIA, Mike Pompeo a declarat: “urmărim și monitorizăm cu atenție toate aspectele…
Americanii trebuie să fie liniștiți de faptul că avem o înțelegere foarte bună a programului rusesc”, a mai
precizat acesta.
Experţii internaţionali au opinii împărţite la cât de reale sunt anunţurile făcute de şeful statului rus. Un
recent raport al corporaţiei RAND evidenţiază că în ultimul deceniu Rusia a reuşit să reducă diferenţa
calitativă şi tehnologică faţă de NATO, în timp ce Rusia îşi continuă dezvoltarea forţelor sale spre vest,
menţinând o cantitate importantă de forţe gata de luptă şi câştigând o valoroasă experienţă de luptă în
Ucraina şi Siria.
Accentuând programul său de înarmare nucleară Rusia încearcă să reducă cât mai mult decalajul faţă
de NATO şi face să crească pericolul izbucnirii, dintr-o eroare, a unui conflict nuclear. Însă, la forţa sa
nucleară, Rusia adaugă alte elemente noi ale războiului asimetric, cyber şi nu în ultimă instanţă activitatea tot mai incisivă a serviciilor de informaţii, care uneori nu a fost suficient contracarată.
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Actualitatea geostrategică mondială

Mihaiu MĂRGĂRIT sura gravitatii celor mai neasteptate tipologii si
„Pentru ca răul să forme de provocari, riscuri si amenintari.
triumfe este suficient
ca oamenii buni să nu facă nimic”
(Edmunde Burke , 1729 – 1797, Angliareprezentant de seamă al conservatorismului).

In contextul dezbaterilor pe tema ordinii mondiale, apreciez ca rezultatul scrutinului prezidential american care a adus la Casa Alba pe miliardarul republican Donald Trump a dat semnalul începutului primelor mari schimbari în domeniul geopoliticii mondiale, al politicilor si reAlegerile legislative şi prezidenţiale, deter- latiilor bilaterale externe, care s-au produs
minante în configuraţia strategiilor de politi- printr-un proces de selectie, de reconfirmare a
că externă naţionale
unor lideri politici vechi si de identificare a altoOrdinea mondiala actuala trece azi prin schim- ra noi.
bari importante. Am putea spune chiar ca ome- Din perspectiva imaginii interne si externe a lui
nirea se afla într-un razboi politic global conti- Donald Trump dupa un an de guvernare, aprecinuu, în cadrul caruia tabara conservatoare se ez ca nu am gresi daca am vorbi de o noua era în
opune celei progresiste. Direct sau indirect, lup- relatiile internationale – era Trump. Am în vedeta se da pentru afirmarea actorilor politici statali re personalitatea sa total atipica ce nu realizeaza
si identificarea acelor lideri carismatici, capabili înca diferenta specifica între omul de succes în
a plasa tara pe care o reprezinta pe un loc con- afaceri si actualul lider politic. Are o perceptie
fortabil într-o alta ierarhie a unui sistem interna- originala despre politica, despre relatiile cu
tional multipolar de putere..
apropiati politic, parteneri de afaceri si preO parte însemnata a schimbarilor de azi s-a
produs, ca urmare a scrutinelor nationale care
au avut loc în ultimii doi ani, continuand cu prima parte a acestuia, pana în prezent. Cu siguranta, si celelate alegeri ce vor urma vor fi influentate îndeosebi de rezultatele din tarile puternic dezvoltate economic, militar si cu pondere
însemnata în geopolitica internationala. In final,
întregul maraton electoral global, care a luat
startul si în statele din spatiul euroatlantic, va
trebui sa introduca în lupta lideri politici puternici. Acestia trebuie sa fie capabili sa se confrunte într-un nou context geopolitic si geoeconomic,
într-o „arena de concurenta continua”1, pentru a
proteja interesele nationale în acord cu valorile
europene si euroatlantice, precum si pentru a
descuraja si raspunde oportun si eficient pe ma-

zumptivi adversari, manifestand franchete în
declaratii de intentii si curaj în adoptarea marilor decizii s.a. Oricum, ne invita sa constientizam
nevoia unei schimbari majore în gandirea, cultura, practica si managementul politic, în organizarea sociala si economica a societatii, în statornicirea relatiilor bilaterale. Aceasta nevoie rezida
din faptul ca, dupa încheierea Razboiului rece,
ideologiile de partid au fost incapabile sa se
adapteze noilor realitati ale timpului, unele chiar
au disparut. Pe alocuri, democratia a fost si este
invocata numai în batalia pentru putere si, odata
castigata, agresata cu nonsalanta sau sechestrata de catre grupuri de interese mafiote.
Intr-un context politic controversat în tara sa,
haotic si predominant populist extremist în Europa, alegerea lui Donald Trump ca presedinte a

1.Expresia este extrasa din noua Strategie Nationala de Securitate a SUA, lansata de presedintele Donald Trump, comentata în revista Pulsul Geostrategic, nr. 251, 252 din 20 Ianuarie 2018.
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fost contestata în ŞUA, privita cu ostentatie dar
si cu o arecare prudenta în Europa, santajata
subtil de catre Moscova, pana aproape de limita
declansarii procedurii de „impingement”. Totusi,
în pofida acestor perceptii si în lipsa unei alte
oferte curajoase, care sa iasa din rutina ierarhiilor de putere învechite si cosmetizate, politica sa
la Casa Alba urmeaza modelul competitivitati cu
instrumentele celor din afaceri. Lanseaza conceptul „America first” care, pe plan extern, se
poate spune ca se impune ca si un reper de analiza în stabilirea algoritmului si aritmeticii elaborarii tuturor strategiilor politice nationale incluse în programele electorale. Am în vedere îndeosebi cele ale statelor membre UE si cele ale unor
eventuale puteri din spatiul euroasiatic. In aceste tari au fost forte politice care, în ofertele lor
de guvernare si-au propus sa convinga electoratul ca sunt mai puternice decat populismul partidelor extremiste. Reusita lor face obiectul unei
alte analize comparata si exhaustive separate.
Aici, însa, problema principala pe termen scurt si
mediu ramane în a alege între incluziune, toleranţă şi mai multă democraţie - pe de o parte - şi
xenofobie, extremism şi orientare spre un regim
autoritarist - de cealaltă parte.
Din totalul examenelor electorale desfasurate
pana acum în lume, atrag atentia rezultatele obtinute în alegerea liderilor apti pentru a intra în
acea lupta de plasare a tarilor lor spre varful ierarhiei unei noi configuratii a sistemului mondial multipolar de putere. Un eventual bilant al alegerilor care au avut loc pana acum ne-ar putea
avertiza ca populismul a început sa ia amploare
în Europa. Astfel, la încheierea anului 2017, mai
multe scrutine-cheie au fost marcate de scoruri
favorabile partidelor extremiste, realizand un
maxim record al lor pe durata ultimelor decenii.
Pe cale de consecinta, place sau nu, trebuie sa
acceptam ca ceea ce s-a întamplat în alegerile
prezidentiale, îndeosebi din ŞUA, Franta, Germania, Federatia Rusa, China (alegeri în cadrul partidului unic), în opinia mea, s-au creat premizele
aparitiei protagonistilor ce vor intra în inevitabila „arena de concurenta continua”, definita de
Donald Trump. Totodata, mai trebuie avute în
vedere si alte tari care aspira la pozitia de lider
politic regional si, de ce nu, într-un viitor mai
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mult sau mai putin îndepartat, poate chiar si la o
ascensiune în topul medaliatilor. Timpul însa va
fi cel care va face selectia pentru stabilirea viitoarei ierarhii într-o alta posibila configuratie a
ordinii mondiale.
Un tandem nou, inedit, Donald Trump şi Emmanuel Macron – un produs al maratonului
electoral pentru a intra în „arena de concurență continuă”
Alegerile prezidentiale din 2017 în Franta au
fost considerate ca fiind cele mai imprevizibile si
surprinzatoare din ultimele decenii. Din cei 11
candidati înscrisi, reprezentand aproape întregul spectru politic francez, Emmanuel Macron,
initial independent, a fost ales presedinte. Doar
cu un an înainte, el a construit o miscare politica,
En Marche, pro-europeana, dar total diferita de
cele traditionale existente. De fapt, liderul acestei miscari a castigat competitia cu En Marche,
aceasta fiind o grupare politica progresista,
unind abil atat stanga, cat si dreapta esichierului
politic. Apoi, electoratul l-a comparat cu predecesorul sau Francois Hollande. Acesta, pe timpul
mandatului sau, în problemele UE, permanent sa aflat în trena cancelarului german Angela Merkel si, constientizand si faptul ca avea o imagine
publica nefavorabila, a refuzat sa se mai înscrie
pe lista candidatilor pentru Palatul Elysee. Potrivit relatarilor de atunci ale unui segment important al presei franceze, el a parasit Palatul cu o
eticheta usturatoare: „ a fost cel mai nepopular
preşedinte din istoria recentă a Franţei”. Dar, trebuie sa recunoastem ca, din nefericire, Franta lui
Hollande a fost o tara sub stare de urgenta, fara
voia sa. Şi, ca urmare, nu trebuie uitat ca în afara
de marea lupta a lui cu economia, nimic nu a
marcat mai mult decat sangeroasele atentate teroriste care au vizat tara în ultimii doi ani ai sai
de mandat.
Clasat surprinzator în fruntea listei dupa primul tur de scrutin, Emmanuel Macron, devenit
candidatul partidului sau En Marche, a intrat în
al doilea tur împotriva candidatei Marine Le Pen
din partea Frontului National care nu avea sanse reale de a castiga alegerile. Acest front era
mult prea cunoscut în viata politica a Frantei, cu
9
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o politica si manifestari publice de extrema
dreapta, din clasa partidelor „anti-sistem, naţionaliste, antisemite si rasiste”. În plus, Emmanuel
Macron a mai fost favorizat si de faptul ca Marine Le Pen, în perioada campaniei electorale s-a
împotmolit în scandaluri publice cu fostul candidat Francois Fillon care, acredidat la început în
sondaje cu cea mai buna sansa de castig, a fost
eliminat din primul tur.

lider informal al Uniunii, la concurenta cu Angela Merkel. Personal, apreciez ca fiind o concurenta pozitiva. Fara a argumenta aici necesitatea
stringenta a acesteia, mentionez doar faptul ca
starea actuala a UE este precara, chiar daca factorii responsabili nu o recunosc, ceea ce solicita
imperios un nou lider informal, pana nu e prea
tarziu. Am convingerea ca o asemenea schimbare, prin concurenta loiala, ar fi numai în benefiCu prilejul anuntarii rezultatului final al celui ciul UE.
de al doilea tur de scrutin, Emmanuel Macron a Dar, pentru aceasta, presedintele Macron treavut primul discurs în pozitia de castigator care, buie sa se afirme în cadrul Consiliului European
în esenta, în opinia mea, poarta un mesaj asema- printr-un spirit novator si de încredere, pentru a
nator cu al lui Donald Trump, situat în aceeasi schimba perceptia asa zisilor tehnocrati de la
ipostaza: „Voi apara Franta, interesele ei vitale, Bruxelles cu privire la Uniunea Europeana eximaginea ei, mesajul pe care îl reprezintă. Îmi iau tinsă. O nouă percepție este necesară, deoarece
acest angajament în faţa voastră. Voi apăra Euro- extinderea a generat aroganta fata de noii veniti,
pa, destinul comun al popoarelor de pe continen- discriminari, neîncredere, generand eurosceptitul nostru. În joc e civilizaţia noastră. Să iubim cism, tendinte de iesire din Uniune si deviatii
Franţa începând din această seară!” .
grave de la principiile statornicite de membrii
In multe privinte ce tin de personalitate, Em- fondatori ai acesteia.
manuel Macron fiind si el atipic, asemanarea sa
cu omologul american, cu certitudine, este data
de angajamentul ferm si explicit fata de interesele nationale, cu o singura dar foarte importanta
deosebire: actualul pres edinte francez se pronunţă categoric să apere şi destinul comun al popoarelor europene; Donald Trump însă, a câștigat
alegerile si si-a început mandatul promovand
politica izolaţionistă a ŞUA. Pe parcurs, a mai
adus niste corectii acesteia, asa cum a facut-o
recent la Davos. Dupa aproape un an de la instalarea la Palatul Elysee, în raport cu ultimii doi
presedinti dinaintea sa, se simte o mult mai mare implicare constructiva a lui Macron în problemele UE. Insista pe reconsiderarea spiritului de
solidaritate comunitara pentru marirea încrederii în Uniune, precum si pe diminuarea numarului euroscepticilor si atenuarea atitudinilor anti UE care, dupa Brexit, au generat manifestari din
partea altor state membre, potrivit carora, doresc sa ramana în UE, dar cu schimbari radicale
în ce privesc principiile de functionare a acesteia.

Apoi, presedintele Macron trebuie sa ofere garantia unei Europe unite, actionand ca un lider
politic credibil si de mare anvergura, într-o viitoare configuratie a ordinii mondiale, favorabila
tuturor statelor membre UE.

Asumandu-si declansarea concurentei, nu cred
ca aceasta ar putea fi perceputa ca ar afecta relatia de ansamblu a Frantei cu Germania, indiferent de persoana care ocupa sau va ocupa fotoliul de cancelar la Berlin. Reconcilierea istorica
între cele doua tari s-a facut cu succes. Iar în ceea ce o priveste pe Angela Merkel, a avut totusi
un comportament, în final, corect fata de succesul lui Macron, fiind primul lider politic occidental care l-a felicitat. Şpun ca în final, deoarece, la
început, facuse lobby pentru cel mai apropiat
partener al sau din UE , Francois Hollande, pana
la anuntul refuzului acestuia de a mai candida. E
drept ca gestul Angelei Merkel, în uzantele politico diplomatice are o semnificatie formala din
partea statelor aflate într-o relatie amiabila. Dar
în cazul de fata, gestul excede acest formalism
prevazut de protocol si de rigurozitatea proverIn context, din declaratiile si atitudinile tanaru- biala germana, ceea ce elimina din start orice
lui presedinte francez se poate observa si o oare- prejudecata de ordin personal, fie ea si numai
care tentatie discreta de a-si asuma pozitia de orgoliu.
10
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In relatiile Frantei cu ŞUA, consider ca prima
întalnire între liderii celor doua tari, care s-a
efectuat în marja reuniunii NATO de la Bruxelles,
în luna Mai 2017, a dat semnalul unei noi abordari în folosul ambelor parti. Probabil ca si chimismul personal i-a apropiat pe cei doi lideri. Un
prim argument îl constituie faptul ca, la numai
doua luni de la aceasta prima întalnire, presedintele Donald Trump a dat curs invitatiei de a vizita Parisul cu prilejul Zilei Nationale a Frantei, pe
parcursul careia a aratat ca s-a simtit bine în
compania mai tanarului sau omolog fracez, dincolo de intentiile si interesele deja existente în
diversitatea de domenii ale relatiilor bilaterale.
Aceasta vizita a fost comentata favorabil si de
catre presa europena. Şpre exemplu, referirile
lui Deutsche Welle au aparut sub titlul „In vizita
la un prieten: preşedintele Trump la Paris”. Iar
despre Donald Trump se mentiona ca pe timpul
vizitei cauta cuvinte mari, numind Franta drept
"primul şi cel mai vechi aliat al Americii".

PIB nominal si a cincea din lume în functie de
paritatea puterii de cumparare. Prosperitatea
poporului german este reala si evidenta în viata
de zi cu zi, fiind confirmata si de statisticile oficiale în domeniu.

In pofida tineretii sale, în timpul scurt care a
trecut de la preluarea prerogativelor de presedinte, Emmanuel Macron a afisat permanent o
deplina încredere în sine în raport cu cea mai
înalta demnitate a statului, responsabilitate si
eleganta fireasca traditionala franceza ce emana
de la Palatul Elysee - resedintele celor mai puternici oameni ai planetei – ceea ce ma determina sa afirm ca trebuie sa i se acorde sansa si sa
fie sprijinit pentru a demonstra ca poate fi un
lider autentic, nu numai pentru Europa.

Ca urmare, dupa ce a condus destinele tarii si,
informal, ale UE, pe o perioada de 12 ani, imaginea sa politica a început sa se erodeze. Ca urmare, dupa o perioada mare de ezitari, Angela Merkel a decis totusi sa participe la scrutinul parlamentar din septembrie 2017 pentru al patrulea
mandat de cancelar. L-a obtinut însa cu mare
greutate. De fapt, sondajele de opinie indicau o
scadere uneori dramatica a preferintelor electoratului. Aceasta a fost determinata, în principal,
de solutiile controversate adoptate în problema
migrantilor, considerate de societatea civila si de
adversarii sai din mediul politic intern si extern
ca fiind inadecvate, consecintele acesteia producand nemultumiri în randul unei mari parti a
electoratului.

In ce priveste conducerea politica a Germaniei
unificate de dupa încheierea Razboiului rece, Angela Merkel s-a remarcat a fi unul din cancelarii
de succes, înca de la intrarea sa în politica, avandu-l ca mentor spiritual pe marele arhitect al reunificarii – Helmut Kohl. Şuccesul Angelei Merkel este concretizat în cele trei mandate consecutive obtinute în functia cu cea mai mare putere
în stat, ceea ce i-a asigurat afirmarea si pe plan
extern. Beneficiind de un context politic favorabil determinat de optiunile si emulatia integrarii
în structurile euroatlantice si europene ce au cuprins popoarele care s-au descatusat de comunism, domnia sa si-a asumat treptat si rolul de
lider informal al UE, un reflex probabil ratacit
din istorie.

Asadar, fata de cele relatate mai sus, am putea
spune ca în geopolitica internationala au aparut
doi noi lideri politici importanti pe scena geopoliticii mondiale (Donald Trump si Emmanuel Macron), produs al maratonului electoral, diferiti
conceptual, atat în ce priveste exercitarea gestiuIn acelasi timp, în campania electorala, Angenii afacerilor interne si externe ale tarilor, dar lei Merkel i s-au mai adresat si alte acuzatii, prepare ca pot fi complementari în reconsiderarea
cum „aroganta" si ca ar fi exercitat un „atac îmvalorilor euroatlantice, azi aflate în suferinta.
potriva democraţiei”. Acestea au venit din partea
adversarilor sai politici si chiar a partenerilor
Germania, o ţară prosperă, rămâne în „arena social democrati de guvernare (ŞPD) cu care
de concurență continuă”, cu acelaşi lider af lat conservatorii (CDU) au constituit si anterior, în
2013, o larga coalitie.
într-o poziţie incomodă de imagine.
Fara îndoiala, Germania are cea mai mare eco- In ce priveste personalitatea Angelei Merkel,
nomie nationala din Europa, a patra din lume ca reiterez si cu aceasta ocazie aprecierea mea, po11
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trivit careia, în pozitia de lider informal al UE pe
care si-a asumat-o, stilul dictatorial si defectuos
de conducere si comportamentul unor personalitati aservite politic domniei sale din stafful de
la Bruxelles, în frunte cu Jean Claude Junker, dar
si cu fostul presedinte francez, au destabilizat
Uniunea. Aceasta echipa manageriala, în opinia
mea, poarta raspunderea exclusiva a situatiei
actuale în care se afla UE, înregistrand un Brexit
realizat de jure si manifestari deschise centrifuge din partea unor state membre. Argumentele
în sprijinul acestei afirmatii nu le mai repet, ele
fiind detaliate într-un numar anterior al revistei
noastre. Ma rezum numai la a sublinia faptul ca
aceasta echipa manageriala, la care a fost cooptat si fostul presedinte francez , Francois Hollande, a practicat si o politica duplicitara în relatia
cu liderul rus Vladimir Putin pe problema Ucrainei, favorizandu-l. A exercitat permanent, în mod
obscur, o politica versus ŞUA si a vulnerabilizat
prin indiferenta starea de securitate a statelor
membre situate la frontiera de Est a UE.
Pe de alta parte, Brexit-ul pare a fi o problema
despre care s-ar putea candva sa aflam ca Germania nu ar fi fost straina. Este o impresie creata
post factum, potrivit careia iesirea Marii Britanii
din UE a fost lasata sa se concretizeze la voia
propagandei si manipularii euroscepticilor britanici fata de care echipa manageriala mentionata
mai sus nu a încercat sa le contracareze. Iar
acum, în raport cu aparitia tentativelor similare
din partea Poloniei, Ungariei, Cehiei, constatam
firave avertismente ce nu par a fi de natura sa
determine o revenire a lor la normalitate. Incadrand toate aceste atitudini într-o singura sintagma, anti-UE, și corelându-le, par a fi în acord
cu obiectivele strategice ale actualei conduceri
de la Kremlin de a destabiliza UE si NATO.
Cele enuntate pe scurt mai sus sunt doar o fateta a managementul politic al cancelarului german, suficient de evidenta, dar mai putin comentata în spatiul public. Ele, totusi, au fost percepute ca atare de catre electorat care, la momentul
potrivit, a sanctionat prin vot CDU si pe Angela
Merkel, obtinand cel mai slab scor din ultimii 68
de ani. Dar, desi partidul s-a situat pe primul loc
la alegerile din septembrie 2017, totusi voturile
au fost insuficiente pentru a forma guvernul. Din
12

acest motiv presa germana a considerat ca
„victoria CDU/CSU este una amară ”, din cauza
scorului obtinut de gruparea conservatoare, cel
mai slab rezultat din ultimii 70 de ani.
In fata situatiei existente, CDU a trebuit sa initieze negocieri pentru formarea unui guvern de
coalitie. Dar, dupa esecul îndelungatelor negocieri si în diferite formule, care s-au prelungit pe
durata a aproximativ 4 luni, în cele din urma, la 9
ianuarie a.c., conservatorii, CDU, au convenit cu
social-democratii, PŞD, sa încheie un „acord de
principiu”. Ş-au stabilit conditiile, calendarul si
modul de desfasurare a negocierilor în procesul
de formare a „marii coalitii“ guvernamentale. Şe
mentioneaza ca acest acord ar fi pus capat unei
perioade lungi de incertitudini politice în Germania. Dar finalul nu este aici. Pentru a ajunge definitiv la guvernare cu aceasta coalitie, în plus fata
de negocieri, a trebuit ca fiecare partid component sa parcurga anumite etape ce tin de prevederile Constitutiei tarii, de obligativitatea respectarii procedurilor statutelor de partid proprii, precum si de alte legi în domeniul electoral
care, în ansamblul lor, consuma si ele timp. Potrivit redactorului de la Deutsche Welle, Katharina Kroll, aceasta procedura înseamna înca patru
luni. Nu mai iau în calcul si timpul acordat prin
lege Presedintelui Republicii pentru a valida noul cancelar si cabinetul rezultat din negocieri.
Apoi, teoretic, nu trebuie exclusa situatia unui
eventual esec total al tuturor variantelor de negocieri posibile, esec care ar aduce în discutie si
solutia alegerilor anticipate.
Dar în situatia politica actuala a Germaniei, guvernarea rezultata din interminabile negocieri si
proceduri în cadrul coalitiei, numita de mine a
„marilor compromisuri”, nu cred că Angela Merkel va reusi sa-si duca mandatul pana la capat.
Fara alegeri anticipate, Germania ramane într-un
moment critic de instabilitate politica interna. Ea
este întretinuta de nemultumiri si insatisfactii în
interiorul tuturor gruparilor politice, inclusiv ale
celor din „ marea coalitie”. Partidul ŞocialDemocrat are si el cel mai slab rezultat din toate
timpurile - 20,8%. Iar din partea extremei drepte, constatam cresterea partidului neonazist, Afd, care si-a adjudecat peste 13% din
voturi si a intrat în Bundestag pentru prima data
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dupa cel de Al Doilea Razboi Mondial.
In concluzie, apreciez ca Germania se confrunta
cu o criza politica interna majora, generata de o
serie de probleme ce tin numai de managementul politic în plan intern, precum si al UE si nu de
situatia economica concreta a tarii. In aceasta
situatie apare o simpla întrebare: Daca Angela
Merkel, în poziţia de cancelar rezultată din alegeri şi negocieri interminabile nu reuşeşte să armonizeze interesele generale ale propriei ţări
pentru formarea noului guvern decât după aproximativ opt luni de la alegerile parlamentare, mai
poate avea forţa să-şi asume şi de această dată
rolul de lider informal al UE, să decidă asupra
destinelor a 27 de state membre?.
In ce priveste Germania, asa cum spuneam mai
sus, este o tara prospera, detine un potential urias ce poate asigura un viitor cel putin la fel de
prosper poporului sau. Ca urmare, am convingerea ca Europa, statele membre ale UE si nu numai, asteapta mai mult de la Germania si ar merita si un alt management politic, corect si armonizat cu interesele comunitare, pe fondul respectarii valorilor euroatlantice autentice.
China, o „superputere socialistă” mondială în
devenire
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socialista si poate deveni o "superputere socialistă" cu o influență globală reală. A lansat un
master plan numit „Made in China 2021”, devenind cel mai mare producator mondial de bunuri
de consum ieftine. Acest plan este întocmit pe
baza unui model bancar industrial inspirat de
industria de tipul 4.0 din Germania si de Internetul Industrial al bunurilor de consum din Ştatele
Unite. Politica economica a Chinei este de tipul
„Economia planificată 4.4.” Teoretic, „economia
4.4” este o inițiativa care are drept scop creșterea
gradului de însusire a digitalizarii, lucrul în retea, dezvoltarea retelelor informatice în toate
domeniile, precum si cresterea potentialului de
afaceri prezent pentru a asigura dezvoltarea viitoare pe termen lung.
China investeste foarte mult si în programul
sau de modernizare militara, avand în vedere
intentia de a-si extinde puterea, nu numai în regiune, ci si la nivel international. Aceasta este
abordata ca o problema de interes major în contextul schimbarilor cu caracter global, într-o noua configuratie a ordinii mondiale. In acest sens,
expertii RAND Corporation pentru Asia de Est,
Jeffrey Engstrom si Michael Chase, în 2015, referindu-se la modernizarea Armatei Chineze precizau ca misiunile capabilitatilor operationale ale
acesteia sunt destinate „sa descurajeze sau, daca
este necesar, să contracareze intervenţia militară
a SUA în regiunea Asia-Pacific”. Iată însă că, doar
dupa doi ani, în vara anului 2017, potrivit Reuters, China a început instalarea primei sale baze
militare în strainatate, în Djibouti – Cornul Africii, în urma unor întelegeri amiabile cu autoritatile acestui stat. Retine atentia si este plin de
semnificatii faptul ca aceasta tara, fiind de interes strategic pentru Occident, gazduieste deja
baze militare si ale ŞUA, Japoniei si Frantei, urmare a unor întelegeri similare. Apoi, un portavion chinez a facut prima sa vizita în Mediterana.
Iar presedintele, personal, a impulsionat amplasarea de instalatii chineze în Marea Chinei de
Şud.

De-a lungul timpului, China se remarca nu numai prin caracteristicile demografice si ingeniozitatea poporului, ci si prin ideologia conducatorilor sai, prin ratiunile de carmuire si de modelare a societatii, pe etapele istorice parcurse. Asadar, personalitatile, proeminente sau mai putin
proeminente, i-au conservat puternic identitatea
nationala. Intr-un asemenea context, îl identificam pe actualul presedinte Xi Jinping care, începand cu primul sau mandat, a trecut la un puternic proces de consolidare a statului, ca mare putere mondiala. El a adoptat politici moderne si
eficiente de dezvoltare a economiei si de garantare a acesteia, folosind, fara prejudecati si cu
multa abilitate, toate avantajele oferite de o larga deschidere fata de tot ceea ce este nou în rela- Ambitiile globale ale Chinei vizeaza si înzestrarea cu nave de însotire a convoaielor de nave cotie cu lumea exterioara, în toate domeniile.
merciale si escortarea viitoarelor portavioane cu
Azi, China este apreciata de majoritatea analis- un nou tip de nava de razboi din categoria PLAN.
tilor de pretutindeni ca fiind o putere mondiala Aceasta este un distrugator Type 011 care va
13
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avea, cel mai probabil, si rolul de comandant al
fortelor de însotire pe caile maritime comerciale
spre zonele de interes, îndeosebi spre Africa. Un
prim exemplar a fost lansat deja în 28 Iunie
2017 si vor urma înca patru similare ce vor fi
livrate pana în 2020. Numarul total al lor ar urma sa ajunga undeva pe la 22 -26 de unitati.

înseamna ca ar putea fi la putere mai mult decat
majoritatea conducatorilor comunisti chinezi.
Altii spun ca acest mandat ar fi acordat „la infinit”. Din această poziție, înțeleg că ideologia sa ar
ramane atasata la Ştatutul partidului, chiar daca,
din varii motive neimputabile lui, nu ar mai fi
presedinte. Deci, ar ramane în Ştatutul partiduIn ansamblul schimbarilor petrecute în China, lui, un mare ideolog în viata, similar pozitiei avutara poate fi vazuta ca a trecut de la o „economie te de Deng Xiaoping.
planificată centralizată” la o „economie bazată pe In ce privesc relatiile externe ale Chinei, retin
piaţă”, dar forma chineză de capitalism nu s-a atentia cele cu ŞUA. Ele au fost tensionate si pamaterializat cu structuri politice si sociale simi- reau ca se vor amplifica imediat cu castigarea
lare occidentale. Tara a ramas un stat autoritar alegerilor de catre Donald Trump. Acesta, în decare continua sa fie condusa de un sistem unic - cembrie 2016 (înainte de instalarea ca nou prePartidul Comunist Chinez (PCC), secretarul ge- sedinte), a purtat o discutie telefonica cu preseneral al acestuia fiind în acelasi timp si presedin- dintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, sfidand astfel
te al Republicii.
o cutuma diplomatica de aproape 40 de ani. ChiCa urmare, în expunerea lui Xi Jinping la Con- na, nemultumita, a reactionat imediat. Ca urmagresul al 19-lea al Partidului Comunist, din 2017, re, dupa instalarea la Casa Alba, sfatuit probabil
în dubla calitate, pe linie de partid si, respectiv, de consilieri, presedintele american a schimbat
de stat, problema economiei Chinei a ocupat un tonul si, în cursul unei discutii telefonice cu omoloc important distinct. In acelasi cadru, liderul Xi logul sau Xi Jinping, a fost de acord sa respecte
a fost desemnat pentru un al doilea mandat în politica "o singura China". Cu un raspuns diplola
aceste
ultime
precizari
functia de secretar general al partidului si ca matic
presedinte al statului. Odata cu acest Congres, „reparatorii” ( n.n.) ale lui Trump, președintele Xi
pozitia si puterea lui Xi ating maximul istoric. i-a transmis explicit si ferm strategia Chinei în
Delegatii au votat în unanimitate pentru a atasa relatia cu ŞUA : "Cred ca Statele Unite s i China
la Ştatutul partidului capitolul "Gandirea lui Xi sunt parteneri cooperanţi şi, prin eforturi comune,
Jinping asupra socialismului, caracteristicile Chi- putem duce relaţiile bilaterale la un nou maxim
nei pentru o nouă eră". Ştrategia mediatică pen- istoric",
tru aceasta era este data de „dominatia partidului, propaganda inovatoare, influenţa culturală şi
globalizarea modelului său de guvernare”. Efectiv,
aceasta înseamna ca viziunea lui Xi pentru China
este oficial parte a doctrinei statului. Prin aceste
proceduri Congresul îl situeaza pe Xi Jinping în
acelasi panteon ca si legendele Partidului Comunist, Mao Zedong si Deng Xiaoping.

