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EDITORIAL

„Fake news” - “totul se schimbă pentru că nimic nu se schimbă”
Corneliu PIVARIU

Ştiri false (fake news -FN) a fost cuvântul anului în 2017 (conform dicționarului
Collins), un termen care nu era foarte folosit în urmă cu doi ani. Cu toate acestea guvernele şi oamenii influenți au folosit informația ca armă cu mii de ani în urmă, pentru a-şi menține şi întări puterea, precum şi a-şi slăbi oponenții/concurenții. Exemplul folosit adesea pentru a ilustra termenul este încă din perioada romană, când
Octavian a folosit o campanie de dezinformare pentru a-l învinge pe Marc Antoniu
(care s-a şi sinucis).

În secolul XX noile forme de comunicare în masă au permis desfăşurarea unor acțiuni mult mai extinse de dezinformare şi manipulare, mai ales în timp de război, exemplul cel mai notabil fiind regimul fascist din Germania.
Sunt mai multe definiții pentru FN şi nu s-a ajuns la una internațional acceptată (dacă nu s-a reuşit
încă definirea unitară a terorismului, cum să se definească FN?), sunt diferite estimări privind importanța şi efectele FN, precum şi acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a limita consecințele negative în societate ale FN. Subliniem caracterul deliberat al FN. De altfel, FN este în strânsă corelație şi
cu un alt termen în vogă, post-adevăr (cuvântul anului 2016 conform dicționarului Oxford - vezi şi
Editorialul în Pulsul Geostrategic nr.232/05.03.2017), relevanța FN crescând în politica epocii post
-adevăr.
Un studiu Freedom House în 65 de țări care plătesc comentatori pro-guvernamentali arată că numărul țărilor care plătesc sume pentru FN a crescut treptat de la 20 de țări în 2013 la 30 țări în
2017. Interferența guvernamentală în mediul on-line (în acelaşi număr de 65 de țări analizate) a
dus la creşterea mijlo0acelor media guvernamentale în 33 de țări, FN despre alegeri au fost constatate în 16 țări, iar în 10 țări se practică furtul de identitate electronică.
Se înregistrează, în general, o scădere a încrederii publicului în media tradițională, în timp ce încrederea în mediul on-line evoluează diferit (creşte sau scade), datorită unor factori care țin, printre altele de educație, cultură, libertatea de exprimare ş.a.
Înainte de apariția Internetului procesul de diseminare a informațiilor, implicit al FN, era mult mai
costisitor, câştigarea încrederii unui anumit public putea dura mai mulți ani, iar reglementarea sau
auto-reglementarea media era mult mai facilă. Dezvoltarea social media a eliminat multe din limitele care preveneau diseminarea FN în regimurile democratice, inclusiv cel financiar. Practic s-a ajuns
ca fiecare să poată crea şi disemina date. Facebook şi Twitter ( cu 2 miliarde şi respectiv 330 milioane de utilizatori) permit un schimb de informații în timp real şi la o scară care în trecut nici nu putea fi anticipată, în timp ce platforme ca WordPress permit oricui să-şi creeze cu uşurință un site
dinamic. Practic, barierele pentru răspândirea FN sunt aproape inexistente. Dacă însă este relativ
uşor de măsurat capacitatea de diseminare a FN, este dificil de apreciat influența acestora. Multitudinea de date şi informații care se vehiculează face tot mai dificilă filtrarea acestora de către simplul cetățean, care de multe ori este bulversat de rapiditatea, multitudinea şi diversitatea datelor cu
care este bombardat, fiind pus în situația de a nu ştii ce să creadă. Este situația în care acesta acționează după propriile prejudecăți (care şi acestea pot fi modelate în timp).
Unul din exemplele cele mai recente de FN este vehicularea de media siriană şi trolii ruşi ( activitate care a crescut cu 2000% în primele 24 de ore după atacul din 14 aprilie asupra facilităților chimice din Siria), conform cărora au fost interceptate (17 sau 71 - vezi şi jocul de cifre care urmăreşte să
inducă dubii) din rachetele lansate de aliați. Situația reală este că nu s-a reuşit nici o interceptare.
Roata istoriei continuă să se învârtească, timpul ne presează şi pericolul de a confunda realitatea
cu propriile dorințe sau cu o realitate indusă de FN este din ce în ce mai mare. De la bătălia dintre
hitiți şi egipteni în secolul XIII î.e.n. şi până azi, "totul se schimbă, pentru că nimic nu se schimbă".
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Actualitatea geostrategică mondială

Cristian UNTEANU Putin, folosind din plin arma resurselor energetiOdata cu realegerea lui Vla- ce, dezvoltand o extrem de ambitioasa politica
dimir Putin, este completat careul de reprezen- de implantare în teritorii noi, de la Arctica pana
tanti ai super-puterilor care, în perioada urma- la Mediterana, amplasand noi si noi baze militatoare, vor intra în procesul final care va produce re la limita estica a expansiunii chineze si în proredesenarea hartii globale de forta si influente, ximitatea imediata a liniilor NATO. Mentinand o
presiune continua prin sustinerea focarelor de
reîmpartindu-le pentru o perioada rezonabila de
conflict pe care le reprezinta „razboaiele întimp, dupa modelul Ialta.
ghetate“ si investind resurse enorme în prograŞUA, China, Rusia si UE intra în competitie, pre- me de înarmare.
gatite sa asume orice curs ulterior, fie ca el va fi
doar o negociere, fie ca va fi o negociere post- In ŞUA se schimba în forta garniturile politice,
conflict. Fiecare dintre actori stie ca schimbarea militare si de securitate, pentru a aduce în fata o
actualului sistem al relatiilor internationale este linie dura si evident cu mult mai devotata
absolut inevitabila tocmai pentru ca succesiunea Presedintelui Trump si politicilor sale mai ales
evenimentelor din ultimii ani dovedeste ca me- în domeniul economic unde, în virtutea promisicanismele aparute dupa cel de-al Doilea Razboi unii electorale de protejare a pietei nationale,
Mondial sunt acum depasite, obosite si din ce în este declansat acum ceea ce poate deveni un
ce mai ignorate de state în cautare de noi aliante foarte concret razboi comercial global. Deocamdata, totul e favoarea ŞUA, bursele si companiile
mai sigure si mai profitabile.
fiind în crestere importanta, iar Trump vrea sa
Iar prima etapa a jocului este pe cale sa se în- profite la maximum acest avantaj probabil asocicheie. E vorba despre anii în care fiecare dintre at cu o negociere asupra livrarii catre mai vechii
cei patru actori si-a prezentat si a trecut la im- sau noii aliati a unora dintre „pachetele tehnoloplementarea noii formule de putere pe baza ca- gice“ exceptionale de care dispun americanii.
reia va intra în etapa urmatoare.
Uniunea Europeana a trecut si ea la o ofensiva
China, noul mare actor global, si-a anuntat vizi- interesanta, relativ tarziu deoarece era nevoie ca
unea de expansiune economica mondiala care sa
acopere o vasta zona a planetei cu ajutorul celor doua
mari centuri, terestra si maritima, din cadrul Noului
Drum al Matasii. Şi, tocmai
fiindca proiectul este gigantic, îl acopera în termeni de
predictibilitate politica si
investitionala, prin asigurarea concentrarii puterii absolute în mainile unei singure persoane, Marele Lider
Absolut dupa modelul Mao.
Rusia merge în continuare
pe linia de forta impusa de
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nificatia profunda a tensiunilor si amenintarilor
ce se succed în piata publica, asta în timp ce negociatorii s-au pus de ceva timp la masa, în spatele lor, pe scaune, strapontine sau stand în picioare grupati mai pe langa ziduri sau chiar în camerele de alaturi, asteapta cuminti actorii ce vor
pune în opera decizia finala. Ca va veni doar dupa discutii sau va fi concluzia finala a unui conflict, vom vedea. Oricum, fiecare dintre cei patru
si-a aliniat toate piesele în ordine de lupta.
Articol publicat iniţial de cotidianul Adevărul,
www.adevarul.ro şi republicat cu amabilul accept
situatia din Germania sa fie lamurita prin forma- al autorului.
rea noului guvern de coalitie. Imediat dupa asta,
motorul franco-german este turat din nou la viteza de croaziera, Macron si Merkel anunta ca
vor intra foarte rapid în discutie modificari majore ale proiectului european centrat pe „nucleul
dur“, acolo unde, sa fie clar, vor fi elaborate deciziile strategice. UE are în favoarea sa uriasul potential al pietei sale comune si unei interesante
Cristian UNTEANU
pozitii geografice, final obligat de linie pentru
Şa ne întoarcem cu
retelele strategice de transport marfuri si hidro100 de ani în urma.
carburi, venite din directia est sau vest... dar si
In acel moment,
cu propria rezerva de patente tehnologice de
geograful britanic
varf, utilizabile pentru industria militara si în
Halford John Mackinder sintetiza teoria sa prizona civila.
vind „Heartland“ care avea sa influenteze decisiv
Patru actori care se bat pentru teritorii-piete de scoli succesive de politicieni, avea sa modeleze
desfacere, zone de influenta politica, obsedati de viziunea despre lume a unor lideri politici si miformarea unor centuri de siguranta care sa le litari si, dupa cum se vede, ramane în continuare
garanteze rutele de aprovizionare. Şi, din nou, actuala în ceea ce este acum batalia uriasa pendornici sa-si formeze o clientela politica cat se tru remodelarea hartii de putere a lumii.
poate de stabila si predictibila în tarile semnificative macar prin
pozitionare geografica,
teritorii aflate de regula
în
stare
semiconflictuala permanenta si cu populatii într-un
stadiu
de
subdezvoltare cronica.
Intrebarea nu este daca schimbarea se va
produce, ci prin ce formula se va înfaptui ea?
Despre asta e vorba
acum, aceasta este sem8
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Iar mesajul central era acesta:

Analiza sa devine si mai precisa într-o lucrare
publicata în 1943, „The Round World and the
Winning of Peace“: „Atunci cand luam în considerare acestă rapidă examinare a curantelor generale ale istoriei, nu este oare evidentă a anume
permanenţă a legăturilor geografice? Oare această vastă regiune euroasiatică inaccesibilă navelor,
regiune-pivot a politicii mondiale, deschisă în antichitate doar călăreţilor nomazi şi care, acum,
este în întregime acoperită de o reţea feroviară?
Acolo s-au format şi se formează în continuare
condiţiile unei puteri economice şi militare de dimensiuni considerabile... Rusia înlocuieşte Imperiul Mongol. Presiunea pe care o exercită asupra
Finlandei, Scandinavei, Poloniei, Turciei, Persiei,
Indiei şi Chinei înlocuieşte acum raidurile centrifuge ale oamenilor stepei. Poate lovi în toate direcţiile, în afara zonei de nord, dezvoltarea completă a reţelei sale feroviare nefiind decât o chestiune de timp... Răsturnarea echilibrului puterilor
în favoarea Statului-pivot, având ca rezultat expansiunea înspre teritoriile marginale ale Eurasiei, ar permite utilizarea vastelor resurse continentale pentru construcţia navală, iar atunci Imperiul mondial ar apărea la orizont.“
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de mare ar fi fost sau este disproportia evidenta
între fortele triburilor locale plus
ale talibanilor fata de fortele adverse, fie ca a fost vorba despre
britanici, de sovietici sau, acum,
de cele ale coalitiei internationale
la care participa si Romania.
Ambitia istorica a Rusiei a fost sa
ajunga la Ocean si, prin Bosfor, în
Mediterana. Vis irealizabil timp
de secole, a devenit aproape la
îndemana prin acordurile care au
dus la o apropiere strategica cu
Turcia si Iranul, securizand acum o regiune
avand în centru nefericita Şirie, strategii celor
trei tari nou aliate (Rusia-Turcia-Iran) sesizand
corect si la timp adevarul continut în apelativul
care, de milenii, însotea numele Damascului,
„locul unde merg obligat toate drumurile Orientului“. Regiunea respectiva se debalanseaza rapid în favoarea noului pol de putere, din vechea
arie de influenta occidentala, americana în special, ramanand axa Arabia Şaudita-Israel, alianta
ad-hoc vizand securizarea a ce a mai ramas fidel
în zona Golfului si, eventual, reorientand totul
într-o ofensiva împotriva Iranului sustinuta de
americani, dar dezavuata de europeni...

Noua era de putere a lui Putin coincide, deloc
întamplator, cu transmiterea catre Kremlin a
unor mesaje de deschidere urgenta de negocieri.
Evident, unul vine din partea lui Trump care siar dori, pe cate se poate, o relansare a unor întelegeri ruso-americane mai vechi, în primul rand
în zona controlului armamentelor dar si obtinerea unor asigurari pentru viitor. Daca nu de pace, macar de non-combat din partea unei Rusii
care, în zona-pivot de care vorbeam anterior, a
reusit sa castige pe toate fronturile, cu perspectiva imediata de a putea impune o solutie pentru
Iar acum, exact ca în urma cu 100 de ani, nego- Şiria, eventual una de partitie, si de consolidare a
cierile se poarta asupra capacitatii super- pozitiei sale militare directe în zona, prin cele
puterilor de a-si asigura si exercita pe un termen doua mari baze strategice în continua extindere.
rezonabil de lung controlul asupra zonei-pivot si
a zonelor limitrofe care dau acces direct spre zo- Poate chiar mai interesant decat previzibilul
na centrala. Ca mereu în decursul istoriei, punc- mesaj al presedintelui american, asezat pe gratul central al zonei-pivot îl reprezinta Afganista- mada de probleme foarte serioase cu care se
nul, cheia de acces înspre marile calde, teritoriu confrunta în politica interna, avem si un alt meniciodata stapanit în decursul secolelor, oricat saj, deosebit de interesant si cu o pondere a carei
9
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valoare o vom putea cantari prin urmatoarele
decizii ale politicii europene. Caci iata ce-i transmitea Jean Claude Juncker lui Vladimir Putin:
„Am fost întotdeauna de parere ca relatiile pozitive dintre Uniunea Europeană şi Rusia sunt fundamentale pentru continentul nostru... Obiectivul
nostru comun ar trebui să fie restabilirea unei
ordini de securitate cooperative proeuropene.
Sper că vă veţi folosi cel de-al patrulea mandat
pentru a urmări realizarea acestui scop. Vă voi fi
mereu partener pe acest drum.“
O asemenea scrisoare nu este, nu poate fi întamplatoare, mai ales la doar cateva zile dupa ce
ministrii de Externe din UE se solidarizasera cu
Marea Britanie în cazul spionului otravit, actiune
pusa de ei în responsabilitatea Rusiei.

gocieri. Lucru care nu stiu cat de mult va conveni
americanilor cu care se cearta pe diferite subiecte si ameninta sa intre în razboi comercial pe
tema masurilor super-protectioniste decise de
Donald Trump. Ideea europeana fiind gasirea
unei oarecare solutii, însotite de garantiile aferente de securitate, pentru scaderea tensiunilor
la granita sa de est, cu acceptarea unei buffer
zone din care sa vedem cine ar urma sa faca parte...
Cine si cat va ceda în aceste negocieri? Am o
profunda îndoiala ca temele negocierilor care
urmeaza mai privesc subiectele standard de pana acum (Ucraina si aplicarea integrala a Acordului de la Minsk, situatie Crimeii, acuzatiile privind legislatia anti-drepturile omului din Rusia,
etc), ci, mai degraba, la viitoare întalnire tip Yalta se vor discuta granitele zonelor de influenta si
se vor stabili noile harti. Neuitand nicio clipa ca,
daca asa vor sta lucrurile, China va fi oricum acolo, cu propriile sale interese de expansiune comerciala.