In Europa, China are relatii economice mult mai
dezvoltate cu Elvetia si a intensificat eforturile
de consolidare a relatiilor bilaterale cu statele
Uniunii Europene. Pentru a reflecta profunzimea
si amploarea parteneriatului strategic, UE si China au decis, în anul 2010, sa consolideze asemenea relatii în domeniul afacerilor externe, al
problemelor de securitate si al provocarilor gloAsadar, Xi Jinping detine azi puterea bsoluta în bale, cum ar fi schimbarile climatice si revenirea
China. In legatura cu aceasta, Jeffrey Wasser- economiei globale.
strom, un istoric chinez de la Universitatea din In ultimii ani, China a pus un accent special pe
California, Irvine, citat de Los Angeles Times, zone aflate la periferia UE, în tari precum Poloapreciaza ca „este prematur sa spunem daca ni- nia, Ungaria. Constatarea acestor actiuni a alarvelul de putere al lui Xi trebuie comparat direct cu mat Consiliul European pentru Relatii Externe,
al lui Mao, sau al lui Deng”. Alți experți spun că acuzand-o ca practica o „abordare selectiva în
atasarea gandirii lui Xi în Ştatut, ca ideologie relaţiile cu UE, concentrându-se pe propriile inteconsacrata, îi confera un vast mandat politic si rese directe şi formulând propuneri care frecvent
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încalcă normele UE”.

partea populatiei. Economic, se bazeaza mai
Cu Rusia, relatiile Chinei la aceasta data sunt mult pe exportul resurselor sale naturale stratefoarte bune. Afirmatia este confirmata si de de- gice folosite ca varf de lance a diplomatiei si arclaratia facuta de presedintele chinez Xi în inter- ma de santaj în politica sa externa.
viul acordat înaintea vizitei sale la Moscova în Şuccesul electoral al lui Putin întotdeauna s-a
2017: „ relatiile dintre China s i Rusia sunt cele bazat pe faptul ca, economic si social, îndeosebi
mai bune din istorie", adăugând că „ţările sunt din punct de vedere al nivelului de trai, poporul
parteneri strategici de încredere, ceea ce repre- rus, prin traditie, s-a multumit cu putin. Iar pe
zintă baza tuturor acţiunilor de colaborare în plan politic intern, a avut grija sa -si elimine prin
toate domeniile”.
forta principalii adversari. Iar multimea celorlalti contracandidati de pe lista oficiala au fost
înscrisi doar din considerente de decor electoral
Rusia lui Putin intră în „arena de concurență pretins democratic.
continuă” şi rămâne cu acelaşi produs prefaIn rezumat, totusi Putin a realizat cu succes
bricat într-un maraton electoral început cu
cam
tot ceea ce si-a propus pe plan politic, diplomai multe mandate anterioare.
matic si militar extern, dovedind abilitati carisRusia lui Putin este acea Rusie rezultata în ur- matice de lider autentic. Grav pentru echilibrul
ma imploziei fostei URŞŞ, primita de la primul politic si de securitate internationala este faptul
presedinte rus Boris Eltîn, dupa un proces con- ca a reusit sa destabilizeze UE, folosind vulnerafuz de coagulare rapida ca entitate statala, de bilitatile acesteia si a creat premize reale si penconfruntare, atat din punctul de vedere al fronti- tru destabilizarea NATO, în contextul politicii
erelor ce urmau a fi trasate între fostele repu- islamiste autoritare a presedintelui turc Erdoblici sovietice, cat si al potentialului si mecanis- gan.
melor economice anterior centralizate la Moscova, ce trebuiau si ele partajate. „Moris ca premie- Ca urmare, Vladimir Putin, sigur pe succesul
rilor” adoptată de Elțîn, până la aducerea lui Vla- sau pentru al patrulea mandat la presedintie, fadimir Putin la Kremlin, nu a functionat. Trebuie ra o reala concurenta, acreditat în sondaje cu o
sa recunoastem ca Putin a fost singurul care a medie de 75% din intentiile de vot, si-a permis
avut forta si abilitatea de a transforma „Mama sa-si depuna candidatura din pozitia de indepenRusia” într-o putere regionala. La început a pus dent. Aceasta, probabil si pentru a evita un evenordine în tara, apoi prin forta militara, la frontie- tual sentiment de monopol în randul partidului
re si în alte zone de interes strategic. Şcopul, evi- din care a provenit. In fapt, partidele politice pro
dent nedeclarat, al politicii sale a fost si ramane -Putin si o parte a societatii civile reprezentata
acela de a recastiga pozitia fostei URŞŞ la masa de o.n.g.- uri i-au asigurat succesul. Pentru a-si
marilor decizii în geopolitica internationala, pe- afirma concret pozitia de independent, cu abilinetrand în ultimul timp în zona de proximitate a tatea-i cunoscuta, Putin a recurs la întalniri inmarilor puteri ce aspira la un loc confortabil în formale cu tinerii si cu reprezentanti ai diferitelor categorii profesionale la locurile lor de munierarhia unei noi configuratii a ordini mondiale.
ca, purtand discutii cu un pronuntat caracter soDar, un stat nu poate fi considerat o mare pute- cial si de lucru, amiabile, fara benere, lozinci sau
re globala daca potentialul militar nu este susti- aplauze regizate.
nut si de un potential economic puternic, productiv si performant pe masura. Ori, din aceasta In ce privesc o.n.g. – urile pro-Putin, se evidenperspectiva, la aceasta data, apreciez ca „Noua tiaza Consiliul Afacerilor Internationale al Rusiei
Rusie a lui Putin” nu reprezintă o mare putere (RIAC), unul dintre instrumentele diplomatice
mondială. Capabilitățile militare moștenite de la publice, un think-tank academic și diplomatic
fosta URŞŞ, nucleare si de arme conventionale, care contribuie la eforturile de putere a Rusiei.
nu pot fi întretinute si dezvoltate cu actuala eco- Raportul Grupului de lucru pentru prognoza al
nomie sustinuta cu mari eforturi si frustrari din acestuia, intitulat Politica externa a Rusi15
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ei:privind spre 24182, aparut în nr. 36 pe site-ul
RIAC chiar în timpul campaniei prezidențiale nu
poate fi o întamplare editoriala. Incontestabil, se
pastreaza caracterul de cercetare stiintific al raportului. Dar prin structura si continut adecvat,
precum si aducerea în discutia publica a unui
subiect de mare interes al momentului, în opinia
mea raportul pare a avea o destinatie precisa,
asumandu-si rolul de document al programului
electoral, al candidatului Vladimir Putin. Iata
structura, care acopera complet cerintele capitolul de politica extena, al unui program electoral:
Un nou ciclu al politicii externe ruse ; Politica externă ameninţări şi riscuri; Oportunităţi cheie de
politică externă; Rusia şi Occidentul ; Rusia şi Orientul Mijlociu; Rusia şi Asia-Pacific ; Rusia şi statele post-sovietice.

F. Rusă” este o apreciere aproximativ similara cu
a presedintelui american care, în aceleasi circumstante, prevedea intrarea într-o „noua era în
relaţiile internaţionale”, numită de noi mai sus
„era Trump”.
Din continutul raportului, mai constatam ca
este pentru prima data cand specialistii rusi afirma deschis ca „înapoierea economica este o
ameninţare din ce în ce mai mare pentru suveranitatea Rusiei, îngustând astfel fereastra de oportunitate în politica externă”. Deci, înapoierea economica a Rusiei este perceputa doar ca o amenintare. Insa, evita sa se refere la faptul ca starea
economiei ruse, asa cum o caracterizeaza în text,
nu o coreleaza cu potentialul militar ca sa-i confere statutul de putere la care aspira si nici macar nu-l poate sustine la nesfarsit. Totusi, potentialul militar rus reprezinta un arsenal considerabil de armamente nucleare si conventionale.
Ca urmare, în opinia mea, expresia din text privind „îngustaea ferestrei de oportunitate în politica externă” este evazivă, o „umbrelă” pentru a
escamota caracterul agresiv al politicii externe a
Rusiei, în contextul aspiratiilor ei de putere globala.

De fapt, autorii, înca de la început, au avut grija
sa ne spuna ca „ideile s i concluziile furnizate în
acest raport vor fi utile autorităţilor ruse atunci
când iau decizii de politică externă”. Ori, în perioada aparitiei raportului, alegerile prezidentiale
captase atentia publica, iar decizia politica se lua
numai de o singura persoana – presedintele în
functie Vladimir Putin. Iar optiunea de a candida
ca independent îl tine departe de asa zisa lupta Analiza celor mai importanti specialisti în doelectorala din Rusia.
meniu, reuniti la RIAC, cu mare influenta asupra
In plus, autorii mai afirma ca „raportul repre- constructiei politicii externe a Rusiei emanata de
zintă o abordare sistemică pentru a identifica cele la Kremlin, pleaca de la aprecierea potrivit caremai importante domenii ale politicii externe a Ru- ia dimensiunea occidentala a politicii externe a
siei pentru 2418, precum şi principalele amenin- Rusiei a fost în 2017 cea mai problematica, urţări şi oportunităţi pentru ţară pe plan mondial”. mare a acuzatiilor ce i-au fost adresate privind,
Este suficient de evident faptul ca prin continut, în principal:
raportul nu ne prezinta o abordare analtica de
• Presiunea sporita a sanctiunilor asupra Ruamploare, cu un pronuntat caracter stiintific, ci siei;
mai mult o sinteza a liniilor directoare recoman• "Interferenţa" ( acuzarea Rusiei- n.n). în aledate a sta la baza politicii externe, tradand astfel
caracterul programatic pe termen scurt si mediu gerile generale în ţările occidentale.
si o adresabilitate catre marea masa electorala.
In ce priveste proiectarea relatiilor cu Occidentul,
raportul estimeaza un set de provocari si
Din perspectiva temei noastre, autorii recunosc
faptul ca alegerile prezidentiale ruse din 2018 au amenintari la adresa Rusiei ce trebuie luate în
fost planificate astfel încat sa coincida cu cicluri- calcul în viitor, din care mentionez:
le politice din mai multe tari, inclusiv din China,
• O campanie de presă anti-Rusia în perioada
Ştatele Unite si din mai multe state din UE si din premergătoare alegerilor prezidenţiale şi o camOrientul Mijlociu. Iar afirmatia ca ele „marcheaza panie de diminuare a legitimităţii sistemului poliînceputul unui nou ciclu al politici externe pentru tic rus;
2. russiancouncil.ru/papers/Russia2418ReportEn.pdf
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• Situaţia din Ucraina;
• Proliferarea regimului de sancţiuni asupra
Rusiei;

www.ingepo.ro

Islamic;
• Deteriorarea situaţiei din Yemen;

• Încercări militare pentru rezolvarea crizei
• Formarea unui regim de sancţiuni "multi- din Libia;
viteză";
• Ameninţările SUA că se retrag din acordul
• Degradarea relaţiilor cu UE şi NATO.

Fata de dimensiunea occidentala a provocarilor
si amenintarilor cu care s-a confruntat în 2017,
se considera ca politica externa a Rusiei pentru
2018 ar trebui sa prevada sarcini punctiforme
corespunzatoare, privind:
• Dezvoltarea unui dialog cu UE ca parte a
"cooperării selective";
• Stabilizarea relatiilor cu SUA ("gestionarea
confruntării");
• Restaurarea treptată a unui dialog la diferite
niveluri şi în diverse formate;
• "Dezgheţarea" cooperării şi căutarea de forme alternative de interacţiune;

nuclear cu Iranul”;

Fata de ceea ce se s-a întamplat în Rusia pana
acum, la care am facut scurte referiri mai sus,
nimeni nu ar putea afirma ca tara este condusa
pe un drum care ar conduce spre democratie.
Ideea lui Putin conform careia „ puterea verticală trebuie să fie supremă, guvernul trebuind să
funcţioneze ca un ceas elveţian şi că toţi cei şi toate trebuie să trăiască sub dictatura legii nu este
decât o schiţă rapid creionată. Totul depinde de
cine se va ocupa de detalii”.3 Pana acum, constatam ca Putin ramane tarul dorit de „norod”, va
continua sa se ocupe singur si de detalii, dar nu
va iesi din modul personal în care întelege adevaratele valori ale democratiei.

In concluzie, maratonul electoral, invocat în titlul
• Prevenirea tensiunilor de escaladare şi lu- acestui material, dupa cum rezulta din abordacrul împreună pentru a reduce „ostilitatea retori- rea lui, ramane imprevizibil, cu lideri politici noi
că”;
si vechi, aflati într-un parcurs personalizat de
• Menţinerea şi dezvoltarea potenţialului de afirmare, atat prin gandire politica, atitudine, cat
descurajare şi ameninţare în raport cu focarul de si prin pragmatism si dinamism în actiune. Toti
vor intra în acea „arena de concurenta continua”,
islamizare din Orientul Mijlociu. ş.a;
concept schitat si lansat de Donald Trump, pana
In acelasi timp, autorii raportului considera ca
acum putin detaliat de specialistii sai si la fel de
Rusia trebuie sa-si consolideze rolul de putere
putin comentata public. Acest concept s-ar putea
globala responsabila, ajutand la rezolvarea prosa fie marea miza a luptei din arena, cu conotatii
blemelor comune de securitate. In acest sens, în
în configuratia ordinii mondiale.
2018 se simte nevoia unei abordari urgente a unei serii de provocari si amenintari, cum ar fi:

• Perturbarea sau stagnarea procesului de pace în Siria, ca urmare a contradicţiilor între actorii externi implicaţi.
(Rusia, SUA şi Turcia cu problema ei kurdă şi influenţa Iranului în regiune);
• Intoarcerea luptatorilor statului islamic în Rusia şi în statele post-sovietice;
• Agravarea situaţiei din Afganistan
datorită consolidării situaţiei Statului
3.Putin şi noua Rusie, Michael ŞTURMER, Editura „Litera Internațional” București.
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chiar mai putin. Acest lucru înseamna o mare
Giles Merritt este Fonda- pierdere la nivelul taxelor veniturilor si a consutor și Președinte Prietenii mului, precum si o povara suplimentara în doEuropei meniul sanatatii si a pensiilor.
Comisia UE va reîncepe în
curand discutiile aprinse în
legatura cu imigratia. Ramane de vazut daca aceste
discutii se vor desfasura în
mod timid sau aprins. In urmatoarele saptamani
se asteapta prezentarea conceptelor „Autoritatii
Europene pentru Forta de Munca”, un instrument nou si puternic care nu se refera în mod
specific la migratia fortei de munca, desi obiectivele sale includ în mod evident grabirea stabilirii
imigrantilor si identificarea de locuri de munca
pentru ei.

O productivitate sporita si piete ale muncii mai
eficiente vor fi de ajutor, dar o solutie mai evidenta ar fi mai multi imigranti.

Politicienii si planificatorii din întreaga Europa
încep sa înteleaga faptul ca tendinta ridicata de
pensionare si cea scazuta a fertilitatii înseamna
ca forta de munca activa din UE situata la un nivel de 240 de miliane de oameni în prezent va
ajunge în 25 de ani la 30 de milioane si poate

Conceptia Bruxellesului este ca statele UE mai
sarace – în mod deosebit scepticii de la Visegrad
– ar prefera sa contribuie „de buna-voie” la noua
strategie privind migratia oferind echipament si
personal initiativelor relevante.

Comisia a previzionat în mod tacit acest lucru
de ceva timp, dar s-a ferit sa îl publice de teama
exacerbarii valului de refugiati catre Europa. Şe
îndreapta, însa, catre o politica a migratiei comuna, iar oficialii europeni încearca sa identifice
metode prin care sa depaseasca blocajul dintre
guvernele UE în legatura cu planificarea repartizarii refugiatilor. Aceasta directie a fost propusa
de catre Bruxelles în lumina „crizei migratiei”
din 2015-2016, dar naruita de catre blocul ViseJean Claude Junker, Presedintele Comisiei, a grad de state Europene centrale si estice.
semnalat aceasta initiativa aproape ca o remarca Comisia ar trebui sa se concentreze pe o aborfacuta în soapta în momentul în care a prezentat dare mai constructiva si mai voluntara, care sa
discursul anual de stare a natiunii în luna sep- mearga dincolo de cotele de repartizare. Ştatele
tembrie. Intre timp nu au mai aparut detalii în
membre ar trebui sa stabileasca un acord cu prilegatura cu „administrarea mai buna a situatiilor vire la responsabilitatile si prerogativele imitransfrontaliere” si cu „promovarea oportuni- gratiei. Acest lucru ar ajuta la stabilirea parametatilor oferite de piata europeana a muncii atat trilor pentru actiune comuna la nivelul UE.
pentru mediul de afaceri, cat si pentru munciIn acest cadru, ar fi necesar un acord pentru
tori”.
politici mai flexibile, astfel încat statele membre
Va trebui sa asteptam ca sa vedem ce fel de sa poata decide care sunt problemele de care se
mandat îsi propune sa ofere Comisia acestei noi pot ocupa în mod individual. Accentul pe actiustructuri si care vor fi reactiile din partea state- nea voluntara ar reasigura guvernele ca Bruxellor embre ale UE.
lesul a abandonat o reapartizare rigida a refuIdeea unei noi „autoritati” ar putea inflama si giatilor.
mai mult schema de repartizare în continuare La nivel financiar, Comisia are în vedere un fel
nesolutionata complet de catre Bruxelles a refu- de „Mecanism European de Şolidaritate” pentru
giatilor, sau, în cazul în care va fi abordata cu a împarti costurile investitiilor în preluarea, caabilitate, ar putea ajuta la crearea unui cadru zarea si educarea migrantilor. Acest lucru ar aconou pentru abordarea problemei migratiei în peri costurile suplimentare precum cele de
Europa.
sutinere a politicilor de dezvoltare pentru Africa.
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Comisia se poate astepta la o lupta acerba pentru ca, pana în prezent, populistii au castigat toate luptele în legatura cu imigratia. Bazandu-se pe
teama ca Europa va fi „invadata” de oameni nelegiferati, dintre care unii pot fi chiar jihadisti,
oponentii migratiei au promovat necesitatea
construirii de ziduri în locul integrarii noilorveniti.
Acest lucru nu va rezolva nevoia de forta de
munca a Europei sau presiunea extrema exercitata de explozia de populatie atat în Africa, cat si
în lumea araba. Nevoia de o strategie chibzuita
pe termen lung pentru migratia pan-europeana
este evidenta si trebuie sa fie sustinuta de catre
Comisie mult mai ferm si mai convingator decat
pana acum.
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Vasile Sebastian DÂNCU
Uneori, privind societatea
contemporana, tot mai desprinsa de carte si de cultura
scrisa, am tot mai acut senzatia ca este o societate fara
memorie. O societate candida, care se mira, parca, în fiecare zi, bucurandu-se sau oripilandu-se
de foarte multe lucruri care sunt vechi de sute,
daca nu chiar de mii de ani. Privit în mod grosier,
ar fi vorba despre „stiri false”, adica minciuni ordinare, inventii prin care presa intoxica opinia
publica de la începuturile ei. Totusi, marii teoreticieni ai fake news ne avertizeaza, prin zeci de
studii recente, savant construite sau doar superficiale, ca este un concept destul de complicat, ca
are multe fatete. Intelegem, a aparut în campania
electorala americana, deci va avea, cu siguranta,
folosinte ideologice sau chiar propagandistice.

Intre timp, un aspect interesant este ca politica
migratiei la acest moment este în mare masura
în mainile Greciei. Promovarea D-lui Paraskevi
Michou ca si Director General pentru Migratie si
Afaceri Interne înseamna ca atat dansa, cat si Comisarul acesteia, Dimitris Avramopoulos, sunt
de aceeasi nationalitate. Şa speram ca obisnuinta
de la nivel intern nu va influenta activitatea Co- Acceptand conventia, fake news nu e stire falsa,
misiei atunci cand va cere o noua abordare a UE
e un fel de înşelăciune complexă (hoax, în encu privire la spinoasa problema a migratiei.
gleză), o montură mincinoasă de mare difuziArticolul a fost publicat iniţial de către Prietenii une publică, cu scopul de a induce în eroare,
Europei, www.friendsofeurope.org şi republicat de a păcăli oamenii în legătură cu acţiuni, inprin amabilitatea autorului.
tenţii sau programe politice. Politicienii și-au
creat un cuvant nou pentru a defini minciuna
îndreptata împotriva lor, dar nu au definit cu niciun cuvant nou fake news-urile, industriile de
manipulare sau fabricile de minciuna pe care le
revarsa ei asupra populatiilor direct din institutiile guvernamentale, din sediile partidelor
sau din concernele mediatice care le sunt
apropiate.

Fake news-urile apar pe fondul marii crize a
presei din ultimii ani, spun cei mai multi, referindu-se în primul rand la criza economica si
la sutele de mii de locuri de munca disparute
din industria media. Nu este doar asta, cu siguranta. Este vorba despre o mutatie tehnica,
în primul rand. Generalizarea posibilitatii de
insertie în spatiul virtual a oricarui cetatean,
jurnalist sau nu, a dat nastere posibilitatii de
aparitie a continuturilor generate de utilizatori
19
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(user-generated content –
UGC), considerate ca fiind o
mare democratizare sau revolutie media. Aceste continuturi (bloguri, wiki-uri, forumuri de discutii, mesaje,
chat-uri, tweet-uri, podcasturi, imagini digitale, video, fisiere audio, reclame
de mass-media) care au fost create de utilizatorii
unui sistem sau serviciu online au fost, dupa
2005, considerate ca fiind o mare deschidere a
mass-media, o disparitie a cenzurii si debutul
unei epoci de aur pentru opinia libera si exprimarea independenta. Ş-au bucurat mult la început cei care au vrut sa scape de platile de publicitate si cei care au generat strategii de marketing de o mare subtilitate cu ajutorul acestei libertati de intrare în sistem.

des uzitata fata de cei care aveau
curajul de a contesta un jurnalist.
Oricine intra în politica era avertizat ca nu trebuie sa te bati cu cineva care cumpara cerneala cu cisterna si hartia cu vagonul sau mai populara era o butada care spunea ca
nimeni nu a castigat razboiul cu presa.

Este adevarat, nu ajunge sa fii corect pentru ca
sa ai audienta, nici doar bun profesionist, s-a
spus tot mai insistent în ultimele doua decenii.
Trebuie să inventezi poveşti, să emoţionezi,
indiferent de adevăr sau de corectitudine.
Audienta a devenit lucrul cel mai important. Marile trusturi au vazut, cu siguranta, cum scade
încrederea în mass-media, dar nimic nu a contat
în fata cresterii audientei, chiar si fara credibilitate. Daca cineva critica un jurnalist pentru minciuna sau tradarea principiilor deontologice, toate trusturile se repezeau sa elimine din start orice contestare, linsajul mediatic fiind o metoda

anacronice” cum îmi spunea un distins profesor
de la o facultate de profil.

Populismul a devenit o regulă a producerii
de content pe tot cuprinsul spaţiului social.
Ştudiile de psihologie sociala aplicate receptarii
au aratat ca oamenii vor sa-si valideze opiniile si
credintele, iar asta a dus la marea ipocrizie: nu
avem cum sa ne contrazicem publicul, chiar daca
se hraneste cu iluzii sau are porniri violente ori
irationale. In aceasta perioada a jurnalismului
salbatic de piata, multi dintre fostii mei studenti
de la jurnalistica au parasit institutiile media triMarea problemă care a frământat presa ma- mitandu-mi mesaje în care spuneau ca nu mai
instream după Brexit şi victoria lui Trump a pot suporta „prostitutia din media”.
fost faptul că aceasta a pierdut bătălia cu re- Nu as neglija o cauza importanta: dupa consoliţelele sociale, acuzate acum de ceea ce este darea ideologiei neoliberale în toate domenimai rău. Este clar că politicienii, laolaltă cu ile socialului, mass-media nu se mai împovăsatelitii mediatici, au pierdut batalia încrederii rează cu vreun sistem de responsabilităţi sopublicului în ultimele decenii, nu acum, odata cu ciale. Într-o societate a liberului schimb si a
ipotetica aparitie a FN (fake news). Mass-media acerbei concurente de piata, a subordonarii actia considerat nerelevante codurile deontologice vitatii de presa profitului, dispar marile exigente
în ultimii ani, respingand chiar si discutiile des- morale ale presei începuturilor modernitatii. O
pre autoreglementare, cu toata insistenta orga- demisie morala care va lasa urme serioase si canizatiilor neguvernamentale care, fara mare pu- re se vad acum. Clauzele de constiinta ale contere de impact, au insistat pe demisiile deontolo- tractului profesional al jurnalistilor sunt calcate
gice. Am auzit si în Romania, în ultimele decenii, în picioare de nevoia de profit sau de batalia
patroni de presa amenintand candidati la Prese- pentru viteza stirii sau pentru senzational. Pana
dintie sau la alte functii în stat: aveti grija, noi si cursurile de etica si deontologie de la facultatisuntem fabrica de presedinti.
le de jurnalism devin tot mai subtiri sau „tot mai

20

Doar Brexitul si alegerea lui Trump ne-au trezit
ca avem o problema cu mass-media? Şi, culmea,
a fost revigorat conceptul de fake news cu referire la niste baieti care au construit site-uri cu stiri
false în Macedonia sau Romania si care au învins
marile corporatii, uzinele de stiri precum CNN
sau BBC.
FN şi Post-adevăr sunt doar nişte fake concepte. Inventarea FN este o invenție a gândirii editoriale, pentru care, pentru a fi justificata, s
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viata sau chiar la cenzura. Era post-adevar este,
în fond, un construct ideologic, un lagar de concentrare pentru ideile despre viitor, de exemplu.
Propunand metode de reducere a realitatii doar
la date cuantificabile sau cifre, se propune o
trunchiere a lumii posibile, propunerea factchekingului, a stigmatizarii si a stampilarii stirilor, ucide tocmai elementul esential al politicului: crearea diferentei prin includerea unei viziuni de viitor, a dorintei de schimbare în numele
unor valori umaniste.

-a recurs la readucerea în atentia opiniei publice
a unui concept la fel de fals si de ideologic: conceptul de post-adevăr. Marile minți editorialistice au justificat înfrangerile sistemului media
prin inventarea unei noi ere istorice sau prin
nasterea unei noi realitati, o realitate a minciunii
si a politicii bazate pe orice altceva decat pe adevar.
Jurnalistii americani sau englezi au pierdut batalia influentarii politice nu pentru ca nu au fost
credibili, au spus ei, ci din cauza unei mutatii istorice globale, în care adevarul nu mai este criteriu si valoare respectata de public si cetateni. Au
trecut însa sub tacere datele legate de minciunile
pe care marile trusturi le-au orchestrat împotriva lui Trump sau împotriva celor care au propovaduit Brexitul.
Editorialistii inventatori ai erei post-adevar au
ascuns, prin aceasta, posibilitatea ca reactia alegatorilor sa fi fost generata chiar de dezgustul
sau de saturatia fata de masinatiunile si manipularile complexului mediatico-politic care i-a mintit constant în ultimele decenii.
Marii ideologi ai erei post-adevarului au gasit
ţapul ispăşitor perfect: rețelele sociale sunt
de vina, au public captiv si pot filtra informatii,
iar prin acest fapt au adus marile manipulari în
sfera publica.
Dincolo de asta însa, toate aceste încercari sunt
profund ideologice cauta sa ascunda si sa acopere o realitate a functionarii pietei mediatice prin
chiar faptul ca au proclamat tot mai insistent
„sfarsitul ideologiilor” sau „refuzul ideologiilor”,
dar militeaza, vom vedea putin mai încolo, pentru reducerea presei la o factualitate vidata de

False concepte, false pericole, false remedii
Gandirea editorialistilor ideologi ai neschimbarii lumii a produs o solutie miracol, de care înca
multa lume (credula) este entuziasmata: vanatoarea de FN. De fapt, încă de prin anul 2000
se naste în ŞUA o practica jurnalistica, apoi un
gen jurnalistic si chiar profesie: factcheckingul. Fact-checkingul este o practică de
verificare a veridicităţii discursurilor politicienilor, dar şi o modalitate de a verifica alte
conţinuturi, mai ales cele de pe reţelele sociale. Unele dintre cele mai mari companii de
media si-au creat departamente dedicate si chiar
au specializat fact-checkeri. In Franta, Liberations si Le Monde au primele platforme de factchecking intitulate „Desintox” si „Les Decodeurs”.
Denunţarea ştirilor false este o iluzie şi poate fi folosită chiar împotriva scopului deontologic pentru care a fost inventat acest procedeu. Vânătoarea de FN poate deveni un fel de
vanatoare de pokemoni, în care vanatorul este
„condus” pe un traseu pe care manipulatorul îl
doreste si care este plin de capcane. Rezultatele
primelor platforme au fost folosite în propaganda politica din Franta. prin care partidele s-au
acuzat reciproc, selectionand doar argumentele
care îl defavorizau pe adversar.
O mare problemă este legată de posibilităţile practice de verificare. Este adevărat, se pot
verifica cifrele, unele evenimente sau documente, dar, de cele mai multe ori, manipularea se face prin cadraj, prin interpretare si prin comentariu. Faptele si datele interpretate primesc deja
alta viata, se raporteaza la alte masuri de veridi21
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citate.
Mai recent, pornind de la aceste experimente, a
fost lansat si conceptul de „datajournalism” ca
un alt mod de a face anchete: jurnalistii nu mai
interogheaza cu precadere subiectii, ci interogheaza faptele, bazele de date, statisticile, documentele.
Analizele de impact pentru aceste experimente
de fact-checking au aratat un impact limitat de
audienta: politicienii continua sa minta, iar alegatorii continua sa-i aleaga pe mincinosi chiar si
atunci cand i-au prins pe acestia cu minciuna.
Pornind de aici, s-a spus ca ar fi nevoie de fastchecking, adică de un fel de fact-checking în
timp real, iar Washington Post a construit
chiar un dispozitiv pentru asta (Truth Teller), un
fel de detector automat de minciuni.

încrederea în mass-media din mainstream.
Soluţii? Reconectarea la realitate şi izgonirea falselor concepte.

Şa presupunem ca acceptam ca traim în epoca
post-adevar, iar adevarul nu mai este valoare de
referinta, dar putem accepta pasivi ca în dezbaDegradarea intelectuala a jurnalismului din ul- terea publica a castigat emotia sau predispozitia
timele decenii nu mai poate fi ascunsa, mai ales oamenilor de a crede în orice tampenii? Nu cred
în conditiile în care s-a dovedit ca oamenii nu ca este normal.
mai „asculta” de marile corporatii. Inventarea Mai întai trebuie sa vedem ce ar trebui sa faca
erei post-adevăr pentru a motiva lipsa de im- jurnalistul în epoca aceasta noua, care mai este
pact a media asupra electoratului este o ex- misiunea lui sau ea se reduce la vanatoarea de
plicaţie slabă, atât timp cât pierderea încre- FN?
derii în oamenii politici si în complexul mediatico-politic, cu structurare oligarhica, este destul Nu pot crede ca oamenii au renuntat la valoarea
de veche si s-a produs treptat. Cum sa credem ca de adevar a stirilor sau informatiilor, chiar daca
vanatoarea de FN este una facuta cu corectitudi- nu au cele mai bune instrumente pentru a deone, în conditiile în care campaniile electorale sebi adevarul de fals. Daca oamenii si-au
sunt adevarate razboaie informationale în care pierdut încrederea în media din mainstream,
totul este permis si care au acreditat deja prac- nu cred că soluţia este să umblăm bezmetici
tici nedeontologice cum ar fi campania negativa după fapte sau date, desenând o realitate visau storytellingul „black”, cel producator de frica dată de viaţă şi de idei, ci să căutăm să recâşsi teama fata de un candidat sau altul. Daca doi tigăm încrederea oamenilor.
fact-checkeri indexeaza o informatie ca fiind fal- Daca nu militam pentru realizarea unor valori,
sa, pe ce considerente sa-i credem, cand stim ca nimeni nu va crede în gogorita neutralitatii jurpartidele organizeaza formatii de postaci care nalistului. Jurnalistii trebuie sa se întrebe cum
fac tot felul de lucruri murdare în spatiul virtual. au ajuns aici, nu cumva prin şiruri lungi de
Deci, cine-i verifică pe verificatori?
demisii deontologice? Dacă oamenii nu îi mai
Recomandările fact-checkerilor pot deveni „ascultă” şi votează cum doresc, înseamnă că
putin credibile si chiar pot fi viciate de interese. au şi ei o contribuţie la asta. Unii ar spune
Varianta actionala este chiar mai absurda. De mai tranşant: dar de ce să îi asculte pe jurnafapt, ce ni se propune în epoca post-adevar este lişti, atât timp cât chiar ei le spun că adevărul
o discreta reintroducere a cenzurii. Cu siguranta, nu mai contează şi că trăim în epoca emoţiei.
cenzura nu este o solutie, mai ales ca avem ur- Cum restabilim încrederea în mass-media si în
matoarea înfundatura logica: vrem sa cenzuram jurnalisti, asta ar trebui sa fie întrebarea cea mai
social media, dar ca efect aşteptăm să crească importanta pe care trebuie sa ne-o punem, nu sa
22
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inventam etichete pentru epoca n care traim. Recastigarea încrederii oamenilor poate deveni un
proiect important, chiar daca nu este simplu de
realizat în epoca jurnalismului de piata de azi.
Este poate nevoie de a eticheta stirile false si de
a denunta înselatoria. Dar oare ajunge?
Nu cumva ar trebui să denunţăm şi ceea ce
este în spatele acestor întreprinderi ale minciunii? Celebrul FN nu este un bastard al
bloggerilor, cred mai degraba ca este o întreprindere organizata, are de multe ori în spate structuri de putere, nu este doar un joc facut de amatori pe retele sociale. Oricum nu trebuie sa uitam
ca verificarea acuratetii stirilor este o sarcina
veche, nu trebuie sa o reinventam acum, chiar
daca acum verificam mai degraba potentialul
emotional sau viral al stirii.
Recâştigarea încrederii în presă trebuie să
înceapă prin reconectarea jurnalismului la
lumea reală (nu doar la cea definită sau definibilă prin cifre şi fapte), la cea care conţine
şi „date” subiective, adică visele şi speranţele
oamenilor, suferinţele lor, dezamăgirile şi
revoltele lor. Doar mimând detaşarea şi realismul, este greu să ne apropiem, ca jurnalişti, din nou, de oameni. Să nu uitam că binele, adevărul, dreptatea sau frumosul, solidaritatea sau compasiunea, sunt valori cu un
mare potenţial emoţional, cu infinite valenţe
pentru un storytelling puternic, dacă nu putem să scăpăm de soarele orbitor al lumii
post-adevăr.
Publicat inţial în revista Sinteza şi pe blogul autorului, http://vasiledancu.blogspot.ro/2417/44/
fake-news-sau-fake-concept.html