In opinia mea, mesajul lui Juncker vine din
convingerea liderilor care exprima vointa motorului franco-german, anume ca o viitoare dezvoltare a proiectului european va trebui sa fie decisa tocmai în raport cu rezultatele unei negocieri
cu Rusia. Una care poate sa esueze sau nu, care
poata sa aiba rezultate concrete doar pe anume Articol publicat iniţial de cotidianul Adevărul,
paliere...dar, în orice situatie, UE simte urgenta www.adevarul.ro şi republicat cu amabilul accept
situatiei si nu vrea sa lipseasca de la masa de ne- al autorului.
10
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Vladimir SOCOR tic, se contrazice cu terCum va arata vecinatatea estica a Romaniei în menul Frontline state.
perspectiva viitorului apropiat sau pe termen Front-line state, este
mediu? Cred ca ar trebui sa privim aceasta veci- un termen acceptat, larg folosit. Deci, e vorba de
natate estica prin prisma notiunii de istmul bal- un front.
tic-pontic. Este linia de demarcatie între Rusia si
Europa, între doua concepte de civilizatie antagonice, care se înfrunta de-a lungul istmul balticpontic, începand cu, cred eu, sec. XIV. La o extremitate a istmului baltic-pontic gasesti fortareata
Narva unde se înfrunta fata în fata cetatea cavalerilor teutoni, preluata apoi de Marele Ducat al
Livoniei, fata în fata pe tarmul opus al raului
Narva cu fortareata construita de Ivan cel Groaznic.
Acest antagonism, la nivel simbolic, se observa
pana astazi. E foarte prezent civilizational si geopolitic. La extremitatea sudica a istmului balticpontic este coltul de nord-est al Marii de Azov,
punctul din care Petru cel Mare a initiat expansiunea Rusiei în bazinul Marii Negre si punctul unde astazi, langa Mariupol, se confrunta armata
rusa cu cea ucraineana. Aceste sunt cele doua
extremitati ale istmului baltic-pontic.
Linia aceasta de demarcatie continua nord-sud
în Marea Neagra, linia de pe uscat continua în
Marea Neagra. Linia de demarcatie, nedeclarata
ca atare, a existat în Marea Neagra imediat dupa
înfrangerea Rusiei în Razboiul Rece, dar ea trecea prin partea de est a Marii Negre. Odata cu
cucerirea Crimeei, linia aceasta despartitoare
din Marea Neagra s-a deplasat spre vest în Marea Neagra. Şi acum ea trece la vest de Crimeea,
lasand cea mai mare parte a Marii Negre în sfera
de influenta a Rusiei. Daca pana în 2008 sau pana în 2014 aceasta linie de demarcatie era nedeclarata, astazi ea este practic, oficializata.
Romania face parte din frontul estic NATO, de-a
lungul istmului baltic-pontic. Eu folosesc expresia frontul NATO, nu flancul NATO. In flanc ai aliati si amici, în front esti fata în fata cu adversarul. Terminologia NATO, Flancul Estic, e un eufemism, avem Frontul Estic. Termenul flancul es-

In acest Front, Ucraina joaca rolul de pivot.
Atunci cand Rusia a stapanit Ucraina, Rusia a
amenintat în mod direct Europa. Atunci cand Rusia nu stapaneste Ucraina, Europa este în siguranta, nu e confruntata cu o amenintare directa.
Rusia a profitat în istorie de antagonismul polono-ucrainean. Atunci cand Rusia, în secolul XVII,
a anexat jumatatea estica a Ucrainei si în secolul
XVIII, jumatatea vestica a Ucrainei, iar în 1939 si
apoi dupa 1944, a anexat teritoriul din actualul
vest al Ucrainei, Volonia si Galitia. Profitand de
fiecare data de ceea ce era atunci, antagonismul
ucraino-polonez. De fiecare data, inclusiv prin
pactul Ribbentrop-Molotov si repetarea acestuia
în 1944-1945. De aceea este foarte important
pentru toata tarile din zona sa evite aparitia
unor tensiuni între Ucraina si vecinii ei vestici fie ca-i vorba de Polonia, Ungaria sau Romania.
Numai Rusia poate profita de pe urma unor asemenea tensiuni pe care le vedem recent mocnind
aproape de suprafata.
Şectorul sudic al frontului estic al Aliantei
Atlantice este sectorul cel mai vulnerabil. Cu toate acestea, el este mai slab aparat decat sectorul
baltic si polonez al Frontului Estic.
In timp ce în sectorul nordic al flancului estic,
avand prezenta NATO multinationala, cu trupe
multinationale din diferite state NATO, plus o
brigada americana, brigada americana în afara
cadrului NATO, ca proiect national american, pe
flancul de sud, avem numai unitati locale, nu
multinationale din NATO. Doar stafurile sunt
multinationale NATO, dar unitatile sunt locale
iar misiunea lor este de antrenamente si exercitii
nu de disensiune sau lupta. Este un dezechilibru
care se cuvine a fi rectificat. Zona Marii Negre, a
fost, începand cu practic 1991-1992, epicentrul
conflictelor pe care le numim "înghetate". Toate
aceste conflicte au loc în regiunea extinsa a Marii
11
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Negre, indiciu în plus de vulnerabilitate, indiciu
al unei zone în care Rusia practic a suspendat
aplicarea dreptului international. El nu se aplica
acolo unde Rusia întretine conflicte "înghetate".
Tot în zona Marii Negre, în afara de amenintarile
conventional-militare traditionale, am constatat
primele experimente cu razboiul hibrid. El a început de fapt în Transnistria, fapt în general ignorat de cancelariile occidentale si de multi alti
factori implicati, inclusiv factorii din regiune.
Razboiul hibrid a început, l-am vazut în Transinistria în 1991-1992, într-o forma rudimentara,
înca nedezvoltata, dar a aparut în toata splendoarea lui, cu elemente pe care le cunosteam din
Transnistria, în 2014 în Donbas.
Şi as vrea sa atrag atentia asupra unei dimensiuni neglijate a razboiului hibrid al Rusiei, existenta în Rusia a unei baze sociale pentru razboi
hibrid la nivel interstatal. In cadrul bazei sociale
din Rusia, exista o masa lumpenizata de fosti militari, multi dintre ei tineri, curand dupa satisacerea stagiului militar. Multi dintre ei, veterani
în diferite conflicte, post-Afganistan, nu numai în
Afganistan, generatia Afganistan este deja trecuta, dar din diferite conflicte post-Afganistan si o
masa mare de lumpeni fara perspective de cariera, de viitor, fara familii, gata sa se sacrifice fie
pentru o ideologie, cum este cea a lumii ruse, fie
pentru motive de mercenariat si de supravietuire materiala, fie din simpla goana dupa aventuri.
Am vazut aceasta masa deplasandu-se din strafundurile Rusiei, din Ural, din Şiberia, deplasandu-se înspre estul Ucrainei, pentru a hrani masina razboiului hibrid. Şi acum, foarte recent, am
avut un ecou al acestei mase de lumpeni militarizati în Şiria, unde o companie particulara rusa
specializata în recrutarea de mercenari care lucrase si în Ucraina, a trimis sute, mai multe sute
de voluntari în Şiria. Deci exista aceasta rezerva
umana în Rusia care poate fi aruncata oricand pe
orice front.
Conflictele zise "înghetate". Ce întelegem prin
conflicte "înghetate"? Intelegem inexistenta unei
solutii politice si faptul ca nu se trage. Deci o
aparenta acalmie militara si inexistenta unei rezolvari politice. In Ucraina, conflictul înca nu este "înghetat". Acolo înca se trage. Un obiectiv
gresit al diplomatiei occidentale este acela de a
12

"îngheta" conflictul din Ucraina, printr-o solutie
care sa asigure nu numai acalmia militara, asta
în primul rand, acalmia militara si doar o semisolutionare politica, satisfacatoare pentru Rusia,
prin depunerea unor formule de descentralizare
a Ucrainei. Acesta este sensul formulei de statut
special, încorporata la insistenta Rusiei, în ceea
ce se cheama Acordului de la Minsk, glorificate
printre alte guverne si de guvernul german, cu
argumentul ca nu exista alternativa.
Eu nu folosesc cuvantul Acordul de la Minsk,
folosesc cuvantul Dictatul de la Minsk. A fost dictat de catre Rusia unei Ucraine îngenuncheate
din punct de vedere militar si lipsita de asistenta
militara în acel moment, septembrie 2014februarie 2015. Şi eu le spun diplomatilor germani ca a vorbi Ucrainei despre Acordul de la
Minsk e totuna cu a-i vorbi Germaniei despre
Acordul de la Versailles. E un dictat, spun eu, nu
un acord. El include formula statutului special
pentru Ucraina. Rusia urmareste doua proiecte
de federalizare în Europa.
Posibil acum si în Şiria, eu ma astept sa vad o
propunere de federalizare a Şiriei, dar, deocamdata, Rusia urmareste doua proiecte de federalizare în Europa:
1. Pentru Republica Moldova;
2. Pentru Ucraina.
Pentru Republica Moldova, proiectul se numea
federalizare începand cu 2003, cu memorandumul Kozak. Diplomatia rusa a insistat, pana foarte recent, sa reactualizeze memorandumul
Kozak, acuzand Moldova si Occidentul de a-l fi
respins. Acum, Rusia foloseste cuvantul statut
special pentru Transnistria. Diplomatia rusa a
început sa foloseasca termenul statut special, l-a
impus chiar, la Minsk, în septembrie 2014februarie 2015. Şe are în vedere constituirea
unei enclave în Donbas sub controlul direct al
Rusiei, militar, politic, economic si din punctul
de vedere al personalului guvernant local, integrata pe hartie, în spatiul institutional al Ucrainei, dar sub controlul real al Rusiei si servind
drept canal de introducere a influentei Rusiei în
sistemul politic ucrainean, cu puteri de blocaj al
deciziei la varful sistemului politic ucrainean.
Acesta este continutul statutului special urmarit
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de Rusia în Donbas. In realitate, Rusia nu a abandonat notiunea de federalizare. Rusia doreste
aplicarea acestui model, care ar fi introdus în
Donbas si în alte regiuni ale Ucrainei pe baza
unitatilor administrativ-teritoriale existente în
Ucraina care se numesc oblasti, adica regiuni, eu
le spun provincii. Ma refer la entitatea administrativ-teritoriala, nu la regiuni geografice. Regiuni administrativ-teritoriale în provincii.
Este unul dintre motivele pentru care Rusia nu
unifica teritoriul ocupat în Donetk si Lugans într
-o singura entitate, ci le lasa în 2 entitati diferite.
Desi caracteristicile si economice si demografice,
istorice, lingvistice sunt identice, spre deosebire
de Abhazia si Osetia, unde ele nu sunt deloc
identice si nici nu sunt limitrofe. Dar Rusia nu
unifica Donetkul si Luganskul. De ce? Pentru ca
spera sa declanseze o dinamica asemanatoare si
în alte provincii ale Ucrainei pe baza unitatilor
administrativ-teritoriale existente.
Ucraina este istoric, traditional o societate foarte haotica, cu un potential puternic de anarhie si
de tendinte centrifugale. Acest lucru l-am observat în Ucraina de-a lungul întregii istorii, inclusiv
de-a lungul scurtei perioade de independenta
1918-1920-1921 si l-am vazut reizbucnind dupa
Revolutia Orange care în loc sa echilibreze si sa
omogenizeze sistemul politic ucrainean a dus la
exacerbarea diferentelor, inclusiv cele localteritoriale.
Şistemul politic ucrainean este foarte descentralizat deja. E o idee gresita ca Ucraina are nevoie
de descentralizare. Ştatul ucrainean este atat de
slab, autoritatea centrala este atat de ineficienta,
încat controleaza slab unele dintre regiuni. Regiunile Ucrainei, în multe cazuri, nu în toate, nici
pe departe în toate, dar în multe cazuri sunt fiefuri ale unor baroni locali cu interese proprii, de
afaceri si de putere locala. Baronii locali exercita
o influenta colosala în Ucraina. Puterea centrala
este în competitie cu puterea locala si este constransa sa faca întelegeri neoficiale cu puterea
locala pentru a preveni miscari centrifuge mai
pronuntate.
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cari asemanatoare în alte regiuni ale Ucrainei, cu
primejdia ca scutul pe care îl reprezinta Ucraina
pentru vecinii ei vestici sa se dezorganizeze din
interior.
Personal, am cunoscut mai multe regiuni din
Ucraina, calatorind acolo si stiu exact, nu numai
eu si ucrainenii stiu foarte bine si vedeti asta în
presa ucraineana foarte clar, care grupari exercita putere neformala, dar reala si extraconstitutionala în diferite regiuni ale Ucrainei, în fiefuri. Şi
domnul Porosenco, asa cum a facut si domnul
Kucima anterior. Domnul Porosenco este obligat
sa tina seama de aceste grupari. Deci, statutul
special în Donbas ar stimula, prevad eu, o cascada de revendicari asemanatoare.
In Moldova este o situatie asemanatoare. Daca
în perioada 2002-2005, cînd se vehicula federalizarea la nivel oficial, era vorba despre federalizarea între Transnistria si restul Republicii Moldova, situatia s-a schimbat în rau. Acum putem
prevedea o reactie în lant în Republica Moldova,
în care un statut special, fie el deja convenit, fie
el proiectat si discutandu-se despre el în mod
serios, ar putea sa creeze, sa declanseze o reactie
în lant în alte parti ale Republicii Moldova. Enclavele etnico-lingvistice Gagauzia, Balti, Taraclia, pot conduce la un proces pe care eu l-am
descris ca proces potential, drept unul nu de federalizare, ci de cantonalizare a Republicii Moldova.
De aceea, noi trebuie sa privim problema statutului special al Donbasului si a statutului special
al Transnistriei în conexiune. Dintre aceste doua
parti, Moldova este mai vulnerabila decît Ucraina. E mai vulnerabila deoarece în Moldova constiinta nationala este subdezvoltata. Nu avem în
Moldova sentimentul patriotic la dezvoltarea caruia am asistat în ultimii ani în Ucraina. Daca în
Ucraina cedam în problema Donbasului acest
lucru ar conduce la o reactie patriotica si guvernarea se teme de ea, în Republica Moldova guvernarea nu are a se teme de asa ceva.

Unii diplomati occidentali spun Guvernului de
la Chisinau: " De ce nu faceti cedari, de ce nu
E o permanenta tranzactie între puterea centra- sunteti generosi?” Asta este formula cedarii, sa
la si puterile locale. In cazul unui statut special fiti generosi. De ce nu sunteti generosi? Credeti
pentru Donbas, eu prevad o cascada de revendi- ca nu li se spune politicienilor? Cand voi nu ati
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avea de înfruntat un bumerang local, fiti mai generosi, ca puteti sa va permiteti." Moldova e mai
vulnerabila din aceste si din alte considerente. Şi
daca Moldova este cea care cedeaza întai în chestiunea statutului special, desigur Rusia va folosi
acest model, ca precedent împotriva Ucrainei.
Unul dintre ele constituie instrumentul special
pentru a obtine statut special, sau conformare
speciala între teritoriul respectiv si Rusia, care
este instrumentul alegerilor locale sau a referendumului local.

Şi într-adevar, OŞCE, misiunea OŞCE condusa
de ŞUA la Chisinau, în anul 2002, a trecut la
aceasta negociere de reunificare a Republicii
Moldova, adica a Moldovei de pe malul drept cu
Transnistria, printr-o întelegere constitutionala,
bilaterala, numita Federatie. Negocierile au început în vara anului 2002. Şi au fost suspendate ca
urmare a nivelarii Memorandumului Kozak, în
noiembrie 2003, dar federalizarea a ramas politica oficiala a misiunii OŞCE condusa de catre
diplomati americani la Chisinau pana în 2005. Şi
acum este reforma noua a statutului special.

Am asistat la folosirea acestui instrument în
Gagauzia în februarie 2014, în Crimeea în acelasi In Republica Moldova a aparut o baza care nu
exista anterior pentru parcursul "pasilor mici".
an si în Donetk si Lugansk în acelasi an.
Conducerea Gagauziei afirma ca în cazul obtine- Vreau sa închei aceasta parte a interventiei merii unui statut special pentru Transnistria, Gaga- le cu noua baza politica în Republica Moldova, a
uzia va insista sa obtina un statut echivalent si procesului numit "pasii mici".

va repeta o consultare populara în acest sens, un Baza politica a acestui proces este parteneriatul
referendum de exemplu.
politic între domnul Vlad Plahotniuc si Igor DoDeci, conexiunea între aceste doua procese. In don. Nu este un parteneriat rectiliniu, nu este un
cazul Republicii Moldova, statutul special nu se parteneriat univoc, este parteneriat între doua
negociaza, nici nu se propune sa fie negociat. Şe parti cu interese care în parte coincid si în parte
propune pactul regional, unde asa-zisii "pasi intra în conflict. Este un parteneriat, daca se poate spune asa, un parteneriat antagonic. Un partemici" înainte de a începe negocierea statutului
special în viitor. Asa-zisii "pasi mici", care ar con- neriat între doua entitati cu interese partial coduce, ar îmbunatati atmosfera, ar creste încrede- mune, partial diferite care se utilizeaza una pe
rea pentru a face posibila negocierea unui statut cealalta, ca-n oricare proces politic, se utilizeaza
special. "Pasii mici" pe care i-am vazut pe hartie reciproc, pentru atingerea obiectivelor comune,
în noiembrie-decembrie 2017, documentele de în timp ce raman în concurenta pentru atingerea
la Tighina si Viena, conduc treptat, aproape im- obiectivelo specifice ale fiecarei parti.

perceptibil catre desuveranizarea Moldovei pe Parteneriatul Plahotniuc-Dodon, a aparut în
malul stang si împrumutarea si conferirea unor toata splendoarea lui înca în 2015-2016, cînd
elemente de suveranitate Transnistriei.
puterea reala, de facto detinuta de Plahotniuc, a
Deci "pasii mici" nu conduc spre o apropiere ci distrus toate partidele politice din Republica
conduc spre o îndepartare a Transnistriei de ca- Moldova, cu exceptia socialistilor.
drul constitutional si legal al Republicii Moldova,
conform dialecticii unitate, sciziune si unitate pe
baza noua. Asta e dialectica. Ea apare pentru prima data oficial în Memorandumul Primakov din
1997 care, printre altele, a avut niste consecinte
înca prezente, dar printre altele, stabileste notiunea de federatie contractuala între Chisinau si
Tiraspol. Şe considera ca statul Republica Moldova a încetat sa existe, plus secesiunea Transnistriei, dar ca poate fi reconstituit printr-o negociere pe baza de egalitate între Chisinau si Tiraspol.
14

Domnul Plahotniuc a aplicat metodele sale, devenite clasice: cumparare de deputati, pentru a
constitui o noua majoritate parlamentara, cooptarea de primari si consilieri locali, lipsirea mass
-media de mijloace, calomnierea prin trustul media al domnului Plahotniuc, folosirea materialelor compromitatoare colectate de catre domnul
Plahotniuc pentru a-i santaja sau pentru a-i stimula, a-i incentiviza pe concurentii politici, fie sa
-i cumpere, fie sa-i santajeze.
Toate aceste lucruri au fost utilizate de domnul
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Plahotniuc împotriva tuturor partidelor politice,
cu exceptia Şocialistilor, pe care i-a lasat sa
creasca nestingheriti. In 2016, televiziunile domnului Plahotniuc au avut contributia decisiva la
alegerea domnului Igor Dodon ca presedinte,
împotriva Maiei Şandu. Merge o victorie - 52% 48%, în conditiile în care televiziunile domnului
Plahotniuc au lovit fara încetare în Andrei Nastase si Maia Şandu. In Maia Şandu mai ales în timpul turului al 2-lea al alegerilor prezidentiale, în
modul cel mai primitiv si continuand cu aducerea a 17 mii de alegatori din Transnistria, în mod
militar, regimentati cu autobuze, care au traversat Nistrul pentru a vota pentru domnul Dodon
pe malul drept, adusi de masinaria domnului
Plahotniuc.
Deci, Dodon este presedinte datorita domnului
Plahotniuc, acesta a propus lui Dodon sa-si creeze o baza de reconciliere cu Rusia si sa obtina în
favoarea lui Dodon, anumite avantaje care s-ar
repercuta pozitiv în politica interna a Republicii
Moldova, în favoarea atat a partidului de guvernamant cat si a Partidului Şocialistilor. Primele
vizite ale lui Dodon la Moscova au fost marcate
de solicitari în numele Guvernului Republicii
Moldova. Redeschiderea pietei rusesti pentru
fermierii moldoveni, tratament de favoare pentru gasterbaiterii moldoveni în Rusia, lucru pe
care si guvernarea putea sa si le asume ca merite
de politica interna, datorita domnului Dodon.
Tot atunci s-a negociat, domnul Dodon a negociat, numirea omului lui Plahotniuc în postul de
presedinte al companiei Moldova-Gaz unde actionar majoritar este Gazprom. La insistentele
domnului Dodon, partea rusa a consimtit ca
omul lui Plahotniuc sa fie numit presedinte al
Moldovagaz, cea mai mare companie de business, de orice fel de business din Republica Moldova.
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adoptarea comuna, negociata de catre PD si
PŞRM, a noii legislatii electorale care garanteaza
îndeplinirea obiectivului comun - marginalizarea
fortelor pro-europene, practic excluderea lor din
sistemul de decizie. Noua legislatie electorala
garanteaza un sistem politic bipartit, compus din
PD si din PŞRM, cu marginalizarea deplina a opozitiei parlamentare si extraparlamentare proeuropene.
Deci, acestea sunt obiectivele comune.
Prin acest parteneriat politic, domnul Plahotniuc spera sa repare relatiile stricate cu Rusia. Relatiile cu Rusia sunt încordate, dar nu sunt antagonice. Rusia nu îl critica pe domnul Plahotniuc
în televiziunile ei. Are o atitudine rezervata. Chisinaul face, creeaza tot felul de mici incidente. De
exemplu, îi trimite acasa pe ziaristii rusi, sau nu
le permite accesul ziaristilor rusi, îl declara pe
Rogozin persoana non-grata, lucruri mai mult
sau mai putin simbolice, dar Chisinaul de fapt,
îndeplineste lucruri mai fundamentale decat cele
simbolice. Anume, parteneriatul cu Dodon, pe
plan intern. Faptul ca Dodon este o forta atat de
importanta în Moldova, pentru ''pasii mici", pentru reglementare în Transnistria. Dodon a intrat
în politica Republicii Moldova tinand în mana
stindardul reintegrarii cu Transnistria. Lozinca
ce are ca baza, în parte, nu în totalitate, dar în
parte, are ca baza si moldovenismul, identitatea
moldoveneasca. Aceasta ar fi viziunea incompleta a moldovenestilor, fara integrarea Transnistriei.

Plahotniuc însa a smuls din mainile lui Dodon
aceasta carte electorala, sau acest stindard. Negocierea în privinta Transnistriei a fost preluata
de catre guvernarea lui Plahotniuc, din mîinile
lui Dodon. Nu Dodon negociaza, desi ar fi vrut
aceasta. Guvernarea intermediata de Plahotniuc
negociaza ''pasii mici" si eventualul statut speciIn Parlament, socialistii au furnizat voturile ne- al direct cu Tiraspolul si, implicit, cu Moscova.
cesare pentru prelungirea licentelor de emisie a Dodon, nemultumit la culme, l-a parat pe Vadim
televiziunilor domnului Plahotniuc cu înca 6 ani, Crasnoselischi de mai multe ori la Moscova, predaca nu ma însel, ca ele expirau, iar în schimb, cum ca acesta refuza sa negocieze cu Dodon, nesocialistii au primit din partea Consiliului Audio- gociind în schimb cu guvernarea lui Plahotniuc.
vizualului licente de emisie pentru doua canale Iar Cranoselischi se justifica si Moscova accepta
de televiziune pentru Partidul Şocialist.
aceasta justificare si îl trimite pe Dodon la plimAici vedem parteneriatul. El a culminat prin bare cu argumentul ca Plahotniuc detine puterea
15
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reala. Deci cu el trebuie negociate si ''pasii mici"
si statutul special, eventual. Aceasta este a doua
filiera, în afara de parteneriatul politic intern.
"Pasii mici" si statutul special sunt a doua filiera,
prin care domnul Plahotniuc încearca sa obtina o
reconciliere cu Moscova. Nu o reorientare spre
Rusia, o echilibrare a pozitiei externe a Republicii Moldova. In concluzie, am sa încerc, cu toata
prudenta, sa schitez o prognoza despre cum va
arata vecinatatea estica a Romaniei în viitorul
apropiat, pe termen scurt.

Evolutiile sunt atat de rapide încat chiar si
prognozele pe termen scurt pot fi hazardate, daca nu, de-a dreptul riscante. Totusi, hai sa încercam sa ne asumam acest hazard prognozat. Pe
termen cel putin scurt, eu cred ca si mediu cel
putin, Romania se afla în deplina siguranta. Nu
este amenintata în mod direct, nici în mod conventional militar de catre Rusia si nici sub raportul razboiului hibrid, nu în mod direct.
Preconditia acestei sigurante relative pe termen
scurt si mediu în Romania este Ucraina independenta, eficienta, un stat ucrainean pe deplin
functional, sub o umbrela protectoare nedeclarata, dar de facto a ŞUA. Nu prin intermediul NATO, deoarece orice actiune în acest sens necesita
consens unanim în NATO, consens care lipseste
si va lipsi în continuare, ci ca initiativa a ŞUA si a
catorva tari membre individuale ale NATO, în
coordonare cu ŞUA. Asistenta militara, prin înarmare, transfer de tehnologii si antrenamentul
trupelor ucrainene.
Ucraina este acel scut la care pana în 1991 nu
puteam decat sa visam. Şpatiul romanesc, se învecineaza direct cu Rusia de la începutul sec.18,
deci, de 300 de ani. Pana atunci, sa ne imaginam
un observator urcat pe varful dalelor cetatii Şoroca privind spre rasarit, dincolo de Nistru. Cu
cine se învecina Moldova, dincolo de Şoroca? La
cîteva sute de metri cu Marele Ducat al Lituaniei,
parte componenta a statului polono-ucrainean.
Şpatiul acesta a fost cucerit de Rusia, începand
cu sec.18. De 300 de ani, a disparut bariera polono-lituaniana, apoi bariera ucraineana între spatiul romanesc si Rusia.

nu numai a sigurantei externe, dar si a integritatii politice interne a sistemului romanesc. Pentru
ca, în cazul unei vecinatati directe cu Rusia, ar
aparea motivatii pentru unii "actori" din sistemul intern romanesc de a ajunge la tranzactii cu
Rusia. Un loc de tranzactii izvorate si din intentii
bune. Ne amintim situatia de la sfarsitul anului
1943, prima jumatate a anului 1944, cand în Romania aparuse o adevarata competitie între diferite grupari politice interne cu privire la cine
ajunge întai la întelegere cu Rusia: Guvernul Antonescu, sau partidele istorice, sau Gruparea Tatarasciana, o competitie de politica interna. Şi
este o paradigma care nu se aplica în nici un caz
exclusiv Romaniei. E o paradigma universala. Şi
în Finlanda am vazut-o în 1944, în Ungaria am
vazut-o în 1944-1945.
Deci, scutul ucrainean, ca preconditie vitala a
sigurantei Romaniei. Formula neutralizarii Ucrainei, este, dupa parerea mea, o formula complet
neviabila. In Ucraina nu exista preconditii pentru
asa-numita finlandizare. Ucraina, în primul rînd,
nu dispune de obstacole naturale, care facea posibila rezistenta Finlandei împotriva unui atac
rusesc, obstacolele din Finlanda, naturale si climaterice, erau insurmontabile pentru atacatori.
Ucraina nu dispune de asa ceva. Este o campie,
poate ideala pentru ofensiva cu tancuri. Şocietatea ucraineana nu dispune de disciplina si coeziunea sociala a Finlandei. Şi acolo vor aparea
competitii între grupari politice interne. Le-am
vazut chiar de la Revolutia Orange, între Timosenko si Luscenko - competitie pentru bunavointa Rusiei, nu mai vorbim de eforturile lui Ianukovici, care a castigat cursa pentru obtinerea bunavointei Rusiei.