Eduard ABRAHAMYAN
Guvernul Armeniei asteapta ca mult-negociatul
Acord de Partneriat Cuprinzator si Consolidat
(Comprehensive and Enhanced Partnership
Agreement - CEPA) între Armenia si Uniunea Euroepana, care a fost semnat în data de 24 noiembrie 2017, sa fie ratificat de catre Parlamentul
European pana cel tarziu în luna mai 2019
(Armenpress.am, 31 ianuarie). Intre timp, Armenia trece printr-o modificare constitutionala de
la un sistem de guvernare presedintial la unul
parlamentar (vezi EDM, 29 ianuarie). Iar în mijlocul acestei schimbari dramatice din mediul politic, Erevanul se pare ca a început sa reconceptualizeze principiile de baza de politica si securitate externa. Pana recent, stilul de operare al Armeniei s-a desfasurat conform conceptului asanumitei „complementaritati”, care a fost initial
prezentat în doua documente strategice, ambele
datand din anul 2007: Ştrategia Nationala de Şecuritate (Mfa.am, 26 ianuarie 2007) si Doctrina
Militara (Mil.am, 7 februarie 2007). Pe scurt, politica de „complementaritate” se refera la diplomatia multi-vectoriala, de echilibru, prioritizand
dezvoltarea echilibrata si simultana a legaturilor
de cooperare ale Armeniei cu toti actorii regionali si internationali. Dar, aceste prioritati si criterii de stabilire a politicilor externe au devenit
necorespunzatoare vastului spectru de provocari cu care se confrunta tara – si anume o paradigma de securitate europeana fundamental
schimbata (îndeosebi dupa anexarea Crimeii) în
contextul reaparitiei unei ordini globale multipolare competitive. Cel putin la nivel declarativ,
„complementaritatea” (denumita uneori ca si
teoria „si-si”) exista în continuare în lexicul de
politica externa a Armeniei. Cu toate acestea, recent, acest principiu de politica a devenit efectiv
irelevant si neaplicabil în forma sa originala. Atat
politicienii cat si observatorii amit faptul ca politica externa a statului a trecut printr-o dezvoltare perceptibila în perioada ulterioara crizei din
Ucraina, ceea ce face necesara revizuirea ei
23
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(Aravot.am, 15 decembrie 2017). Presedintele
Şargsyan a reflectat aceasta perpectiva la o conferinta recenta cu ministrii de externe, recunoscand necesitatea de a revizui documentatia privind strategia statului (Armenpress.am, 30 ianuarie). Conflictul Rusiei cu Occidentul si, extinzand, actiunile din ce în ce mai coercitive si manipulative de politica regionala, combinata cu
schimbarile care au loc în ordinea globala, au
avut un efect semnificativ asupra filosofiei de
politica externa ale Armeniei. Retragerea Erevanului din procesul lung de integrare euroatlantica – detasandu-se de la Acordurile de Asociere (AA) si de la Zona de Comert Liber Approfundat si Cuprinzator (DCFTA) cu UE în 2013 –
precum si noile încalcarile de încetare a focului
în Karabah, au dat nastere unei noi politici externe care poate fi definita drept „neocomplementaritate”.
Presedintele
Şerzh
Şargsyan a accentuat recent faptul ca desi armenii se considera a fi o natiune europeana, incompatibilitatile inerente ale integrarii în egala masura în UE si în Uniunea Euro-Asiatica condusa
de Rusia se reflecta în faptul ca „am fost obligati
sa intram [doar] în blocul sustinut de Rusia” (1
in.am, 24 ianuarie). Analizand termenul de „neocomplementaritate”, va trebui sa tinem cont de
un aspect important. In timp ce Erevanul prioritizeaza dialogul sustinut si extins cu toate puterile regionale si institutiile supra-nationale, problemele de securitate au fost în întregime legate
de relatiile cu principalul aliat al Armeniei. Prin
urmare, transfigurata politica externa a Armeniei nu este una de pseudo-complementaritate, ci
una de neo-complementaritate – accentuand
parteneriatele cu Vestul, Iranul si puterile asiatice, în paralel cu dependenta profunda de Rusia si
de obligatiile fata de Rusia în domeniul de aparare si securitate. Datorita acestei abordari modificate, Erevanul a devenit parte a arhitecturii de
securitate sustinuta de Rusia – ca si membru al
Tratatului Colectiv de Şecuritate si a UE, precum
si prin crearea unui sistem integrat de aparare
anti-aeriana împreuna cu Rusia în anul 2015 si a
unei forte terestre întrunite armeno-ruse în anul
2016, fara a mai mentiona prezenta continua a
Bazei Militare rusesti 102 în Gyumri. Iar în contextul racirii relatiilor dintre Rusia si Vest, Armenia a devenit un pilon strategic semnificativ pen24

tru Rusia în contestata regiune Marea NeagraCaucaz. Erevanul si-a asumat treptat acest rol pe
baza perceptiilor privind confruntarea cu Azerbaidjanul privind statutul regiunii separatiste
Karabah, alaturi de o potentiala amenintare venita din partea Turciei (News.am, 2 ianuarie).
Implementarea noii perspective asupra politicii
externe a Armeniei se afla undeva între o logica
nula si o strategie adaptata. Directia finala depinde de nivelul de asertiune si influenta politica
a Rusiei asupra Armeniei. Intr-un fel sau altul,
Erevanul se va baza foarte mult pe alianta strategica cu Moscova, iar posibilele variatiuni din anii
urmatori vor veni din scopul, profunzimea si intensitatea relatiilor Armeniei cu terti actori externi. Acest cadru explica numarul mare de voturi pro-ruse ale Armeniei în cadrul Natiunilor
Unite, în paralel cu obiectivul de aprofundare a
cooperarii economice si de investitii cu Vestul si
cu fostele republicil sovietice cu orientare vestica (RusArminfo.ru, 15 noiembrie). Cu toate acestea, pana în przent, contradictiile inerente de politica externa din aceasta abordare au determinat numeroase pozitii ambivalente în randul elitei politice din Armenia. Politica externa a Armeniei trebuie sa stabileasca masura în care politica regionala a Rusiei se opune celei pe care o are
Armenia. Raspunsul comun a fost acela de negare: spre exemplu, în ciuda vanzarilor masive de
armament ale Moscovei catre Baku, mai multi
oficiali armeni au negat faptul ca adancirea parteneriatului strategic ruso-armenan ar afecta
interesele de securitate ale Armeniei (Tert.am,
21 ianuarie). Astfel, politica Erevanului de „neocomplementaritate” pare a fi o politica de evitare
a punerii în pericol a intereselor Rusiei sub orice
forma si nu pune la îndoiala dominatia politicoeconomica si militara a Rusiei asupra Armeniei.
Acesta este motivul pentru care Armenia a participat activ în Organizatia Tratatului Atlanticului
de Nord (NATO) – a sustinut financiar exercitiile
multinationale de mentinere a pacii Noble Partner 2017 din Georgia (vezi EDM, 7 februarie
2017), dar a refuzat ferm sa participe la
exercitiile Agile Şpirit mai tarziu în acelasi an,
fiind un exercitiu care era centrat pe descurajarea Rusiei (vezi EDM, 8 septembrie 2017). In
consecinta, noul concept de afaceri externe al
Armeniei nu are o optiune reala pentru diversifi-
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carea politicii externe si a strategiei de aparare;
include posibilitatea legaturilor la nivel strategic
cu alte puteri precum Iran, India sau China. Astfel, este posibil ca autoritatile armene sa ia implicarea Moscovei/potentialul de interferenta
drept sigura în afacerile interne precum si în interactiunile bilaterale ale Armeniei cu alte state.
Cu toate acestea, pe termen mediu, dezvoltarea
„neo-complementaritatii” Armeniei ar putea permite o flexibilitate ridicata în cazul în care presiunile internationale asupra Rusiei continua sa
creasca. In cazul în care o astfel de presiune
crescuta va obliga Moscova sa îsi reduca ambitiile regionale si internationale si atitudinea sa nula fata de Armenia si întreaga regiune, Erevanul
ar putea avea posibilitatea de a urmari o strategie diplomatica mai particularizata. Intr-un astfel de context, Rusia va ramane în continuare
principalul partener al Armeniei în domeniul securitatii, dar va avea posibilitatea unei politici
externe mai „independente”, permitand Erevanului sa revigoreze legaturile la nivel strategic cu
actori altii decat Rusia. Implicit, pentru moment
– pe baza situatiei descendente în care se afla
acordurile de asociere ale Erevanului din anul
trecut (i.e. CEPA) – UE a admis în mod tacit ca
Armenia face parte în mod indiscutabil din zona
de influenta exclusiva a Rusiei. Şchimbarea acestei situatii depinde de Moscova si de Erevan.
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Rattana LAO
Bangkok – pacea este un concept notabil, dar de ce este
nevoie pentru a o realiza?
Unde începe pacea?

In contextul prezentului din
Asia de sud-est, ne putem referi la momentul 8
august 1967, cand cei cinci Ministrii de Externe
din Indonezia, Malaezia, Filipine, Şingapore si
Thailanda s-au reunit pentru a crea Asociatia
Natiunilor din Şud-Estul Asiei sau ceea ce urma a
deveni cunoscut drept AŞEAN.
Diversificat în origine si dispersat geografic,
AŞEAN a realizat multe în decursul ultimilor cincizeci de ani. Asociatia si-a sporit numarul membrilor si s-a extins în vederea realizarii unui
mandat ambitios. Comunitatea Economica
AŞEAN a fost creata în anul 2016 pentru a promova libera miscare a populatiei, bunurilor si
ideilor.
Integrarea economica a constituit doar începutul.
Luand forma unui text lung si complex, semnat
în data de 17 noiembrie 2011, Declaratia privind
Unitatea AŞEAN în Diversitate Culturala a încercat sa realizeze „integrare sociala responsabila
centrata pe oameni”, adica o integrare socioculturala.
Crearea unei piete unice din inspiratia Uniunii
Europene nu a fost suficient pentru AŞEAN. Asociatia doreste „identificarea unei identitati comune”. Şe spera ca prin acest efort în Asia de Şud
-Est se va instaura pacea, întelegerea reciproca
si armonia.
O identitate comuna pentru mai bine de 600 de
milioane de oameni?
Putin prea maret.
Poate.
Pentru realizarea acestui deziderat, Biroul
25
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UNEŞCO din Bangkok a lansat Proiectul de Istorie Comuna în Asia de Şud-Est, sprijinit financiar
de catre Republica Coreea în 2013, în vederea
crearii unei istorii circulare care sa fie predata si
învatata în statele AŞEAN pana în 2018.

asupra echilibrelor existente si constelatiilor care sprijina acest echilibru într-o scena cu o structura implicita sau explicita”. Prin urmare, sprijinit de catre Fondul de Cercetare din Thailanda,
Akkaraphong Khamkhun de la Universitatea
Thammasat a numarat 20 de dispute teritoriale
în desfasurare în AŞEAN. Aceste conflicte sunt
între Malaezia si Brunei, Laos si Cambodgia, Indonezia si Filipine.

Proiectul a adus împreuna istorici, profesori si
cercetatori din întreaga regiune în vederea identificarii punctelor comune cu privire la care aspecte ale istoriei trebuie predate si la modul în
care trebuie facut acest lucru.
Şi asta fara a mai mentiona infama disputa
Totul în vederea unui obiectiv superior si a Preah Vihear care adanceste ranile profunde
dintre Thailanda si Cambodgia.
unui viitor mai bun.
Şecretarul General AŞEAN, Dr. Şurin Pitsuwan
afirma:”este o educatie istorica mai buna care va
produce si va furniza un fundament solid pentru
a întelege de unde venim si pentru a ne ghida în
viitorul spre care ne îndreptam ca si indivizi, comunitati locale, state natiune si grupuri subregionale mai mari”.

Cum vor fi spuse aceste istorii în conditiile în
care ranile sunt înca recente? Ale cui sunt de fapt
istoriile?

In al doilea rand, cum se poate crea un AŞEAN
comun daca statele sunt fondate pe un profund
sentiment nationalist, iar nationalismul deschis
este propovaduit în interiorul si în afara orelor
Din punct de vedere ideologic, o Istorie Comuna de curs, sentimentul de ura catre „celalalt” fiind
ar trebui primita cu bratele deschise. Este un în acelasi timp insuflat studentilor.
proiect atat de ispirational încat aspira la atenu- Dusmanul unui stat este eroul celuilalt stat.
area nationalismului si a diferentelor dintre Abordarea istorica a relatiilor dintre Myanmar si
natiuni.
Thailanda reprezinta cel mai bun exemplu. Regii
Intr-un interviu oferit de Dr. William Brehm de thailandezi sunt întotdeauna eroii Thailandei, în
la Universitatea Waseda, acesta ofera o imagine timp ce regii Myanmarului sunt adesea considea acestei noi arhitecturi de construire a pacii în rati dusmani. Şi vice-versa.

AŞEAN. Exista multe provocari legate de un Bine-cunoscutul istoric thailandez Thongchai
AŞEAN comun.
Winichakul numea acest lucru „identificare neIn primul rand, cine va scrie aceste noi amin- gativa”.
tiri? Cum se poate construi consensul între oa- Timp de mai multe secole, fiecare stat din
meni cu mostenire culturala, trecut si amintiri AŞEAN s-a facut vinovat pentru inducerea unui
sociale diverse?
stari negative de identificare celorlalti pentru aDaca istoria este scrisa de catre castigatori – si spori propriul sentiment de mandrie. Este mai
usor sa învatam cine suntem „noi” atunci cand
care sunt castigatorii în AŞEAN?
stim cine sunt „ei”.
In AŞEAN, disputele si conflictele între natiuni
nu sunt aspecte care apartin trecutului, ci sunt AŞEAN nu este singur în procesul de creare a
probleme care agraveaza ura zilnica din statele unei noi istorii de sine. In cazul Africii, Dr. Brehm
regiunii. Disputele dintre natiuni cu privire la a afirmat ca proiectul Istoriei Comune a necesigranite sunt un exemplu graitor. Asa cum averti- tat 35 de ani pentru a avea succes.
za Prof. Anis Bajrektarevic în edificatoarea lucra- Proiectul Istoriei Generale a Africii dateaza din
re a sa „Nu exista secol asiatic...”, orice schimba- anul 1964, fiind desfasurat sub egida UNEŞCO. In
re absoluta sau relativa în puterea economica urma proiectului s-au creat opt volume de istosau demografica a unui subiect din relatiile in- rie în care se prezinta istoria comuna a Africii.
ternationale va exercita o presiune suplimentara Uriasele dezacorduri dintre diferitii istorici
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nationali au dus la întarzieri si au fost necesari
35 de ani pentru ca cele opt volume sa fie publicate”.
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Unde începe pacea?
Pacea începe cu întelegerea reciproca.

Şi mult mai important, ea trebuie sa înceapa
Daca un stat reprezinta o comunitate imaginata acum.
asa cum afirma Bennedict Anderson în cartea sa
Comunitatea Imaginata, prin scoli, o limba comuna si mass media, se întreaba Dr. Brehm daca
idealistii entuziasti din UNEŞCO si AŞEAN pot
visa la o noua identitate pentru cei 600 de milioane de omanei care vorbesc sute de limbi si dialecte diferite.

Este posibila realizarea unei întelegeri comune
si a armoniei prin intermediul unor volume de
carti, a unor noi informatii si a unei noi întelegeri care sa prmoveze ceva atat de greu de definit precum identitatea regionala?

Giles MERRITT este Fondator
și Președinte Prietenii Europei
Prematur sau nu, exista nenumărate speculaţii referitoare la
posibilul succesor al lui Jean Claude Junker la
Preşedinţia Comisiei Europene. Acest aspect este
unul important, dar nu este mai important decât
identitatea următorului șef de politică externă al
UE.

Dr. Brehm este destul de sceptic: „Atata timp
cat educatia este organizata de catre statelenatiune, istoria si memoria istorica vor promova
permanent nationalismul si identitatea nationala. Orice altceva va fi de ordin secundar sau subordonat obiectivului principal”.
Uniunea Europeana nu are într-adevar o politica externa si are nevoie de cineva care sa o conDificil înseamna imposibil?
tureze. Corectie: UE are multe politici externe,
Cu siguranta un Manual Comun este util si des- dare ele sunt nelegate si prost definite.
tul de necesar pentru consolidarea întelegerii
reciproce între studentii din AŞEAN. Din motive Incapacitatea Europei de „a se exprima printr-o
care tin de politica, istorie si educatie, acest pro- singura voce” este o problema veche. Acesta este
iect necesita atentie speciala, timp si resurse motivul pentru care UE si-a creat bratul diploprin care sa se asigure ca noua generatie AŞEAN matic – Şerviciul European de Actiune Externa –
va fi iubitoare de pace si nu una care sa militeze în urma cu aproape un deceniu. In primii ani au
pentru nationalism. O organizatie multilaterala existat multiple probleme si razboaie birocratice
precum UNEŞCO prin care se promoveaza lectii prin care oficialii Comisiei încercau sa opreasca
de istorie ofera un mic pas catre pace regionala. demersul înca de la început.
Şerviciul European de Actiune Externa s-a stabilit ferm pe scena internationala, dar UE tot nu
are o politica externa recognoscibila. Federica
Mogherini, actualul Inalt Reprezentant pentru
Politici Externe si de Şecuritate, poate fi mai degraba considerata „coordonator” al competitiei
dintre politicile externe ale statelor membre ale
UE.
Politica marunta a Europei este o bariera în calea dezvoltarii.
Eurocratii ar spune ca este „neadevarat si nedrept”, aratand catre multiplele politici ale UE
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care au conturat guvernarea ecoapreciat. Fara eforturile si iscunomica de la nivel global. Nimeni
sinta sa, nu s-ar fi realizat. Şuccenu poate nega faptul ca din persorii acestuia, Catherine Ashton
spectiva normelor si a standarsi Federica Mogherini, nu au avut
delor, diplomatiei schimbarilor
acelasi profil, dar au reusit cu
climaterice si conditiilor de coabilitate sa dezvolte Şerviciul si
mert de la nivel global, vocea UE
sa îl transforme într-o institutie
a fost de o influenta imensa. Dar
credibila a UE.
aceasta nu este o politica externa prin care lu- Are nevoie un cadidat în mod obligatoriu de
mea sa înteleaga pe ce pozitie se afla Europa.
aprobarea guvernului sau?
Politica externa ar trebui sa stabileasca pozitii Acum este momentul pentru o miscare politica
clare referitoare la conflictele din lumea araba si cu greutate. Urmatorul Inalt Reprezentant trebudin Orientul Mijlociu; la Africa si migratia în ie sa aiba autoritatea si curajul de a provoca increstere din Africa si la Rusia si la asertivitatea dependenta geloasa a guvernelor UE în legatura
sa nelinistitoare. Apoi, mai exista si viitorul geo- cu principalele probleme de politica internatiopolitic al Chinei si, mai aproape de prezent, mo- nala din prezent, în special a celor care sunt ledul în care se raspunde politicii „America First” a gate de securitate si aparare.
lui Donald Trump. Toate acestea sunt întrebari
de importanta vitala asupra carora statele euro- Jocul „atentiei asupra urmatorului presedinte al
pene sunt adesea în dezacord si în legatura cu Comsiei” desfasurat la Bruxelles este o loterie a
care refuza sa permita UE sa stabileasca o numelor si a afilierilor politice. Primele trei nume cu miza ca si succesori ai lui Junker – Michel
pozitie comuna.
Barnier, Margrethe Vestager si Frans TimmerDe aceea este atat de importanta identitatea mans – detin handicapul unui sprijin electoral
viitorului „Ministru de Externe” al UE. Dimensiu- scazut din partea propriilor lor partide.
nea problemei este la fel de importanta ca si neAcest lucru ne transmite ca guvernele UE trebucesitatea de a identifica o solutie.
ie sa stabileasca o metoda mult mai inteligenta si
Europa nu poate continua sa pluteasca la în- transparenta de identificare a candidatilor. Are
tamplare pe apele unei lumi tulburate fara a fi în nevoie un candidat în mod obligatoriu de
acord în legatura cu modul de abordare al celor sustinerea guvernului sau?
mai periculoase amenintari la adresa sa. Şuccesorul Federicai Mogherini trebuie sa fie de cel Lista posibililor candidati din UE ar fi mult mai
putin aceeasi structura ca cel care îi va urma lui extinsa daca s-ar îndeparta capacitatea guverneJunker si trebuie sa fie dispus si capabil sa stabi- lor de a vota împotriva rivalilor politici de la nivel intern. Politicile mici ale Europei sunt un obleasca consens între capitalele UE.
stacol major în calea progresului.
Problema perpetua este politica marunta a Europei. Premierii si presedintii din întreaga Europa sunt atenti la ceea ce se transmite la Bruxelles. Ştatele membre mai mari nu au dorit niciodata sa vada o persoana cu profil înalt dintr-un
stat de dimensiuni similare la carma Comisiei,
sau la carma Şerviciului European de Actiune
Externa. De aceea, Luxemburgul este ridiculizat
atat de des ca si loc de nastere al multor
presedinti ai Comisiei.
Bratul diplomatic al UE a fost lansat de catre
Javier Şolana, fost Şecretar-General NATO si anterior Ministru de Externe al Şpaniei extrem de
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Zlatko HADŽIDEDIĆ
Comisia Europeana a stabilit anul 2025 ca termen
pentru primirea unor state din Balcani. Bruxelles-ul considera ca doar
Şerbia si Muntenegru sunt candidati care se califica. Usa este deschisa în mod oficial si pentru
Albania, Bosnia-Hertegovina, Kosovo si Macedonia, dar aceste state fac parte dintr-o categorie
pentru care nu s-au stabilit limite temprale sau
foi de parcurs. Ele se afla în asteptare si nu au
posibilitati reale de a deveni state membre, neoferindu-li-se nici un fel de explicatie în legatura
cu ceea le face state candidate inferioare Şerbiei
sau Muntenegrului, toate fiind în fapt la fel de
sarace, neliberale si nedemocratice.

ropene pentru zona Balcanilor, nu a mai existat
nici o dilema: statele considerate de catre birocratii de la Bruxelles ca fiind state musulmane –
indiferent de procentajul de populatie musulmaCu o doza de cinism instantaneu, se poate afir- na – nu vor avea parte de acelasi tratament ca
ma ca Şerbia si Muntenegru au fost recompensa- cele europene.
te pentru agresiunile militare din Bosnia si Koso- Reaparitia acestei logici, întrupata acum de novo si pentru presiunile permanente ale Şerbiei ua strategie, duce Europa înapoi la radacinile pre
asupra Macedoniei, în timp ce cele din urma au -Westphaliene, în vremea cruciadelor sau a asefost pedepsite pentru ca au fost victimele celor diului de la Viena. Ea semnalizeaza si triumful
dintai. Dar, o privire mai atenta la structura final al celor mai reactionare ideologii populiste
populatiei celor patru state nerecompensate ara- din Europa contemporana bazate pe excluderea
ta faptul ca acestea, spre deosebire de Şerbia si celor care sunt considerati „ceilalti”. Ea semnaliMuntenegru, au o populatie musulmana destul zeaza si victoria finala a permanentei xenofobii
de mare. Pana în prezent, nu s-a înteles daca europene. Şau, pentru a ne exprima în termeni
Uniunea Europeana trebuie privita ca un club mai cunoscuti de posibilul autor al strategiei, Coexclusiv crestin, avand în vedere tratamentul misarul European pentru Politici Europene de
discriminatoriu prelungit al Turciei ca si candi- Vecinatate si Negocieri pentru Extindere Johandat nedorit. Ulterior noii strategii a Comisiei Eu- nes Hahn, victoria a ceea ce reprezinta Auslanderfeindlichkeit.

Care sunt optiunile pe care le au statele balcanice practic excluse dupa atat de multe eforturi de
a se prezenta ca si candidati valizi la statutul de
membru al UE? Exista un sambure de adevar în
afirmatiile ca unii oligarhi, în special cei tripartizi din Bosnia-Hertegovina, nu au dorit în realitate niciodata sa intre în UE, deoarece statutul
lor arbitrar ar fi semnificativ subminat de statul
de drept din UE. Este normal, deci, ca oligarhia
tripartita sa sustina strategia care tine statul la
distanta de UE, pacalind în acelasi timp popu29
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latia ca aceasta strategie este
acest sens, strategia UE precea care asigura intarea în
zentata a demonstrat cu clariUE. Ce se întampla cu acesti
tate zadarnicia unei astfel de
oameni, separati în trei etnii
abordari fara alternativa: inizolate, care considera ca indiferent de cat de multe ori se
trarea în UE le va rezolva toarepeta devotamentul pentru
te problemele politice si ecovalorile, principiile si integranomice si care refuza sa acrea în UE, birocratii UE îti pot
cepte ideea ca UE ar putea fi
spune ca nu vei juca niciodata
un club exclusivist care nu
în aceeasi echipa cu ei. Cu toaeste deschis si pentru ei? Care sunt optiunile ca- te acestea, un refuz atat de arbitrar dar si final
re le-au ramas?
împinge statul în mod logic catre alternative geopolitice. Este timpul ca populatia si elitele inteOamenii acestia nu pot lansa o revolutie cuprinzatoare si nu pot înlocui complet oligarhia tri- lectuale din Bosnia-Hertegovina sa înteleaga ca
partita cu reprezentanti democratici. Dar, pot Bruxeles-ul nu este singura optiune si ca exista
exercita presiuni pentru adoptarea si implemen- si alte centre geopolitice ale caror interese pot fi
tarea unei politici externe multi-optionale, orien- convergente cu cele ale Bosniei-Hertegovina. Intata catre mai multe centre geo-politice: unul sa, toate aceste state ar trebui sa demonstreze
dintre ele poate ramane Bruxelles-ul, dar trebuie prima data capacitatea de a-si identifica intereluate în considerare si Washingtonul, Moscova, sele cu Bosnia-Hertegovina, ceea ce înseamna ca
Beijingul, Ankara, Teheranul si altii. Pentru ca o ar trebui prima data sa recunoasca Bosniapolitica fara alternative cum este cea care repeta Hertegovina drept un stat suveran care are prodevotamentul pentru integrarea în UE fara alte piile sale interese, si nu un stat aflat sub influoptiuni geopolitice, nu este o politica deloc. In enta altcuiva.
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PUNCTE DE VEDERE
Turcia - tot mai vocala exprimare a visului otoman
"Cei care cred că am şters din inimile noastre pământurile
din care ne-am retras în lacrimi cu o sută de ani în urmă, greşesc."
Recep Tayyip Erdogan

Corneliu PIVARIU
Declaraţia de mai sus, făcută public de preşedintele Erdogan la jumătatea lunii februarie 2018, este
probabil cea mai sugestivă pentru a înfăţişa viziunea politică a actualului lider de la Ankara privind
politică externă şi cea militară a Turciei pentru următorii ani. Recent ministrul apărării al Greciei spunea că numai într-o singură zi Turcia a violat spaţiul aerian al Greciei de 138 de ori, arătând şi că …”în
răstimp de doar un an numărul actelor de violare a apelor teritoriale grecești comise de turci a crescut
cu 450%” . Desigur, relaţia tensionată dintre cele două ţări exista şi a avut accente tragice chiar după
aderarea Turciei la NATO în 1952 (ne referim la pogromul anti-grec din Istanbul din 1955 şi mai târziu-1964, la expulzarea forţată a grecilor care mai rămăseseră în Turcia), apartenenţa celor două ţări
la Alianţa Nord Atlantică fiind considerată ca o ultimă garanţie pentru găsirea unui numitor comun şi
evitarea unei tragedii.
Şi alţi lideri turci se adaugă ideilor neo-otomane ale preşedintelui Erdogan, deşi campania electorală
pentru alegerile prezidenţiale va avea loc în a doua jumătate a anului 2019. Astfel, Kemal Kiriçdaroğlu,
liderul Partidului Republican (CHP) spunea că „vom invada și reocupa cele 14 insule grecești din Marea Egee, așa cum fostul prim-ministru Bulent Ecevit a invadat Ciprul în 1974”, adăugând că nu există
„nici un document” care să ateste că aceste insule aparţin Greciei. Preşedintele noului partid Iyi (bun),
înfiinţat în octombrie 2017, Meral Akşener cerea, la 13 ianuarie 2018, invadarea şi cucerirea insulelor.
Partidul Iyi dispune de 5 parlamentari, Meral Akşener a fost o scurtă perioadă (2006-2007) ministru
de interne şi vicepreşedinte al Parlamentului (2007-2015). Partidul se declară un adept al principiilor
lui Mustafa Kemal Atatürk, naţionalist, conservator şi secular. Se pare astfel că, în această problematică, în clasa politică turcă, cel puţin declarativ, nu există diferenţe de poziţii.
Mai mult, preşedintele Erdogan a mai spus “… ne luptăm ca nici un steag străin să nu fluture acolo unde adhan (chemarea la rugăciune în moschei n.n.) este recitată”. Această afirmaţie denotă intenţii care
depăşesc cu mult teritoriile fostului Imperiu Otoman. Aceasta înseamnă oriunde sunt musulmani în
Europa şi oriunde altundeva, este o chemare la realizarea Califatului, care conform teologiei islamice
sunnite este singurul guvern legitim pentru musulmani pe pământ şi căruia toţi musulmanii îi datorează supunere.
Un studiu al German Marshall Fund SUA din februarie 2018 evidenţiază că pe plan intern Turcia are
o mare polarizare politică, constând în mare distanţare socială între sprijinitorii diferitelor partide
politice (78% nu ar fi de acorda ca fiica lor să se căsătorească cu un adept al altui partid), superioritate
morală (91% consideră că membrii partidului din care fac parte sunt onorabili, iar 80% apreciază că
membrii celuilalt partid sunt aroganți, iar 37% spun că sunt împotriva participării la alegeri ai membrilor unui alt partid). Motivele acestei divizări a societăţii turce sunt multiple, de la cultura politică
bazată pe tensiunile dintre centru şi periferie, dintre religie şi secular, disputele dintre turci şi kurzi,
polarizare intensificată de polarizarea politică şi lipsa democraţiei interne de partid.
De loc surprinzător, atunci când se vorbeşte de politica externă, majoritatea spectrului politic este de
acord că Occidentul (UE şi SUA) sunt împotriva Turciei şi doresc să o dividă, există un consens că Azerbaidjan şi Rusia sunt cei mai apropiaţi aliaţi, iar SUA şi Israelul reprezintă cele mai mari ameninţări.
Preşedintele Erdogan nu este atât de sigur pe sine precum ar dori să se creadă, iată de ce la Bolu, la
12 martie a răbufnit: Alo NATO! Cu tot ce se petrece în Siria, când veniți alături de noi?…, reluând după
câteva ore într-o altă localitate, la o adunare populară: Asta numiți voi prietenie? Asta înseamnă unitatea NATO… Nu suntem oare stat membru NATO?.
Ce se va întâmpla într-un caz cu implicaţii regionale, care va fi atitudinea Turciei? La politica neootomanismului şi religioasă se adaugă interesele economice mult mai pragmatice ale resurselor energetice din Mediterana de Est şi a conductelor de transport securizate venind din Orientul Mijlociu, a
căror configurare se apropie de final. Complexitatea situaţiei este cu totul deosebită.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Dinu COSTESCU oficializat al celorlalti actori regionali si interDe sapte ani, luna martie nu mai este, pentru nationali dintre care nu trebuie omisi America
lumea araba a Orientului Mijlociu, doar hotarul lui Donald Trump si Turcia lui Recep Teyyp Erdintre sfarsitul iernii si începutul anotimpul as- dogan. In Regatul Hashemit al Iordaniei, regele
tronomic al primaverii, ci înseamna si un prilej Abdallah II, purtator si el al gradului militar de
de analize, întrebari si comemorari ale unui mo- general de brigada a reusit, de bine de rau sa-si
ment crucial din istoria contemporana a Orien- fereasca regatul de turbulentele “primaverii aratului Mijlociu. Ş-a schimbat ceva în a ceasta parte be” dar care da semne a nu se mai afla în gratia
a lumii? Şi daca s-a schimbat, în ce a constat marelui sau protector american si, de coniventa
aceasta prefacere, ce costuri a presupus si în ce cu acesta, de monarhiile arabe din Golf carora le
rezultate s-a materializat? Iar concluzia la care, repugna “fronda” manifestata de descendentul
de cele mai multe ori se ajunge, este sintetizata monarhului Hussein Bin Tallal fata de politica
într-o propozitie foarte succinta: primavara ara- perfect proisraeliana a primului – prin mutarea
ba a fost un esec si a lasat în urma o mare si ge- “piesei Ierusalim” catre transformarea acestuia
în capitala eterna si unificata a Israelului – dar si
nerala dezamafire.
neangajarea armatei sale de beduini alaturi de
Nu vom reveni, aici, asupra detaliilor. Despre “razboiul fermitatii” declarat de monarhia saudiacestea s-au scris tomuri întregi, din care se în- ta în Yemen. Intr-o masura mai redusa, trecem în
trezareste, sfidatoare, realitatea ca, dupa o lunga Liban unde, la palatul Baabda, îl întalnim pe vesi rece “iarna islamica”, dupa schimbarea mai nerabilul general crestin Michel Aoun, confrunmult sau mai putin brutala a unor regimuri poli- tat, si el, cu spinoase probleme ridicate de un Litice, sau, mai degraba, a unor despoti politici, du- ban dezbinat, de o clasa politica libaneza erodapa cealalta iarna a terorismului jihadist si a con- ta de adversitati si coruptie si de toate inflictelor si razboaielor civile sau confesionale, gerintele în politica interna (cata exista, cu aderezultatele sunt descurajante. Unei asemenea varat, a Libanului). In Nordul african libian, maconstatari i se poate raspunde ca “revolutiile resalul Khalifa Khaftar, activ sustinut de Fedearabe” si trecerea catre o noua paradigma a de- ratia Rusa, Egiptul lui Abdel Fattah El-Şissi si - la
mocratiei si prosperitatii se afla, înca, în des- concurenta cu Vladimir Putin – de Donald
fasurare, fara sa se cunoasca, cu suficienta exac- Trump - prezinta suficiente argumente pentru atitate, directia în care înainteaza acest proces.
si consolida imangine de succesor al fratelui
Evolutiile recente dar si cele în curs de des- Moammer la conducerea Libiei. Nici corpusul
fasurare permit afirmarea ca Orientul Mijlociu si palestinian nu ramane în afara cercului: fost sef
Maghrebul nord-african arab parcurg ceea ce ar al serviciilor palestiniene de informatii ale Fatah
putea fi numit o “primavara a generalilor”. La – numit, pentru aceasta “Domnul Şecuritate”,
conducerea Egiptului se afla maresalul Abdel Mahmud Dahlan pe numele lui, stabilit pe litoraFattah El-Şissi pentru care luna martie a fost în- lul exotic al Emiratelor Arabe Unite si sprijinit de
fruntarea celui de-al doilea examen al scrutinu- egipteni, de sauditi si, discret (“noblesse oblilui pentru un al doilea mandat prezidential; Şiria ge”), de americani, merge cu pedala de acceleeste, în continuare condusa de Bashar Al-Assad ratie apasata la maximum catre înlocuirea
care – sa nu uitam - poarta si el pe umeri epoletii presedintelui Mahmud Abbas (Abu Mazen) cu...
de general care, dupa toate aparentele, vor ra- Mahmud Dahlan. Nu sunt putine nici semnalele
mane la locul lor si de acum înainte, cu sustine- care, pornind de la starea de sanatate pe care
rea aliatilor rusi si iranieni si cu agrementul ne- abia mai poate sa si-o poarte în scaunul cu rotile,
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venerabilul presedinte algerian, Abdelaziz Boutefliqa va lasa locul, cel mai probabil, unui militar sau, oricum, unui “izvorat” din mediile castei
militare algeriene. Nici Tunisia nu se afla la adapost de lunecarea catre o conducere militara care – se crede - ar putea sa puna capat tulburarilor interne generate de incapcitatea autoritatilor
de a introduce reforme viabile în economie si de
a aborda frontal flagelul coruptiei în ascensiune.
Numele colonelului si ex-ministrului de interne
Lotfi Brahem este rostit, în acest sens. O asemenea revenire la simbolistica “omului forte”, fie el
numit presedinte (rais), lider (za’im) sau conducator (al-qa’id), nu este deloc surprinzătoare
pentru sociateatea arabo-islamica , mai ales în
aria geografica sud-mediteraneana unde paradigma “protectorului” constituie o coordonata
identitara: de la familie la “pater familiae”, la
trib, la liderul ideologic si politic si, pana la refugiul în transcendenta suprema a lui Allah, au oferit individului si societatii un punct de referinta
si un reazem pe care euforia analistilor din perioada de început a marilor ridicari populare arabe l-a ignorat, înlocuindu-l cu paradigme interpretative fabricate si valabile în lumea occidentala, dar nefunctionale cu necesitate si întotdeauna în lumea arabo-islamica a Orientului Mijlociu. La aceste observatii trebuie sa fie adaugata
si realitatea ca în acest areal post-primavaratic,
aspiratia spre democratie si spre liberalismul de
împrumut este, astazi, cu mult mai timida decat s
-a putea crede. Avand în fata exemplele dramatice oferite, în ultimii sapte ani, de ceea ce se întampla în Şiria, în Irak, în Libia sau în Yemen,
revoltatii din 2011 si urmasii lor viseaza mai degraba nu la lozincile care s-au dovedit o simpla
retorica, fiind preocupati, cu precadere, sa iasa
din “anarhia constructiva” si haosul lasat mostenire de “primaverile arabe”. Şi aceasta chiar cu
riscul de a trai, înca o data, sub un regim dictatorial dar capabil sa asigure Agorei un minimum
de siguranta a vietii de toate zilele. Iar o asemenea abordare este, oricat ar parea de paradoxal,
cu mai multa claritate vizibila în cazul minoritatilor confesionale – crestinii orientali, cu deosebire – pentru care fostele regimuri laice au
oferit protectie si o certitudine pe care regimurile post-primavaratice nu au putut sa o ofere împotriva epidemiei terorismului islamist radical si
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a efectelor devastatoare ale disolutiei sociale,
institutionale si chiar statale. Este, însa, putin
probabil ca “strada”araba sa mai doreasca o reîntoarcere emotionala la “despotii orientali” ai
istoriei. Ş-at putea vorbi, mai curand, de o orientare, mai mult sau mai putin constientizata, catre
o alta era, cea a genului de “despot luminat” care
sa practice un autoritarism agrementat cu practici sugerand preocuparea pentru progres si egalitate. Maresalul egiptean Abdel Fattah El-Şissi
sau viitorul monarh saudit Mohammed Ibn Şalman ar putea oferi un punct de reper în definirea
unui asemenea prototip al noului despot.
Putem constata si sustine ca, la sapte ani de primavara araba, Orientul Mijlociu si lumea sa araba si religioasa, democratia nu se va impune,
conceptual si pragmatic nici datorita retelelor de
socializare – care au avut un rol deloc neglijabil
în perioada de închegare a revoltelor populare
arabe – si nici nu va fi impusa de actiunea unei
puteri externioare.
In faza actuala, Orientul Mijlociu arab se afla
confruntat cu doua provocari majore care succed primului esec înregistrat de miscarile sale
revendicative si reformiste. Este vorba, în primul
rand, de pozitionarea post-terorista a individului
si a societatii arabe fata cu identitatea islamica,
dramatic pusa la încercare de cei patru ani de
“neo-califat” islamic care a generat nu numai
profunde traume psihice si sociale, ci si o profunda ruptura în corpul arabo-islamic care se
afla, înca, sub impulsul vendetei traditionale de
dupa tragediile provocate de soldatii combatanti
sub flamura neagra a asa-zisului “Ştat islamic”.
Este vorba, în al doilea rand, de faptul ca însasi
natiunea islamica araba “umma” a fost demonetizata si faramitata de seismul jihadist-radical. In
acelasi timp, natiunea araba laica se afla si ea în
aceeasi stare de pierdere a coeziunii în asa masura încat uniii analisti – chiar arabofoni - nu au
ezitat sa vorbeasca despre o “moarte a Orientului Mijlociu arabo-islamic”. Razboaiele civile,
conflictele cu substrat confesional dar cu obiective politice, expansioniste, ingerintele externe si
alinierile contradictorii ale statelor arabe la politicile si ofertele marilor puteri globale, în concordanta cu interese mai mult sau mai putin conjuncturale, sumt si ele tot atatea elemente care
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fac ca peisajul general al Orientului Mijlociu arab re a unor ample expansiuni militare a avut si
sa se afle, înca, în toiul unei ierni prea putin pro- continua sa aiba o însemnatate cruciala pentru
mitatoare cat priveste configuratia viitorului.
orientarea modului în care lumea non-araba recepteaza si resimte, simultan, atat arabitatea cat
si Islamul care a dat consistenta si coeziune
acesteia.
Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
Indeosebi la începutul acestui
veac despre care s-a spus ca “va
fi religios sau nu va mai fi”, lumea araba (din perspectiva etnica si socio-istorica) si musulmana (sub aspectul identitatii sale confesionale
predominante) beneficiaza de o atentie si de un
interes deosebit din partea mediilor de cercetare
teoretica, dar si, cu deosebire, din punct de vedere politic, strategic, geopolitic si militar. Aceasta
se datoreaza, fara îndoiala, unor cauze deloc neglijabile între care, nu în ultimul rand, se cuvin
amintite împrejurarea ca acest areal a fost, în
context istoric, un punct de fractura între civlizatia Orientului musulman si cea iudeo-crestina
a Occidentului, el fiind, în acelasi timp, spatiul
care a vazut si a sustinut, constient sau nu,
nasterea uneia dintre cele mai radicale forme
istorice de manifestare a radicalismului de sorginte religioasa, apoi faptul cu puternica încarcatura emotionala ca Orientul Mijlociu arab constituie leaganul uneia dintre cele trei mari religii
monoteiste cunoscute de istoria lumii. Asezarea
în geografia globala si la intersectiile marilor linii directoare ale echilibrelor de puteri si conflicte, spre a nu mai vorbi de atuul uriaselor rezerve
de energie conventionala care, de la descoperirea lor, au fost tinta permanenta a marilor monopoluri internationale. Dar, din perspectiva istoriei diacronice si înainte de alte considerente
politice, militare, strategice, lumea araba a fost
receptata ca spatiu religios ale carui linii de demarcatie au fost trasate de conflicte, razboaie de
cucerire sub semnul Crucii si al Coranului si, mai
aproape de contemporaneitatea noastra, ca parte a confruntarii si a “ciocnirii” între civilizatii si
apartenente identitare religioase. Faptul obiectiv
ca Islamul s-a impus în concertul global ca urma34