Deci Ucraina neutralizata, Ucraina finlandizata
nu este posibila. Ea trebuie sa fie din ce în ce mai
bine integrata într-un sistem defensiv sub protectia americana, sistem care evolueaza în prezent, îl vedem. Administratia Trump se îndreapta în aceasta directie, pe care administratia Obama, o refuzase. Şi Canada si Lituania, participa la
aceste eforturi, nu în nume national, nu în numele Aliantei NATO. Deci, integrarea Ucrainei, nu pe
Avem din nou aceasta bariera, începand cu filiera NATO, ci pe filiera noua sociala americana
1991, o preconditie vitala a sigurantei Romaniei, si a catorva altor tari trebuie sa fie trilaterala:
Ucraina, Georgia, Moldova.
16
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Ea s-a încercat a fi testata cu ocazia recentei
Conferinte Interparlamentare la Chisinau. Atata
timp cat Moldova este guvernata de actuala guvernare ea nu poate face parte din aceasta trilaterala. Ucraina si Georgia sunt aspirante declarate la statutul de membru în NATO. Moldova este
declarata neutra si vreau sa continui, neutralitatea tot ca o parte a încercarilor a domnului Plahotniuc de a ajunge la un modus vivendi cu Rusia.
Moldova refuza optiunea NATO, se încapataneaza sa ramana neutra, fara a avea o solutie de siguranta.

troduca în mod neoficial, un drept al Rusiei de a
avea o voce, daca nu un vot în sistemele de decizie din Occident. Rusia desfiinteaza regulile de
comportament în spatiul maritim si aerian limitrof si chiar în spatiul maritim si aerian din interiorul sferei de securitate occidentale. Mesajul
Rusiei este: " Noi nu recunoastem reguli comune
acceptate sau general acceptate, dar dorim renegocierea regulilor, ca o parte generala a revizuirii status quo-ului, de dupa 1991. Rusia vrea o
revizuire a status quo-ului, în Ucraina cu revizuirea regulilor. Şi, ca prognoza, putem deja sa
prevedem ca în eventualitatea în care se ajunge
Ucraina si Georgia declara în mod oficial, în la noi reguli de comun acceptate, Rusia va începe
Constitutie si în legislatie Rusia ca stat agresor si imediat sa le violeze si pe acelea, cautand o rerevizuire, conform tehnicii salamului, taie felie cu
teritoriile respective ca fiind teritorii ocupate.
felie.
Moldova declara Rusia ca mediatoare si consimte sa negocieze un statut special pentru teri- Regiunea Marii Negre a fost si pana acum si va
toriul ocupat, în prezenta trupelor rusesti, înain- ramane în continuare laboratorul experimentarii
acestor tehnici si a acestor jocuri fara reguli. De
te ca acestea sa fie ipotetic retrase.
aceea noi trebuie sa nu acceptam notiunea de
Deci, importanta Ucrainei:
statut special care ar singulariza Ucraina si ReContextul global, regiunea Marii Negre în con- publica Moldova ca obiecte de experimente rutextul global al politicii rusesti este teatrul prin- sesti. Acest statut trebuie respins atata timp cat
cipal al eforturilor Rusiei de a revizui status quo- Rusia ramane acceptata cu statutul de mediator,
ul de dupa 1991. Anume în aceasta regiune se fie în procesul "5+2"referitor la Moldovaconcentreaza eforturile antistatus quo ale Rusiei, Transnistria, fie în procesul zis de la Minsk. In
cu succese pas cu pas pe care le vedem din 1991 privinta Ucrainei si Donbasului, procesele acesîncoace, pas cu pas în Azerbaijan, Georgia, Repu- tea nu trebuie acceptate ca legitime atata timp
blica Moldova, Ucraina. Rusia doreste nu numai cat timp cat Rusia figureaza în ele ca mediator.
revizuirea status quo-ului, dar si revizuirea re- De asemenea, procesele acestea nu pot fi legitigulilor de comportament în sistemul internatio- me, atata timp cat sunt lasate în seama OŞCEnal, în sistemul relatiilor interstatale. Şi aici re- ului.
giunea extinsa a Marii Negre are functiunile unui OŞCE nu are capacitatea si nici macar dorinta,
laborator pentru Rusia. Şpuneam în introducere, daca ar avea dorinta, nu are capacitatea de a acca anume aici Rusia a suspendat de facto aplica- tiona independent de Rusia. Rusia are un vot în
rea dreptului international. Anume în regiunea OŞCE iar OŞCE nu poate face nici o miscare, nici
Marii Negre Rusia a introdus jocul fara reguli. macar sa dea o declaratie, fara acordul Rusiei în
Rusia introduce jocul fara reguli acum la scara interior, în virtutea dreptului de veto. De aceea,
europeana, linia de demarcatie, de delimitare a invocarea unor acorduri din OŞCE, cele încheiate
sferelor de influenta nu mai exista si ele nici nu la Istanbul în 1999, dar niciodata reînnoite dupa
pot fi restabilite presupunand ca cineva ar dori aceea este, în primul rand, o dovada de neprofesa retraseze linii de sfera de influenta.
sionalism din partea diplomatiei moldovene si
Rusia intervine în fosta sfera de influenta occi- atata timp cat ne cramponam de OŞCE nu sundentala, intervine în alegeri, intervine în siste- tem seriosi în ceea ce priveste reglementarea.
mele politice, intervine în chestiunile legate de Atat timp cat ne cramponam de Minsk nu sunorganizarea administrativ-teritoriala politica, tem seriosi în ceea ce priveste reglementarea în
intervine în sistemele energetice, încearca sa in17
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estul Ucrainei.

1. Pluripartidism dar cu un partid dominant
Imperativul actual este de a conserva posibilita- (Rusia Unita) si care în mod predictibil castiga
tea unei reglementari în interesul Occidentului alegerile.
în viitor. Acceptarea în viitorul apropiat sau chi2. O pluralitate de candidati în alegerile preziar mediu, a unei solutii favorabile Rusiei, fie în dentiale dar cu un castigator predictibil100%.
Transnistria, fie în Donbas, ar bloca permanent o
3. Drepturi politice ciuntite (cazul lui Alexei
solutie în interesul comun al Occidentului, Ucrai- Navalnai, principalul opozant al lui Putin, caruia
nei, Moldovei, Romaniei. Acceptarea "pasilor i s-a interzis sa participe la vot).
mici" si a statutului special în Transnistria si în
4. Drepturi civile deteriorate (multiplele caDonbas ar bloca solutii posibile în viitor, în intezuri
de omucideri si agresiuni la adresa oporesul comun occidental, ucrainean, moldovean si
al Romaniei. Deci în paradigma, momentul este zantilor, jurnalistilor etc.).
de a stopa marsul spre o solutie negativa actuala
Din cauza predictibilitatii realecare ar periclita în mod fatal o
gerii domnului Putin, alegerile
solutie pozitiva în viitor.
prezidentiale din 18 martie au
seamanat mai curand cu un RituArticolul reprezintă intervenţia
al al ungerii sale ca Tar. Doar ca
domnului Vladimir SOCOR la evenu în temeiul dreptului divin menimentul organizat de Fundaţia
dieval al Imparatului celei de-a
Universitară a Mării Negre la BuTreia Rome (Moscova a revendicureşti, cu tema “Moscova nu crecat acest rol) ci uns cu mirul prode în lacrimi. Dar nici America.
cedurilor democratice formale
Cum va arăta frontiera estică a
acceptate în mare parte a lumii
României?” la data de 15 marde azi. Alunecarea spre pseudotie 2018. Articol republicat cu
democratie a fost însotita de o
amabilul accept al autorului incresca
nda
abilitate
a regimului de a se prezenta
tervenţiei şi al organizatorului – Institutul de Studii şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, ca un regim cu caracteristici democratice formadirector dr. Dan DUNGACIU. Titlul aparţine redac- le (alegeri, candidati multipli, pluripartidism,
drepturi politice si civile). In 2008, presedintele
ţiei.
Medvedev a facut propunerea de modificare a
constitutiei Rusiei, astfel încat sa devina legala
candidatura lui Vladimir Putin pentru al treilea
mandat (extins la 6 ani), în 2012. Nu era o candidatura consecutiva precedentelor doua mandate
(2000-2004, 2004-2008) si putea candida. In
Liliana POPESCU alegerile prezidentiale de azi, singurul candidat
cu sanse de a strica predictibilitatea realegerii
Ce se întampla în Federatia Ru- lui Putin, Alexei Navalnai, a fost eliminat din
sa? Alegerile prezidentiale – în cursa. Predictiile cu privire la procentul cu care
care era absolut predictibila rea- Putin va castiga alegerile se situeaza între 60legerea lui Vladimir V. Putin. 70% din optiunile electoratului, cum arata son(peste 70).
dajele.
Rusia a alunecat, încet si sigur, spre autocratie Dincolo de aceste elemente, construite cu truda
de la Constitutia din 1993 încoace – o constitutie de-a lungul ultimilor 18 ani, de cand se afla la
care confera puteri extrem de mari presedinte- carma Rusiei, pe Putin l-a mai ajutat si precaritalui. Regimul de la Kremlin este la ora actual un tea constiintei democratice a rusilor.
regim de pseudodemocratie, în care fatada deIntr-un sens, Putin este un presedinte care exmocratiei este prezenta dar cam atat.
18
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prima intentia democratica a rusilor, oricat de
mult ar putea displace acest lucru. O majoritate a
rusilor îl vor ca presedinte pe el. Nu este un vot
fortat la urne; cel mai probabil nu se vor identifica mari probleme în procedurile alegerilor în
circumscriptii. Este un presedinte dotat cu popularitate, care a lucrat din greu la constructia si
perpetuarea popularitatii sale – atat intern cat
mai ales extern. Cum au ajuns rusii sa vrea realegerea lui Putin? Cum a reusit el sa-i faca sa-l vrea
în continuare presedinte? Prin diminuarea treptata a puterii opozitiei; prin supunerea politica a
oligarhilor; prin consolidarea sectorului de stat
în economie (sectoarele strategice sunt detinute
sau controlate de stat 100%); prin întarirea rolului asa-numitilor siloviki (cei puternici - sila
înseama putere în limba rusa), continuatori ai
personalului serviciilor de informatii apropiati
fostului ofiter KGB Putin; prin întarirea puterii
partidului dominant cu siloviki – partid creat în
2000 pentru a-l sustine VVP, Rusia Unita; prin
centralizarea puterii si supunerea rebelilor ceceni si nu numai, astfel încat desi se numeste Federatie, Rusia seamana mai mult cu un stat centralizat; si nu în ultimul rand prin campaniile externe – anexarea Crimeii si contributia la
mentinerea conflictului în Donbas, implicarea în
razboiul din Şiria, înarmare si prezenta publica
internationala. Cum spuneau unii analisti, Rusia
a devenit indispensabila atat în solutionarea
conflictului din Ucraina, cat si în conflictul din
Şiria. Rusia sub Putin a redobandit statutul de
actor major pe scena internationala si a redevenit sursa de mandrie pentru rusi, dupa presedintele Yeltsin, care dansa beat si rata întalniri internationale din motive bahice.
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ra ca „anticomunistii” sunt îngroziti de ce am
afirmat adineauri.
Ce va face Putin dupa realegerea sa? O întrebare pe care am auzit-o de multe ori în ultimele
zile. Va vrea sa fie reales în 2024? Va schimba
din nou constitutia, inspirandu-se din noul
(vechi) model chinezesc? Eu cred ca nu. Cred casi va alege un urmas, pe care-l va sprijini în 2024
– un urmas loial 100%, asa cum a fost Putin lui
Yeltsin si care-i va garanta imunitate si impunitate în orice situatie legata de averea acumulata
si alte ilegalitati. Aceasta, în ipoteza ca va exista
un 2024. Ce va face în termeni de politici? Aici
suntem pe terenul unor speculatii cu o marja de
eroare si mai mare. Este controversat în lumea
analistilor politici daca Putin este un strateg sau
nu. Eu cred ca este un strateg. In primul rand, a
fost un strateg excelent pentru el însusi: a reusit
sa se mentina la putere 18 ani pana acum (cu
popularitate mare în randul rusilor) si e pe cale
sa acumuleze 24 de ani, daca nu se întampla vreun cutremur politic sau vreo revolutie. In al doilea rand, a reusit sa creasca puterea Rusiei în
plan international, sa impuna Rusia la nivel international considerabil peste puterea economica a Rusiei. A surprins aliatii occidentali cu anexarea Crimeei si cu declansarea razboiului hibrid
în 2014, îndreptat împotriva occidentului si mai
ales împotriva ŞUA.

Cand vorbeam de precaritatea constiintei democratice a rustilor ma refeream desigur în sensul democratiei liberale. Experienta democratiei
liberale la rusi numara în total, în cel mai optimist scenariu 12 ani (1905-1917) + 10 ani (1990
-2000) = 22 de ani! Aceasta nu înseamna sa
subapreciem alte caracteristici valoroase ale regimului sovietic, care a deschis oportunitati si un
trai mai bun pentru zeci de milioane de cetateni
(reprimand, torturand si omorand alte milioane
în gulag). Ştiu, este un aspect extrem de controversat în peisajul romanesc si sunt absolut sigu19
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A facut o alianta cu China – care este un cumparator masiv de hidrocarburi de la Rusia, care e
partener în gruparea BRICŞ (Brazilia, Rusia, India, China Africa de Şud), si care e, de asemenea,
interesata de subminarea institutiilor ordinii liberale dominate de ŞUA si occident. China si Rusia au conlucrat la înfiintarea unor institutii care
fac concurenta Bancii Mondiale si FMI: AIIB
(Asian Investment and Infrastructure Bank – al
carei Board of Governors include reprezentanti
ai Poloniei si Ungariei dar nu si ai Romaniei),
NDB (New Development Bank). Ultimii ani au
fost martorii unei extinderi ai Şhanghai Cooperation Organization (ŞCO), organizatie de cooperare economica, politica si de securitate înfiintata
în 2001, din care fac parte China, Rusia si alte
state asiatice. Rusia lui Putin a facut pasi importanti
(inclusiv cu metode de
constrangere
politicodiplomatica – vezi cazul
Armeniei) în consolidarea
Uniunii Economice Eurasiatice – un pol alternativ de
posibila atractie pentru
statele post-sovietice, chiar daca profilul sau este
departe de gradul de integrare al Uniunii Europene.
In conditiile sanctiunilor
occidentale, Rusia a rezistat si chiar a reusit sa-si
revina economic, adevarat,
20

la standarde net sub
cele de dinainte de
2013. E important
pentru noi, în Romania, sa nu-l subestimam pe Vova, dar nici
sa nu-l supraestimam.
Nu cred ca ne foloseste nici intransigenta insultelor pe
hartie si nici linguseala televizata. Ştrateg
fiind, Putin va urmari
un nou aranjament de
securitate european,
convenabil propriilor
interese. Prezenta în Ucraina îi asigura un rol
privilegiat la masa negocierilor. Urmareste erodarea puterii ŞUA, pe care o acuza de amestec în
treburile rusesti prin „revolutiile colorate” (inventie machiavelica remarcabila). Urmareste sa aiba un cuvant important de spus în negocierea solutionarii conflictului din Şiria. Urmareste sa obtina o pozitie importanta în negocierea unei noi ordini internationale pe cale de
aparitie. Putin este mai curand un Padrino decat
un Tar, daca ne uitam la metodele folosite.
Sursă caricaturi: Serghei Elkin
Articol publicat iniţial de cotidianul Adevărul,
www.adevarul.ro şi republicat cu amabilul accept
al autoarei.
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Victor HVOZD
Conform rezultatelor pseudo-alegerilor din Rusia din data de 18 martie 2018, V. Putin va ramane în functie cel putin pana în anul 2024, fiind
ales din nou Presedinte al statului. Acest rezultat
este unul asteptat, iar la o prima evaluare, el nu
schimba cu nimic situatia din Fedratia Rusa sau
din jurul ei. In acelasi timp, exista totusi schimbari atat la nivel intern, cat si la nivel extern pentru Rusia, incluzand aici si schimbari geopolitice.
Astfel, Rusia a ajuns la un nou nivel calitativ al
confruntarii cu ŞUA si Europa, menit sa ajute la
implementarea intentiilor Moscovei de a restabili distribuirea sferelor de influenta la nivel global. Aceasta abordare a fost prezentata de V. Putin cu putin timp înainte de alegerile prezidentiale, în cadrul discursului sustinut de acesta
în fata Adunarii Generale a Federatiei Ruse din
data de 1 martie 2018. In plus, datorita faptului
ca nu poate concura cu Vestul la nivelul capacitatilor eceonomice, politice si ideologice, Rusia
se bazeaza în mod direct pe puterea militara si
pe utilizarea razboaielor „hibride”.

mise în mod voalat de catre Putin în cadrul discursului sustinut în fata camerei superioare a
Parlamentului rus, este de fapt una „înghetata”.
Motivatia se gaseste în faptul ca Kremlinul a renuntat la orice speranta de reluare a relatiilor
pozitive cu Vestul si, în consecinta, a renuntat la
speranta ridicarii sanctiunilor aplicate Rusiei si
la obtinerea investitiilor si a tehnologiilor occidentale. In plus, necesitatea cresterii în continuare a costurilor necesare pentru mentinerea potentialului militar al tarii este o povara importanta pentru economia Rusiei.

Fermitatea si intransigenta intentiilor KremliIn acelasi timp, chestiunea solutionarii problenului de a mentine cursul unei confruntari dure
melor socio-economice ale tarii, care au fost adcu Vestul au fost ilustrate prin utilizarea de
catre serviciile speciale rusesti a armelor
chimice (gaz neuro-paralizant) în data de 4
martie 2018 împotriva fostului colonel din
serviciile rusesti GRU, Ş. Şkirpal, care obtinuse azil în Marea Britanie. In urma atacului chimic desfasurat în orasul britanic Şalisbury, victime au fost nu doar fostul
agent de informatii rus si fiica acestuia, ci
si alte 21 de persoane. Conform evlauarilor
efectuate de catre serviciile de informatii
britanice, exista pericolul contaminarii a
mai multor persoane, ceea ce ar fi avut
consecinte extrem de periculoase.
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Acesta a fost primul caz de utilizare a armelor chimice Europa cu un numar mare de
victime dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, cand era utilizat în lagarele de concentrare naziste pentru distrugerea în masa a prizonierilor. Pana recent, astfel de actiuni ale
serviciilor de informatii rusesti au avut un
caracter selectiv alaturi de alte substante,
îndeosebi poloniu radioactiv 210, care a fost
utilizat pentru uciderea fostului agent FŞB
V. Litvinenko în noiembrie 2006 în Londra.

Bunaoara, regimul lui Putin a aratat nu
doar ca detine arme de distrugere în masa si mijloace de a le folosi (asa cum a a declarat si
Presedintele Federatiei Ruse în discursul sau din
fata Adunarii Generale), ci si ca nu va ezita sa le
foloseasca. Mai ales pentru ca nu are de ce sa se
retraga. Intr-un mod sau altul, actuala conducere
a Moscovei si V. Putin personal vor trebui sa raspunda pentru Cecenia, Georgia, Ucraina si Şiria.
Toate acestea au fost percepute de catre Vest ca
si o amenintare directa la adresa securitatii sale,
fiind o provocare directa din partea Federatiei
Ruse. In acelasi timp, în loc sa sperie Ştatele Unite si Europa, asa cum spera Rusia, actiunile regimului lui Putin au consolidat unitatea Vestului în
confruntarea cu politica agresiva a Moscovei. Şau conturat intentii ferme de a raspunde corespunzator actiunilor Kremlinului. Ştatele Unite,
NATO si conducerea UE au afirmat ca sunt pregatite sa îsi apere securitatea în orice situatie. In
acelasi timp, utilizarea de catre Rusia a armelor
chimice în Şalisbury a fost perceputa drept o
amenintare la suveranitatea Marii Britanii, ceea
ce reprezinta o continuare a atacurilor Moscovei

asupra Georgiei si Ucrainei. Pe baza utimelor
evolutii, s-au facut pregatiri pentru un nou set de
sanctiuni împotriva Rusiei. Conform conducerii
Marii Britanii, se va desfasura o investigatie
aprofundata cu privire la originea bunurilor
apropiatilor lui V. Putin si ale sale personale de
pe teritoriul britanic, existand posibilitatea
„înghetarii” sau confiscarii lor.
In ansamblu, evolutiile mentionate mai sus au
facut ca razboiul „rece” limitat dintre Rusia si
Vest, care a început dupa agresiunea armata a
Moscovei împotriva Ucrainei, sa se transforme
într-o confruntare completa. De fapt, nivelul
acestei confruntari este cel mai înalt de la criza
Caraibelor din 1962 si din anul 1979 cand URŞŞ
a trimis trupe în Afganistan. Atat atunci cat si
acum, ambele parti au întreprins masuri pentru
a-si demonstra si consolida capacitatile militare,
inclusiv în domeniul rachetelor si cel nuclear.
Avand în vedere nivelul de ireconciliere dintre
Rusia si Ştatele Unite, confruntarea dintre cele
doua state cel mai probabil va continua pana la
epuizarea uneia dintre parti, ceea ce o va
forta pe aceasta sa faca concesii.
Pana în prezent, sanctiunile ŞUA si ale UE au
fortat deja Moscova sa utilizeze întregul
Fond de Rezerva pentru a sustine economia
rusa si Rusia a trecut la cheltuirea Fondului
National de Ajutor, care ramane principala
sursa pentru mentinerea unei stabilitati relative a statului. Conform Legii Federale a
Bugetului din 2018 si planurilor pentru perioada 2019-2020, banii din ultimul fond al
Rusiei, si de aici posibilitatea de a descuraja
mai departe criza din economia Rusiei, se

22

Pulsul Geostrategic, Nr.257,258, Vineri 20 Aprilie 2018

www.ingepo.ro

vor epuiza în doi ani. Din
aceasta perspectiva, Moscova
va ridica „stacheta” în confruntarea cu ŞUA si Europa
pentru a le forta sa faca concesii, incluzand aici si santaj nuclear sau de alta natura. In
plus, continuarea mandatului
de Presedinte al lui Putin pentru urmatorii sase ani îi va
„descatusa mainile” pentru
intensificarea acestor actiuni, în ciuda agravarii nene nationaliste. Rusia va încerca sa submineze
problemelor interne.
si unitatea lumii occidentale, în primul rand a UE
In situatia actuala, Ucraina va ramane în centrul si relatiile dintre Ştatele Unite si Europa.
confruntarii dintre Rusia si Vest. Dezvoltarea
ulterioara a relatiilor dintre Rusia si ŞUA si dintre Rusia si UE va depinde de solutionarea problemei ucrainene. In primul rand, acest aspect
priveste solutionarea conflictului din Donbas.
Daca Ucraina si partenerii sai occidentali îsi
mentin o pozitie ferma cu privire la aceasta problema, posibiltatea descurajarii politicii neoimperialiste a Rusiei se va mentine. In acelasi
timp, nivelul de rivalitate dintre Rusia si ŞUA si
Europa va creste de asemenea. In caz contrar,
Moscova va putea sa îsi realizeze obiectivele
strategice pentru distribuirea sferelor de influenta în lume si va reusi sa stabileasca controlul
asupra statelor foste membre ale URŞŞ ca si
prim pas în construirea paradigmei geopolitice
euro-asiatice (conform teoriilor geopoliticii rusesti, în special cele ale lui A.Dugin, care sunt
preluate de regimul lui Putin).
In aceste conditii, ne putem astepta la intensificarea eforturilor Rusiei pe directia Ucrainei, menite sa duca la restabilirea guvernului pro-rus în
Ucraina: cel mult – la dezintegrarea completa a
statului ucrainean. In situatia unui succes al
Moscovei, în primul rand aceasta va avea posibilitatea de a rezolva în favoarea sa conflictul din
Donbas si sa redea Ucraina sferei sale de influenta; în al doilea rand, sa excluda problema
ucraineana complet din mediul problemelor internationale. Şpre aceste obiective se îndreapta
actiunile Rusiei, în vederea destabilizarii situatiei din Ucraina prin sprijinirea si initierea
oricaror tipuri de proteste ale fortelor populiste,
inclusiv ale celor mascate de catre miscari ucrai-

Putem sa mentionam ceva în contra-partida?
Desigur. Ucraina s-a unit deja în jurul ideii de
renastere a natiunii ucrainene, ceea ce i-a permis
nu doar sa se opuna agresiunii Rusiei, ci si sa devina un exemplu pentru alte state, pentru modalitatea de a se opune expansiunii Moscovei. In
plus, întreaga lume civilizata sustine Ucraina.
Pana în prezent, Ştatele Unite, NATO si UE si-au
asumat deja responsabilitatea pentru viitorul
statului nostru. Şpre exemplu, în luna septembrie a anului trecut, Acordul de Asociere UEUcraina a intrat în vigoare, ceea ce a deschis calea Ucrainei catre UE, iar în luna martie 2018,
NATO a recunoscut statului de „stat aspirant” al
Ucrainei, ceea ce a deschis calea catre Alianta
Nord-Atlantica.
Cat priveste Rusia, actiunile regimului lui Vladimir Putin nu doar ca nu îi permit sa obtina statutul de mare putere, ci dimpotriva, s-a transformat de fapt într-un stat regional, la acelasi nivel
cu Coreea de Nod si Iranul. In aceasta privinta,
sunt ilustrative comentariile pe marginea alegerilor prezidentiale din Rusia din presa guvernamentala. Unul dintre aceste comentarii mentiona
faptul ca în teritoriile DPRK au votat 100% din
cetatenii rusi.
Conform Comisiei Electorale Centrale din Rusia,
pentru V. Putin au votat aproximativ 76,7 % din
cetateni. Astfel, acestia nu doar si-au ales viitorul, ci si împart cu Putin responsabilitatea pentru toate consecintele negative ale actiunilor sale
reflectate atat asupra Federatiei Ruse, cat si asupra întregii lumi.
23

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.257,258, Vineri 20 Aprilie 2018

Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
MOTTO:

se scula, a se ridica, a se înalta) si Occident (de la
occido, a cădea, a pieri, a dispărea, a apune).
Aparitia crestinismului pare a nu fi dat diferentierilor geografice nici o conotatie religioasa,
cel putin atata vreme cat, alaturi de un Occident
crestin a existat si un occident non-crestin si cat
orientul nu a fost de la bun început “musulman”,
atributul acesta aparand mai tarziu, pe masura
expansiunii geografice a noii religii islamice.
Abia odata cu trecerea în veacul luminilor si cu
Revolutia Franceza, Occidentul avea sa se stabilizeze din punct de vedere al frontierelor geografice si culturale. Dar ce s-a întamplat de cealalta
parte, situata, prin origini, la Şoare-Rasare?

“O relaţie cu Islamul trebuie să
fie corectă, promovată cu prudenţă, bazată pe înţelegerea
clară a limitelor şi posibilităţilor
sale şi conştientă de importantul decalaj existent
între cultura europeană, care are adânci rădăcini
Şa mentionam, mai întai, ca limba araba a imcreştine, şi gândirea islamică”
pus criteriul astronomic al ciclului solar cotidian,
Ioan Paul II : “Ecclesia in Europa”, 2003
pentru a face disttinctia între un Mashriq – locul
unde rasare Şoarele - si un Maghrib – locul unde
acesta apune. Pentru stiinta vremii, aceasta linie
I. “Altundeva” şi “Altcineva”.
despartitoare ramane, în lumea araba, relativa si
Islamul între identitate şi alteritate
fluctuanta, în functie de pozitia geografica a obDin ratiuni obiective, mai toate discutiile des- servatorului într-un anume moment. Desigur ca
pre probleme care privesc islamul si comunita- acest relativism specific perioadei premergatoatea musulmana ca parte a devenirii istorice si re islamului în lumea araba va fi corectat, ultericivilizationale a umanitatii, conduc catre dicho- or, în perioada de efervescenta a culturilor mutomia “Orient-Occident” a carei utilizare suprali- sulmane omayyade, abasside si maure, cand aracitata în modernitatea contemporana risca sa bii, inventatori ai primelor observatoare astrodemonetizeze si sa vulgarizeze valoarea, încar- nomice, vor face corecturile necesare care si-au
catura simbolica si importanta axiologica a para- pastrat valabilitatea pana în zilele noastre.
digmei însasi.Toate aceste inconveniente nu pot Un al doilea moment generator de separatie
nici sa obnubileze nici sa nege realitatea ca, înce- între Rasarit si Apus l-a constituit asa-numita
pand cuveacul al VII-lea, adica din momentul în Hegira1. Daca, anterior, musulmanii îsi faceau
care, în desertul apusean al Peninsulei Arabice, rugaciunile cu fata orientata catre Ierusalim, înMuhammad din Mekka si-a început misiunea cepand cu Hegira, directia se schimba catre Mekpropovaduitoare si pana în zilele noastre, civili- ka, aceasta devenind ceea ce este astazi, adica un
zatia a evoluat, atenta fiind la linia de falie care segmenta lumea veche între Vest si Est, între Occidentul crestin si Orientul Mijlociu si
Apropiat supus steagului verde al noii religii
monoteiste a Islamului.O linie de falie fluctuanta dupa fluctuatia alternativa a avansului
musulman în teritoriile apusene sau a avansului crestin catre “casa islamuluii”.
Datoram limbii latine termenii (prin care,
deocamdata, întelegem doar repere cardinale
în registru geografic) de Orient (de la orior, a
1. Hegira, în araba “hijra”, emigrare, plecare, denumeşte momentul plecarii lui Muhammad şi a primilor sai adepţi de la Mekka la
Medina. în anul 622 e.n. Moment crucial al istoriei islamice care marcheaza şi începutul calendarului musulman
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centrum mundi pentru comunitatea musulmană deosebire: “altundeva” si “altcineva” care, tranglobala.
spuse în dimensiunea spirituala, corespund conIn sfarsit, un al treilea mare moment de cotitura ceptului de “pribegie, exil” si, respectiv, de
a fost marcat de revelatia coranica însasi. In Co- “alteritate”, de “celalalt” si, implicit pozitionarii
ran, Orientul si Occidentul par a constitui o dua- relationare între homo islamicus si acestea.
litate care, din perspectiva religioasa, trebuie
eliminata, dat fiind ca “Dumnezeu este stapan
peste Rasarituri si peste Asfintituri” (Coran,
XXIV:35) iar în mistica islamica arborele sfant,
arbor vitae în mistica creştină nu se afla “nici la
Rasarit, Nici la Asfintiat” (Al-Ghazali : Mis kat AlAnwār (Firida luminilor, Imprimeria Nationala,
Cairo, 2010)
*
In acest univers spatio-temporal, mentalul islamic traditional împarte lumea dupa o dubla masura: prima, profana, care stabileste ca, într-o
geografie imprecis hotarnicita, lumea se împarte
între Mashrik corespunzator, astazi, Orientului
arab caruia i se suprapune spatiul ocupat de statele arabe asiatice si din Peninsula Arabica si
Maghrib, pentru Occident, corespunzator, în istoria moderna, nordului arab al continentului
african; a doua linie de demarcatie, religioasa de
data aceasta, segmenteaza comunitatea umana
între Dar Al-Islām, “Casa Islamului”, desemnând
teritoriile locuite de musulmani, cu varianta Dar
Al-Silm, “Casa păcii”, în opoziţie cu Al-Gharb, corespondent pentru “Occident” dar si pentru ceea
ce înseamna “strainatate”, spatiul nonmusulman, si varianta acestuia Dar AlHarb,”Casa războiului”
Aceasta din urma diferentiere mai persista astazi doar în mediile ortodoxe si radicale islamice
pentru care arealul islamic, cu statutul de
“teritoriu al pacii”, este tinutul a carui semintie a
intrat în teritoriul pacii si supunerii fata de Dumnezeu, în vreme ce Occidentul, ramane o “casa a
razboiului” care nu cunoaste pacea (islamica) si
care , mai devreme sau mai tarziu, va trebui sa
fie transformat si el, prin persuasiune sau prin
constrangere, într-o “casa a pacii”, adica islamizat.
Acestor coordonate le sunt circumscrise doua
concepte cu o simbolistica si o semantica deosebita pentru morfologia identitara a omului musulman, în general, si a arabului musulman, cu