Islamul a patruns, odata, în Europa, prin ocuparea insulelor din sudul “cizmei” italiene si, a Peninsulei Iberice unde a ramas vreme de sapte
secole. Fara împotrivirea francilor lui Charles
Martel, probabil ca marsul ostirilor musulmane
ar fi ajuns la estuarul Tamisei si dincolo de Rinul
a carui traversare nu este cu nimic mai dificila
decat a Nilului si a Eufratului, morfologia lumii
moderne ar fi fost cu totul deosebita. Astazi, Islamul se întoarce înca o data spre Occident pe
care îsi propune sa-l supuna, pe cale pasnica, de
data aceasta.
Omul arab – fie el din vremea generalului
omayyad Tarik al carui nume îl poarta stanca
Gibraltarului (Jabal Tariq - Muntele lui Tariq), fie
cel al Mashreqului din zilele noastre, nu întreprinde nici un act – de constiinta sau din sfera
cotidianului ori din cea a pacii si a razboiului –
fara a se întoarce, înainte de orice decizie, catre
un referential eminamente religios. Şi într-un
caz si în altul, vom întalni actiunea si influenta a
doua ipostaze identitare – cea a lui homo arabicus și cea a lui homo islamicus, ceea ce nu înseamna ca arabitatea trebuie înteleasa, asa cum nu
putine studii de orientalistica ne îndeamna, ca
un produs si ca o consecinta a identitatii religioase, dupa cum nu înseamna acceptarea etichetarii factice a arabitatii ca sinonim absolut al
identitatii religioase islamice.
Şe accepta – si pe buna dreptate – ca aparitia
Islamului, în secolul VII a însemnat coagularea si
constientizarea la societatea tribala, politeista si
animista anterioara, numita, în general, prin sintagma de “Al-Jahilyya” (Epoca ignoranței, a necunoasterii) a doua noi coordonate identitare:
apartenenta araba, din perspectiva etnica, trasatura pe care istoricul tunisian Ibn Khaldun (1333
– 1406), considerat drept parinte al sociologiei
istorice, o denumeste prin termenul de ‘asabiya,
sau sentimentul legaturii de sange, al apartenentei la una si aceeasi comunitate sociala si, în
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al doilea rand, constiinta apartenentei la o singura umma, înteleasa ca “natiune” . Dar nu este
vorba de acceptia contemporana a termenului,
în masura în care aceasta umma are un continut
si o temelie eminamente religioasa, ea identificand “comunitatea musulmanilor” indiferent de
situarea temporala si spatiala a acestora. Astfel,
atunci cand în unele doctrine moderne, precum
cea baasista, vorbesc de “umma arabiya”, aceasta
sintagma se refera la “o comunitate islamica”,
înainte de toate, si care, din punct de vedere etnic este “araba”. Un pakistanez musulman nu
este arab, ceea ce nu îi afecteaza statutul de
membru al “umma” - al natiunii islamice, dupa
cum crestinii orientali arabi ca si apartinatorii de
alte confesiuni prezente în interiorul lumii islamice nu sunt musulani, fara ca aceasta sa-i priveze de identitatea lor socio-etnica araba. Arabitatea si toti afluentii sai ulteriori manifestati în
codificari politice si ideologice precum panarabismul, unionismul arab al lui Gamal Abdel Nasser sau socialismul arab sunt, în fond, un produs
social al islamului. Daca insistam asupra acestei
diferentieri prea grabit ignorata nu de putine ori,
aceasta se datoreaza necesitatii de a considera
analitic rolul sferei religioase în spatiul sociologic al lumii arabe a Orientului Mijlociu.
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manenta a realitatii ca între “umma” religioasa,
asa cum a fost ea fundamentata si “natiunea”
contemporana (araba sau nu) exista diferentieri
care trebuie avute în vedere atunci cand vorbim
de falsa sinonimie care ar exista inebitabil între
“a fi arab” si “a fi musulman”. Iar aceasta realitate poate fi lesne observata atunci cand vorbim
de faptul ca toate tarile arabe fac parte din Organizatia Cooperatii Islamice alaturi de statenatiuni seculariste, cu mentiunea necesara ca
neputinta, caracterul figurativ al acestei “Ligi a
lumii islamice” si discordiile care o submineaza
reflecta faptul ca fiecare stat membru îsi apara si
îsi promoveaza, înainte de toate, propriile interese nationale laice în numele comunitatii islamice – umma.
Din perspectiva istorica, forta politica a Islamului în perioada de ascensiune si expansiune a
acestuia a izvorat nu atat dintr-o coeziune mistica a triburilor arabe, cat din coeziunea sociala pe
care noua religie a oferit-o acestora. Şi, daca, din
punct de vedere rasial, sociologic si psihologic,
Islamul si arabitatea se afla într-o relatie indestructibila, transcendenta si sacralizarea supralicitata pe care o presupune religia musulmana
poate sa se debaraseze cu usurinta de o arabitate limitata în registrul spatio-temporal. Ştatulnatiune ca expresie a apartenentei identitare
arabe a împiedicat, odata cu dezmembrarea ultimului califat otoman turc, crearea si impunerea
unei umma, ca expresie a identitatii religioase
islamice, în vreme ce aceasta din urma a condus,
în final, la ruinarea unui nationalism arab care,
în definitiv, s-a dovedit a nu fi
mai mult decat un discurs
eficace avand rolul de protectie si propasire a unor interese cat se poate de mercantile.

Vom spune, mai întai, asumandu-ne si salutand
cu deschidere eventualele reactii critice, ca, în
pofida traditionalismului exegetic, ofensiv pana
la agresivitate, Islamul, ca religie universala este
produs al mitosferei unui spatiu cultural bine
determinat, un spatiu mitic dominat de zeite femei si pe care Mahommed l-a
repudiat, facand din religia
sa, înainte de toate, un act
total de existenta si manifestare sociala a individului si a
comunitatii. Faptul ca în contemporaneitatea acestui seColonizarea occidentala eurocol, în totalitatea statelor
peana a arealului islamic, în
arabe atat de diferite si chiar
secolul al XIX-lea si destraconflictuale între ele din
marea imperiului otoman în
punct de vedere ideologic si
al treilea deceniu al secolului
al formelor de guvernamant,
trecut au fost momente care
însusi dreptul canonic islamic – Shari’a – are ex- au marcat sfarsitul paradigmei traditionale a catrem de variate forme de aplicare în domeniul lifatului ca expresie politica a “natiunii islamipublic este, în opinia noastra, o reminiscenta re- ce” (umma). Divizata în state-nationale (qutr),
35
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umma, ca organizație comunitară religioasă, a
fost înlocuita cu formule comunitare construite
pe laicism, în care referinta la o autoritate religioasa trans-nationala nu a mai fost atractiva si
aceasta nu atat din cauza caracterului sau traditionalist si conservator în plan politic, cat, în
primul rand, incapacitatii sale de a unifica si de a
oferi alternative de viitor într-o lume a industrializarii, tehnologiei si informatiei. Arabitatea statelor arabe moderne si contemporane a fost,
practic, construita si constientizata în secolul XX,
odata cu nasterea statelor moderne de inspiratie
occidentala în pamantul Islamului. Şi ea nu s-a
consolidat prin referentiale religioase islamice,
ci în cursul miscarilor nationaliste pentru independenta si decolonizare. In acest context, a
vorbi despre rolul islamului politic înseamna a
sustine o retorica prin care se încearca
“înnobilarea” religiei cu statutul de suprematie
unica si capabila sa ofere solutii pentru toate
problemele nascute din confruntarea cu imperativele vremii contemporane. Nu este mai putin
adevarat ca sfera religiozitatii a avut rolul sau în
propasirea nationalismului si a identitatii arabe.
Daca miscarea Fratilor Musulmani a aparut,
initial, ca instrument menit sa refaca, în vremea
moderna, califatul desfiintat, în 1923, de Mustafa
Kemal (Ataturk), ea a militat, în acelasi timp,
pentru emancipare si desfiintarea tutelei coloniale asupra lumii “arabo-islamice”. Declinul unui
asemenea islam politic a început în momentul în
care acesta, angajat în competitia pentru putere
statala, a supralicitat rolul factorului religios pe
care a încercat sa-l impuna, inclusiv prin recursul la violenta, unei arabitati laice construita dupa modelul european.
In contextul unei lumi aflata în plin proces de
mondializare, dar afectata, în mod dramatic, de
fenomenul radicalismului violent de inspiratie
religioasa, si în conditiile în care ideologiile laiciste arabe – de la panarabismul elaborat de Gamal Abdel Nasser, pana la socialismul arab si la
baasim ca încercare de conciliere între materialism si religiozitate, nici islamismul, nici arabitatea colectiva nu mai ofera argumentele necesare
pentru afirmare în concertul natiunilor lumii.
Apartenenta islamica continua sa constituie o
emblema de referinta a mentalului colectiv, dar
36

nu detine un rol semnificativ de evidentiere în
contextul global. In acelasi timp, arabitatea ca
receptacul pentru o întreaga lume “araba” si-a
pierdut din sonoritate, restrangandu-se, mai degraba, în frontierele fiecaruia dintre statele si
societatile din acest areal. Un arab este si se proclama mai întai, egiptean, libanez, irakian si abia
apoi arab si înca mai putin musulman ca punct
de reper în viata colectiva si nationala.
Dar în ambele ipostaze ale individului – arab si
musulman - se face tot mai simtita nevoia de reforma si adaptare. Pentru care, nici arabul, nici
musulmanul arab par a nu fi înca deschisi si, mai
ales, pregatiti.

Dinu COSTESCU
Doua mari seisme produse în ultimul deceniu –
Primavara araba şi revivalismul brutal al
terorismului ultraradical islamist – au trasat
coordonatele pe care lumea araba se desfaşoara
şi care dau acesteia caracteristica uşor
remarcabila în zilele noastre şi anume efortul de
supravieţuire în care aceasta lume se zbate între
starea conflictuala generalizata şi regasirea
consensului ca premiza a coexistenţei, edificarii
şi dezvoltarii în stabilitate, securitate şi pace.
Realitatea nuda arata ca, datorita unui complex
de cauzalitaţi endogene şi exogene, acest uriaş
areal care acopera o geografie întinsa “de la
Ocean pana la Golf”, a carui demografie politica
include 25 de state şi teritorii şi care se cifreaza,
statistic, la aproape 400 milioane de oameni, se
afla astazi într-o stare de conflicte şi violenţe
care par a nu avea un sfarşit previzibil.
Razboiul civil din Şiria care a produs un
carnagiu evaluat la aproape o jumatate de milion
de oameni, pierderi carora li se adauga
milioanele de locuitori care au, astazi, statutul de
refugiaţi sau deplasaţi, distrugerea severa a
edificiului economic şi edilitar, de servicii şi
social, s-a transformat, în cei şapte ani de la
declanşare, într-o componenta obsedanta a vieţii
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de zi cu zi. Peste 70.000 de oameni - potrivit
unor statistici mai degraba estimative - au murit
în urma razboiului tribal şi confesional care
ravaşeşte Libia, în vreme ce alte mii de libieni
fugari din faţa violenţelor din aceasta ţara au
pierit în valurile marii dincolo de care, pribegi,
sperau sa regaseasca cel puţin supravieţuirea în

“Europa tuturor posibilitaţilor”.
Maghrebul arab african este tulburat de
dramatica trecere de la o vremelnica guvernare
islamista la un laicism care nu poate face faţa
cerinţelor pe care le impune contemporaneitatea
şi care sunt concepute mai degraba ca
reverberaţii ale culturii coloniale frnceze şi
britanice decat ca necesitaţi a flate într-o stransa
legatura cauzala cu specificul şi dimensiunea
societaţilor autohtone ale acestui areal.
In acelaşi timp, Turcia care se doreşte a deveni
un jucator de importanţa decisiva pe tabla de
şah a Orientului Mijlociu, este confruntata nu
numai cu sfidarile terorismului, ci şi cu
consecinţele
dramatice
ale
defectuoasei
înţelegeri a “modelului turc” pe care guvernarea
Erdogan l-a dorit a fi o îmbinare între aspiraţiile
islamiste ale Fraţilor Musulmani, paradigma
califatului musulman otoman redivivus şi
inserţia în dinamica lumii non-musulmane.
Pe de alta parte, o serie de state arabe, precum
Algeria, Tunisia, Maroc şi Iordania dispun de
regimuri politice stabile care au reuşit sa
implementeze o serie de reforme cu efecte
pozitive în ceea ce priveşte consolidarea
securitaţii interne şi dezvoltarea economicosociala a ţarilor lor, dupa marile ridicari
protestatare şi revendicative care, în 2011, au
dus la profunde schimbari politice. In acelaşi
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timp, exista o alta categorie de ţari arabe – Şiria,
Libia, Yemen pe care evoluţiile de dupa aşanumita “primavara araba” nu le-au permis
experimentarea şi implementarea unei noi
identitaţI statale, instituţionale şi sociale, acestea
menţinandu-se, mai degraba, la nivelul “statului
eşuat” şi aflat pe marginea colapsului. In alt state
arabe – Egiptul, Irakul, Libanul - care, în 2018
vor organiza alegeri parlamentale sau
prezidenţiale - se afla pe o cale contorsionata şi
nu lipsita de piedici catre implementarea
mecanismelor şi instrumentelor de manifestare
a edificarii unui stat şi a unei societaţi
democratice
–
scrutinurile
electorale,
pluralismul politic ş.a.
Dar chiar şi acolo unde au fost realizaţi paşi
consistenţi catre democraţie şi catre edificarea
statului de drept, impresia generala
care
predomina este aceea a rezilienţei unui climat de
violenţa care nu este doar rezultat al unei
insuficiente şi corecte percepţii exterioare, ci
este întreţinut de efectul prefacerilor
fundamentale pe care lumea araba le-a cunoscut,
pentru prima oara, în plan social, instituţional şi
al mentalului colectiv. Experienţa celor doua
razboaie mondiale nu a fost suficienta pentru ca
lumea şi inclusiv lumea Orientului Mijlociu sa
conştientizeze dinamica şi resorturile violenţei,
astfel încat, vorbind în termenii filosofiei
politice, fenomenul violenţei s-a impus drept o
categorie universala care a marcat gandirea unei
întregii generaţii de ganditori. Dar paradigmele
occidentale de judecare a violenţei şi care s-au
impus în întreaga sfera a politologiei şi filosofiei
istorice din arealul occidental nu au, cu toate
acestea, un caracter de universalitate care sa le
faca aplicabile ca etaloane de dezvoltare sau de
involuţie a unui stat, indiferent în ce coordonate
geografice şi geopolitce s-ar afla situat acesta.
Şocietaţile şi ganditorii Orientului Mijlociu nu
au abordat conceptul de violenţa ca pe o
categorie participanta la configurarea identitara,
ci, mai degraba, ca pe un “datum” antropologic
sau, cel mai la îndemana, ca rezultat al unor
consipraţii exterioare. In lumea araba moderna,
cu deosebire, s-au scris bibliotecti întregi care
trateaza probleme precum naţiunea şi
naţionalismul arab, relaţia dintre sacru şi profan
37
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în viaţa statului şi a societaţii, democraţia şi
libertaţile cetaţeneşti şi umane, dar sunt prea
puţini şi prea puţin cunoscuţi autorii care sa se fi
aplecat cu acribie şi continuitate asupra
fenomenului şi conceptului de violenţa.
Cele doua razboaie din Golf au facut un numar
de victime omeneşti care îl dubleaza sau chiar în
tripleaza pe cel al razboiului civil sirian. Nimeni
nu cunoaşte cu suficienta exactitate numaul de
victime produse de violenţa pe care au practicato regimurile totalitare ale unui Şaddam Hussein
sau Moammer El-Ghaddafi. Nimeni nu este în
masura sa precizeze caţi cetaţeni nevinovaţi au
cazut victime violenţei programatice practicata
în închisorile regimurilor poliţieneşti, în
camerele de tortura sau în urma unor execuţii
sumare care, de cele mai multe ori, pot fi
catalogate drept acte de genocid şi crime
împotriva umanitaţii.
Dar, vorbind de violenţa “fatalista” sau
“conspiraţionista” practicata în lumea araba a
Orientului Mjlociu, nu pot fi trecute cu vederea
actele de violenţa justificata prin argumente
religioase islamice sau etnice. De la istoricul
conflict între confesiunea sunnita şi cea şiita,
pana la zecile de mii de palestinieni ucişi de
forţele creştine libaneze în taberele de refugiaţi
din Beirut, pana la nenumaratele victime
provocate în Yemen de “razboiul prin interpuşi”
între sunnismul wahhabit saudit şi şiiţii
duodecimani din Iran şi pana la hecatombele
provocate, în Irak, în Şiria, în Egipt, în Libia de
hoardele de terorişti
ai “neo-califatului
musulman”, drumul catre modernitate al lumii
arabe este presarat cu cadavrele şi mutilaţii
violenţei dezlanţuite. Desigur, toate acestea au
provocat, în comunitatea internaţionala,
declaraţii de condamnare şi de protest, facute,
de cele mai multe ori, cu jumatate de voce, dar
prea puţin sau deloc pot fi întalnite cazuri în
care, în chiar interiorul societaţilor victimizate,
sa se ceara de-legitimizarea şi penalizarea
regimurilor de guvernamant sau a “incitatorilor
profesionişti” la violenţa, indiferent daca aceştia
au fost clerici, politicieni sau propovaduitori
mediatici ai urii.
In atari împrejurari apare nu numai fireasca, ci
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şi inevitabila şi obligatorie întrebarea: se poate
schimba ceva din ceea ce exista pentru a se trece
de la violenţa la conciliere şi convieţuire?
Este un semnal, care trebuie susţinut şi
încurajat, faptul ca, pe masura ce fenomenul
violenţei în societatea araba creşte în amploare
şi intensitate, în aceeaşi masura se înregistreaza
o ascendenta orientare a societaţii civile catre
auto-asumarea responsabilitaţilor care incumba
conceptului înşuşi de “societate civila” puternica,
dinamica şi ascultata.

In unele state arabe aceasta “trezire sociala”
este rezultat al reformelor implementate de
noile guverne puse în situaţia de a face faţa
provocarilor generate de însaşi revoltele sociale
graţie carora respectivele autoritaţi se afla la
conducerea statului.
Din 2011, numarul entitaţilor reprezentante ale
societaţii
civile
(organizaţii
nonguvernamentale) s-a dublat în Tunisia şi a
crescut de 2,5 ori în Maroc, creşterea acestora în
Iordania fiind de o data şi jumatate şi a fost
nesemnificativa în regatul Maroc. Şe poate
constata, însa, ca emergenţa pe eşichierul public
a societaţii civile a avut un ritm mult mai intens
în acele state arabe care au cunoscut cele mai
ample mişcari populare în care s-a recurs la
violenţa armata. In Şiria, bunaoara, dezvoltarea
societaţii civile se produce în stransa conexiune
cu organizaţiile care opereaza în domenii legate
de problemele refugiaţilor şi persoanelor
deplasate. Dar şi cu structuri civile aflate atat în
teritoriile controlate de regimul de la Damasc,
cat şi în districte sau enclave teritoriale
“eliberate” de prezenţa şi controlul guvernului
central şi care şi-au organizat structuri de
administraţie şi gestionare locala. In Libia,
aceasta prezenţa civila se manifesta în regiuni
aflate sub autoritatea triburilor sau asociaţiilor
tribale, localizate dupa criterii ţinand de
dispunerea
teritoriala. Indiferent însa, de
spaţiul geografic, ideea acţiunii pentru
implementarea şi dezvoltarea conceptului laic al
unui consensus (tawfiq) civil şi naţional, dar şi a
conceptului religios de ijma’ – opinie şi acţiune
rezultata din unanimitatea comunitaţii asupra
unei poziţii sau atitudini sociale - este susţinuta
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în modul cel mai favorabil de fondul de tradiţii,
credinţe şi comportamente antropologice
specifice unei anumite zone de dezvoltare
cutumiara. O asemenea “conciliere” între laic şi
religios poate încuraja avansul catre apariţia
unei democraţii rudimentare care poate conduce
catre o armonizare şi un modus vivendi între
formaţiunile politice şi catre cristalizarea unei
“culturi a democraţiei” care, bazata pe tradiţia
locala, sa nu mai fie respinsa ca fiind element
alogen, deformator şi “ivenţie” nociva a a
modernitaţii occidentale creştine. Ceea ce poate
asigura acestui concept viabilitate, facandu-l
acceptabil chiar pentru formaţiunile şi
ideologiile politice islamiste conservatoare
pentru care “democraţia” înseamna doar lectura
şi respectarea textuala a Legii coranice.

Dr. Munir SALAMEH, Ramallah
Anuntata cu multa mobilizare mediatica, la jumatatea lunii ianuarie a avut loc reuniunea Consiliului Central al Organizatiei de Eliberare a Palestinei, avand înscrisa pe ordinea de zi o singura problema: discutarea pozitiei palestiniene –
declarativa si factuala – fata de declaratia americana de la 6 decembrie 2017, prin care Administratia Trump recunostea orasul Ierusalim drept
capitala a Israelului si anunta decizia de transfer
în orasul sfant a ambasadei americane în Israel
(care, potrivit declaratiilor facute de vicepresedintele , Mike Şpence, va avea loc înainte
de finele anului 2019). Faptul ca o asemenea importanta reuniune a putut fi realizata la aproape
sase saptamani de la “Declaratia Trump”, a fost
interpretat de observatorii si analistii palestinieni, dar nu numai, drept o expresie fie a debusolarii în care se afla conducerea si clasa politica
palestiniana, fie a lipsei de vointa si capacitate
politica a acesteia de a adopta rezolutii angajante si explicite în aceasta chestiune spinoasa pe
care presedintele Donald Trump a adaugat-o la
voluminosul dosar palestinian. In pofida discutiilor înfierbantate (numai alocutiunea presedintelui Mahmud Abbas a durat aproape trei ore) si a
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amenintarilor si avertismentelor trimise în directia Administratiei Americane si a guvernului
de la Tel-Aviv, comunicatul final adoptat la încheirea celor doua zile ale reuniunii, nu a iesit
din paradigmele obisnuite ale discursului palestinian, Consiliul Central limitandu-se sa adopte o
serie de “recomandari” dintre care au retinut
atentia:
- Şuspendarea recunoasterii Israelului si supunerea acestei masuri spre aprobare de catre
conducerea Organizatiei de Eliberare a Palestinei. Avand un caracter consultativ si neobligatoriu, recomandarea îsi pierde, prin însusi acest
caracter, sensul si continutul;
- Incetarea coordonarii si cooperarii de securitate cu partea israeliana. O recomandare similara a mai fost adoptata si în anul 2015, de catre
acelasi Consiliu Central, nefiind luata în consideratie la nivelul decizional al Organizatiei de Eliberare;
- Declara ca Acordurile de la Oslo si alte angajamente convenite cu statul evreu au devenit caduce, fara însa sa precizeze daca partea palestiniana denunta aceste documente sau se retrage
din calitatea de co-semnatar al acestora.
Nu a fost adoptata nici o rezolutie si nici vreun
plan de actiune viitoare nu a fost anuntat, ceea
ce induce impresia – nu lipsita de temei - ca verbioasa reuniune a forului palestinian nu a avut
alt rost decat a calma spiritele în randul opiniei
publice palestiniene si a mima o sforaitoare
“intifada” politica împotriva deciziei adoptate de
Donald Trump.
*
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Dupa vizita pe care vicepresedintele american
Mike Şpence a efectuat-o la Ierusalim, la sfarsitul lunii ianuarie si dupa ce liderul de la Casa Alba declara, fara echivoc, ca palestinienii trebuie
sa opteze între revenirea la calea tratativelor
sau suspendarea, în caz contrar, a asistentei financiare oferita de ŞUA, discutiile despre acel
“big deal” de care vorbea ocupantul Biroului
Oval în legatura cu solutionarea contenciosului
palestiniano-israelian au fost preluate cu si mai
multa intensitate, chiar daca, Administratia de la
Washington nu a anuntat – cel putin pana la momentul în care aceste randuri sunt scrise – nici o
viziune si nici vreo “foaie de parcurs” sau plan
de actiune pentru debolcarea drumului catre
mult proclamata “solutie a celor doua state” ca
formula de solutionare “justa si trainica” a revendicarilor palestiniene.

plementarea viitorului stat palestinian si la înca
un perimetru lat de 24 km si lung de 30 km între
orasele Rafah si Arish care sa fie anexat teritoriului israelian. In schimb, Egiptul urma sa primeasca o suprafata de pamant echivalenta, în
desertul Neghev, însotita de posibilitatea construirii unui tunel cu lungimea de 10 kilometri
care sa lege Egiptul de Iordania printr-o magistrala feroviara, o autostrada si o conducta petroliera, veniturile rezultate din taxele de exploatare a acestora urmand sa revina partii egiptene
care, în plus, ar fi primit si o asistenta internationala pentru dezvoltarea sectorului economic. La
21 februarie 2016, în orasul-port iordanian Aqaba a avut loc o întalnire confidentiala între premierul israelian Benjamin Netanyahu, regele
iordanian Abdallah II, fostul ministru american
de Externe John Kerry si presedintele egiptean
Abdel Fattah El-Şissi, întalnire despre care, un
an mai tarziu, la 19 februarie 2017, cotidianul
israelian Haarez scria ca a fost consacrata discutarii si ameliorarii proiectului de solutionare a
chestiunii palestiniene prin “schimb de teritorii”.
O întalnire de la care, precum se vede, a fost absent tocmai unul din actorii vital interesati respectiv partea palestiniana.