Un lexem de sine - statator care sa semnifice
continutul ideii de “altundeva” nu exista în limba
araba, ea fiind compensata cu formularea imprecisa de makan akhar, “un alt loc”, sau de makan
al-ākhar, locul altcuiva. Pentru tradiţia beduinului aflat în permanenta transhumanta în cautare
de izvoare si pasuni pentru animalele sale, “alt
loc” are doar o semnificatie utilitarista, legata de
cotidianul profan al existentei. Lucrurile se
schimba, însa, fundamental atunci cand este vorba de o întelegere filosofica ideii de “loc”. Radacina trilitera GhRB, intervine în acest caz, pentru
derivarea verbului “gharaba” cu semnificatia de
“a pleca, a parasi locul obisnuit” pentru a pleca
spre Gharb, adica a emigra, a pleca în pribegie, a
se înstraina. In acest caz, cuvantul Gharb, înteles,
în mod obisnuit, ca “Occident”, sau ca Apus, în
sens geografic, va capata semnificatia
de
“strainatate”, de spatiu strain celui de apartenenta . Omul însusi locuitor de bastina al acestul
“gharb” va fi un gharîb, un “strain”, iar musulmanul care, voit sau nu, ajunge în acel
“altundeva” care nu este al lui va fi el însusi un
gharīb, un pribeag, un emigrant, un dezrădăcinat
pentru care singura cale de supravietuire si de
continuitate identitara este aceea de a-si lua cu
sine în aceasta înstrainare (ghurba) întreaga istorie, întregul bagaj religios, cultural, spiritual,
cutumiar si moral. Şe afla în aceasta realitate una
din mai multele cauze –sociale, economice sau
de alta natura - care fac ca emigrantul musulman, ajuns în ipostaza de “înstrainat”, într-un
Occident cu care împarte prea putine valori sa se
auto-marginalizeze, sa aleaga periferia si, în situatii extreme, sa lunece pe panta sovinismului
si a fanatismului cu motivatii religioase. Privit
din sens opus, “occidentalul” venit în “pamantul
Islamului” este, la randul sau un gharîb, un strain, cu diferenta ca, în acest caz, termenul capata
si sensul de “ciudat”, “bizar”, “nefiresc”, atribute
pe care exilatul musulman le resimte cu acuitate
ca aplicabile lui de catre noul mediu social în care a trebuit sa se exileze.
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Pe fondul acestei înstrainari traumatizante, se
pune, cu aceeasi acuitate, ideea de “altcineva”, de
alteritate, de relationare cu “celalalt”, iar tensiunea creata de functiunile acestui concept este
resimtita si mai profund în conditiile în care modul cum este perceput si acceptat, conceptul alteritatii prezinta diferente deloc neglijabile între
viziunea occidentala si cea orientala islamica.
In toate cazurile amintite este vorba de un
“altcineva” care nu este arab si care nu presupune, cu necesitate, o relationare sociala intensa
sau, cel putin neconflictuala.
In timpurile mai apropiate de contemporaneitatea noastra, cercetatorii sociologi, lingvisti, etnologi si istorici arabi au recurs la o alta forma
de derivatie lexicala pentru exprimarea ideii de
alteritate, pornind, adica de la ideea de “alt”, altcineva exprimata prin adejectivul nehotarat
ghayr, cu sensul “altcivena care nu aparţine
spatiului si ethosului islamic”, putan fi, în consecinta, fie un “strain”, fie un “alt ego” în care se
pot regasi inclusiv ideea de opozitie si chiar de
conflict. Pentru constiinta araba, acest “alt” poate capata valenta de “prieten”, înteles, însa, ca
“strain care îti face bine” sau, cel, putin “un strain care nu îti face rau”.In ambele ipostaze, acest
“alter” ramane, înainte de toate, “strain”.
II. Mobilitate, diasporă, metisaj şi reformulare identitară
Miscarea, “deplasarea” a constituit, din perspectiva istorica, un element structural al morfologiei identitare arabe. Manifestata, în vechimea
preisalmica si, într-o masura mai redusa, în zilele noastre, aceasta trasatura a îmbracat forma
nomadismului ciclic, spre a atinge apogeul odata
cu “iesirea” din Peninsula Arabica si debutul
marilor cuceriri islamice. Şurprinde si astazi
amploarea teritoriala a acestor expansiuni si
vastitatea procesului de arabizare si islamizare care le-a însotit si care, chiar împotriva rezistentei opuse, nu de putine ori, au reusit sa
impuna, în final o religie, o limba si un mod de
viata care a creat numeroase si subtile forme
de metisaj cultural si identitar. Mai aproape
de zilele noastre si pana în prezentul contemporan, un vast proces migrator a angrenat mi26

lioane de arabi, determinati la acest exod de
ratiuni politico-militare sau economice: sirieni,
libanezi, palestinieni, yemeniti, egipteni, maghrebieni s-au vazut dezradacinati si alungati de
la caminele lor fie de saracia acutizata, de somaj
sau de efectul brutal al conflictelor, fie, în egala
masura, al flagelului terorist de sorginte religioasa. Insertiile în statele de primire sunt ierarhizate: de la statutul de “refugiati”, la cel de
“naturalizati”, trecand prin etapele “autorizatiei
de sedere conditionata” si de “cetateni integrati”
toate acestea se afla, în orice situatie, sub semnul unei identitati generice: aceea de “exilat” si
”emigrant”.
Necesitatea de adaptare la structura, valorile si
dinamicile unor societati straine, rezistenta simultana si îndarjita la presiunile noului mediu
care cere abandonarea specificitatii identitare, a
generat si va continua sa dea nastere la conflicte
extreme si la fenomene de hibridare foarte complexe: migrantul – temporar sau definitiv apartine, în acelasi timp, unui spatiu numit
“aici” (tara de primire), apartinand, totodata,
prin memoria afectiva , spatiului numit “acasa”.
Un “acasa” care , nu de putine ori, îl va privi ca pe
un “conational strain”.
Un asemenea flux migrator, care nu are perspectiva de a diminua într-un viitor previzibil,
produce modificari ale structurii identitare nu
numai la migranti ci si, printr-o osmoza mai
putin manifesta, si la apropiatii lor lor ramasi
acasa, fie prin mimetism, fie prin ostilitate fata
de ideea acestei destramari si diseminari identitare în toate colturile planetei. Contactul cu tehnologia si cultura non-araba, adoptarea partiala
a modului de viata european sau american, metisajul cultural pe care îl putem constata tot mai
evident, în comportament, muzica, arte, determi-
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na un conflict între noile achizitii identitare si
dorinta atavica de auto-afirmare a unei
“identitati native”, conflict care duce, în cele mai
mult cazuri, la o simbioza duplicitara, la crearea
unei personalitati care tinde sa se afirme pe sine
prin mijloacele oferite de “ceilalti”.
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lizatii care se deosebesc între ele prin specificitati, coordonate identitare, maniere de a se
pozitiona în raport cu existenta si cu alteritatea.
Doua civilizatii care, de 14 secole, nu înceteaza
sa se înfrunte si sa se priveasca cu o vigilenta
extrema.

Dar, în definitiv, ce trebuie sa întelegem prin
conceptul
de “civilizatie”? Intrebarea nu este
III. Occident şi Islam!
gratuita, iar un raspuns obiectiv la aceasta poate
Masivul val de imigranti care, cu deosebire în sa faciliteze mai directa abordare a ceea ce înteanul 2015, au navalit catre Europa, porniti din- legem prin faimoasa sintagma huntingtoniana a
spre Orientul mai mult sau mai putin apropiat, a “ciocnirii civilizatiilor”.
provocat nu numai aprinse dezbateri contratictorii, dar si o tendinta de “auto-ghetoizare” Identificarea conceptuala a “civilizatiei” este un
manifestata inclusiv prin ridicarea de noi cortine demers mai complex care, poate, tocmai din
– de beton si sarna ghimpata, de data aceasta- la aceasta pricina care îndeamna la comoditate, se
frontierele geografice ale statelor Europei. O limiteaza, în general, la repere usor cognoscibile
parte a europenilor si-au adus, brsc, aminte, de si materiale, precum arhitectura, gastronomia,
identitatea nationala exploatand-o, mai cu seam- modele vestimentare sau comportamentale s.a.
na, în scopuri oportuniste si populiste, în vreme Dar toate acestea, reflecta, în ultima analiza, un
ce o alta parte a “cetatenilor europeni” au ridicat modus vivendi, o maniera aparte de gandire si
si mai sus atat decibelii discursului, cat si, mai de relationare cu lumea tranzienta si cu imanenales, biblia unui pluralism prea multa vreme teo- tul cosmic si transcendental. Intr-o definire mai
retizat prin seminarii si aule universitare, dar elaborata, civilizatia denumeste ansamblul de
prea putin cunoscut în latura sa palpabila si di- specificitati spirituale si materiale, intelectuale si
namica “Iata ciocnirea civilizatiilor!” s-a scandat, afective caracteristice unei comunitati umane”.
scotindu-se din sertare best-seller-ul lui Şamuel In cazul “socului” contemporan al civilizatiilor,
Huntington.
trebuie remarcat faptul ca, de la moartea profeŞa fie oare adevarat? A venit vremea razboiului tului Muhammad, în anul 632, lumile islamica si
între culturi, sau, mai riguros exprimat, între crestina s-au aflat într-un perpetuu diferend
civilizatii, razboi cu atat mai amenintator cu cat conflictual determinat de cauzalitati doctrinare,
– ni se spune - la temelia fiecarei civilizatii sta o teologice, teritoriale, psihologice si, am putea
religie? Un raspuns mai putin sau deloc umoral spune, chiar de ratiuni care vin dinspre taramul
ar putea sa ne fie oferit de antropologie, aceasta psihanalizei.
stiinta care, propunandu-si, între altele, sa studieze felul în care fiintele umane convietuiesc si
interactioneaza , nu si-a gasit locul pe care îl binemerita în Agora lumii contemporane.

Vom putea constata, în felul acesta, ca lumea l
de astazi sau, mai exact, “batrana Europa” este
parte a unui conflict plurimorf între doua civilizatii distincte: cea pe care ne-am obisnuit sa o
numim “occidentala”, de o parte, si aria de civilizatie musulmana pe care, cu prea multa lejeritate, am botezat-o “orientala”, chiar daca acest
concept de “Orient” nu este codificat cu exactitate semantica, culturala, geografica, istorica si politica, nici în ziua de azi. Este vorba de doua civi-

Referindu-ne, cu deosebire, la disputele doctrinare, ar trebui sa repetam truismul ca, în mod
reciproc, cele doua mari religii, crestina si musulmana, s-au negat, revendicandu-si, fiecare,
suprematia si precedenta în raport cu cealalta.
Şcriptura islamica îsi învata discipolii ca mesajul
muhammadian reprezinta cea mai de sus si ultima treapta – sinonima cu perfectiunea – a revelatiei, Profetul însusi fiind ultimul mesager al Divinitatii (khatim al-anbyā’), vestit chiar de Christos. Coranul vede în crestini drept oameni cazuti
în ratacire, “oameni ai cartii” (ahl al-kitāb adică
adeptii crestinismului, inferiori omului musulman, dar tolerati pentru ca au meritul de a crede
27
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în unicitatea lui Dumnezeu, limba araba însasi
este “limba aleasa”, ea fiind vector nemijlocit al
Logosului Divin, evenimentele cruciale ale christologiei sunt puse la îndoiala sau negate de-a
dreptul si, pe deasupra, lumea crestina este cea
care i-a plasat în istorie pe cruciatii cuceritori ai
Ierusalimului care, mai înainte de Mekka si Medina, a constituit centrul si tinta “qibla” întregului univers musulman. Mai tarziu, musulmanii
otomani, preluand din limba araba termenul de
kāfir - necredincios, eretic - l-au aplicat crestinitatii europene în forma turcizata gafur, cu circulatie si în Evul Mediu romanesc sub forma autohtonizata ghiaur.
In registrul istoric, se stie ca imediat dupa
moartea Profetului razboinicii Şemilunii s-au
lansat în campaniile de cucerire a Imperiului roman crestin, fiind opriti abia peste un secol, de
catre catre Carol Martel, în batalia de la Poitiers,
dupa ce acestia impusesera noua credinta si ocupatie peste toata Africa de Nord si peninsula Iberica, pana la poalele Pirineilor. Aveau sa urmeze
cruciadele, cu toate atrocitatile comise în
“pamantul sfant”, victoriile lui Şaladin (Şalah
Eddin Al-Ayyubi), ascensiunea si istoria califatului otoman, întinsa, în geografia europeana, pana
la portile Vienei si încheiata, la începutul secolului al XX-lea, prin reforma lui Kemal Attaturk care a desfiintat institutia califului si a califatului
islamic, aducand, pentru prima oara în Orient,
regimul de guvernare republican.
Toata aceasta lunga istorie încarcata de conflicte religioase si militare si-a încrustat, în mod evident, amprenta în spiritul si în subconstientul
islamic care, ancorat în propriul trecut aureolat
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de legende, îsi reclama, odata intrat în arealul
lumii occidentale, dreptul la propria suprematie
spirituala, culturala si spirituala. Iar, asa cum
remarca antropologul Claude Levi Ştrauss, din
aceasta ostilitate între doua arii de civilizatie, va
rezulta, mai devreme sau mai tarziu, germenele
unei noi civilizatii, metisata, obosita si dezorientata”
IV. Europa: a doua cucerire islamică?

Nu au fost putini istoricii care acrediteaza ideea
potrivit careia, daca armatele france ale lui Charles Martel nu ar fi oprit avansul armatelor musulmane omayyade în celebra batalie de la Tours, langa Poitiers din 732, , Europa secolelor
urmatoare ar fi devenit un mare emirat musulman, ar fi studiat Coranul în marile sale asezaminte universitare si academice, iar valorile occidentale crestine ar fi fost înghitite de pulberea
timpului. Astazi, sub impulsul valurilor de emigranti musulmani porniti spre Europa dinspre
“pamantul Islamului”, sunt la fel de multe opiniile care sustin ca vechiul continent se afla în fata
pericolului existential al unei noi cuceriri musulmane, desfasurata, aceasta, nu cu sabia si cu scutul, ci pe calea pasnica a protectiei oferite de esecul utopiilor falimentare ale pluralismului, multiculturalismului si integrarii civilizatiei occidentale crestine într-un amalgam sincretic în care
islamul ar face legea, ar impune stilul de viata si
ar modela idealurile noului om european devenit
“homo islamicus”. Concepte si sintagme noi precum “islamofobia”, “islamizarea Europei”,
“ciocnirea între civilizatii” si, în cele din urma
“moartea europenismuluii” au patruns în retorica politica si sociologica, întretinute
fiind nu numai de socul terorismului
salafist care s-a abatut, în mod sangeros si irational asupra crestinatatii occidentale, dar si, în aceeasi
masura, de ascendenta curentelor si
formatiunilor politice radicale – de
extrema dreapta sau stanga – care
vad în “pericolul musulman” o generoasa sursa de capital electoral si un
teren manos pentru implementarea
si proliferarea doctrinelor si pro-
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gramelor lor ideologice si politice în lupta pentru putere în stat si societate.
Temerile cetateanului european nu sunt
lipsite de argumente, iar perspectiva ca,
la orizontul urmatoarelor 2-3 decenii,
religia si demografia continentala islamica sa devina majoritara. Ştatistici de la
finele anului 2017, realizate de onorabile
centre si institute de analiza si cercetare
a fenomenului, arata realitatea ca afluxul
islamic spre continent este într-o necontenita
ascensiune, numai în intervalul unui singur an
prezenta procentuala islamica în societatile europene crescand de la 4,6% la finele anului 2016
la peste 5%, la sfarsitul anului trecut, estimanduse o crestere dubla, de pana la mai mult de 10%
în orizontul anului 2050.
Ar fi o impardonabila dovada de cecitate, daca
nu chiar de ipocrizie inconstienta ca opinia publica, elitele politice si guvernele Europei sa foloseasca o falsa varianta a umanismului contemporan si a multiculturalismului care si-a dovedit
nefunctionalitatea sau, functionalitatea paguboasa, drept argumente pentru negarea unei realitati existente si active: aceea ca, în interiorul granitelor europene, tensiunile si animozitatile între non-musulmanii autohtoni si musulmanii
alogeni se manifesta pe o traiectorie ascensionala. Iar aceasta nu se datoreaza, in integrum, unui
pretins sentiment rasist si sovin ostil inluxului
migratoriu islamic, nascut peste noapte, ci îsi au
radacinile în realitatea evenimentiala vizibila si
palpabila a agresiunilor, violurilor, crimelor, huliganismului, dispretului suveran al imigrantilor
musulmani fata de valorile, conceptele si paradigmele comportamentare ale societatilor primitoare. Iar perspectiva nu este decloc încurajatoare si ea are numai doua alternative, în primul
rand pentru comunitatea europeana: ori ameliorarea situatiei prin masuri care sa nu fie cu necesitate impuse de un nou Charles Martel, ori scaparea întregii situatii de sub control si lunecarea
sistemului valoric european catre o vesnica lamentatie neputincioasa de care nu musulmanii
se vor sinchisi, înainte de altii.

se procedeze la expulzarea tuturor musulmanilor, la transformarea granitelor interne sau externe în ziduri de aparare, se înseala, dupa cum
se înseala si utopicii musulmani care aspira sa
transforme Europa într-un nou califat islamic.
Discutia despre normalitate si convietuire
pasnica si constructiva, presupune, înainte de
toate, identificarea si formularea unui raspus
neechivoc la întrebarea daca migratia islamica –
de la individ la comunitatile migrantilor musulmani - este, cu adevarat, compatibila cu ideea de
integrare, participare, coexistenta si respect mutual al valorilor. Intr-un articol pe care l-am dedicat acestei chestiuni si gazduit de “Pulsul Geostrategic” în numarul sau 247 din octombrie
2017, puneam la îndoiala realismul unei asemenea perspective, raspunzand prin negatia “Nu”
la toate ipostazele identificate si pe care ne permitem a le reaminti în contextul materialului de
fata”:
- Nu, din perspectiva identitara islamica si teologica, pentru ca, pentru aceasta, singurul reper existential este Allah care preconditioneaza
existenta ante - si post -mortem a individului si
din care decurge unicul sistem de ipostaze comportamentale – shari’a;

- Nu, din punct de vedere religios, în masura
în care, asa cum precizeaza scriptura si exegeza,
Islamul este ultima treapta, superioara, a revelatiei divine, Mohammed este khatim alanbiyā’ (ultimul din lantul istoric al profetismului, prevestit, potrivit traditiei, de însusi Christos), în vreme ce limba araba, în care s-a concretizat Logosul Transcendentei, este “limba aleasa”). Ideea superioritatii Islamului religios, cultuEuropenii care înca mai sunt convinsi ca, pen- ral, moral asupra altor religii si civilizatii este
tru taierea acestui nod gordian este suficient sa trasatura fundamentala a structurii identitare
29
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existenta omului musulman este Legea divina
– shari’ia, din care decurg toate celelalte obligatii care sunt “stalpii” de sustinere ai identitatii omului si societatii – de la ritualurile rugaciunii, pelerinajului la locurile sacre ale Islamului, la locul femeii în familie si societate, pana la regulile culinare, vestimentare si la solutionarea disputelor si neîntelegerilor. Nu
sunt, de altfel si din aceasta pricina, putine cazurile în care colectivitatile imigrantilor musulmani din societatile vestice militeaza pentru
oficializarea shari’ei ca sistem juridic paralel
celui civil si penal din statele-gazda. Iar aceasta
înseamna, în general, nerecunoasterea constitutiilor si a legilor din statele primitoare;
islamice. Din aceasta concluzie rezulta si sentinta, sustinuta de mai toti ideologii si teoreticienii musulmani, îndeosebi, cei care propovaduiesc salafismul, potrivit careia “rostul Islamului
este acela de a conduce” – totul, de la individ, societate, stat, pana la comunitatea musulmana
globala;
- Acelasi raspuns se aplica si dimensiunii ideologice: fiind integrator si exclusivist, Islamul nu
recunoaste ca valabila alta ideologie decat cea
rezultand din cuvantul lui Allah- Dumnezeu;
- Nu, în dimensiunea spirituala, pentru ca,
“fiind superior prin descendenta sa”, Islamul
pretinde ca tot ceea ce nu apartine de dar alislām, de “casa Islamului”, este inferior,
“necredincios”, neputand, în consecinta, sa fie
compatibil cu reforma decat prin trecerea, voita
sau impusa, la Islam, singura ipostaza în care individul poate sa devina Al-Insān Al-Kāmil, adică
“omul perfect”, “omul universal”;

- Nu, din punct de vedere politico-social si axiologic: valorile occidentale sunt, pentru piosul
musulman, corupte, ateiste, iar concepte precum
libertatea de expresie, democratia, drepturile
omului s.a. sunt “creaturi bastarde” ale culturii
occidentale “deviationiste”, dat fiind ca potrivit
“scripturii fundamentale” omul nu este liber decat în masura în care Allah decide în acest sens,
democratia, permite dictatura unei majoritati
asupra minoritatii, libertatea de expresie înseamna posibilitatea, pentru individ, de a exprima idei si concepte care nu sunt stipulate în textele sacre, încalcand, astfel, vointa suverana a lui
Allah.
Este evident ca nimeni, din cultura occidentala
nu pretinde musulmanului emigrant o renuntare
la propriile criterii valorice pentru a le adopta pe
cele din societatile si culturile primitoare. Singurul lucru cerut acestor migranţi nu este renunţarea la propria fizionomie identitară, ci minimul
efort de a a nu vrea cu tot dinadinsul să o impună
valorilor şi civilizaţiei primitoare, inclusiv prin
nesupunere civică, violenţă şi terorism. Un efort
pe care, deocamdata, migrantii musulmani militanti nu s-au aratat, convingator, a fi predispusi
sa-l accepte”.

- Nu, din punct de vedere social, pentru ca
exegeza islamica interzice relatiile de prietenie
cu
un
non-musulman,
adica
cu
un
“necredincios”. Pentru omul islamic “notiunea de
“prieten” (sahib) îl desemneaza, ad-litteram pe
“strainul care nu îti face rau”, pe companionul cu
care relatiile nu depasesc limita utilitatii, pentru
a trece pe taramul afectvi pe care o presupune
V. Ce-i de făcut?
“prietenia” în alte culturi si civilizatii nonŞpre deosebire de peisajul social si valoric ofemusulmane;
rit de familia europeana de pana la jumatatea
- Nu, din perspectiva juridica, dat fiind ca uni- secolului trecut, Europa de astazi, este caractericul codex care guverneaza comportamentul si zata tot mai vizibil (si tot mai agresiv), de un plu30
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ralism invaziv si de un sincretism spiritual în care realitatea islamica reprezinta una dintre componentele definitorii. Afirmandu-se tot mai zgomotos si ofensiv, “islamul european” are perspectiva de a deveni, într-o perspectiva nu prea
îndepartata, unul din principalii factori perturbatori ai unei comunitati europene seculara si
aflata într-o tot mai profunda criza identitara. Iar
acest fenomen nu se datoreaza, fundamental,
doar fenomenului migrationist – indiferent de
cauzele acestuia - sau fecunditatii natologice a
femeilor musulmane, ci este sustinut si de ceea
ce ar putea fi numit prin termenul de
“reislamizare” a comunitatilor musulmane din
Europa: generatiile migrantilor interbelici si de
dupa cel de-al doilea Razboi Mondial au fost determinati mai degraba prin motive de ordin material si mai putin sau deloc de considerente si
imbolduri religioase si culturale.Dar, în contextul
evolutiilor postbelice ale Europei si ale societatii
occidentale, în general, descendentii primilor
migranti s-au transformat, progresiv, din “mana
de lucru” ieftina, într-un “proletariat” ghetoizat,
marginalizat si dezamagit, conditii în care s-a
dezvoltat, la acestia, imboldul întoarcerii la origini, constiinta identitara si, mai ales, sentimentul apartenentei la religioa islamului. De la trezirea constiintelor pana la revendicarea unui statut social în care acesta identitate sa devina unica lege posibila nu a mai fost decat un pas, prin
care multi dintre acesti dezmosteniti au cazut
prada unei intense campanii de “reislamizare”
insidioasa si anarhica propovaduita de predicatorii radicalismului si extremismului religios. Iar
un aspect nu mai putin primejdios si daunator a
fost acela ca , alaturi de “musulmanii de import”,
comunitatile europene au îngaduit, din indiferenta sau din oportunism, aparitia propriei clase
de “islamizati” tot atat de rebeli si antisociali din
care ideologia si propaganda ultrareligioasa a
produs cohortele de “jihadisti pe calea lui Allah”,
cautata si slujita fie pe fronturile din Şiria si Irak,
fie împotriva prorpiei ambiante sociale native.
Este contextul care permite afirmatia ca, daca
pana acum, Europa se întalnea, la ea acasa, cu
“musulmani”, acum ea se întalneste, tot la ea acasa, cu însusi Islamul
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oprirea lunecarii în retorica apocaliptica si, nu
de putine ori, fatarnica si cinica, a disparitiei
batranului continent sub flamura verde, un prim
pas care ar trebui sa fie facut consta în recunoasterea curajoasa si onesta a faptului ca maniera în care elitele europene au abordat si continua sa abordeze “noua Europa amenintata cu
pierderea identitatii” – a fost una pe cat de eronata,pe atat de primejdioasa.
- Este vorba, în primul rand de necunoasterea
si ignorarea suverana a specificitatilor prin care
Islamul se defineste si se individualizeaza. In locul proclamatiilor cu tenta eminamente populista, potrivit carora “Islamul nu este o religie” ar fi
fost mai rational si mai benefic sa se accepte ca
islamul este o religie, fiind în acelasi timp, o ideologie si o coordonata existentiala, în afara careia omul islamic înceteaza sa mai existe ca atare;
- Este vorba, în al doilea rand, de a aplicarea
defectuoasa, asupra societatilor si gandirii islamice, criteriile de masura si sistemul de valoare
care stau la temelia însasi a civilizatiei europene,
mai ales în ceea ce priveste individul, societatea
si relationarea dintre acestea;
- Este vorba, în al treilea rand, de elaborarea
si diseminarea conceptuala si pragmatica a pluralismului, multiculturalismului si multiconfesionalismului, concept care a fost construit mai
degraba în jurul ideii de colectivitate si mai putin
sau deloc, în jurul individului ca parte a acestei
colectivitati. Termenii însisi cu care teoria si
practica pluralismului opereaza sunt insuficient
de clar precizati atunci cand este vorba de finalitatea acestei vietuiri în pluralitate: este vorba de
integrare, uneori, alte ori se vobeste de asimilare, sau de adoptie. Iar rezultatul acestui viciu formal este îndejuns de bine cunoscut: în forma în
care a fost conceptuta, aceasta “noua Europa”
muliculturala si multiconfesionala nu a generat,
cu adevarat, nici asimilare, nici integrare si nici
adoptie.

- Daca Europa este “condamnata” sa convietuiasca împreuna cu provocarea islamica, aceeasi
Europa are datoria de a folosi parghiile sociale,
economice, educationale, comunicationale, institutionale pentru a face ca acest “islam inevitabil”
Fata cu aceste realitati si ca un prim pas catre sa devina un “islam european”, cu cetateni
31
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“musulmani europeni” si nu un
fie islamizate. Elitele politice si
islam compus dintr-un mozaic
mentalul colectiv trebuie sa arade comunitati izolate, dezoriente - prin actiune ofensiva si, la
tate si, mai ales, puternic influnevoie, prin masuri care presuentate de regimurile din tarile
pun recursul la Constitutie, la
de origine sau de falsi profeti
lege si la codul penal - ca Europa,
predicatori ai unui pretins “nou
europenismul si sistemul sau de
islam” care foloseste scriptura
valori si credinte nu sunt mielul
pentru a incita la ura rasiala,
neputincios sacrificat la sarbatoreligioasa si culturala. Un aserile Ramadanului, ci este stalpul
menea islam trebuie sa gaseasputernic care sustine o veche,
ca, în societatile de adoptie,
solida si perena contributie la
porti deschise pentru o convietuire functionala dezvoltarea civilizatiei umane universale.
în plan social, politic si cultural.
“Islamizarea Europei” nu va fi stopata nici cu
faimosul “declaog al combaterii islamului” lansat
de radicalul olandez Geert Wilders si încropit
din sintagme vecine daca nu sinonime cu extremismul (înscrierea în constitutiile europene a
caracterului iudeo-crestin al civilizatiei europene occidentale, negarea in corpore a existentei
islamului ca religie, asimilarea forţată a minoritatilor extra-europene. expulzarea în masa a azilantilor s.a).
Islamizarea Europei nu va putea sa fie stopata
nici prin construirea de moschei cu arhitectura
exorbitanta, nici prin interzicerea acestora, sau a
asezamintelor educationale sau caritabile musulmane, fara ca aceste prohibitii sa aibe la baza
argumente probate si sa se desfasoare în conformitate cu legea, care trebuie reformata prin includerea ca “delicte” la adresa societatii a tuturor manifestarilor de propaganda, îndoctrinare,
defaimare si încalcare a valorilor si normelor de
desfasurare a vietii sociale în societatile primitoare.
Ştoparea curentului migrationist nu va putea fi
realizata nici prin maternalismul practicat
de cancelarul Angela Merkel care propunea, drept terapie anti-islamizanta, ca migrantilor sa li se ofere festivaluri cu cantece si daruri aduse de Şanta Klaus.
Alarmismul starnit de chestiunea islamizarii vechiului continent, este interpretat în
tonalitati care sugereaza ca societatea europeana si valorile sale sunt victime care
asteapta, pasive si împacate cu soarta, sa
32

VI. UNIUNEA EUROPEANĂ
ÎNTRE “ISLAMUL EUROPEAN” ŞI ISLAMOFOBIE
Confruntata cu “provocarea islamica”, Europa
se afla într-o situatie paradoxala. Brutalele pusee
de terorism care, în ultimii ani, au socat orasele
continentului, ar fi trebuit sa fie întelese si ca un
imbold pentru o mai accentuata si cuprinzatoare
unire si solidaritate politica si, în acest context,
pentru initierea unei ample si sustinute dezbateri nu doar asupra metodelor securitare de contracarare a “fenomenului terorist islamic”, ci si,
cu aceeasi acribie, despre perspectivele relationarii dintre comunitatea europeana si sfidarea
islamizarii care, discutata în cercuri restranse si
în turnuri de fildes, nu a facut decat sa accentueze, la nivelul societatilor, sentimentul de nesiguranta si teama care necontrolat sau netratat cu o
terapie adecvata, determina orientarea mentalului colectiv într-o directie cu totul opusa – adica
spre xenofobie si o islamofobie exacerbata. Iar
aceasta face, la randul sau, ca, la nivelul opiniei
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manifestata pe scara larga de sutele
de cetateni europeni care au facut o
apreciabila munca de voluntariat întru
ajutorarea celor plecati pe calea exilului. Oficialii si decidentii din capitalele
europene sunt, în continuare, incapabili ca, prin ceea ce fac, sa compenseze îngustimea viziunii politice a Consiliului Europei.

publice, sa se cristalizeze si sa se impuna neproductiva idee ca Uniunea Europeana trebuie sa se
auto-izoleze si sa se transforme într-o fortareata
rupta de restul comunitatii globale. Pe de alta
parte, valurile migrationiste continua si, dupa
toate probabilitatile nu se vor opri prea curand.
Iar daca aceasta maree nu poate fi stopata, ea
trebuie, în schimb, sa fie controlata cu suficienta
fermitate, prudenta si continuitate, astfel încat
sa se evite producerea unor nedorite tulburari
sociale si a unor consecinte culturale si confesionale cel putin destabilizatoare.
Europa devine tot mai mult o comunitate multietnica, multi-confesionala si multi-culturala. Dar
daca aceasta Europa nu-si va dovedi vointa si
capacitatea de a edifica un spatiu sustenabil de
coabitare, ea va risca sa declanseze o retorica
despre însasi valabilitatea si continuitatea proiectului european, despre credibilitatea aspiratiilor spre mai bine ale natiunilor Europei si despre viitorul mostenirii culturale pe temelia careia este construita civilizatia
Europei.