Oricare vor fi pasii facuti de actorii nemijlocit
implicati în acest demers, opinia predominanta
pe “strada palestiniana” dar si la nivelul organizatiilor palestiniene – membre, sau nu ale Organizatiei de Eliberare – este aceea ca “marea afacere” proclamata de Donald Trump, departe de a
fi conceputa ca o rascruce istorica, nu trebuie
privita mai mult decat ceea ce este, adica o noua
tentativa de subrezire si devalorizare a proble- La 20 septembrie 2017, dupa întalnirea pe care
mei palestiniene.
a avut-o cu Donald Trump, presedintele palestiPutini sunt cei care stiu sau îsi mai amintesc ca nian Mahmud Abbas declara ca pacea palestiniaexpresia “big deal” nu este deloc noua. Ea a mai no-israeliana la care lucreaza Administratia prin
fost lansata si vehiculata în anul 2006, cand s-a “consilierii” Jared Kushner (ginerele presedintediscutat despre oferta pe care premierul israeli- lui Trump) si Jason Greenblatt va fi, pentru cauan al vremii, Ehud Olmert o facea presedintelui za palestiniana si pentru regiunea Orientului
Mahmud Abbas si care avea la baza ideea de Mijlociu, “afacerea secolului”! Dupa intense dealegere între doua solutii propuse pentru so- plasari ale celor doi în zona (Cisiordania, Israel,
Iordania, Egipt, dar si statele arabe din Golf) la 9
lutionarea dosarului palestinian:
ianuarie 2018, Ahmed Magdalani, membru al
Era vorba, în primul rand, de realizarea unei Comitetului Executiv al Organizatiei de Eliberafederatii iordaniano-palestiniene, prin reconfi- re a Palestinei declara pentru mass-media ca
gurarea statului iordanian în trei “vilayete”, res- aceasta “afacere a secolului” are drept scop
pectiv, Transiordania sau actualul Regat Has- “lichidarea cauzei palestiniene” si, în subsidiar,
hemit, Cisiordania sau Malul de Vest al Iordanu- realizarea unor aranjamente pentru normalizalui si Fasia Gaza, legate între ele într-o formula rea relatiilor dintre statul evreu si monarhiile
confederala;
arabe din Golf, cu deosebire, Arabia Şaudita,
In al doilea rand, s-a vorbit despre ideea Emiratele Arabe Unite si regatul Bahrein).
„schimbului de teritorii”, care prevedea ca Egip- Proiectul promovat de emisarii Kushner – Gretul sa renunta la un teritoriu de 720 km.p. în In- enblatt, prevede, în ordine cronologica, normalisula Şinai si contiguu cu Fasia Gaza pentru im- zarea relatiilor cu tarile arabe mentionate, inclu40
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siv în domeniul securitar, urmata de masuri
pentru dezarmarea si demilitarizarea teritoriilor
palestiniene îndeosebi în Fasia Gaza, apoi angajarea de negocieri – cu o durata de pana la zece
ani- pentru constituirea “statului palestinian” în
conformitate cu ideea “schimburilor de teritorii”
In cursul acestei perioade, partea palestiniana ar
trebui sa renunte la cca 12% din teritoriile autonome (unde sunt implantate asezarile evreiesti care ar urma sa fie trecute sub suveranitate
israeliana) precum si în Valea Iordanului, unde
Israelul va insista pentru mentinerea unor efective armate cu misiuni securitare si de aparare
antiterorista.

- Intreprinderea de demersuri vizand punerea
teritoriilor palestiniene sub tutela interIn conditiile în care lansarea “marii afaceri”
americane are loc într-un context în care, pe de nationala a ONU;
o parte, elitele si conducerea politica palestinia- Inghetarea punerii în aplicare a acordurilor
na parcurg una dintre cele mai dificile perioade, si agrementelor încheiate de OEP/Autoritatea
caracterizata de scindare, lipsa de atuuri convin- Nationala cu Israelul;
gatoare pentru a se impune de pe pozitii puter- Dizolvarea Autoritatii Nationale si punerea
nice în viitoarele negoceri cu Israelul si cand co- Israelului în situatia de a-si asuma responsabilimunitatea araba si internationala occidentala tatile ce-i revin în calitate de putere de ocupatie.
sunt prea putin preocupate de soarta dosarului
palestinian (atunci cand nu se aliniaza de-a Şunt, toate acestea, conditii a caror acceptare si
dreptul la pozitiile si proiectele Administratiei punere în practica este dificil de obtinut în conTrump si ale Israelului), ce optiuni de actiune textul politic si geopolitic existent în momentul
mai are Autoritatea Nationala pentru a se împo- de fata în care filosofia însasi pe temelia careia
trivi impunerii fortate a unei solutii care o defa- autoritatea palestiniana s-a transformat din for
vorizeaza profund? Inventarul acestora este conducator al luptei de eliberare în entitate de
destul de redus si el a fost sintetizat înca din administratie si gestionare a unei paci de
anul 2010 de Şaeb Erekat, negociatorul-sef pa- tranzitie nu mai este nici valabila si nici eficienta.
lestinian la tratativele de pace cu Israelul:
- Revenirea la masa negocierilor, cu conditia La începutul lunii februari, trimisul american
minimala ca statul evreu sa înceteze politica de pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, Jascolonizare în teritoriile palestiniene autonome; son Greenblatt s-a aflat în Israel unde a avut, între altele, si o întalnire cu consulii europeni
- Obtinerea, din partea comunitatii internatio- acreditati la Ierusalim. Intrebat în legatura cu
nale, incusiv din partea Americii, a acordului
stadiul de elaborare a “afacerii secolului” între
asupra revendicarii de recunoastere a statului palestinieni si israelieni, demnitarul american a
palestinian în frontierele existente la 4 iunie facut o declaratie care face dificil orice comenta1967;
riu cat priveste “strategia palestiniana a Admi- Recursul la Consiliul de Şecuritate al ONU nistratiei Trump”. “Marele deal, a spus Greencaruia sa-i fie ceruta recunoasterea statului pa- blatt, dorind evident sa vorbeasca într-un limbaj
lestinian în aceleasi frontiere de dinaintea raz- colocvial, se afla pe plita si fierbe. Nu mai ramaboiului din iunie 1967, precum si punerea în ne decat sa fie asezonat cu sare si cu cateva condezbaterea Adunarii Generale a ONU a aceleiasi dimente”. „Ce vor face palestinienii daca fiertura
revendicari în baza prevederilor din articolul aflata pe foc nu le va fi pe plac?” a fost întrebat
intitulat “Alianta pentru pace”;
emisarul Jasson Greenblatt care a raspuns cat se
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poate de lamurit: “ In acest deal, palestinienii nu
sunt parte la adoptarea deciziilor. Şolutia pe care
o pregatim, este una regionala în care nu palestinienii vor fi partasi la decizie, ci ansambul regional din care palestinienii sunt doar o parte”.

noua abordare, de catre Ştatele Unite, a strategiei de actiune pe esichierul sirian si regional dupa
rezultatele modeste cu care s-a încheiat “runda
Şoci” a negocierilor si a dialogului vizand încheierea crizei si configuratia politico-sociala a ŞiriIntre “ a fi” si “a nu fi deloc”, marele “deal al se- ei de dupa conflict.
colului palestinian” ramane o incertitudine în In febra pregatirilor facute de Moscova pentru
interiorul careia marja si libertatea de actiune a întalnirea de la Şoci si în ajunul demararii acespalestinienilor raman limitate si nesemnificative. teia, la Paris ministrul american de Externe, Rex
Cu toate consecintele care decurg din aceasta.
Tillerson, s-a întalnit cu omologii sai din Franta,
Marea Britanie, Arabia Şaudita si Regatul Hashemit al Iordaniei, prilej cu care demnitarul
american a prezentat interlocutorilor sai un document neoficial, cu caracter informal (nonpaper) care, punand, de fapt, piatra de temelie a
Ambasador prof. Dumitru ceea ce ulterior a fost denumit prin sintagma
CHICAN “Grupul restrans pentru Şiria”, sau “Grupul celor
In planul evolutiilor de pe 5 pentru Şiria”, însumeaza un set de directii si
esichierul razboiului civil obiectivele de actiune colectiva post-Şoci, docusirian, doua evenimente de mentul fiind înmanat mediatorului international
anvergura au retinut, în a Ştaffan De Mistura pentru a-i servi ca îndrumar
doua jumatate a lunii febru- si ghid de actiune pentru redinamizarea
arie, interesul si atentia mij- “procesului Geneva” al negocierilor de pace în
loacelor de informare în ma- Şiria. In acelasi timp, non-paperul celor cinci,
sa, facand ca un al treilea eveniment, mai discret elaborat la Departamentul american de Ştat,
dar nu mai putin important sa fie, practic trecut marcheaza o noua reasezare a politicii sirene
cu vederea. Evenimentele de prim plan de care promovata de Administratia Trump care convorbim au fost “Conferinta pentru Dialog Natio- sfinteste, cu precadere, renuntarea de catre parnal Şirian” desfasurata, în zilele de 29-30 ianua- tea americana atat la caracterul relativ defensiv
rie, în luxoasa statiune balneara si de agrement de pana acum si implementatea în Şiria a unei o
Şoci, situata pe malul rusesc al Marii Negre, prezente militare permanente circumscrisa unei
actiune pe care “Pulsul Geostrategic” a prezentat strategii mai largi în care sunt incluse si Irakul si
-o pe larg în editia sa din 20 februarie, si, în pa- Afghanistanul.
ralel cu aceasta, declansarea, la 20 ianuarie, de Punctajul prezentat de Rex Tillerson fixeaza, de
catre armata turca si forte armate ale opozitiei asemenea, un alt obiectiv al viitoarei politici
siriene sprijinite de Turcia, a operatiunii americane pe termen mediu, respectiv
“Ramura de maslin”- o ofensiva de amploare îm- “pregatirea drumului care, în final, sa duca la
potriva enclavei kurde Afrin din nord-estul Şiri- plecarea de la putere a lui Bashar Al-Assad”, un
ei, eveniment caruia, tot în numarul sau din 20 obiectiv care, în primul an al mandatului lui Dofebruarie, „Pulsul Geostrategic” i-a dedicat un nald Trump la Casa Alba, a fost caracterizat de
amplu studiu de analiza si prognoza.
indecizie si neclaritati.
Cat priveste cel de-al treilea moment de care Din aceasta perspectiva, documentul este consivorbeam în randurile de mai sus, acesta, desi derat a constitui si o trecere pragmatica a lui Doconsumat cu discretie si departe de ochii presei, nald Trump la implementarea, în politica siriana
are, credem, o însemnatate aparte cat priveste americana a unei serii de schimbari impuse de
atat acerba “lupta pentru Şiria”, în care marii ac- consilierii si generalii din stafful prezidential si
tori regionali si internationali actioneaza cu acri- care întruchipeaza una dintre componentele
bie pentru a-si impune suprematia, cat si pentru
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abordarilor strategice americane, alaturi de importante si prioritare dosare precum relatiile cu
Federatia Rusa, tensiunea ascendenta existenta
în pozitionarea fata de regimul teocratic iranian,
razboiul civil din Yemen si, în acest context, consolidarea relatiilor cu monarhiile arabe din Golf.

interpretat aceasta drept expresie a intentiei de
barare a unei eventuale reusite a diplomatiei
rusesti si de reconfigurare a procesului general
de negocieri, inclusiv prin trasarea unor prioritati “absolute si imediate” pentru mediatorul
international De Mistura.

“Documentul celor cinci” poarta titlul de “Nonpaper privind dinamizarea procesului politic de
la Geneva privitor la criza din Şiria” si, în partea
introductiva, abordeaza conceptia si programul
pe baza carora se vor desfasura negocierile de la
Geneva, pornind de la prevederile Rezolutiei nr.
2254 a Consiliului de Şecuritate, o prioritate absoluta si imediata, în acest sens, urmand sa fie
acordata reformei constitutionale si organizarii
de alegeri libere si curate.

In acelasi context al brustei cresteri a interesului american pentru “dosarul Şiria”, în ultima
vreme, mass - media americana, britanica si
franceza, precum si înalti demnitari politici si
militari de la Washington, Londra si Paris, au
readus în discutie “îngrijorarea” fata de folosirea, de catre armata siriana, a gazelor de lupta în
cadrul operatiunilor militare în curs de desfasurare pe frontul razboiului civil. Afirmandu-si
decizia de a recurge la reactii militare daca “se
va dovedi” implicarea armatei siriene în asemenea gen de atacuri cu arma chimica, presedintele
Trump reitereaza intentia de repetare a altor
situatii similare anterioare în care sub pretextul
recurgerii de catre sirieni la gazul neuroparalizant Şarin, bastioanele navale ale marinei americane de razboi si-au lansat rachetele de croaziera împotriva unor aeroporturi si obiective militare ale armatei lui Bashar Al-Assad, fara ca, nici
pana în prezent, atacatorii sa aduca dovezi irefutabile ca utilizatorii unor asemenea arme chimice au fost militarii sirieni sau – asa cum chiar
americanii au avansat ca ipoteza - de catre formatiuni ale rebelilor jihadisti islamisti. Or aceasta dorinta a Americii de “a ramane în Şiria”,
aminteste, destul de straveziu, tactica diversiunii utilizata de Administratia George W.Bush
pentru invadarea Irakului, în 2003, sub pretextul detinerii de Şaddam Hussein a unor arsenale
de distrugere în masa care nu au fost niciodata
gasite.

In integralitatea sa, documentul lasa loc pentru
întrebari la care nu ofera raspunsuri - fapt surprinzator în masura în care un “ program de
actiune” este elaborat ca document neoficial este
prezentat, de oficiali de prim rang ai celor cinci
state si înmanat lui Ştaffan De Mistura în calitatea sa oficială de reprezentant în funcție al Organizatiei Natiunilor Unite si subordonat nemijlocit secretarului general al organizatiei, portughezul Antonio Manuel de Oliveira Guterres. Nu
mai putin suprinzator este si faptul ca, înca din
primul paragraf, documentul formuleaza, fara a
nominaliza, critici severe la adresa lui Ştaffan De
Mistura, atunci cand afirma ca “de la reluarea sa,
în 2017, procesul de negocieri desfasurat sub
conducerea si auspiciile Organizatiei Natiunilor
Unite nu a realizat nici un progres demn de
mentionat”, ceea ce ”a creat impresia ca doar în
alte contexte (Astana, n.n.) se pot realiza avansuri palpabile pe calea unei solutionari a crizei
din Şiria”.
Şe cuvine mentionat si faptul ca punerea în circulatie a “documentului celor cinci” a fost simultana desfasurarii celei de a noua “runde Astana”
– esuata si ea, ca si precedentele sale – care, din
cauza desfasurarii concomitente la Geneva a Forumului de la Davos a avut loc în capitala austriaca Viena si a fost programata – prin ce coincidenta?- tocmai în ajunul “Dialogului National
Şirian” de la Şoci, initiat de Federatia Rusa, în
coordonare cu Turcia si Iran. Comentatorii au

*
Lansarea “non-paper-ului” celor cinci în contextul dialogului national sirian de la Şoci nu a
fost lipsita de consecinte imediate, iar în fruntea
acestora se situeaza, pe de o parte, declaratia de
ultima ora prin care opozitia politica si militara
din Şiria si-a anuntat, intempestiv, neparticiparea la “dialogul de la Şoci” si, pe de alta parte si
în acelasi context, decizia, la fel de intempenstiva a Frantei si Marii Britanii de a urma exemplul
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oferit de opozitia siriana.

rantie ca, într-un viitor previzibil, ele se vor în
Dar, dincolo de aceste aspecte “pragmatice”, cheia cu un rezultat favorabil procesului de pacidocumentul neoficial” adoptat de “grupul res- fic are si reconstructie.
trans al celor cinci” s-a voit a fi, în acelasi timp, si
un mesaj destinat nu numai lui Vladimir Putin, ci
si, în aceeasi masura, aliatilor acestuia de la Damasc, Ankara, Teheran si sirienilor prezenti, fizic, la conferinta pentru dialog national. Iar
Ambasador prof. Dumitru CHICAN
esenta acestui mesaj poate fi sintetizata în
Preambul
putine fraze: procesul de reconstructie a Şiriei
nu va fi demarat decat dupa ce, în Şiria, se va fi Construita pe premize politico-militare, prin
produs o tranzitie politica globala, prin negocieri lovitura de stat organizata de generalul Hafez Albazate pe rezolutia 2254 si cu conditia respecta- Assad în 1970 – puci care avea sa fie cunoscut în
rii, în spiritul si litera sa, a Declaratiei de la Gene- lexicul puterii de la Damasc drept “Miscarea de
va din 2012, privitoare la plecarea, mai devreme Redresare” (Al-Haraka Al-Tashihiya), urmat de
sau mai tarziu, a lui Bashar Al-Assad de pe esi- instalarea lui Hafez Al-Assad în fruntea statului
chierul vietii politice si publice a Şiriei viitoare. si a Partidului Baas Arab Şocialist, în anul 1971,
In felul acesta, “grupul celor cinci” submineaza lunga domnie de 47 de ani a familiei Al-Assad, a
nu numai viziunea ruseasca, expusa în continuat ca, “afacere de familie” în care princi“Declaratia Finala” a “Dialogului de la Şoci”, ci si palele parghii decizionale au fost încredintare
“Apelul de la Şoci” , elaborat, de asemenea, sub unor apropiati coreligionari din punct de vedere
auspicii rusesti si care cheama comunitatea in- confesional si, a continuat, dupa moartea lui Haternationala la eforturi si contributii conjugate – fez Al-Assad, la 10 iunie 2000, prin instituirea
singurele în masura sa faca posibil procesul de primei “republici ereditare” a lumii arabe, condusa de Bashar Al-Assad, primul dintre cei cinci
reconstructie.
copii (patru baieti si o fata) ai familiei Hafez si
Pe de alta parte, excluderea Turciei din formula Anisa Al-Assad. Armata ideologica, serviciile de
“grupului restrans” si, dintr-o perspectiva deose- informatii (nu mai putin de 17 la numar), minobita, a opozitiei siriene, va influenta, dupa toate ritatea alaouita si aparatul partidului Baas, au
aparentele în mod negativ, pozitia si abordarile fost principalii piloni pe care assadismul si-a înregimului de la Ankara fata de ansamblul proce- temeiat si si-a consolidat puterea în fruntea stasului politico-diplomatic de solutionare a dosa- tului, acestia oferind, în acelasi timp, si centrele
rului sirian, determinandu-l pe presedintele Re- de referinta în jurul carora s-au cristalizat elitele
cep Teyyp Erdogan sa actioneze si mai dinamic conducatoare, cercurile de afaceri si întreaga
pentru o apropiere de Federatia Rusa si pentru dinamica sociala. Ceea ce a caracterizat, îndeogasirea unui modus operandi mai elastic în re- sebi, guvernarea alaouita a lui Hafez Al-Assad, a
latiile cu Iranul.
fost, pe de o parte, crearea unui sistem piramidal
Dar, mai important decat detaliile procedurale al puterii decizionale în care “cercul proxim” din
sau decat declaratiile de buna intentie, ramane jurul “varfului” a inclus, cu precadere, rudele ceîntrebarea daca punerea în aplicare a prevederi- le mai apropiate ale liderului, fosti camarazi din
lor din “foaia de parcurs” adoptata ca instrument perioada luptelor pentru putere si suprematie si,
programatic de lucru de “aripa internationalo- în general, elemente provenind fie din spatiul
americana” are sanse reale de a deveni realitate familial, fie din mediile alaouite privilegiate, pe
fara a beneficia si de acordul Federatiei Ruse si de o parte, si, pe de alta parte, recursul la forta
al aliatilor sai. Un acord care, daca va exista, el va represiva brutala, împotriva oricaror germeni de
fi, inevitabil, rezultat al unor negocieri si targu- nesupunere. O revolta initiata si animata, de
ieli care au perspectiva de a se întinde pe o du- miscarea Islamista a Fratilor Musulmani sirieni
rata îndelungata de timp, fara a exista vreo ga- în orasul Hmama, în ianuarie-februarie 1982, a
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fost înecata în sange, bombardamentele de artilerie si aviatie ordonate de Hafez Al-Assad lasand în urma un numar variind (în functie de
surse) între 25.000 si 40.000 de morti si un oras
prefacut, integral, în ruine. In pofida retoricii oficiale, nu s-a putut vorbi, cu argumente temeinice, de legendara “unitate monolitica” în jurul liderului suprem si al partidului auto-denumit
“fortareata de aparare a natiunii arabe”, veleitatile de putere si influenta concurentiala, coruptia si goana dupa îmbogatire si escaladare
cat mai rapida a treptelor catre varful piramidei
puterii au creat nu putine brese în esafodajul
“vechii garzi” conducand fie la marginalizarea
unora dintre exponentii acestui “cerc intim”, fie
la lichidarea altora, sub diferite pretexte, atunci
cand cele mai vanitoase elemente amenintau sa
devina nesigure pentru însasi suprematia absoluta a privilegiatilor deja ajunsi în varf si chiar a
“liderului unic”.
Primele fisuri
Asa se face ca, înca înainte de disparitia biologica a lui Hafez Al-Assad, frictiunile si adversitatile
existente în interiorul “cercului proxim” au dus
la eliminarea fara ezitare a celor vizati. Iar un
prim exemplu în acest sens a fost oferit de doi
dintre principalii “stalpi de sustinere au regimului” Este vorba, în primul rand, de Rifaat AlAssad, fratele fostului președinte, comandant al unitatilor
de
asalt
(Saraya AlDifa’)
pe
care
le-a
comandat
în
cursul
actiunilor
de reprimare, în 1982, a revoltelor de la Hama, numit vicepresedinte si suspect, în 1983, de o tentativa de
rasturnare a presedintelui Hafez Al-Assad pentru a i se substitui acestuia la carma partidului si
a statului. A fost “gratiat” si acceptat sa ramana
în tara pana în 1992 cand i s-a “sugerat” sa plece
în exil, ceea ce a si facut, refugiindu-se în Şpania
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si, apoi, în Franta, unde traieste si astazi, ocupandu-se cu afaceri imobiliare.
Este vorba, în al doilea rand, de Abdel Halim
Khaddam, fost, vreme îndelungată, ministru
de Externe si apoi vice-presedinte al statului.
Lupta pentru putere în cadrul conducerii de varf
a partidului si dezacordul survenit între el si noul presedinte Bashar Al-Assad, l-au silit sa-si
anunte demisia din toate functiile pe linie de
partid si de stat, alegand, în 2005, sa se exileze
în Franta, unde a facut mai multe tentative de a
organiza o opozitie împotriva noului regim din
Damasc, anuntand chiar formarea unui efemer
“guvern sirian în exil”. In prezent locuieste în
Franta, izolat si fara a mai desfasura activitati
publice.
Izbucnirea razboiului civil sirian, în 2011 nu a
întarziat sa-si puna amprenta asupra “centrilor
nervosi” ai ierarhiei decizionale de la Damasc,
producand, practic, o dramatica destramare a
ceea ce constituise, pana atunci, “vechea garda”
a regimuului si aparitia unei noi caste, mai selectiv constituite si mai adaptata la noile conditii
impuse pe plan intern de venirea la conducerea
statului a medicului oftalmolog Bashar Al-Assad,
proiectat ex-abropto, în
varful ierarhiei militare si
al institutiilor de forta. Intre cei care au fost îndepartati sau au ales sa se
distanteze de noul regim s
-au remarcat Farouk Sharaa, fost șef al diplomației siriene și vicepresedinte al statului. Reticenta manifestata fata
de pozitiile si de viziunea lui Bashar Al-Assad
asupra chestiunilor de politica externa au condus la o progresiva izolare si marginalizare, incusiv pe linia responsabilitatilor politicoideologice, procesul finalizandu-se prin punerea
sa în regim de domiciliu fortat, mai ales dupa ce
numele sau a fost invocat în cercurile occidentale si ale opozitiei siriene drept posibil succesor
moderat si acceptabil al lui Bashar Al-Assad. La
1 iulie 2015, militari ai armatei loiale noului
presedinte au luat cu asalt resedinta prizonierului într-o tentativa esuata de lichidare fizica.
Grav ranit, Faruq Al-Şharaa s-a auto-izolat, disparand definitv din viata publica.
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In sfarsit, unul din ultmii “grei” ai regimului baasist care au ales sa se desparta de “republica prezidentiala ereditara” a fost influentul si longevivul
om politic si demnitar, generalul Mustafa Tlass, ministru al Apărării între 1972-2004, unul dintre cei mai
apropiati colaboratori fideli al fostului
presedinte Hafez Al-Assad si sustinator al succesiunii lui Bashar Al-Assad la conducerea statului.
Şub conducerea si obladuirea generalului, clanul
Tlass – de etnie circasiana si confesiune sunnita
– s-a impus drept cea mai puternica si influenta
familie, dupa cea alaouita a presedintelui si la
concurenta ca clanul Al-Makhlouf din care a provenit sotia lui Hafez Al-Assad si mama actualului
presedinte, Anisa Makhlouf / Al-Assad. Fiul cel
mai mare lui Mustafa Tlass, Firas, a fost cotat
drept cel mai “greu magnat” si cel mai bogat sirian, ocupand, din acest punct de vedere, locul
secund, dupa controversatul var al lui Bashar AlAssad, Rami Makhlouf. Un al doilea baiat, al fostului demnitar, Munaf Tlass, cu grad militar de
general de brigada si comandant al unei mari
unitati a Garzii Republicane, a fost un oponent
deschis al ofensivelor brutale pe care armata loialista le-a executat împotriva opozitiei militare
din zona Rastan – locul de bastina al clanului
Tlass. Mai tarziu, avea sa renunte la demnitatile
militare, refugiindu-se în Iordania unde a facut
mai multe tentative esuate de a constitui o
“armata siriana paralela”
opusa regimului
Bashar Al-Assad. In 2011 Generalul Mustafa
Tlass s-a refugiat în Franta, sub pretextul unui
tratament medical. Filul sau, Firas a obtinut
drept de rezidenta în Egipt, unde a continuat sasi dezvolte afacerile private, iar un an mai tarziu,
celalat fiu, Munaf, s-a refugiat în Turcia, în drum
spre Franta, unde s-a stabilit. Batranul general
Mustafa Tlass a încetat din viata la 27 iunie
2017, la Paris, în varsta de 85 de ani. Şe mai cuvine amintit, ca, la putina
vreme dupa “defectiunea”
familiei Tlass, un alt si ultim reprezentant al centrului de putere de la Damasc
a ales dizidenta. Şi este vorba de generalul Ali Habib
Mahmud, un general ala46

ouit care a detinut portofoliul Apararii
între 2009-2011 a carui “vina” a fost
aceea de a manifesta “întelegere” daca
nu chiar simpatie pentru revoltele siriene. Criticat pentru “atitudinea defetista” a parasit tara, stabilind legaturi
cu opozantii din diaspora ai lui Bashar
Al-Assad.
Atat în cazul ultimilor doi generali mentionati,
cat si al altor demnitari care, odata cu declansarea “primaverii siriene”, s-au distantat de noul
regim, trebuie spus ca dizidenta acestora s-a datorat nu atat simpatiilor lor pentru opozitie sau
antipatiilor fata de persoana si gandirea lui
Bashar Al-Assad, cat, mai curand, unei reasezari
– nefavorabile pentru ei - a aliantelor de pozitii
si interese în interiorul anturajul proxim al varfului piramidei de putere, între rudele lui
Bashar, preocupate de perspectiva unei concurente straine la împartirea puterii si privilegiilor,
fapt care i-a determinat sa recurga chiar la acuzatii false de simpatizare cu opozantii regimului,
cu scopul de anihilare si excludere a acestora. Or,
pusi la stalpul infamiei prin jocuri tenebroase de
culise si amenintati cu pierderea libertatii si chiar a vietii, multi dintre “acuzati” nu au avut alta
optiune decat sa aleaga calea exilului sau sa se
alinieze, direct, alaturi de opozitie.
Pierderi “colaterale”
Un alt moment care, sub regimul Bashar AlAssad si odata cu escaladarea violentelor interne
si a participarii islamiste radicale pe esichierul
razboiului intern sirian, a zdruncinat puternic
coeziunea si functionarea “camarilei apropiate”
a sistemului de guvernamant sirian a avut loc la
12 iulie 2012, fiind marcat de un atac terorist
împotriva sediului central al Şecuritatii Nationale din Damasc, atacul fiind revendicat de gruparea islamista radicala “Liwa Al-Islam” (Brigada
Islamica) rebotezata, ulterior cu numele de
“Jaysh Al-Islam” (Armata Islamului). Atacul a
produs un important numar de victime între care o serie de importanti membri influenti si
apropiati presedintelui Bashar Al-Assad fie prin
legaturi de familie, fie prin ponderea si importanta functiilor detinute în cadrul sistemului. Din
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aceasta perspectiva, pierderea
cea mai importanta pentru regim a constituit-o moartea, în
atac, a generalului Assef
Shawkat, tânărul “uliu” al generatiei de dupa Hafez AlAssad, considerat un fel de
“perla” a coroanei atat gratie
legaturilor de familie, prin casatoria cu Bushra, sora a lui Bashar Al-Assad, cat
si responsabilitatilor cu care era investit: adjunct al Mininstrului Apararii si sef al Informatiilor militare în reteaua nationala de securitate si
informatii, adjunct si apoi seflal Ştatului Major al
armatei. Istoriografia recenta a retinut, însa, si
un “revers al medaliel”, întruchipat de ostilitatea
acerba pe care fratele presedintelui, Maher AlAssad a manifestat-o fata de cumnatul si varul
sau, Assef, datorata aceleiasi competitii pentru
ascensiune piramidata, dusmanie care a mers
pana la apogeul în care Maher a încercat sa-l ucida pe Chawkat cu focuri de revolver. Victima a
fost tratata într-un spital din Franta iar afacerea
a fost cu discretie musamalizata.

Pe langa generalul Assef Chawkat, în
atentatul de la 12 iulie 2012 au mai
pierit si alti înalti responsabili, confidenti si apropiati ai presedintelui,
între care generalul Daoud Rajiha,
ministru al Apararii si generalul
Hassan Turkumani, șef al Direcției Generale
a Şecuritatii Nationale si coordonator al celulei
de criza constituita pentru contracararea miscarilor revendicatice de masa.
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centrale a Partidului Baas, cu misiuni diplomatice fie pe diferite
trepte ale ierarhiei profesionale
(în Tanzania, Arabia Şaudita, Şpania, Marea Britanie), fie ca ambasador în Romania (1975-1980) si
Ştatele Unite ale Americii
(între1990-2000).Din 2006 a activat ca ministru al Afacerilor Externe (demintate în care i-a succedat vicepresedintelui Farouk Al-Şharaa.
Bouthayna Shaaban (n. 1953), veche prietena a familiei Hafez AlAssad, fosta ministru pentru sirienii din diaspora,
consilier politic si de presa
al presedintelui Bashar AlAssad.
Noua generatie de puternici ai zilei si implicati în cercurile superioare
ale puterii decizionale din Şiria, a aparut, se poate spune, odata cu încetarea din viata a fostului
presedinte Hafez Al-Assad, în anul 2000 si instalarea în fotoliul prezidential a lui Bashar AlAssad si s-a consolidat, atat în plan politic, militar si economic oficial, cat si în mediul de afaceri
private, pe fundalul crizei interne din tara, declansata în luna martie 2011.

Din acest punct de vedere, o ascensiune deosebita au avut-o, mai mult sau mai putin deschis,
membri din nucleul intim al familiei Al-Assad, în
fruntea carora s-a facut, cu deosebire remarcat
fratele presedintelui, Maher Al-Assad (născut
la 8 decembrie 1967), ofiter al armatei siriene,
cu gradul de general de brigada, comandant al
De la vechea la noua gardă: Maher, Rami şi Garzii Republicane, corp de elita care, împreuna
ceilalţi
cu fortele paramilitare ale securitatii politice,
Prea putini dintre membrii noului “clubului de constituie pilonul sistemului sirian de securitate
elita” din anturajul apropiat al varfului puterii si aparare nationala. Generalul Maher Al-Assad
de la Damasc au supravietuit timpului si eveni- este, în aceasta calitate, si comandant al Diviziei
a IV-a de blindate care si-a facut
mentelor, iar printre cei care si
o controversata faima prin im-au dovedit nu numai longeviplicarea în operatiunile de repritatea, ci si fidelitatea fata de
mare a protestelor populare si în
regim si de presedintele
cursul razboiului civil, împotriva
Bashar Al-Assad pot fi amintiti:
formatiunilor
înarmate
ale
Walid Al- Moallem, diploopozitiei siriene. La comanda
mat si membru al conducerii
47
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politice militare si de alta
natura pe care acesta le
ia.

efectivelor aflate în subordinea sa, Maher AlAssad a participat la cele mai importante evenimente de pe frontul intern, începand cu asedierea orasului Deraa, din sudul tarii, campania din
zonele rurale ale capitalei Damasc, asediul
orasului Homs, batalia pentru orasul Alep, recucerit de sub controlul fortelor de opozitie, pana
la luptele din vestul Damascului, pe cursul raului
Barada aflat sub ocupatia efectivelor jihadist islamiste ale gruparii Djabhat Al-Nussra (ramura
siriana a retelei Al-Qaida) sau în campania antiislamista din districtele Idlib, Deir Ezzor si regiunea de litoral din arealul Lattakya-TartoussBanias. Rolul crucial pe care Maher Al-Assad îl
are în contextul razboiului intern, s-a impus, cu
deosebire, dupa asasinarea, în iulie 2012, a lui
Assef Şhawqat. La 27 aprilie 2011, adica la cca. o
luna de la declansarea insurgentei, sub învinuirea de reprimare brutala a manifestatiilor populare, a fost înscris, împreunacu alti responsabili
sirieni, pe lista sanctiunilor externe impuse de
ŞUA, iar la începutul lunii mai, sanctiuni similare
i-au fost impuse si de catre Uniunea Europeana.
Pe langa ocupatiile impuse de cariera militara,
Maher Al-Assad este cunoscut si ca un mare si
potent om de afaceri. Astfel el controleaza site-ul
electronic de presa “Şham Press” si, potrivit unor
surse mediatice a beneficiat si de venituri cifrate
la peste 1 miliard de dolari, suma rezultata din
falimentarea bancii libaneze “Al-Madina”, folosita ca instrument în operatiuni de spalare a banilor. Este, de asemenea proprietar sau coactionar
la mai multe firme mediatice, de presa si televiziune, sau comerciale, statut care i-a adus si apelativul de “magnat” în conditiile unei economiii
siriene cvasi-inexistente. Potrivit unor cercuri
apropiate, Maher are o vadita ascendenta si influenta asupra fratelui sau, Bashar si a deciziilor
48

In comentariile de presa,
un alt nume apare frecvent cu referire la “cercul
proxim” de apropiati ai
presedintelui. Este vorba
de
Rami
Makhlouf
(nascut 1n 1969), var
dinspre mama al lui Bashar Al-Assad, considerat
a fi cel mai bogat afacerist sirian si persoana care
controleaza cvasi-totalitatea sectorului economic al tarii, în asa masura încat nu sunt putini
analistii situatiei interne din Şiria care sustin ca,
practic, nici o companie straina nu poate initia si
desfasura activitati economice si comerciale în
aceasta tara, fara acordul si “parteneriatul” lui
Rami Makhlouf. In domeniul afacerilor, este cunoscut, mai ales, ca principal proprietar al companiei “Şyriatel”, una din cele doua companii de
telefonie mobila care au licenta de functionare în
Şiria. In plus, este implicat în afaceri din mai
multe domenii : antrepenoriat, sectorul financiar
-bancar, activitati în regim de zona libera la
frontiera cu Libanul, comert în sistem “dutyfree”, comert cu articole de lux s.a. Potrivit publicatiei “Financial Times” sistemul de afaceri gestionat de Rami Makhlouf controleaza, în prezent,
peste 60% din sectorul economic al Şiriei. La cele mentionate se adauga si postura prezenta a
magnatului sirian de actionar majoritar la grupul “Şham Holding” care desfasoara activitati de
investitii în segmentul turismului si hotelier si
controleaza compania aviatica “Şyrian Pearl Airlines”, primul – si singurul – operator privat de
transporturi aeriene autorizat sa activeze în Şiria. Este actionar la mai multe banci particulare
care activeaza pe piata financiara siriana
(Islamic Bank of Şyria, International Bank of Qatar, Bank of Jordan s.a.), activeaza în sectorul petrolier prin compania “British Oil Gulfstandard),
în segmentul mass-media unde detine canalul de
televiziune “Al-Watan” (Patria) si canalul de televiziune prin satelit “Dunya TV”, detine în proprietate terenuri în Insulele Virgine, are monopolul
asupra importurilor de tutun în Şiria si desfasoara alte activitati în parteneriat cu varul sau,
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Maher Al-Assad. Şub diverse acuzatii (coruptie,
spalare de bani, folosirea în interes propriu a
serviciilor de informatii s.a), Ştatele Unite si Uniunea Europeana aplica sanctiuni împotriva acestuia si a unora din companiile sale.
Iesind din limitele familiei, un alt reprezentant
al “baronilor” sirieni care au prosperat în contextul razboiului intern si a caror pozitie este în
masura sa influenteze politicile regimului, este
si omul de afaceri Ayman Jaber, cunoscut ca
detinator, de facto, al monopolului asupra campurilor petroliere si gazeifere din zonele aflate
sub controlul armatei loialiste, el fiind, în consecinta, unicul furnizor de produse energetice catre statul sirian. Este, în acelasi timp, presedinte
al Consiliului suprem pentru matalurgie si deruleaza si alte afaceri în parteneriat cu Rami Makhloif si cu alti potentati sirieni. Ca si, alti “baroni
autohtoni” Ayman Jaber este un finantator al
propagandei oficiale, dar, în acelasi timp, si al
unor formatiuni paramilitare menite sa asigure
securitatea proprietatilor si afacerilor sale . Dar,
de-a lungul anilor de conflict, unele dintre aceste
“militii private” s-au transformat în veritabile
unitati combatante de elita care participa la razboi alaturi de formatiunile armatei nationale, cu
finantarea omului de afaceri. Şunt cunoscute,
astfel, formatiunile numite “Brigada Şoimii
Desertului” (Liwa’ Suqur Al-Sahra’) și “Pușcașii
marini sirieni”. Brigada “Şoimii desertului”, de
exemplu, a fost constituita în districtul Homs,
avand ca arie de actiune zonele desertice de la
frontierele cu Irakul si Iordania, cu misiunea de
a bara caile de aprovizionare si afluire ale formatiunilor armate anti-guvernamentale, a lua
ostatici din randul inamicului si a asigura caile
de aprovizionare ale armatei loiale. Intr-o perioada critica pentru armata guvernamentala, formatiunile finantate de Ayman Jaber, cu acordul
autoritatilor, au fost activ implicate pe fronturile de lupta din zona de litoral si tot ele sunt cele
care au identificat pilotul avionului rus Şukhoi
doborat, în 2015, de aviatia turca. Brigada a luat
parte activa si la eliberarea arealului Palmira
aflat sub controlul jihadistilor din “Ştatul Islamic” precum si la alte actiuni ofensive, iclusiv la
eliberarea orasului Alep, actiuni care au contribuit la ameliorarea situatiei cu care armata siri-
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ana era confruntata. In anul 2017, în urma unei
erori prin care “soimii” au interzis unor formatii
ale armatei sa patrunda pe teritoriul controlat
de Ayman Jaber, acesta a fost vremelnic arestat,
iar combatantii brigazii au fost integrati fie în
corpul voluntar de asalt”, fie în formatiunile de
gherila ale armatei, copios finantate, si acestea
de Ayman Jaber. Şe poate întelege cu usurinta ca
beneficiile de care “baronul” beneficiaza din partea guvernului, inclusiv cat priveste “adaptarea”
sistemului legislativ sunt, la randul lor, substantiale.
In sfarsit, un supravietuitor din vechea garda
care a reusit sa-si pastreze încrederea si pozitiile în “cercul proxim” al ierarhiei superioare de
putere este generalul-locotenent Ali Mamluk
(nascut în 1946), unul din principalii co-

fondatori ai serviciilor siriene de informatii în
care a detinut importante pozitii decizionale,
inclusiv pe cea de director al Şecuritatii Nationale. Beneficiind de încrederea lui Bashar AlAssad, în 2005 a fost investit în demnitatea de
comandant al Directiei Generale de Şecuritate a
Ştatului. Este unul dintre numerosii înalti
functionari ai statului sirian, supusi unui regim
de sanctiuni internationale, sub acuzatia de
complicitate si participare la reprimarea violenta a demonstratiilor din spatiul public. La 11 august 2012, autoritatile libaneze l-au acuzat si lau inculpat în contumacie pentru ca, împreuna
cu ministru de Interne al Libanului, Michel Şamaha, a planificat si furnizat logistica necesara
organizarii de atentate împotriva unor oficiali
civili si militari libanezi. In 2015, Ali Mamluk, în
calitate de emisar personal al presedintelui
49
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Bashar Al-Assad a vizitat Arabia Şaudita si sultanatul Oman înr-o tentativa esuata de încheiere a
razboiului civil. Astazi, opozitia siriana îl acuza
de complicitate la instalarea în Şiria a gruparii
irakiene “Ştatul Islamic”
O nouă arhitectură a piramidei puterii? Întrebări, întrebări...
Este o realitate faptul ca, dupa “primavara araba” si dupa evolutiile înregistrate în ultimii ani
de razboi, arhitectura piramidei de putere în Şiria a cunoscut, ca de altfel, întreaga societate si
conceptul însusi de stat national unificat, integru
si suveran, prefaceri fundamentale care, în mod
inevitabil, si-au pus amprenta si asupra edificiului de putere din Şiria, inclusiv, sau, în primul
rand, la nivelul pilonilot si conceptelor pe care se
sprijina puterea si rezilienta regimului baasist al
lui Bashar Al-Assad. Daca, în mod traditional, izvoarele puterii de care a beneficiat guvernarea
de patru decenii a clanului Al-Assad au fost, asa
cum am mentionat la începutul acestor randuri,
identitatea tribala, reprezentata de minoritatea
siita alaouita, institutia militara si securitara si,
nu în ultimul rand, puternica îndoctrinare a societatii în spiritul si litera ideologica a partidului
unic baasist si socialist, astazi, chiar aceste institutii si entitati – fie epuizate de lungul calvar al
sacrificiilor de razboi, fie demonetizate prin distantarea sociala de o ideologie si de o retorica al
caror ptincipal instrument de dominatie l-a constituit recursul la forta, la înregimentarea silita si
la supravegherea agresiva a vietii comunitare si
individuale pana la cele mai nesemnificative cotidiene. Astazi se poate afirma ca arhitectura de
putere în Şiria nu se mai sprijina atat pe institutii
statale, ci, mai curand, pe retele de relatii personale încurajate si sustinute de reprezentantii clanului aflat la putere, în frunte cu presedintele si
cu cei care, constituiti într-o casta a privilegiatilor, sunt si cei mai credinciosi acestuia. Iar
aceasta fidelitate nu este motivata doar de beneficiile pe care “cercul intim” le ofera, ci si de lipsa
unei alternative care sa garanteze continuitatea
si trainicia acestor avantaje si beneficii: în situatia în care Bashar Al-Assad ar fi constrans sa
paraseasca puterea, ce perspective pot fi astep50

tate într-o Şirie post-conflictuala si care, dupa
toate probabilitatile, va periclita celor din camarila nu numai privilegiile ci si, poate, chiar libertatea sau viata. Pe de alta parte, în conditiile în
care aranjamentele politice între principalii actori externi au un caracter volatil si nesigur, regimul si liderul sau sunt constienti ca orice fisura
în reteaua de interese si legaturi care constituie
piramida puterii, ar putea sa le pericliteze supravietuirea. In consecinta, este de presupus ca si în
situatia în care Moscova ar conveni cu Ştatele
Unite si Turcia, o forma oarecare de diminuare a
puterii si a controlului regimului asupra întregului teritoriu national, Bashar Al-Assad si pilonii
sai de sustinete vor opune o rezistenta îndarjita
unei asemenea perspective. Bashar Al-Assad nu
poate sa uite ca, dupa interventia militara a Rusiei pe eschierul razboiului sirian, oficiali rusi, în
frunte cu însusi presedintele Vladimir Putin au
declarat, în mai multe randuri, ca “Federatia Rusa nu este interesata de persoana lui Bashar AlAssad, ci de suveranitatea si unitatea teritoriala
a Şiriei”
Conflictul sirian se afla într-o faza în care, din
perspectiva imediata, întrebarea care se pune
este urmatoarea: “cu sau fara Bashar Al-Assad?”.
Dupa sapte ani de razboi, seful regimului de la
Damasc se afla tot în varful piramidei puterii, în
vreme ce opozitia a lunecat profund în degringolada. Populatia, burghezia oraseneasca si armata
de functionari ai birocratiei statale sunt împartiti între opozanti si sustinatori ai clanului AlAssad. Refugiatii sirieni din proximitatea regionala sau din alte coordonate geografice ale lumii
vor dori, mai devreme sau mai tarziu, sa se întoarca acasa. Cu ce sentimente? Regimul controleaza cca 60% din teritoriul national, ceea ce
înseamna, pentru Bashar Al-Assad, o importanta
victorie, dar nu castigarea razboiului si a pacii.
Harta Şiriei continua sa prezinte peisajul unui
mozaic de fronturi aflate în permanenta miscare,
iar orizontul procesului de reconstructie da frisoane eventualilor amatori de investitii în acest
efort colosal si de lunga durata. In atari conjuncturi, o a doua întrebare se pune, nu mai putin
importanta: Va mai putea Bashar Al-Assad sa
guverneze? Regimul sau a fost salvat nu de marii
baroni ai razboiului si de fidelitatea cointeresata
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a celor din “cercul interior”, ci de Federatia Rusa, de Iran si militiile Hezbollahului libanez. Pentru aceasta, Bashar Al-Assad a facut un troc: o
parte a suveranitatii nationale si teritoriale în
schimbul supravietuirii regimului sau. Adevaratii “patroni” ai Şiriei sunt “aliatii” externi.
Şi, deocamdata, nimeni nu poate sa stie daca,
recurgand la vechiul dicton “dupa mine, potopul” si amintindu-si de sentinta “ori Bashar, ori
Şiria parjolita” - cuvinte lansate înca la începutul
insurectiei - “raisul” de la Damasc nu va alege sa
contine razboiul cel putin pana în anul 2021,
cand i se încheie, juridic, mandatul de presedinte, pentru a renunta la avatarurile puterii în spiritul aceluiasi vechi dicton: “Dupa mine, Potopul!”

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
De la începutul acestui an, frontul sirian cunoaste o deosebita animatie care se manifesta,
în acelasi timp, atat în geografia frontului, prin
intensificarea conflictelor, a ofensivelor si contraofensivelor terestre si aeriene, cu însemnate
pierderi de vieti omenesti si distrugeri materiale, cat si în segmentul politico-diplomatic al demersurilor care-si propun sa gaseasca o solutie
politica a acestui longeviv razboi de la a carui
izbucnire se împlinesc, în luna martie, sapte ani.
Şi, parca pentru a confirma vechiul proverb potrivit caruia “doar cine nu munceste (sau cine nu
lupta, în cazul de fata) nu comite greseli”, aproape toti actorii implicati în acest conflict sangeros
par a demonstra ca “muncesc” prin comiterea
exponentiala a unor erori care, ca orice greseala,
nu pot sa fie decat paguboase si sa genereze alte
erori. Ne referim la cateva dintre ele.
1. Federatia Rusa a gresit atunci cand, de la
baza aeriana Hmeimim din Şiria, presedintele
Vladimir Putin s-a grabit sa anunte, prematur si
unilateral, “victoria” militara împotriva gruparii
teroriste a Ştatullui Islamic (Da’ish), dispunand,
la fel de pripit o retragere “partiala” de pe frontul sirian a efectivelor militare angajate în acest
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razboi înca de la finele lunii septembrie 2015.
Aceasta a facilitat, pe de o parte, consolidarea
pozitiilor si potentialului de care dispun celelalte formatiuni islamiste si, în primul rand, fosta
Djabhat Al-Nussra (Al-Qaida siriana) rebotezata
“Ha’yat Tahrir Al-Sham” (Organismul pentru Eliberarea Şiriei) care, astazi, numai la Idleb, dispune de efective cifrate la cca. 5000 de oameni
orasu si districtul fiind transformat, practic, în
ceea ce a fost orasul Rakka pentru jihadistii
“califului” Abu Bakr Al-Baghdadi. Pe de alta parte, decizia lui Vladimir Putin a avut un impact
direct asupra opozitiei siriene care, de la o atitudine rezonabila fata de procesul politic patronat
de Moscova, a renuntat, în buna masura, la
“dialogul national sirian”, radicalizandu-si abordarile si schimband directia giruetei sale strategice catre oferta facuta la Paris sub numele de
“documentul celor cinci” (Ştatele Unite, Franta,
Marea Britanie, Germania si Iordania”) care a
consfintit, de facto, esecul dialogului de la Şoci si
reintrarea procesului politic sirian într-o noua
faza d tergiversari, competitii si targuieli. In consecinta, Rusia se afla în situatia de a face noi investitii costisitoare pe front si de a accepta compromisuri inclusiv prin acceptarea realitatii ca
nici o pace individuala, fie ea militara sau politica, nu poate fi obtinuta fara a tine seama de
complexul de interese al celorlalti actori influenti implicati în dosarul razboiului sirian.
2. Ştatele Unite ale Americii sub Administratia lui Donald Trump au, pus capat “erei Obama”, inaugurand o noua strategie siriana caracterizata, în primul rand, de ofensivitate si de intentia explicita de a-si asigura, pe termen nelimitat, o prezenta armata pe frontul sirian. Pe de
alta parte, lui Donald Trump i se poate imputa
maniera în care a abordat si a tratat Turcia si
interesele sale de securitate regionala. Mentinand si încurajand o stransa colaborare cu etnicii kurzi sirieni pe care Ankara îi considera o
amenintare directa la adresa preocuparilor sale
securitare, Donald Trump a determinat o angajata reorientare catre Rusia a vechiului saualiat
de la Bosfor si acceptarea de catre Recep Teyyp
Erdogan a unui modus vivendi cu Iranul, ale carui interese strategice si politice în Şiria nu sunt
cu nimic mai de neglijat decat cele ale regimului
51
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Erdogan, chiar daca motivele sunt diferite si tin
mai putin de combaterea “terorismului” si a separatismului kurd si mai mult de politica de expansiune regionala a influentei regimului teocratic. Or în atari conjuncturi nimic nu împiedica sa
se aprecieze ca supralicitarea “optiunii kurde”
de catre Administratia de la Washington va contribui la o consolidare a troikai Moscova-AnkaraTeheran si va oferi lui Vladimir Putin un argument în plus pentru a actiona în sensul adancirii
clivajului deja existent între Washington si Ankara, al distantarii tot mai largi între turci si
americani si chiar între turci si Alianta Atalanticului de Nord, dar si al unei mai accentuate adeziuni a Turciei la procesul Astana si, implicit, la
viziunea ruseasca privitoare la realizarea pacii
politice în Şiria.
3. Nici viziunea strategica a Turciei nu a fost
ocolita de erori de calcul, iar cea mai recenta dintre acestea se regaseste în decansarea abrupta a
razboiului împotriva kurzilor din regiunea de
nord a teritoriului national sirian, prin declansarea operatiunii “Ramura de Maslin”, pentru cucerirea punctelor strategice Afrin-Manbij, cu intentia declarata a unei extinderi a ofensivei catre
estul “regiunii autonome” (rojava kurda) pana la
frontiera dintre Şiria si Irak, iar o prima consecinta a acestei decizii s-a manifestat pe doua coordonate: pe de o parte, deteriorarea puternica a
relatiilor cu Ştatele Unite si, pe de alta parte, producerea unei la fel de bruste apropieri între etnicii kurzi sirieni si regimul Bashar Al-Assad de la
care acestia asteapta sprijin si protectie împotriva “ocupantului” turc. Deocamdata, presedintele
sirian nu a dat curs doleantelor kurde, motivat
fiind fie de precautia de a nu afecta în vreun fel
relatia cu Federatia Rusa – ea însasi promotoare
a unor bune relatii cu minoritarii kurzi – fie de a
nu deteriora si mai accentuat relatiile cu Turcia
al carei rol atat în cursul razboiului, cat si în etapa reconstructiei post-conflict si a revenirii refugiatilor sirieni la camintele lor nu poate fi nici
evitat si nici subestimat. In schimb, regimul sirian a acceptat sa acorde, confidential si indirect,
sustinere pentru kurzi prin permisul tranzitarii
de catre efectivele umane si materialul logisticmilitar al acestora catre frontul Afrin-Manbij,
prin teritoriul aflat sub controlul armatei natio52

nale siriene a lui Bashar Al-Assad. Pretul acestei
“bunavointe” a guvernului sirian nu este de neglijat si el se materializeaza, îndeosebi, prin asigurarea de catre kurzi a accesului sirian la campurile perolifere si la instalatiile militare – aeriene si terestre - din regiunea Qamishli, în nordestul tarii, aflata sub controlul minoritarilor
kurzi.
4. In cazul Israelului, aflat, oricum, de 45 de
ani, în stare de “nici pace, nici razboi” cu Şiria,
amenintarea securitara, mai ales în actuala faza
în care se afla razboiul civil din Şiria, nu vine din
partea puterii de la Damasc, ci din partea Iranului care avand în memorie acelasi vechi obiectiv
al “stergerii statului evreu” de pe harta regionala, este privit ca o serioasa amenintare existentiala – amenintare cu atat mai mult de luat în
consideratie, cu cat Iranul a reusit sa-si implenteze în Şiria o solida prezenta militara, logistica,
demografica si social-economica. Nimic nu s-a
schimbat fundamental în clasicul slogan iranian
al “exportului de revolutie” si al realizarii
“marelui arc siit” care sa asigure tegimului tocratic atat o iesire la “apele calde” ale Mediteranei,
cat si un coridor de legatura cu militiile create,
finantate si dirijate în zona Levantului – Hezbollahul libanez dar si Hamasul islamist palestinian. Dar decidentii si planificatorii israelieni fac
“eroarea de calcul” de a continua sa se complaca
într-o rutina confortabila care – la umbrela asigurata de întelgerile dintre ŞUA si Rusia, sa-si
trimita avioanele de bombardament în
“croaziere” devastatoare în spatiul aerian al tarii
vecine, ignorand ca dinamica si morfologia frontului si a razboiului au cunscut, între timp,
schimbari care pun regimul lui Bashar Al-Assad
într-o postura net superioara celei avute înainte
de implicarea militara directa a Federatiei Ruse
pe frontul sirian si ca însusi Bashar Al-Assad,
sustinut si de aliatul sau iranian, are suficienta
obstinatie pentru a nu da întotdeauna ascultare
povetelor primite de la “consilierii” rusi preocupati, acestia, de a evita, în Şiria, orice act care ar
aduce atingere intereselor de securitate a Israelului, spre a nu mai vorbi despre înaltul grad de
obstinatie a Gardienilor Revolutiei Islamice din
Iran, cu o masiva prezenta în Şiria, atunci cand
este vorba de Israel.
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Desigur, lista carentelor si a erorilor de calcul
este, din pacate, mult mai bogata. Iar dintre autorii lor nu lipsesc nici regimul lui Bashar AlAssad si nici opozitia politica si militara, fiecareia dintre tabere fiindu-i imputabile asemenea
“erori”, începand cu recursul, de catre regim, la
reprimarea prin forta a primelor manifestatii
contestatare, o reprimare facuta în numele democratiei si al reformei, pana la obtuzitatea de
care opozitia politicas-a cramponat în a cere
plecarea de la putere a lui Bashar Al-Assad drept
unic program de construire a “Şiriei viitoare” si
în servitutea fata de forte straine, de la care a
asteptat sa fie instalata la putere fie de catre Occident, fie de catre Federatia Rusa, fie de catre
actorii regionali. Iar scadenta greselilor se poate
constata în prezent, oricat de mult s-ar stradui
cei vizati sa-si acopere partea de responsabilitate sub masca unei fatarnicii numita “diplomatie”
si “principii de drept international”.

Maher NABOULSI, Damasc
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Marii Negre - sunt tot atatia factori care trebuie
luati în consideratie de orice analiza care încearca sa desluseasca si sa cuantifice amploarea, greutatea si impactul rolului pe care fiecare dintre
competitori îl are sau doreste sa-l aiba în acest
însangerat joc de sah.
Inca de la declansarea revoltelor siriene, în urma cu sapte ani, Turcia si-a edificat pozitia si politica fata cu acest complex dosar pornind a trei
factori considerati a avea importanta majora:
evolutiile pe frontul de lupta, abordarile si
pozitionarile comunitatii internationale, cu precadere a marilor actori implicati, fata de aceasta
criza rezilienta si posibilele reactii ale situatiei
interne la politica regimului de guvernamant din
Ankara.
Turcia este, fara îndoiala, încadrabila în grupa
statelor regionale influente, mai ales în conditiile în care vecinatatea sa teritorial-geografica cu
Şiria îi asigura un summum de atuuri favorabile
în abordarea dosarului sirian: apoi prezenta pe
teritoriul sau a cca. trei milioane de refugiati sirieni si, nu în ultimul rand, bunele relatii pe care
le are cu fortele politico-militare ale opozitiei
siriene si influenta de care si-a creat-o asupra
acestora.. Nu trebuie ingnorat nici avantajul pe
care Turcia îl are prin prezenta sa militara pe
teritoriul national sirian, mai întai prin interventia denumita “Şcutul desertului” si, apoi, prin
operatiunea “Ramura de maslin” declansata la
20 ianuarie 2018 împotriva etnicilor kurzi sirieni.

Aglomeratia de actori implicati în jocul de interese pe esichierul crizei politico-militare din
Şiria, complexitatea si caracterul concurential
însusi al acestui complex de interese, fluiditatea
si mobilitatea frontului confruntarilor armate si
desfasurarea diluata si confuza a demersurilor
vizand solutionarea prin dialog a acestui conflict Dupa cum se stie, evenimentele din Şiria au iz– de la Geneva la Astana, Paris, Viena si pana la bucnit în luna martie 2011, ca miscari populare
statiunea estivala Şoci de pe litoralul rusesc al protestatare care au evoluat, cu rapiditate, catre
o revolutie populara si, ulterior, catre o
insurectie înarmata, iar acesta traiectorie ascensionala spre violenta, declansata de reactia brutala a regimului Bashar
Al-Assad, a condus la debutul, înmultirea si diversificarea ingerintelor straine
care, într-o prima etapa, s-au manifestat
sub forma “razboaielor de franciza”, extinzandu-se progresiv la o acerba competitie între puteri globale si regionale.
Toate acestea au creat, în final, o situatie complexa în care “dosarul sirian”
53
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a iesit de sub controlul sirienilor însisi, pentru a
fi, practic, monopolizat de statele globale, de foruri internationale si de mercenariate de cele
mai diverse identitati, interese si apartenente.
Intr-un asemenea context evolutiv, la care se
mai adauga numerosi alti factori îndeajuns cunoscuti pentru a mai fi enumerati aici, politica si
pozitia Turciei au evoluat si ele de la îndemnurile si apelurile adresate lui Bashar Al-Assad, în
prima faza a crizei, la reforme care sa raspunda
revendicarilor sociale, la “adoptarea” blocului de
rezistenta siriana, la începutul anului 2012, pana
la cererea explicita, pe care Ankara a formulat-o
oficial, în 2015, de plecare de la putere a lui
Bashar Al-Assad si a regimului sau, urmatoarea
etapa pe scara evolutiei relationare a Ankarei
fiind materializata în acceptarea implicarii în
“procesul Geneva” ca mecanism de solutionare
politica a crizei din Şiria, precum si a rundelor de
negocieri în “procesul Astana” din Kazahstan care a presupus si renuntarea la celebra formula
“Assad trebuie sa plece” si acceptarea ramanerii
acestuia la putere – dar numai pe perioada procesului de tranzitie, fara ca actualul regim si liderul sau sa faca parte din viitorul post-conflict al
statului si societatii siriene.

realizarea proiectului statal kurd este considerata a fi o amenintare directa la adresa proprieri
securitati nationale nu numai prin aceea ca o
asemenea entitate ar deveni un zid despartitor si
separator între Turcia si Şiria, pe de o parte, si
vecinatatea lumii arabe a Orientului Mijlociu, pe
de alta parte, dar si, în egala masura, prin riscul
ca aceasta sa ofere separatistilor kurzi o trambulina a Partidului Muncitoresc al Kurdistanului
(PKK) pentru organizarea si lansarea de operatiuni teroriste împotriva teritoriului turcesc.
Din perspectiva acestei perceptii, chestiunea
kurda reprezinta, pentru guvernantii de la Ankara, o veritabila busola în elaborarea politicii siriene a Turciei si a strategiei si tacticii care decurg
In elaborarea politicii sale fata de criza din Şiria din aceasta.
si de caile de solutionare a acesteia, Ankara porneste de la trei prioritati determinante. Este vor- Optiunile pe care Turcia le are în raport cu esiba, în primul rand, de realizarea unei încetari a chierul sirian sunt pe cat de limitate, pe atat de
focului pe ansamblul teritoriului sirian, aceasta complexe si dificile. Pentru ca, în primul rand,
oferind premiza necesara pentru realizarea unei Ankara este confruntata cu complexul suspiciusolutionari politice, facilitand, în acelasi timp, nilor în “fidelitatea” aliatului sau american, mai
revenirea la caminele lor a refugiatilor sirieni ales, sub mandatul Administratiei Trump si pengazduiti în momentul de fata, în Turcia si asigu- tru ca, în al doilea rand, ea este silita sa mentina
rand conditiile propice pentru demararea proce- relatii deschise de cooperare cu traditionalul sau
sului de reconstructie; o a doua prioritate consta concurent care este Rusia, spre a nu mai vorbi de
necesitatea, în functie de evolutiile pe frontul
în mentinerea unitatii teritoriale a Şiriei si împiedicarea punerii în aplicare a diverselor scenarii politico-militar, de a conclucra, declarat sau nu,
care vorbesc despre scindarea acestei tari fie pe cu regimul de la Damasc pentru stoparea amcriterii etnice si confesionale, fie în concordanta bitiilor secesioniste ale minoritarilor kurzi, stracu interesele celorlalti acori implicati si dimensi- duindu-se, totodata sa mentina un echilibru înonate potrivit cu starea geografiei politici siriene tre angajarea sa alaturi de opozitia siriana, pe de
asa cum va fi aceasta impusa de fluctuatia fron- o parte, si aliatul sau rus, pe de alta parte.
tului. Este vorba, în al treilea rand, de împiedica- Complexitatea si caracterul contradictoriu al
rea prin orice mijloace a unei mini-entitati stata- peisajului politico-militar sirian rezulta si din
le kurde pe teritoriul detinut în prezent, de etni- realitatea ca, discursiv, toti actorii implicati în
cii separatisti kurzi. Pentru regimul de la Ankara, criza siriana îsi declara acordul si sustinerea
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tului sirian, pe care o vede fezabila doar în contextul international al “procesului Geneva” si
sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite, dar,
în acelasi timp, proiecteaza ca o asemenea solutie sa excluda în totalitate factorul kurd.
In viziunea lui Recep Teyyp Erdogan, Şiria viitoare trebuie sa fie un stat pluralist, unificat si
condus de un regim capabil sa asigure securitatea si inviolabilitatea granitelor nationale. In
asteptarea acestui moment, regimul de la Ankara întelege sa se consolideze prin mijloace proprii si sa-si solutioneze problemele proprii prin
aceleasi mijloace si fara interventii sau “povete”
pentru o solutie politica unitara si coerenta, în venite din exterior, exploatand, în acest sens,
vreme ce toti, si fiecare în parte, actioneaza într- acerba competitie existenta între Rusia si Ameo maniera care sa le asigure un maximum de rica.
castiguri si avantaje politice si avansuri militare
pe front, acestea din urma fiind de natura sa asi- In viziunea lui Erdogan, “cel care detine mai
gure pozitii de forta cat mai solide în procesul mult teritoriu, beneficiaza de mai multa putere”.
negocierii politice, indiferent daca este vorba de Din acesasta perspectiva, este greu de presupus
“procesul Geneva”, de “rundele Astana” sau de ca operatia “Ramura de Maslin” va înceta prea
urmarile presupuse ale “dialogului national siri- curand. Dar, în acelasi timp, nu trebuie exlusa
nici posibilitatea ca o prelungire a interventiei si
an” de la Şoci.
o extindedere teritotiala a sa sa puna Ankara în
Conferinta organizata de Moscova si desfasura- situatia complicata de a scapa de sub control ceta în zilele de 29-30 ianuarie în orasul Şoci de la ea ce se întampla pe teritoriul în care armatele
Marea Neagra au oferit un exemplu cat se poate sale sunt desfasurate. Dupa cum nu este exclus
de graitor despre maniera extrem de prudenta ca nici kurzii, în cazul unei iminente pierderi în
în care Turcia a actionat, lasand impresia unui confruntarea cu ofensiva turceasca, sa-si extinda
luptator singur mergand pe un teren puternic operatiunile anti-turcesti în alte coordonate geminat, osciland între dorinta de reusita a ografice ale Turciei si ale vecintatii proxime a
“dialogului”, dar consacrand controlul rusesc acesteia. Obiectivele trasate de strategii turci pe
asupra procesului de pace, pe de o parte si între harta si de politicieni, în declaratii de presa, par
tentatia nedeclarata pentru un esec al dialogului a se îndeparta tot mai mult de “razboiul-fulger”
de la Şoci care, însa, ar fi putut atrage iritarea si gandit de Recep Teyyp Erdogan si a se plia pe
reactiile “punitive” ale partenerului rus. Dar re- ritmul general al conflictului sirian. Cu toate
latiile dintre Turcia si Federatia Rusa sunt vicia- semnele mari de întrebare pe care acest lucru îl
te, se poate spune, de modul diferit de abordare presupune.
a procesului de pace politica în Şiria, dat fiind ca,
dicolo de convergenta de pozitii cat priveste ideea ca o solutie militara a crizei nu are nici o perspectiva reala, Ankara se pronunta pentru
“umbrela” internationala a ONU asigurata la
“procesul Geneva”, în vreme ce Federatia Rusa
doreste o solutie în contextul Şoci care i-ar asigura un control separat si individual asupra
procesului, lucru pe care presedintele Erdogan
nu îl agreaza.
Ankara doreste o solutionare politica a conflic55
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Reza SHAHRESTANI
Dupa mai multi ani de negocieri în dosarul aderarii Turciei la Uniunea Europeana, perspectiva
ca tara de la Bosfor sa devina membru al comunitatii europene unificate au fost suspendate sine-die dupa ce, în decembrie 2016, decidentii de
la Bruxelles au hotarat “înghetarea” acestora,
decizie consolidata, în aprilie 2017, de rezolutia
prin care Consiliul Europei stabilea ca Turcia a
regresat vizibil în ceea ce priveste îndeplinirea
criteriilor necesare pentru accesul unui nou stat
la comunitatea europeana.. La încheierea celor
13 ani de negocieri, Turcia oferea un precedent
prin revenirea sa la statutul de observator în
relatiile cu Europa.
Toate aceste involutii nu anuleaza, însa, realitatea ca, pentru comunitatea europeana, Turcia
reprezinta un important partener de schimburi
comerciale si cooperare economica, fapt reflectat si în elasticitatea pe care Bruxelles-ul a manifestat-o, nu de putine ori, în relatiile cu Ankara,
ca în cazul, de pilda, al reînnoirilor si completarilor aduse Acordului Vamal încheiat în 1995. Daca, în general, presedintele Recep Teyyp Erdogan a folosit relatiile cu Uniunea Europeana –
atat în laturile lor pozitive, cat si în partile mai
întunecate ale acestora – în scopuri exclusiv
electorale interne, asa cum, de altfel, procedeaza
si în perspectiva viitoarelor alegeri prezidentiale
prevazute a avea loc în anul 2019, în schimb, europenii nu si-au ascuns nemultumirea si iritarea
fata cu orientarile continuu radicale ale regimului condus de Recep Teyyp Erdogan, radicalism
care se manifesta, cu o intensitate greu de disimulat, în domeniul chestiunilor care tin de sfera
religioasa islamica. Din acest punct de vedere, la
nivelul factorilor decizionali, dar, în egala masura, si în mentalul colectiv social din interiorul
Uniunii Europene, se face simtita aprehensiunea
mai mult sau mai putin sesizabila în legatura cu
riscul ca molima radicalismului religios turc sa
se extinda si sa se infiltreze în societatille europene si aceasta, în primul rand (deocamdata)
prin mijlocirea plutoanelor de imami pe care re56

gimul de la Ankara oficiala îi revarsa pe continent cu misiiunea fundamentala a misionarismului islamic ( al-dawa) si sub acoperirea acordarii
de asistenta si servicii religioase si cultice pentru
comunitatile musulmane turce (dar si de alte
nationalitati) rezidenti, în diferite forme juridice,
în statele Europei. Nu este dificil de constatat, de
la Berlin, pana în Franta si Belgia, si, în grade diferite, în cvasi-totalitatea Uniunii Europene, ca
nu mai este un act de pudoare închiderea ochilor
fata de o realitate ascensionala, iar aceasta se
concretizeaza în putine cuvinte care definesc,
din punct de vedere european, politica promovata de regimul instaurat de Partidul Dreptatii si
Dezvoltarii angajat, tot mai dinamic, în reconstituirea si renasterea unui nou spirit otoman cu
valente neo-imperialiste: daca regimul siit din
Republica Islamica a Iranului a inaugurat, înca
din 1979, odata cu victoria revolutiei conduse de
imamul Khomeyni, conceptul discutabil al
“exportului de revolutie islamica”, neootomanismul doctrinar al lui Recep Teyyp Erdogan îsi face o prioritate din exportul în vecinatatea proxima si în cea occidentala europeana, al
discursului fundamentalist sunnit pus în serviciul regimului de guvernamant de la Ankara si al
“cercului restrans” de conducere, în frunte cu
“parintele spiritual al doctrinei – presedintele
Erdogan.
Problema exportului de clerici misionari nu ar
fi pernicioasa în sine – în fond, din acest punct de
vedere, monarhia wahhabita saudita se plaseaza
de departe si de mult timp, pe locul de frunte –
dar ea capata ale dimensiuni si semnificatii
atunci cand, independent unele de altele, serviciile de informatii si securitate ale statelor europene descopera ca predicatorii-imami trimisi
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spre Apusul european de prin partile Cornului
de Aur au drept sarcina, acoperita sub straiele
cultice ritualice, spionarea resortisantilor turci
si depistarea celor care se dovedesc a manifesta
mai multa simpatie pentru Fethullah Gullen decat pentru Recep Teyyp Erdogan. Oficial, acest
lucru a fost constatat, cu deosebire, în Germania, Austria, Olanda si Franta, aceasta din urma
anuntand, la 15 ianuarie 2018, decizia de expulzare sau de interdictie de intrare pentru imamii
veniti din Turcia, însotita de un program de masuri pentru pregatirea de clerici teologi moderati din Franta pentru a asigura serviile religioase islamice.
In acest context, nu este exagerata afirmatia ca
teologii si clericii turci trimisi pentru asistenta
religioasa în spatiul european reprezinta fata
ascunsa a vietii spirituale a turcilor rezidenti în
statele Uniunii Europene – acea fata care, la adapostul hainei religioase si din înaltimea amvonului, desfasoara o intensa si subtila activitate politica.
O intensa campanie informativa si de sustinere,
în Occident, a regimului Erdogan este desfasurata de “Uniunea Turca Islamica pentru Probleme
Religioase (Diyanet Is leri Türk-Islam Birliği –
DITIB) cu sediul în Germania, în orasul ColoniaEhrenfeld). Infiintata în 1984 ca filiala a Departamentului Prezidential pentru Probleme Religioase de la Ankara, organizatie este considerata a
fi un instrument al statului turc, utilizat pentru
promovarea si apararea în Europa a intereselor
Turciei si ale regimului condus de Recep Teyyp
Erdogan. In anul 2016, DITIB înfiintase si adminsitreaza 900 de moschei numai în Germania,
clericii si propovaduitorii fiind asigurati de guvernul turc si stipendiati de acesta. Pe langa preocuparile legate strict de misionarismul islamic
si, în plus fata de sarcinile informative pe care le
îndeplineste, DITIB este un activ propovaduitor
si promotor al straditiilor, patrimoniului si spiritului otoman, activitate care are drept punct de
referinta ideile doctrinei neo-otomane a lui Recep Teyyp Erdogan, potrivit caruia un numar de
state europene sunt o prelungire, peste veacuri,
a multisecularei prezente a califatului musulman otoman pe pamantul vechiului continent,
oferind, în consecinta, un mediu si un sol propi-
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ce pentru diseminarea si reînvierea maretiei
otomanismului si, în consecinta, a Turciei ca urmasa si depozitara a valorilor si simbolurilor
fostului imperiu turc-otoman.
In atari împrejurari, decizia adoptata, la începutul acestui an, de Franta sub conducerea
presedintelui Emmanuel Macron, este receptata
ca un act de opozitie si refuz al orientarilor regimului Erdogan catre islamizarea în ritm fortat a
societatii turce si, pe un plan mai extins, de disemniare în societatile europene a spiritului islamic si a mostenirii imperiale a califatului otoman. In egala masura, decizia Parisului trebuie
circumscrisa climatului european general, dominat de o îngrijorare ascendenta fata cu sustinerea directa pe care regimul de la Ankara o acorda numeroaselor entitati islamice conservatoare
si radicale care au proliferat si continua sa se
înmulteasca în interiorul spatiului european. Iar
aceasta sustinere se materializeaza în multiple
forme si modalitati, de la sprijinirea financiara si
materiala pana la asigurarea mijloacelor si infrastructurii necesare unei dinamice activitati
propagandistice mediatice si editoriale.

Decizia Frantei nu este prima de acest fel care
reflecta îngrijorarea si preocuparea statelor europene fata de campania islamizanta desfasurata de Ankara. In luna februarie 2015, parlamentul austriac a adoptat un proiect de lege care stipuleaza expulzarea tuturor imamilor si clericilor apartinatori de filiala austriaca a DITIB, precum si interdictia de primire pe teritoriul tarii a
unor noi clerici provenind din Turcia. De asemenea justitia austriaca are în lucru un dosar înaintat de Partidul “Verzilor” prin intermediul deputatului Peter Bielz care, sustinut de probe materiale, acuza organizatia DITIB de spionaj în favoarea serviciilor turce de informatii, precum si
de urmarire si actiuni de intimidare a resortisantilor kurzi si a unor jurnalisti turci de
opozitie stabiliti în Austria.
In anul 2017, autoritatile germane au dispus
arestarea unor imami simpatizanti ai partidului
“Dreptate si Dezvoltare” în posesia carora au
fost descoperite liste cu persoane suspecte de a
fi sustinatori sau activisti ai retelei conduse de
dizidentul Fethullah Gullen. Liste care urmau a fi
57
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transmise autoritatilor de la Ankara. Cu acest prilej, cotidianul
“Der Şpiegel” publica rezultatele
unei anchete proprii care evidentia faptul ca presedintele Recep Teyyp Erdogan utilizeaza entitatea DITIB ca pe un activ instrument de control asupra diasporei
turce din Europa.
Ştatele Uniunii Europene parcurg, în prezent,
un proces de reevaluare si reproblematizare a
pozitionarii lor fata de raporturile bilaterale sau
colective cu Turcia, iar decizia de înghetare sinedie a negocierilor de aderare, ca si masurile de
restrictionare a prezentei si activitatii islamiste a
clericilor proveniti din Turcia se circumscriu
acestei re-orientari pan-europene. Desigur, co-
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munitatea europeana nu poate
neglija interesele economice si
comerciale în raporturile sale cu
guvernul de la Ankara, dar
aceasta nu va putea sa constituie un argument pentru ignorarea evolutiilor islamizante ale
presedintelui Erdogan, aventurile sale razboinice, preocuparea ostentativa pentru reînvierea si diseminarea
spiritului imperial otoman si carentele pe care
regimul de la Ankara le înregistreaza în ceea ce
priveste respectarea libertatilor si drepturilor
cetatenesti – considerate, în capitalele europene,
tot atatea posibile amenintari de perspectiva la
adresa propriei identitati laice si a propriilor valori de civilizatie si cultura occidentala.
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PATA DE CULOARE

Logica Învierii Domnului
Nimic din ceea ce exista, realitati materiale – fizice, realitati spirituale – extrasenzoriale, notiuni sau concepte, nu exista în afara lui Dumnezeu. El este singurul suport existential. In afara Lui
nu exista nimic si fara de El nu exista nimic. Atributul fundamental al dumnezeirii este infinitatea, iar infinitatea lui Dumnezeu are infinite posibilitati de exprimare – nelasand loc nici
unei alte realitati care sa o margineasca în vre-un fel. In afara
lui Dumnezeu nu exista nimic – pentru ca, pur si simplu – nu
exista un “în afara Lui”. De aceea este Dumnezeu!
Creatia nu este detasata de Dumnezeu – pur si simplu, pentru
ca nimic nu poate fi detasat de infinit. Creatia este, în sine, exprimarea lui Dumnezeu. De aceea creația este infinită ea însăși fiind exprimarea
infinitului Dumnezeu. Şfintele Şcripturi ne spun ca “toate printr-însul s-au facut”, ca El
“Ş-a dat pe Şine Insusi”, si ca “El a zis si s-au facut, El a poruncit si s-au zidit” dar ne
spun si ca “la început era Cuvantul, si Cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvantul”.
Este normal, logic si rational sa fie asa, deoarece orce realitate exitenta trebuie sa aiba
un suport existential iar suportul existential al orcarei realitati este în ea însasi.
Tot Şfintele Şcripturi ne-au descoperit esenta fiintei lui Dumnezeu. Aceasta este cea
mai mare revelatie. Omului nu i s-a descoperit doar lucrarea lui Dumnezeu; ce face,
cum face, unde face, cu cine face, cat face ... ci i s-a descoperit însasi fiinta lui
Dumnezeu.
Dumnezeu este Iubire. Iubirea este singura realitate care se încarca prin daruire.
Iubirea este singura realitate care se exprima doar în jertfa iar forma superioara de
exprimare a jertfei este moartea.

In acest fel întelegem ca exprimarea fiintei lui Dumnezeu este în jertfa infinita iar rodul exprimarii este Creatia. In acest fel întelegem ca toate cate sunt, sunt rodul Iubirii
fiinţiale a lui Dumnezeu. Iubirea Şa fiind ființială și infinită, nu are umbră de egoism si caatare – suportul existential al tuturor – sta permanent în jertfa pentru ca realitatile rodite din jertfa Şa sa existe. De aceea Pslamistul David spune ca “daca îsi vei
întoarce fata Ta toate se vor întoarce în pamant”… adica toate si-ar pierde suportul existential si ar înceta sa mai existe. Cuvantul “daca” folosit de psalmist reda o realitate
ipotetica pentru ca în fapt nu exista posibilitatea ca Dumnezeu sa se retraga din esenta
realitatilor existentiale pentru ca ar însemna ca El însusi sa înceteze sa mai existe. El ar
înceta sa mai fie în jertfa si implicit ar înceta sa mai fie Iubire – Da, El chiar renunta la
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fiinta Şa – renunta sa mai fie Iubire – dar nu într-un interes al Şau ci pentru a exista altcineva – respectiv, realitatile rodite din exprimarea Şa – dar aceasta lucrare existentiala
îl face “sa fie mai Dumnezeu” tocmai pentru ca Iubirea se încarca prin daruire.
Asa descoperim si logica Invierii.
El jertfindu-Şe, daruindu-Şe pe Şine Insusi si oferindu-Şe mortii – fara sa caute o
rasplata egoista – s-a trezit rasplatit cu Invierea, “caci nu era cu putinta a fi tinut sub
stricaciune Incepatorul Vietii …” îmbogatindu-si fiinta prin daruire si nu prin agonisire.
Asa întelegem ca Invierea este rodul rastignirii – dar aceasta nu doar ca, asa cum e logic, învierea poate exista doar dupa moarte ci pur si simplu pentru ca Iubirea nu piere
niciodata si ca Iubirea se încarca prin daruire. Dumnezeu exista într-o permanentă
moarte şi într-o permanentă înviere. Așa se dezleagă și enigmatica zicere biblică
care spune ca cel ce agoniseste pierde iar cel care risipeste castiga.
Pe de alta parte, revenind la ideea fundamentala ca Infinitul Dumnezeu are infinite
posibilitati de exprimare si ca toate realitatile existentiale – materiale, spirituale sau
conceptuale sunt exprimarea fiintiala a lui Dumnezeu – întelegem ca în fiecare realitate
este El însusi exprimat desavarsit, dar si ca în toate deodata si la un loc este exprimat
tot El însusi si tot desavarsit. Fiecare realitate avand felul sau, puterea, harismele sale si
rostul sau. El este exprimat desavarsit si în viata dar si în moarte, si în întuneric si în lumina, si în zambet si în lacrima, si în fericire si în durere, si în concret si în iluzie, si în
viata si în moarte si înmaterie si în spirit, si în urcare si în coborare … nimic neexistand
de sine fara sa-l aiba pe El suport existential. Infinita diversitate da frumusete si sens
existential creatiei.
Infinita lucrare motiveaza dinamica existentiala si vesnicia. Perfectiunea fiintei
dumnezeirii este “atat de perfecta” încat nu-i lipseste nici macar imperfectiunea.
De aceea El are în sine cheia motivatiei existentiale si infinitatea. Ştarea lui Dumnezeu,
ca de fapt si starea creatiei, nu este o lucrare, este pur si simplu este stare existentiala,
dar este o stare care se exprima în lucrare. Insasi iluzia – raportata la suportul sau existential este realitate concreta.
Şi în acest fel gasim logica Invierii.
El este Învierea! “Căci Tu ești Învierea și viața și odihna” ... exprimă gândirea teologica. Caatare chiar ca realitate conceptuala dar si ca realitate concreta-fizica sau
spirituala – Invierea este si ea, în sine, exprimarea desavarsita a Celui Desavarsit. Nu
exista nici o realitate în afara Infinitului. Infinitul Dumnezeu, în infinitele posibilitati de
exprimare, S-a exprimat şi în Înviere ca în oricare realitate existenţială. Hristos
este Dumnezeu dar si Invierea este Dumnezeu. Punct!!!

Hristos a Inviat!
Părintele Gheorghe Colțea – Protopop de Bran-Zărneșți
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Dr. Octavian DUMITRESCU
Vladimir Putin, actualul si cel
mai probabil viitorul presedinte al Federatiei Ruse, ramane un adept al pastrarii unui nivel cat mai ridicat al gradului de pregatire pentru lupta a Fortelor Armate ale tarii sale, chiar daca aceasta
presupune cheltuieli mari la bugetul apararii.
Intrebat, în cadrul conferintei anuale de presa
din 14 decembrie 2017, daca cheltuielile pentru
aparare vor conduce la reducerea cheltuielilor
sociale, acesta a afirmat ca „cheltuielile noastre
militare (ale Rusiei – n.a.) sunt echilibrate ca urmare a câtorva principii”, respectiv trebuie să asigure securitatea şi să nu ducă la colaps economic.
Trebuie spus ca bugetul de aparare al Federatiei
Ruse pe anul 2017 a fost redus cu 2 miliarde
UŞD fata de anul anterior, respectiv de la 46,6
miliarde UŞD la 44,6 miliarde UŞD, potrivit datelor publicate de Global Fire Power (GFP), aspect
confirmat de Vladimir Putin la respectiva conferinta de presa.
Daca pornim analiza de la conditiile în care Federatia Rusa se afla în prezent, putem observa ca
cele mai semnificative probleme de securitate
ale acestei tari sunt în partea sa europeana, la
contactul cu limitele estice ale Uniunii Europene
si ale NATO, doua organisme internationale cu
responsabilitati de securitate în Europa si în lume. In majoritatea celorlalte regiuni - din Asia,
Orient si din nordul arctic - Federatia Rusa si-a
asigurat conditii bune cu tarile care conteaza în
ecuatia sa de securitate. In asemenea conditii,
era de asteptat ca eforturile Rusiei în domeniul
apararii si securitatii sa se concentreze în regiunile sale vestice. In aceasta zona are de aparat
cucerirea sa cea mai de pret - Peninsula Crimeea
-, aici trebuie sa asigure mentinerea unui nivel
ridicat al capacitatii de lupta a fortelor din regiunea Marii Negre si a celor implicate în conflictul
ucrainean, sa sprijine fortele sale din Transnistria si sa controleze eficient regiunile caucaziene
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si baltice, concomitent cu întarirea legaturilor cu
Turcia.
In acest context, mentionam ca au sporit fortele
si mijloacele militare ale Rusiei din regiunea MaArmamente și echipamente ale
Forțelor Armate ale F. Ruse (total)
Categorii de armamente
Forțele Terestre
 Tancuri
 Vehicule blindate de
luptă
 Artilerie autopropulsată
 Artilerie tractată
 Lansatoare de rachete
Forțele Aeriene
 Avioane (total)
 Avioane de luptă
 Avioane de atac
 Avioane de transport
 Avioane de instrucție
 Elicoptere (total)
 Elicoptere de atac
Forțele Navale
 Mijloace navale
(total)
 Portavioane
 Fregate
 Distrugătoare
 Corvete
 Submarine
 Avioane patrulare

2016

2017

+/-

15 398

20 216

+ 4 818

31 298

31 298

5 972

5 972

4 625

4 625

3 793

3 793

3 574

3 794

+ 220

751
1 438

806
1 438

+

55

1 124

1 124

370
1 237
478

387
1 389
490

+

17

352
1
4
15
81
60
14

352
1
6
15
81
63

+2

+ 3
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lor de securitate, a celor preponderent
militare. In primul rand constatam o mare concentrare de forțe armate în zona
2017
Crimeei și în jurul acesteia. După ane1
xarea Peninsulei Crimeea la Federatia Ru1
sa, factorii diriguitori de la Kremlin au
5
acordat o atentie speciala sporirii fortelor
7
si mijloacelor militare din peninsula si
din zonele vecine cu raioanele de conflict
din estul Ucrainei. De altfel, dupa alipirea
7
Crimeei la Federatia Rusa, a început un
proces amplu de reorganizare a fortelor
3
armate din acest teritoriu, care a inclus,
3
pe de o parte, modernizarea fortelor ruse
6
din Crimeea si integrarea fortelor ucrai5
neene ramase în facilitatile de pe teritoriul Crimeei si, pe de alta parte, aducerea
3
3
altor forte din teritoriul Rusiei si comple2
tarea dotarii cu mijloace mai eficiente.

FORȚE ȘI MIJLOACE ALE FEDERAȚIEI RUSE
DISLOCATE ÎN CRIMEEA (Wikipedia, 2017)
Mari unități

Mijloace

Divizia 30 Nave de
Suprafață





Crucișător cu rachete dirijate
Distrugător cu rachete dirijate
Fregate cu rachete dirijate

Brigada 4 Independentă Submarine



Submarine diesel-electrice

Brigada 197 Nave
de Asalt



Nave mari de asalt

Brigada 68 Nave
Apărare de Coastă




Corvete antisubmarin
Puitor de mine marine

Brigada 41 Nave cu
Rachete




Corvete cu rachete dirijate
Navă mică cu rachete

Brigada 184 Nave
Apărare de Coastă





Nave mici antisubmarin
Puitoare de mine marine
Puitoare de mine de bază

Forțe de infanterie
 Brigada 11 Indep. de Artilerie marină și de rachete
Rachete de Coastă
- artilerie de coastă  Brigada 810 Infanterie Marină
 Batalionul 382 Ind. Inf. Marină
Forțe Aeriene Nava-  Regimentul 25 Ind. Elicoptere
le ale Flotei ruse din
antisubmarin
Marea Neagră
 Regimentul 917 Ind. Combinat
 Escadrila 43 Ind. Av. Asalt

rii Negre, cu accent deosebit pe Crimeea, ca s-a
îmbunatatit dotarea cu armamente si echipamente a Fortelor Armate ale Federatiei Ruse în
general, au fost declansate masuri de crestere
capacitatilor de productie ale componentelor
complexului industrial militar al Rusiei, implicand mai nou inclusiv întreprinderile industriale
private din economia rusa. Potrivit Global Fire
Power, efectivele active ale Fortelor Armate ale
Federatiei Ruse au crescut cu 32 000 persoane,
de la 766 055 în 2016 la 798 527 în 2017 si exista cresteri semnificative la unele categorii de
armamente. De exemplu, fata de anul 2016, armata rusa are, în 2017, cu 4 818 mai multe tancuri de lupta, cu 220 mai multe avioane din care
cu 55 mai multe avioane de atac, dar si cu 3 submarine mai mult. Detalii suplimentare, în tabelul
alaturat.

Daca înaintea anexarii, Federatia Rusa
1 Bg. avea dislocate în Crimeea 5 brigazi de nave si 2 baze aeriene în compunerea Flotei
ruse din Marea Neagra, în prezent Flota
rusa din Marea Neagra are 1 divizie nave
de suprafata, 1 brigada de submarine, 4
brigazi si 1 batalion de nave de lupta de
diferite tipuri (vezi tabelul alaturat). In
aceasta situatie, apare un mare semn de întrebare în legatura cu cele 7 submarine existente în
prezent în compunerea Flotei Ruse din Marea
Neagra, despre care nu se cunostea nimic imediat dupa anexarea Crimeei si nici mai tarziu. Concluzia ce poate rezulta este ca aceste submarine
au fost aduse ulterior.
In afara de fortele din Crimeea, Flota rusa din
Marea Neagra mai are forte si în portul Novorossiysk (pe teritoriul Rusiei), din care cea mai importanta este Brigada 184 Aparare de Coasta,
compusa din Divizionul 181 Nave Antisubmarin
(3 nave mici antisubmarin) si Divizionul 170 Puitoare de mine (3 puitoare de mine marine si 2
puitoare de mine de baza).

Comparand cantitativ fortele din cele doua momente rezulta indubitabil concluzia ca Federatia
Complexitatea mare a intereselor geopolitice si Rusa a dislocat în aceasta regiune forte din alte
strategice ale Federatiei Ruse în regiunea Marii districte militare si ca si-a concentrat o buna
Negre ne obliga la o analiza partiala a probleme- parte a eforturilor sale bugetare pentru dotarea
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si pregatirea fortelor din Marea Neagra. Pulsul
Geostrategic a analizat aceasta problematica, iar
în nr. 216 din 20 iunie 2016 sunt prezentate mai
multe detalii privind situatia la aceasta data.
O analiza facuta de Centrul pentru Securitatea
Maritimă Internaţională - CIMSEC -, intitulat
“Constructia s i modernizarea Flotei Rusiei din
Marea Neagră” (Russia’s Black Şea Fleet Bildup
and Modernization, Alex Şchneider, 28 martie
2017) privind situatia actuala a fortelor militare
ale Rusiei din regiunea Marii Negre, releva urmatoarele:
Prin anexarea Crimeei, Federatia Rusa si-a
asigurat capacitati de securitate sporite si o ma- Vladimir Putin semnează o fotografie a bombardierului
TU - 160 M, pe timpul vizitei la fabrica conre libertate de manevra în regiunea Marii Negre nuclear
structoare (Reuters)
si în zonele adiacente;
Din cele prezentate mai sus, acest aspect decur Fortele Flotei ruse din Marea Neagra reprege
foarte clar, cel putin prin prisma vizitelor rezinta, în anul 2017, 21 la suta din totalul navelor
maritime ruse si 10 la suta din submarinele Ru- cente facute de presedintele rus Vladimir Putin
la diferite institutii industriale si militare, presiei;
cum si prin masurile ordonate de acesta în toam In Crimeea sunt dislocate 90 la suta din forna anului 2017. Programul de stat (SAP) pentru
tele Flotei ruse din Marea Neagra, în timp ce por- achiziţii de armamente al Rusiei pentru 2411tul strategic Şevastopol gazduieste 80 la suta iar 2424 prevede alocarea pentru Flota rusa din Maportul Feodosia 9 la suta din tonajul total al rea Neagra a unui buget de peste 112 miliarde
acestei flote;
euro pentru achizitia a 18 nave de lupta noi si
 La momentul publicarii analizei, Flota rusa pentru modernizarea facilitatilor din bazele nadin Marea Neagra avea în compunere în princi- vale Şevastopol si Novorossiysk, sporind astfel
pal 45 nave de razboi si 7 submarine, ceea ce re- capacitatea operationala a fortelor flotei ruse.
prezinta o forta combativa consistenta, sustinuta Programul va fi continuat de un altul asemanade forte numeroase de aviatie, rachete, infante- tor, pentru 2018 - 2025.
rie marina si artilerie de coasta, precum si de o In acest context, unele informatii curente se relogistica adecvata.
fera la realizarea celui mai puternic submarin


Trebuie sa subliniem, totodata, ca o buna parte
din navele existente în dotarea Flotei ruse din
Mare Neagra au o vechime considerabila, unele
fiind construite în anii 1985 - 1990 sau chiar mai
demult, cu exceptia a 6 submarine (din cele 7), 3
fregate si 2 corvete cu rachete dirijate care au
fost construite în perioada 2014 - 2016. In aceste conditii, este de asteptat ca procesul de modernizare a Flotei Federatiei Ruse din Marea
Neagra sa continue cu mai multa forta, ceea ce
va presupune o atentie sporita a factorilor decidenti de la Kremlin si eforturi bugetare si economice substantiale.
64

nuclear cu rachete balistice al Rusiei, din clasa Borei II, cu numele Kneazul Vladimir, care ar
urma sa fie introdus în dotarea Fortelor Navale
ruse în anul 2018. Fata de submarinele din
aceasta clasa, noul submarin va fi înzestrat înca
4 lansatoare de rachete, va avea mijloace acustice perfectionate si un nivel mai redus de zgomot,
alaturi de alte îmbunatatiri tehnice. Şubmarinul
va fi dotat cu rachete balistice intercontinentale
(ICBM) Bulava, fiind capabil sa aiba pana la 20
asemenea rachete. Varianta îmbunatatita a submarinului Borei va putea sa lanseze 96 - 200 focoase de lupta hipersonice independente, fiecare
de 100 - 150 kilotone. Cele mai noi submarine
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nucleare ruse din clasele Borei - A si Yasen - M
vor fi în curand “invizibile” pentru sonarele submarinelor, navelor şi avioanelor anti-submarin
ale NATO arată Mikhail Klikushin (observer.com,
9 iunie 2017), citand publicatia rusa Izvestia.
Aceasta calitate a viitoarelor submarine s-ar datora unor noi sisteme si echipamente si, cel mai
important, noilor pompe cu zgomot extrem de
redus folosite pentru circulatia lichidelor de racire a reactorului si a sistemelor si echipamentelor submarinului si pentru umplerea cu apa a
tuburilor de lansare a rachetelor înainte de tragere.
De asemenea, Federatia Rusa intentioneaza sa
producă un nou avion de bombardament
strategic supersonic care să fie folosit de fortele nucleare ruse. Potrivit Reuters (25 ianuarie
2018), este vorba de TU-160M, al carui contract
a fost semnat în ianuarie 2018, pentru 10 bombardiere nucleare TU-160M (cod NATO Blackjacks), în valoare de 15 miliarde ruble (269
milioane UŞD) cu livrare pana în anul 2027.
Acest avion poate sa fie armat cu 12 rachete de
croaziera sau 12 rachete nucleare cu raza mica
de actiune, dar bombardierul are o raza de actiune de 12 000 km (7 500 mile) fara alimentare
în aer. Este posibil ca versiunea bombardierului
TU - 160 existenta în dotare deja sa fi zburat de
la bazele din Rusia pana în Şiria pentru bombardarea fortelor opozante presedintelui sirian,
Bashar al-Assad, dupa cate se pare, fara ca zborul sa fie detectat de mijloacele de cercetare ale
altor tari.
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nave de mare capacitate, multifuncţionale.
Concret, este vorba de vasul Ivan Gren (proiect
11711) destinat pentru debarcarea trupelor şi
armamentelor ori pentru transportul şi debarcarea elementelor de logistică necesare trupelor în
operatii. Potrivit unui material semnat de Alex
Gorka - More Military More Sanctions Please, 16
decembrie 2017 - acest vas a navigat deja în Marea Baltica, la 30 noiembrie 2017. Nava are un
deplasament de 6 600 tone, poate ambarca pana
la 13 tancuri grele de lupta sau 36 transportoare
blindate si 300 infanteristi marini si poate naviga pana la 4 000 km. In loc de forte si mijloace,
vasul poate transporta 1 500 tone cargo. Initial
planul prevedea realizarea a 6 astfel de nave,
dar s-a renuntat la aceasta prevedere în favoarea construirii a 2 asemenea vase noi. O noua
versiune acestui vas, cu un deplasament total de
14 000 - 16 000 tone, ce ar putea transporta 500
- 600 infanteristi marini, ar putea fi construita în
2018. Ambele variante au în dotare diferite armamente de aparare: sisteme de rachete portabile suprafata - aer (ŞAM), sisteme de rachete
multiple, un tun naval de 76 mm (AK-176), 2 mitraliere grele de 14,5 mm. Vasul are capacitate
de apuntare a unui elicopter, precum si un hangar pentru 2 elicoptere de transport si asalt. Data fiind importanta geopolitica si strategica a
Marii Negre, este posibil ca unul din aceste vase
multifunctionale sa intre în dotarea Flotei ruse
din Marea Neagra.
Desigur ca exista multe aspecte care vin în sprijinul tendintei de crestere a capacitatii de lupta a
Flotei Federatiei Ruse din Marea Neagra, de modernizare a capacitatilor combative ale acesteia.
Pe termen mediu si lung, misiunile acestei flote
probabil nu se vor schimba drastic si vor fi sustinute prin finalizarea Programului de stat pentru
achiziţii de armamente al Rusiei pentru 24112424 (ŞAP - 2020) si prin continuarea acestuia
cu ŞAP - 2025, ceea ce asigura continuitatea tendintei de crestere si modernizare a capacitatilor
combative ale flotei.

Eforturile principale ale Federatiei Ruse se vor
concentra în continuare, probabil, în regiunea
Alta ambitie a Federatiei Ruse se refera la cres- Marii Negre, unde se regasesc principalele inteterea capacitatii de transport pe mare si de asalt, rese geopolitice si geostrategice ale acesteia.
prin introducerea în dotarea flotelor sale a unor Ştudiul Centrului pentru Securitatea Maritima
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Internaţională - CIMSEC amintit mai sus arată că,
în principal, misiunile Flotei Federatiei Ruse din
Marea Neagră constau în „protejarea Zonei
Economice Exclusive a Rusiei în Marea Neagră,
securizarea navigaţiei şi liniilor maritime de comunicaţii, exercitarea controlului militar şi politic
în regiune, promovarea şi protecţia intereselor
economice şi de securitate ale Rusiei în Marea
Neagră şi în Marea Mediterană, precum şi în zonele adiacente acestora, sprijinul altor flote ruse
care operează în Marea Mediterană, precum şi
menţinerea dominaţiei militare în detrimentul
pericolelor percepute din partea SUA şi NATO în
Marea Neagră”. Această poziție a Federației Ruse
devoaleaza intentia Rusiei de a fi mai mult prezenta în plan international, oriunde pe marile si
oceanele lumii, ceea ce va constitui o noua provocare pentru ŞUA si aliatii lor din NATO, dar si
posibile animozitati între Rusia si acestia. Concomitent, este tot mai posibil ca Federatia Rusa sa
actioneze si ca un partener de securitate al Aliantei în operatii îndreptate
împotriva
amenintarilor regionale si trans regionale
cum sunt terorismul,
traficul de orice natura
sau pirateria.
Cu certitudine, Federaţia Rusă a devenit un
actor semnificativ în ecuaţia de securitate
globală şi, cu deosebire în regiunea Mării Negre. Opiniile apărute după dispariţia imperiului sovietic, în cercurile cancelariilor occidentale privind decăderea Rusiei din primplanul relaţiilor internaţionale nu s-au adeverit pe deplin, deşi a existat un recul semnificativ imediat după evenimentele din anii
1990 - 1991. Rusia urmăreşte permanent să
revină la dimensiunea rolului avut anterior
acelor evenimente şi, după cât separeu, este
aproape să-şi vadă planul realizat. Oricum,
Federaţia Rusă este un actor de securitate
global care poate afecta echilibrul internaţional de securitate în detrimentul păcii mondiale şi regionale, interesele ţărilor riverane
frontierelor sale, în special în regiunea Mării
Negre, precum şi faţă de SUA, NATO şi UE ca
actori globali de securitate.
66

Paul SĂNDULESCU
Recent s-a încheiat
Conferinta pentru Şecuritate de la Munchen
(CŞM).

Promovata cu foarte
multa pompa în fiecare an, ca si Forumul Economic de la Davos – totusi, Conferinta de la Munchen chiar este cea mai mare conferinta internationala pentru problemele de securitate, în
acest an adunand aproximativ 600 personalitati
politice, diplomatice, militare, stiintifice, de afaceri si sociale din 70 tari - îsi justifica ea asteptarile si existenta? Şa facem o scurta prezentare si
vom trage concluziile la sfarsit. Şau se vor trage
singure.
CŞM îsi are originea în Germania anului 1963,
la momentul în care lumea era polarizata de cele
doua blocuri militare, NATO si Tratatul de la
Varsovia, iar un nou conflict mondial, devastator
pentru ca în mod sigur ar fi fost nuclear, era mai
probabil decat niciodata. Initiatorul CŞM s-a numit Ewald-Heinrich von Kleist-Şchmenzin
(editor, fost ofiter în Wermacht, dar implicat activ în rezistenta împotriva lui Adolf Hitler), iar
scopul declarat al organizarii conferintei a fost
acela de a preveni un alt asemenea conflict. Şi s-a
transpus în motto-ul extrem de lipsit de substanta al acesteia, pastrat pana în ziua de astazi,
"Pace prin dialog". Prima conferinta s-a numit
Internationale Wehrkundebegegnung / Munchner Wehrkundetagung si la ea au participat 60
de persoane.
La început si pe parcursul primei decade, participarea se reducea la reprezentantii ministerelor
apararii ale tarilor membre NATO. De aceea era
supranumita "întalnirea familei transatlantice".
Dezbaterile se concentrau pe geopolitica occidentala comuna în timpul Razboiului Rece, dar
erau adesea încinse. Ca si acum.
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Odata cu încheierea Razboiului Rece - eu consider ca Razboiul Rece nu a încetat nici un moment, ci a intrat într-o stare de latenta, care a
adormit vigilenta post-modernistilor liberali occidentali, lasandu-i sa se concentreze asupra a
cu totul altor agende; dar pentru ca este
"trendy" sa fii "politicaly corect" si ca sa simplificam lucrurile, hai sa folosim parerea aceasta –
deci, odata cu încheierea Razboiului Rece, atat
Ewald von Kleist (fondatorul conferintei), cat si
Horst Teltschik (succesorul sau la presedintie),
au decis sa invite reprezentanti si ai unor tari
care nu facusera pana atunci parte din lagarul
occidental, mai exact din Europa Centrala si de
Est si chiar din Federatia Rusa. Poate în idea extinderii UE si a NATO. Cu trecerea anilor, CŞM sa deschis si mai mult, catre reprezentanti si personalitati din tarile semnificative pe arena mondiala.
In speranta iluzorie ca aducerea oponentilor la
aceeasi masa îi va conduce catre un numitor comun care ar elimina insecuritatea – deziderat
care nu s-a realizat niciodata, în principal pentru
ca interesele marilor puteri nu coincid, anumite
momente de calmitate doar mascand latenta
tensiunilor – deci, odata cu largirea cercului s-a
pierdut frontul comun occidental al coincidentei
obiectivelor primare. Astazi, la Conferinta, în
afara tarilor membre NATO si ale UE participa si
Rusia, China, Brazilia, India, tarile Orientului
Mijlociu.
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tul, conflictul se perpetueaza indefinit, cu
pierderi masive pe toate planurile si pentru toate partile implicate, existand si perspectiva escaladarii prin atragerea si altor actori. Vezi Şiria.
Deci, calea de prevenire si mai ales de rezolvare
a oricarui conflict este doar dialogul care permite negocierea. Existenta cailor de comunicare
este imperativa. Daca din anumite motive politice acestea nu sunt mentinute între partile conflictuale, în caz de necesitate sunt cautate si redeschise prin caile institutionale consacrate. Asa
ca, dupa parerea mea, Conferinta de Şecuritate
de la Munchen este o mare bula politica, destul
de asemanatoare bulei financiare: prea multa
încredere în posibilitatile sale poate conduce la
rezultate dezastruoase.
De foarte mult timp, inteligentia occidentala
post-modernista se autosugestioneaza, neluand
lucrurile asa cum sunt (deci, nelucrand cu realitatea), ci gandind ca ele sunt si evolueaza asa
cum ar vrea ea sa fie. Cateva din consecintele
actuale directe? Lipsa semnificatiei UE în politica regiunii, pierderea încrederii propriilor populatii, crearea Califatului Islamic, invazia migrantilor musulmani asupra Europei, Brexit-ul,
agresivitatea Rusiei asupra Europei si avansul ei
în Orientul Mijlociu.
Cresterea constanta a populatiei globului este
un fapt cert si palpabil. Dar, idealul postmodernist al "unitatii prin diversitate" în perspectiva unei guvernari mondiale centralizate
este o utopie. Şau ca sa o spunem mai franc, dar
mai putin "corect politic", este o mare prostie.
Poate ca în anumite conditii ideale sau chiar mai
putin ideale, într-un termen mai îndelungat,
acest deziderat ar putea fi realizat si oamenii ar
putea trai în toleranta reciproca. Poate... Dar,
existenta Islamului face acest lucru imposibil.
Datorita doctrinei religios-ideologice a acestei
credinte radicale, pacea universala si "unitatea
în diversitate" se poate realiza doar dupa ce întreg globul va fi musulman. Deci, în perspectiva,
doar aceasta "unitate în diversitate" poate fi posibila.

Şa fie foarte clar: obiectivele conflictuale exista
si vor continua sa existe. Atunci cand acestea
devin acute, iar caile de negociere sunt epuizate,
daca nu intervine un puternic factor exterior
descurajator, se ajunge invariabil la conflict. Dar,
întotdeauna trebuie sa existe cai de comunicare, Toate statele, si aici am în vedere în special maatat în faza de latenta, cat si pe timpul conflictu- rile puteri, îsi au obiectivele foarte bine definite
lui deschis. In lipsa acestora si a presiunilor, da- si urmaresc cu mare perseverenta îndeplinirea
ca una din parti nu îsi înfrange radical oponen67
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lor. Planurile sunt facute pentru perioade mari
de timp si le sunt alocate resurse imense. Au la
dispozitie canalele diplomatice pentru negocieri
si un întreg esafodaj institutional international,
în frunte cu Organizatia Natiunilor Unite. A crede
ca obiectivele statelor pot fi modificate în urma
unei simple întalniri la o conferinta privata/
independenta este o imensa naivitate. De altfel
nici una dintre Conferintele de Şecuritate de la
Munchen nu a avut un rezultat concret. Iar cel
din acest an cu atat mai putin.

Deutsche Welle a conchis fara retineri ca, dupa
trei zile de declaratii contradictorii, izolate si ireconciliabile, un lucru pare foarte clar: toate indiciile converg spre o continuare conflictuala si ca
diplomatia a ajuns la capatul drumului. Cel mai
evident acest lucru a fost chiar în ultima zi a
CŞM, cand premierul israelian Benjamin Netanyahu, ministrul de externe iranian Mohammad
Javad Zarif si ministrul de externe saudit Adel
bin Ahmed Al-Jubeir au schimbat învinuiri reciproce. Şi cum Wolfgang Ischinger, presedintele
Motto-ul Raportului prelimar al CŞM 2018 a CŞM, afirma ca conferinta oficiala este doar varful iceberg-ului, ne dam seama ce zace în adanfost "Pe marginea prapastiei - şi înapoi?" pentru
ca organizatorii au identificat corect principalele curi!
amenintari la adresa ordinii internationale: ten- La Conferinta pentru Şecuritate de la Munchen
siunile dintre ŞUA si Coreea de Nord, cele dintre din acest an au participat mai mult de 30 de sefi
Iran si Arabia Şaudita, instabilitatea din Orientul de state si guverne si peste 100 ministri de exMijlociu, tensiunile dintre NATO si Rusia, conflic- terne si ai apararii. Printre cei marcanti s-au nutul din Ucraina, expansiunea chinezeasca în Ma- marat Jean Claude Juncker – presedintele Comirea Chinei de Şud, riscul renuntarii la Tratatul siei UE, Antonio Guterres – secretarul general al
INF si la alte tratate de control al înarmarilor, ONU, Theresa May - premierul Marii Britanii, Şeriscul razboiului ciberbetic, amenintarea conti- bastian Kurz – cancelarul austriac, Benjamin Nenua venita din partea islamistilor jihadisti. Ras- tanyuahu – premierul israelian, Petro Porosenko
punsul la întrebare a venit din partea postului – presedintele ucrainean, Mark Rutte – premiegerman de radio Deutsche Welle, la încheierea rul olandez, Mateusz Morawiecki - premierul poconferintei, tot sub forma unei întrebari: lonez, Haider al-Abadi – premierul irakian.
"Conferinţa de Securitate de la München – sfârşi- La nivelul ministerial au fost prezenti James
tul diplomaţiei?" Plecând de la ideea că CŞM re- Mattis - secretarul american al apararii, Herbert
flecta starea curenta a lumii si de la constatarea McMaster – consilierul presedintelui ŞUA pentru
ca evenimentul din acest an a fost marcat de acu- Şecuritatea Nationala, John Şullivan – secretarul
zatii reciproce, deci exact polul opus al unei cola- adjunct al apararii, Dan Coats – directorul Inforborari sau macar al înghetarii diferendelor, se matiilor Nationale, Jens Ştoltenberg – secretarul
poate trage concluzia ca ne putem afla la un pas general al NATO, Federica Mogherini – înaltul
de un conflict major? Cu certitudine, ne aflam în reprezentant pentru afaceri externe al UE, Şerplina incertitudine.
ghei Lavrov – minstrul rus de externe. Delegatia
rusa a fost cea mai numeroasa anul acesta.
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Au existat mai mult de 30 de grupuri de discutii
si peste 1.000 de discutii bilaterale. Atentia a
fost centrata pe viitorul politicii externe si de
aparare a UE, pe starea relatiilor trans-atlantice,
pe amenintarea la ordinea liberala (de fapt, post
*Nicolae ȚÎBRIGAN
-modernista) internationala, pe situatia politica
din Orientul Mijlociu, pe amenintarea jihadismu- Acum câteva zile, pe site-ul think tank-ului
Center for European Policy Analysis (CEPA)
lui islamic si pe controlul înarmarilor.
fusese publicată o analiză semnată de Corina
Deci, participare si preocupari serioase!
Rebegea (fellow-in-residence) despre dispaConcluzia.
riţia trolilor pro-Kremlin din mediul de sociRezultate palpabile ale Conferintei pentru Şe- alizare Facebook de limbă română şi migraţia acestora spre reţele sociale alternative –
curitate de la Munchen? Zero.
VK (VKontakte). „Aceasta pare să facă parte
Isi vor modifica marile puteri si puterile regio- dintr-o migraţie mai largă de pe Facebook pe
nale obiectivele geo-strategice ca urmare a dis- VK, răspândită la nivel mondial de către dicutiilor de acolo? Nu.
verse grupări de extrema dreaptă, naţionaIn urma desfasurarilor lucrarilor, va fi anul liste şi anti-occidentale”, se mai spune în
analiză, ceea ce bineînţeles m-a determinat
acesta mai sigur? Nu.
să pun întrebarea „Perit-au trolii proDin cate rezulta, Conferinta pentru Şecuritate Kremlin de pe Facebook?”, parafrazându-l pe
de la Munchen este mai degraba o platforma uti- cunoscutul istoric român. Şi dacă da, de când
la pentru învinuiri reciproce si declaratii. Intere- au început să piară? De ce? Ce s-a întâmplat
santa si mai ales semnificativa mi s-a parut cea a cu ei după imigrarea pe VK? etc. Acestea fiind
lui Şigmar Garbler, adjunctul lui Angela Merkel, doar câteva întrebări la care voi încerca să
potrivit careia Germania refuza sa îsi creasca găsesc răspunsuri plauzibile.
cheltuielile destinate apararii la nivelul de 2%
convenit între tarile membre NATO, bazandu-se Trolul favorit
pe apararea comuna a UE. Hmmmmm.... Care Nu stiu cum voi, dar eu mi-am gasit trolul preaparare comuna? Care Uniune Europeana?
ferat. E unul dintre multimea de anonimi exaltati
de pe Facebook si-si spune Alexe Fedot (uneori
Asta în conditiile cresterii
incertitudinilor si riscurilor
din vecinatatea imediata a
Uniunii Europene si a
cresterii de catre Rusia a
cheltuielilor militare.
Asteptam si propriul raport final al Conferintei
pentru Şecuritate de la
Munchen – 2018, da nu
cred ca va fi necesara o revenire asupra celor scrise
mai sus.

*Nicolae Țîbrigan este licenţiat în Sociologie la Universitatea din Bucureşti, absolvent al masterului de Studii de securitate din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. În prezent este înscris la Şcoala doctorală de Sociologie.
Începând cu 2413 devine asistent de cercetare la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei
Române.
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tin), precum si limbajul agresiv, cu naratiuni
xenofobe si antisemite l-au aruncat pe Fedot la cosul de gunoi al Facebookului. Pentru a evita numeroasele blocari primite din
partea altor utilizatori, trolul nostru începuse sa utilizeze „tehnica print screen-ului”.
Mai exact, orice postare de-a sa raportata si
blocata de Facebook, era copiata în print
screen si urcata din nou sub forma de imagine, dar de data aceasta însotita de link-uri
catre alte postari si articole de pe Şputnik.md, RT, ActiveNews.ro, Nationalisti.ro
etc.
Daca la început noua tactica a lui Fedot dadea roade, totul s-a sfarsit odata implementarea algoritmului pentru a combate fenomenul de hate speech pe Facebook. Practic,
algoritmul depista cuvinte-cheie care „nu
respecta standardele comunitatii” Facebook, urmand mai apoi ca postarea/contul sa
fie blocat pana la verificari ulterioare.
Noul algoritm i-a scos din pepeni pe trolii si
postacii pro-Kremlin din Romania, mai ales
pe Alexe Fedot, care se tot plangea pe pagiSursa: Facebook
na sa ca este blocat pentru folosirea unor
si Алексей Федотов). Despre el nu avem cum sa termeni injuriosi la adresa evreilor.
cunoastem prea multe, decat ca ar avea resedin- Ce-a facut Fedot? A „emigrat” pe reteaua VK sub
ta în Moscova (ar mai vrea el) si ca foloseste acelasi nume – Alexe Fedot. Chiar daca aici are
adresa alexe.fedot@yandex.ru pentru a se loga si un numar mai mic de prieteni (circa 120) fata de
a-si rostogoli minciunile, dezinformarile si cei 1278 de pe Facebook, aici Fedot este liber sa
memeurile caraghioase pe grupuri de discutii.
aduca injurii la adresa everilor, masonilor si
Temele sale predilecte graviteaza în jurul a ca- „Noii Ordini Mondiale” pentru ca poate si pentru
torva „adevaruri alternative
prefabricate”: statele europene sunt controlate de sionismul international, al treilea
razboi mondial e inevitabil,
Rusia va fi invadata de
„stapanii lumii”, Putin nu face
altceva decat sa se apere, Rusia – stavila împotriva expansionismului si globalismului
american etc.
Postarea lui Alexe Fedot pe grupul NU VREM SA LUPTAM IMPOTRIVA RUSILOR

Toata aceasta logica simplista
si caduca: „Imperiul raului” (ŞUA) vs. „Rusia antimasonica” (personificata prin Pu-

Viziunea lui Alexe Fedot despre SUA (Barack Obama) şi Rusia (Putin)
Sursa: Facebook
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ona cat de putin despre posibilul control al acestei retele de
catre serviciile secrete rusesti.

Exemple de comentarii pe VK încurajate de promotorii dezinformărilor proKremlin
Sursa: VK

„Bine ati venit pe strada noastra”, pare ca spun omuletii
verzi ai lui Putin interesati sa-i
monitorizeze pe „rebelii” romani si grupurile lor de discutii
de pe VK. Acestia sunt atat de
naivi, încat neglijeaza toate relatarile controversate legate de
aceasta platforma de socializare: de la nerespectarea drepturilor de autor (filme, documentare si muzica piratate), coordonarea unor atacuri cibernetice DDoŞ, si pana la oferirea
unui control direct guvernului
rus. Trecutul VK este tot atat
de controversat ca si povestea
fondatorului Pavel Durov –
omul FŞB-ului.

ca VK e un fel de „Est Şalbatic” al platformelor de Conform noului decret, Kremlinul interzice VK
socializare. Problema e ca postarile sale au un sa divulge orice colaborare cu serviciile secrete,
obligand platformele de socializare (Telegram,
impact insignifiant.
VK sau altele) sa le ofere acces la distanta. De
Aici Fedot se plange ori de cate ori este rapor- asemenea, decretul interzice în cadrul acestor
tat si îsi „alimenteaza” contul de Facebook cu operatiuni utilizarea de softuri si programe care
diverse memeuri create de „prietenii de suferin- nu se afla pe teritoriul Federatiei Ruse.
ta”, sau chiar direct, de laboratoarele de propaCeea ce trebuie sa stiti e ca atunci cand va faceti
ganda ale Kremlinului.
un cont pe VK, va expuneti unor pericole inimaVK – „viviera” trolilor și a gunoiului informa- ginabile. Toate datele dvs. personale vor fi stocațional
te în servere accesibile direct silovicilor lui Pu„Revolta trolilor pro-Kremlin” fusese anuntata tin. Şi atunci sa nu va plangeti ca vi s-au infectat
în octombrie 2017 chiar pe site-ul de propagan- calculatorul sau smartphone-ul.
da Şputnik.md, cand tot mai multi utilizatori blo- Tactici ale Kremlinului
cati pe Facebook puteau sa refuleze liber pe VK
orice tip de frustrari, unele sfidand chiar bunul Ce-si propun trolii pro-Kremlin, dospiti în
simt si logica elementara. Totul în numele „viviera” VK? Nimic altceva decat sa-si „încarce
„libertatii de exprimare” si împotriva „societatii bateriile” si sa-si „alimenteze” contul de FB redeschise” (desi ma îndoiesc ca acestia sa fi citit cent deblocat cu continut dezinformator, conmacar o pagina din „Şocietatea deschisa si dus- form rigorilor însusite pe VK. Avantajul pentru
troli e ca noua platforma îi pune în legatura dimanii ei” de Karl Popper).
recta cu „mecanismele Kremlinului”, învatand
Acestia se plang ca Facebook s-ar afla sub con- astfel direct de la sursa noi tehnici si naratiuni
trolul direct al CIA si ŞRI, si ca singura solutie ar de propaganda. Tot de aici, unii din ei pot fi
consta în „migrarea în masa” a tuturor utilizato- „recrutati” online în vederea demararii unor
rilor ce vor sa „discute” liber pe VK, fara a menti- campanii de sprijin, dezinformare sau propagan71
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Îndemn la constituirea unui partid extremist în România
Sursa: VK

da în limba romana pentru publicul din Romania Trolii pro-Kremlin din Romania si asa-numitii
si/sau R. Moldova.
„utilizatori convinsi” (sau „idiotii utili”) nu disNu putem momentan enunta un numar aproxi- par în urma blocarilor repetate de pe Facebook.
mativ de utilizatori pe VK vorbitori de limba ro- Ei îsi cloneaza conturile pe retele alternative,
mana. Chiar daca datele de pe Alexa sugereaza cum ar fi VK. Daca aveti un trol preferat care a
ca VK este cea mai accesata platforma de sociali- devenit cam „inactiv” în ultimul timp, nu dispezare din Rusia (depasind Odnoklassniki), situan- rati. Cel mai probabil ca-l veti gasi înfuriat pe VK.
du-se pe locul 14 mondial dupa trafic (din Top Asa i-am descoperit si pe Alexe Fedot, Beatrice
500 site-uri) cu 460 milioane de conturi, algorit- Mcartney si altii. Nu cred ca toti acestia s-au reumii de calcul difera, iar datele sunt irelevante în nit într-un „centru al excelentei” în trolling si nici
ca ni se pregateste o „vendetta” speciala din paraceste conditii.
tea Kremlinului si a trolilor suparati. Lucrurile
In regiunea Marii Negre, VK a pierdut din clasa- stau mult mai simplu.
mentele de popularitate mai ales în Ucraina
(dupa interdectia retelelor sociale rusesti ca par- Daca vom citi printre randuri toate motivele
te a sanctiunilor economice), în R. Moldova si din cauza carora trolii si convinsii au „migrat”
Estonia, unde VK detine locul 4, în Romania si temporar pe VK, vom constata doar regrete si
Letonia locul 5 si locul 7 în Lituania. In Germania indignari. „Revolta” lor pare mai degraba o autosi Ştatele Unite, VK e situat pe locurile 9 si res- izolare de la un „ocean” (FB), cu resurse practic
inepuizabile, la un „acvariu rusesc” (VK) cu pespectiv 96.
tisori mici, dar care-ti ofera posibilitatea sa
Utilizatorii din Romania ar reprezenta aproxi- arunci undita de cate ori vrei sau sa utilizezi si
mativ 1.4% din total, ceea ce în cifre nominale ar dinamita. Rezultatul va fi unul sub orice astepfi echivalent cu 6,4 milioane de conturi – o cifra tari: pana în 10 like-uri si circa 100 de prieteni
controversata în conditiile în care la o simpla care oricum împartasesc aceleasi idei. „Pe VKoncautare pe VK nu poti descoperi decat circa 2 takte am întâlnit oamenii care încă mai doresc să
500-3000 de conturi din Romania si ca multi gândească cu capul din dotare şi care încă mai ţin
dintre acestia nu sunt vorbitori de limba rusa. ridicat drapelul BUNULUI SIMT şi al NORMALITAMai mult, n-au cum sa existe milioane de conturi TII! CE POATE FI MAI MINUNAT?”, declara trolul
din Romania pe VK în conditiile în care acest site Cristy Mc într-un material de propaganda de pe
nu intra nici macar în clasamentul top 50 cele Şputnik. Şa nu uitam ca „normalitatea” lor pe FB
mai vizitate site-uri ale internautilor romani.
era sa instige la ura, sa distribuie memeuri xenofobe, antisemite si chiar rasiste, sau sa rostogoÎn loc de concluzii…
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leasca materiale propagandistice. Acum pe VK îngrijoram, ci de capacitatea acestora de a se înau acest drept, dar si-au pierdut fanii. Ce vor ale- toarce pe FB sub alte pseudonime cu noi materige pana la urma?
ale de propaganda pro-Kremlin si dezinformari
Pentru fiecare din ei, conturile de FB au ramas preluate direct „de la sursa”. De Deepfake ar treun „Paradis” din care au fost izgoniti, dar asta nu bui sa ne îngrijoram, nu de disparitia trolilor pro
-Kremlin. Urmeaza sa vedem.
înseamna ca nu se vor întoarce.

Nu de „conservarea” lor pe VK ar trebuie sa ne Pana atunci asteptati-i, criminalii în serie întotdeauna se întorc la locul faptei.

73

74

Pulsul Geostrategic, Nr.255,256, Marţi 20 Martie 2018

www.ingepo.ro

Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

Arma individuala de baza era Pusca de asalt a
fabricii de arme din Şaint-Etienne (FAMAŞ - Fusil d’Assalt de la Manufacture d’Armes de SaintEtienne), care este model
GIAT F-1 calibru 5,56 mm,
sau GIAT F2 calibru 7,62
mm. Fabrica de arme din
Şaint-Etienne s-a închis în
anul 2002, dupa ce a produs mai mult de 400.000
de arme, care sunt acum
stocate sau folosite de Garda nationala si unitatile de
politie.
In anul 2014 Ministerul
Apararii francez a organizat licitatie pentru 90.000
de pusti si carabine, în vederea dotarii armatei franceze, iar în august 2016, sa anuntat ca a fost selectata pusca HK416F, care
prin achizitia anuala a cate 16.000 de bucati, vor
înlocui arma FAMAŞ, numarul total achizitionat,
de pusti Koch HK416F(F - versiune franceza), va
fi de 90.000 - 102.000

Proiectul Şcorpion francez a început chiar mai
devreme decat celelalte proiecte Şcorpin din
ŞUA, Germania si Regatul Unit, acest proiect a
început în anul 1996, odata cu încheierea unui
contract între Directia Generala pentru Armamente si compania Thomson CŞF (acum Thales),
pentru un nou echipament, denumit, atunci, Armele sunt dotate cu aparate de vedere pe
echipament de lupta si debarcare, care “îi va ofe- timp de zi si de noapte, care au capacitatea de a
rii soldatului o capacitate de lupta îmbunatati- transmite digital în timp real, obiectivele vizualizate, prin intermediul retelei de comunicatii. Şista”.
temul video îi permite soldatului sa vada si sa
Şistemul a fost testat doi ani, apoi în anul 2001, execute foc “dupa colt”.
DGA a invitat firmele Şage, GIAT si Thales sa paricipe la acest proiect, în martie 2004, firma se- Proiectul Şcorpion cuprinde si dezvoltarea si
lectata, Şagem, a primit contract pentru sistemul fabricarea de transportoare si masini blindate
denumit felin 1 care are 24 kg si include arma- pentru cercetare si infanterie acestea fiind :
ment individual, munitii, sursa energetica pen-  Griffon VBMR ( Masini Blindate Multi rol;
tru 24 de ore, alimente, apa si alte provizii. Fiecare soldat va fi echipat cu radio (voce si date)/  Jaguar EBRC, vehicul pentru recunoastere si
GPŞ, sistemul felin mai cuprinde un computer cercetare prin lupta.
portabil, haine de lupta, casca balistica care este In cadrul proiectului Şcorpion vor fi livrate ardotata cu oculare de vedere, sistem optronic cu matei franceze, în perioada 2018 - 2025, 1.722
intensificator de lumina, aparat de fografiat si de transportoare Griffon si 248 masini de lupta
doua ecrane LED, fiecare de 3 cm2 , iar la banda Jaguar EBRC, primul în anul 2020, iar apoi pana
de sustinere este dotata cu un osteofon (sistem în anul 2025, înca 125 de asemenea vehicule.
elecroacustic care transmite sunetele exterioare
Prezentat de Cornel VAIDA
în urechea interna prin intermediul sistemului
osos al capului).
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de infanterie sa poata atinge standardele de performanta atunci cand efectueaza diverse sarcini
operative, trebuie sa fie reduse ca volum, cu greutate cat mai mica, consum energetic
mic, flexibile si adaptabile la situatiile
si cerintele misiunii.

Inca de la sfarsitul razboiului rece, sarcinile
fortelor armate germane (Bundeswehr) s-au
schimbat de la simpla aparare a teritoriului de
stat al Republicii Federale Germania si a statelor
aliate la misiunile internationale cu si fara mandat ONU.
Proiectul Şcorpion german, intitulat Infanterist
der Zukunft– IDZ (Infanteristul - soldatul - viitorului), este programul de modernizare german
pentru infanterie si serveste pentru îmbunatatirea echipamentului personal de lupta al infanterie din Bundeswehr. Responsabilul sistemului de
ansamblu a producatorilor de elemente, ale proiectului pentru infanteria viitorului, este producatorul pentru tehnica de aparare Rheinmetall
din Bremen, iar din anul 2012, sistemul este cunoscut sub denumirea “Gladius” (Şabie - în limba
latina) si este destinat actiunilor militare, operatiunilor de mentinere a pacii si umanitare în
orice conditii de teren sau zone. Dotata cu acest
sistem infanteria germana, are capacitatea de a
rezista cu succes amenintarilor care sunt impuse
de razboiul simetric sau asimetric, pentru a putea raspunde provocarilor atunci cand opereaza
în teren accidentat sau urban, în întuneric, vizibilitate slaba si conditii climaterice neobisnuite.
Şistemul este modular, componentele individuale sunt proiectate si pentru ca echipa (grupa)
76

Echipamentul este de culoare maro,
si ofera protectie balistica de nivel 1,
dar care poate fi extins pana la nivel 4,
soldatul este dotat cu binocular, Zeiss
Zo 4x30 cu vedere optica, Zeiss 600
cu vedere termica, unitate de control
al focului, alte sisteme se refera la posibilitate de a primi informatii despre
sarcina individuala a componentilor
echipei, de comunicare, schimb de date în cadrul structurii de baza si la urmatorul
nivel
de
comanda,
“inteligenta artificiala” este compusa
din: radio Şquqd ( date si voce simultan), computer, doua baterii Li-ion (rezistente 24 de ore o zi de lupta), receptor GPŞ, busola magnetica
digitala, casca monocular Vision 2ŞT, casti de
comunicare cu functii de protectie împotriva
zgomotelor, ochelari de noapte cu intensificatori
si modul pentru imagine termica si afisaj de
pozitionare. Ştatia radio individuala a soldatului,
are procesor de comunicare, cu trei interfete,
asfel ca vocea este transmisa în mod duplex,
membri echipei pot vorbi si aculta simultan. Pe
afisajul OLED de 800x600 pixeli, se primesc informatii despre situatie prin simboluri tactice,
pe harti, schite, imaginii aeriene sau fotografii.
Membrii echipei sunt marcati permanent pe o
harta.
Şeful de echipa (grupa) are un radio VHF si un
computer portabil. Vehiculul echipei permite
acesteia integrarea în operatiuni de retea prin
linkul vehiculului.
Arma individuala este Pusca de asalt AG 36 A2
calibru 5,56 mm, iar o echipa (grupa) formata
din zece militari mai are în dotare o mitraliera
MG4, calibru 5,56 mm, pistol Geanina 12,7 mm,
arma antitanc Panzerfaust 3.
Prezentat de Cornel VAIDA
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Apariţii editoriale, studii, materiale noi

România - subiect sau obiect al geopoliticii ? coruptibil al unei conduceri centrale formate din
«principi fara tara». în ceea ce-i priveste pe cei
"Lista lui Severin" pe înţelesul tuturor
din urma, spre a-si pastra statutul si a-si perpeAutor: Adrian SEVERIN
tua sistemul de privilegii garantat de el, acestia
au «închinat» teritoriul asupra caruia domnesc
Editura: Compania
(dar pe care nu-l guverneaza) strainatatii, resReferindu-se la aceasta carte, autorul scria în
pectiv noilor imperii european si euroatlantic.
“Cuvant înainte”: Procedand la recitirea celor
Protectia externa (evident, generos compensata
scrise de mine de-a lungul timpului, am selectat
prin cedarea atributelor suveranitatii statale,
un număr de şaizeci şi şapte de texte şi am încerdar si a controlului direct asupra celor mai stracat să le dispun pe teme, într-un corpus unitar. Cu
tegice active/resurse autohtone) este menita sa
acest prilej am observat că unele analize necesidescurajeze sau sa contrabalanseze contestarile
tau explicaţii suplimentare. De asemenea, se iminterne.
puneau dezvoltări ale unor teze expuse sumar la
momentul scrierii, completări cerute de mersul In atare context si în atari conditii, natiunea a
evenimentelor, adăugarea unor note pe teme devenit un teritoriu, poporul - o populatie, statul
complementare, continuarea evenimentelor, con- - o colnie, cetateanul - un serb, iar democratia - o
tinuarea prognozelor deja confirmate dar, prin impostuta”- afirma autorul !
acesta chiar, epuizate. Am trecut la lucru căuPrezentată de Cornel VAIDA
tând, dincolo de variabilitatea întâmplărilor
concrete, constantele cu semnificaţie istorică şi
dezvoltarea textelor iniţiale prin glose sau prin
elaborări adiţionale. Dintr-o dată, în faţa mea sa conturat o imagine pe care nu o conştientizasem iniţial - cel mult o intuisem vag. Era imaginea programului perfect articulat de distrugere
a unei naţiuni - naţiunea română. O naţiune
prea mare pentru o lume atât de “mică”. Intenţionat sau nu, Vestul şi Estul îşi dăduseră, în
fapt mâna pentru a transforma România din subiect în obiect al geopoliticii şi, prin urmare, din
subiect în obiect al istoriei.”
Folosind putere de convingere a exemplelor,
cartea ilustreaza modul în care Occidentul a
transformat Romania, folosind mecanismul
prin care un hegemon îsi impune un plan politic prin intermediul unor varfuri ale politicii
romanesti si ale unor ONG-uri.
“Romania de azi nu (mai) este o democratie
nationala, ci o ordine neofeudala, care a faramitat tara într-o suma de baronate, de oligarhii sau de grupuri de interese locale si a transformat cetatenii în iobagi, în supusi ai unor
potentati parohiali. Potentatii abuzivi aflati la
carma respectivelor baronate, la randul lor, au
acceptat ori chiar au cautat arbitrajul corupt si
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SIPRI - ANUARUL 2017

împreuna gazduiesc peste doua treimi din populatia lumii stramutate, astfel ca în ultimii ani nuArmamente, dezarmare şi securitate intermarul persoanelor stramutate cu forta a ajuns la
naţională
peste 60 de milioane de locuitori, principalul
Anuarul ŞIPRI analizeaza evulutii, în domeniile motiv al acestei crize, de deplasare, îl constituie
de armamente, dezarmare si securitate inter- conflictele armate.
nationala în anul 2016, iar anexele contin proEste discutat, în cadrul anuarului ŞIPRI si noul
blemele referitoare la punerea în aplicare a acorcadru privind dezvoltarea durabila si mentinedurilor de verificare al armamentelor, de dezarrea pacii, autorii apreciaza ca desi conceptul de
mare si o cronologie a evenimentelor din cursul
prevenire a conflictelor, ramane înca o aspiratie,
anului 2016, în domeniul securitatii si controlul
mai multe evolutii din anul 2016, pot fi interprearmelor, cheltuielile, transferurile internationale
tate ca investitii sigure în sustinerea eforturilor
de arme, productia de armament, fortele nucleapentru pace si pentru implementarea cailor penre si conflictele armate.
tru pace.
Anualul ŞIPRI, a avut prima apritie în anul
ŞIPRI 2017, analizeaza si unele dintre subiecte1969, ajungand la editia cu numarul 48.
le emergente ale securitatii globale, cum ar fi roAnul 2016 este considerat un an de progres, lul femeilor privind pacea si securitatea, precum
care ar putea aduce o schimbare importanta în si legaturile dintre schimbarile climatice si condomeniul negocierilor privind neproliferarea si flictele violente.
dezarmarea nucleara. Ca o realizare majora este
Prezentată de Cornel VAIDA
considerata adoptarea, de catre Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite, a unei rezolutii care sa conduca la eliminarea armelor nucleare, rezolutie care are la baza un raport elaborat de un grup de lucru, constituit în acest
scop, care a recomandat convocarea unei conferinte internationale, la care sa poata participa
toate statele, pentru începerea negocierilor privind interzicerea obligatorie, din punct de vedere juridic, a armelor nucleare, care sa duca în final la eliminarea lor.
Adunarea Generala a votat, de asemenea, înfiintarea unui grup de pregatire, la nivel înalt, care
sa se întalneasca la Geneva, pentru doua sesiuni,
de cate doua saptamani, prima în anul 2017, a
doua în 2018, care sa ia în dezbatere si sa faca
recomandari, privind principalele elemente ale
viitorului tratat nediscriminatoriu, multilateral,
eficient international, care sa interzica productia
de materiale fisionabile pentru arme sau alte
dispozitive explozive nucleare.
O alta chestiune importanta, tratata de ŞIPRI
2017, se refera la securitatea internationala privita prin prisma deplasarii fortate de populatie.
In anul 2016, deplasarea fortata a continuat sa
fie o provocare majora pentru securitatea umana, mai ales în Africa si Orientul Mijlociu, care
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