La Bruxelles se impune depasirea
aranjamentelor de la Dublin care lasa
în seama statelor nationale europene
întreaga responsabilitate pentru rezolvarea migratiei cu care sunt confruntate. Astazi, Europa trebuie sa dezvolte si sa
contribuie activ la implementarea unei multiforme strategii pentru încetarea razboaielor civile
din Şiria, în Libia, în alte focare de confict brutal.
Dar pacea si – implicit - secarea fluxului migratoriu spre Europa presupune si combatarea saraciei, accesul la educatie si sanatate. Şi mai presupune un element de extrema însemnatate si
anume acela ca demersurile initiate la Bruxelles
în aceasta directie nu-si vor atinge tinta prestabilita decat în masura în care toti cetatenii
Uniunii Europene vor constientiza aceasta stringenta necesitate si îi vor sustine pe reprezentantii lor la Bruxellles. Adica în masura în care
Europa, în primul rand, se va întoarce mai mult
si mai hotarat catre propriile sale valori identitare care o definesc.
Iar pentru aceasta este vremea sa ne aducem
aminte de afirmatia spiritului viu care a fost istoricul Arnold Toynbee: “O civilizatie nu poate sa
fie asasinata. Ea se sinucide din nepasare”.

Este mai presus de orice
îndoiala ca socantele drame ale emigrantilor alungati de razboaie si încalcari ale demnitatii umane
induc, în mod firesc, ideea
unei îndatoriri morale si
umanitare de ajutorare a
acestor dezradacinati. Iar
aceasta compasiune a fost
33
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PUNCTE DE VEDERE
Siria - al Treilea Război Mondial nu începe pe Twitter
Corneliu PIVARIU
Câteva zile de la anunțul preşedintelui american Donald Trump pe Twitter, mai exact în noaptea
de vineri spre sâmbătă, 14 aprilie ora 04.00 ora Damascului, SUA, Marea Britanie şi Franța au lansat
un atac cu rachete (Tomahawk şi alte rachete aer-sol lansate de pe bombardiere) asupra unor obiective punctuale (unul la periferia Damascului şi două în regiunea Homs), aparținând programului
de arme chimice a regimului Bashar al-Assad. O analiză mai detaliată puteți citi în Suplimentul la
acest număr, aici vom face câteva considerații privind situația geopolitică mondială şi regională, în
urma acestui ultim atac aliat, precum şi posibile consecințe.
Deşi erau multe estimări că atacul va avea loc la sfârşitul lunii aprilie, acesta a fost executat la
scurt timp după declarația preşedintelui american, probabil această dată fiind în legătură şi cu recente evenimente interne din SUA. De asemenea, pentru premierul britanic Theresa May şi preşedintele francez Emanuel Macron, acțiunea a constituit o bună oportunitate pentru a-şi îmbunătăți
procentajele de susținere şi apreciere publică.
Aşa cum era de aşteptat, acțiunea militară a fost mai puternică decât cea din aprilie 2017 şi a demonstrat hotărârea preşedintelui SUA (şi a aliaților) de a nu tolera folosirea armelor chimice de către regimul sirian, aşa cum Barack Obama a procedat în 2013, când depăşirea “liniei roşii” stabilite
de administrația americană însăşi, nu a fost sancționată.
În fapt, regimul sirian condus de familia Assad a profitat, de-a lungul istoriei, de lipsa de reacție a
comunității internaționale față de atrocitățile comise împotriva propriei populații, şi menționăm
aici numai masacrul de la Hama din februarie 1982, când armata şi forțele de securitate au ucis circa 40.000 de locuitori ai oraşului, care a şi fost închis - fiind distrus în mare parte - pentru aproape
un an. În acest context credem că lovitura din 14 aprilie 2018 nu este decisivă în determinarea regimului Assad de a nu mai bombarda propria populație.
Remarcăm grija SUA şi aliaților pentru a „nu zgâria nici măcar un soldat rus” după cum apreciau
unii analişti după acțiune. De altfel, acest lucru iese şi mai bine în evidență prin faptul că o altă facilitate din programul chimic Siria, situat în zona deluroasă din regiunea Latakia nu a fost de loc lovită, având în vedere şi apropierea de baza rusă de la Khmeimin. Mai notăm că, după unele surse, radare ale sistemelor ruse de rachete au fost închise în perioada atacului (probabil şi pentru evitarea
unor incidente). O sursă rusă aprecia că ziua de 14 aprilie “a fost foarte bună pentru președintele
Putin”, demonstrându-se astfel că Rusia este tratată cu atenție, contrar declarației (ce poate fi apreciată ca fiind puțin neobişnuită pentru un stat democratic) a ambasadorului rus în SUA, conform
căreia atacul a reprezentat o insultă la adresa preşedintelui rus.
Cu această ocazie SUA şi-a recâştigat puțin din rolul pierdut de important arbitru internațional şi
se repoziționează ca un jucător important în Siria, fără ca această acțiune să fie suficientă în acest
sens. NATO demonstrează din nou că este o alianță puternică şi care are resurse de a depăşi momente dificile. Franța probabil îşi va întări prezența militară şi Siria (probabil în nord-estul țării),
iar Marea Britanie va continua să fie un aliat important pentru SUA în Orientul Mijlociu.
Disputa va continua cu mijloace diplomatice, politice şi de altă natură (deja activitatea digitală a
trolilor ruşi a crescut cu 2.000%, la 24 de ore după atac). O rezoluție de condamnare a atacului, propusă de Rusia, a fost respinsă de Consiliul de Securitate ONU (cu o majoritate de 8 voturi, fiind votată pentru doar de Rusia, China şi Bolivia), ceea ce era de aşteptat.
Interesantă şi părerea, la cald, a unei surse din Damasc care spunea că, înainte de atac, analiştii
aveau păreri diferite , considerând că acesta va fi mic, mare, extins sau nu va fi de loc, iar el îl apreciază ca fiind „mărunțel”, spunând că sirienii au trecut prin momente şi mai dificile şi manifestânduşi încrederea în acțiunile viitoare ale regimului Assad.
Reiterând importanța geopolitică regională a Siriei şi probabil enormele sale rezerve energetice,
încă nepuse în valoare, opinăm că, cel puțin în viitorul apropiat, al Treilea Război Mondial nu va
avea ca punct de plecare Siria.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

externe au fost “legitimate” prin apelurile
Ambasador prof. Dumitru CHICAN lansate, în acest sens, de regimuri sau forţe
autohtone cu potenţial de mobilizare şi susţine a
De aproape un deceniu şi, mai exact, de la “asistenţei” straine.
izbucnirea metaforicei “primaveri“ a lumii arabe,
regiunea Orientului Mijlociu
parcurge o Este vorba, în al doilea rand, de faptul ca,
perioada istorica în care evoluţiile şi involuţiile urmare nemijlocita a tensiunilor pe plan intern,
se succed cu o rapiditate - şi cu rezultate – greu rolul statului şi al instituţiilor sale funcţionale şiprevizibile, atat în sfera politicului, cat şi în au pierdut potenţialul de a se manifesta ca factor
maniera în care aceasta se concretizeaza în plan politic activ, atat în interior, cat şi în contextul
militar, facand dificile şi, de cele mai multe ori, relaţionarii regionale şi internaţionale. Aceasta a
imprecise mai toate straduinţele analiştilor de a facilitat apariţia, pe langa instituţia statala, a
emite judecaţi de valoare, prognoze şi previziuni unor alţi factori de tensiune şi actori implicaţi în
cu valabilitate rezonabila cel puţin pe termen conflict şi este suficient sa amintim, spre
exemplu, activismul mişcarii conservatoare
mediu.
islamiste a “Fraţilor Musulmani” , sau entitaţile
Cercetatorii şi cronicarii care s-au aplecat, radicale inspirate de ideologia şi doctrina
introspectiv, asupra marilor prefaceri provocate acestora, de la reţeaua Al-Qaida, pana la ultrade fenomenul “primaverii arabe”
au fost radicalul “Ştat Islamic din Şiria şi Irak”. Iar
unanimi în a avansa concluzia ca, în plan politic numitorul comun al tuturor acestor factori
şi geostrategic, acesta a pus în lumina doua paraleli statului s-a regasit, cu precadere, în
realitaţi cu valoare axiomatica.
Este vorba, în programul de folosire a statului şi a resurselor
primul rand, de faptul ca toate convulsiile, sale pentru subminarea acestuia şi construirea
conflictele şi contorsiunile care s-au derulat în propriului stat, realizat, vremelnic, prin
interiorul statelor naţionale au avut o intensitate instituirea aşa-numitului “califat” musulman în
şi un caracter sangeros cu mult mai accentuat Şiria şi Irak – un “stat” transfrontalier, bazat pe
decat toate celelalte convulsii cu dimensiune ignorarea geografiei politice aşa cum a fost
regionala. Conflictele interne, degenerate în aceasta trasata la sfarşitul primului Razboi
razboaie civile, au cuprins state arabe precum Mondial printr-un agrement de tip colonial între
Şiria, Irak, Yemen şi Libia, în vreme ce, în alte Franţa şi Marea Britanie. Paradoxal şi
state regionale, evitarea prabuşirii în flacarile surprinzator ramane faptul ca, în pofida
razboiului civil a fost realizata fie prin concordanţei cvasi-totale între programele,
intervenţii externe de forţa, ca în cazul regatului fudamentele doctrinare şi ideologice şi a
Bahrein, în care, în numele organzaţiei obiectivului urmarit – renaşterea califatului
Consiliului de Cooperare al Golfului, monarhiile islamic global şi diseminarea în lume a
arabe vecine, în frunte cu Arabia Şaudita, au “adevaratei credinţe” islamice - aceşti “actori
intervenit militar pentru a stopa tavalugul secundari dar activi” nu au reuşit sa evite
“primaverii arabe”, fie prin ieşirea instituţiei conflictele, cele mai multe brutale şi sangeroase,
militare în spaţiul public şi în arena politica, între ele, pe de o parte şi între ele şi mişcarea
precum în cazul Egiptului. In toate aceste cazuri, “Fraţilor Musulmani”, pe de alta parte.
manifestarile violente şi, în general, factorii care
au alimentat crizele au avut, în interiorul statului Crizele, conflictele şi razboaiele civile ale
respectiv, o natura politica, social-econmica Orientului Mijlociu de dupa “primavara araba”
confesionala şi ideologica, iar intervenţiile nu au fost lipsite de momente mai apropiate de
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raţiune şi de reinstaurarea pacii, iar aceste
episoade s-au numit, dupa împrejurari, fie
“detensionare” şi “dezescaladare”, fie “încetarea
focului” sau “armistiţi” cu termene variabile şi
ele au fost fie rezultat, fie cauza a activarii
instrumentelor
politico-diplomatice
într-o
competiţie acerba şi complicata în care actorii
principali au fost Ştatele Unite, Federaţia Rusa şi
jucatorii regionali influenţi, fie - cu rol de bune
oficii - Organizaţia Naţiunilor Unite şi Consiliul
sau de Şecuritate. In acelaşi timp, pe fondul
regresului sever înregistrat de activismul
jihadist-terorist islamic statele instituţionale au
intrat pe o traiectorie lenta de reconstrucţie
politica şi identitara care deschide, cel puţin
discursiv deocamdata, şi o perspectiva a pacii,
normalitaţii şi reconstrucţiei. Ştatul irakian a
reuşit, cu asistenţa Ştatelor Unite, sa se
elibereze, în buna masura de coşmarul
“califatului” lui Abu Bakr Al-Baghdadi şi depune
eforturi pentru a-şi reconstrui structura
identitara şi concordia politico-sociala. Dupa mai
mulţi ani de razboi civil, statul
lui Bashar Al-Assad - devenit
subiect de discordie şi tensiune
internaţionala şi regionala,
pare a se apropia de o revenire
la pace, condiţionata, însa, de
masura în care cei doi actori
aflaţi într-o concurenţa acerba
– America şi Federaţia Rusa –
vor
conveni
asupra
supravieţuirii statului sirian şi
a formei – suverane şi unitare
sau faramiţate în propria
geografie politica – în care
acesta va continua sa existe.
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dimensiuni
şi
raza
de
manifestare
transfrontaliera:
miliţiile
“Mobilizarea
Populara”, în Irak, Hezbollah, în Şiria şi Liban,
rebelii mişcarii zeidiste houthite, în Yemen. In
prezent, însa, regimul islamic din Teheran nu se
mai limiteaza la a duce razboaie prin “interpuşi”,
ci se implica nemijlocit, prin intermediul
Gardienilor iranieni ai Revoluţiei Islamice, unul
din obiectivele urmarite şi recunoscute oficial
fiind acela de a-şi asigura un coridor de tranzit
prin Irak, Şiria şi Liban, pana la frontierele
vecine cu Israelul şi utilizarea unei asemenea
poziţionari geostrategice ca instrument de
abordare a tensiunilor existente în relaţiile sale
cu Administraţia americana a lui Donald Trump.
La randul sau, Turcia condusa de Recep Teyyp
Erdogan şi-a manifestat mai vizibil intenţiile
intervenţioniste cu caracter militar în contextul
campaniei multistatale de eradicare a gruparii
teroriste “Ştatul Islamic”, dar avand, şi ea, un
obiectiv generat, potrivit discursului oficial al
Ankarei, de interese de securitate naţionala:

Orientul Mijlociu ramane, însa,
proizonier unui peisaj în care
statele regionale se afla
angrenate într-o ascendenta
politica intervenţionista şi
concurenţiala. In ultimii ani,
Republica Islamica a Iranului a
recurs,
în
promovarea
ideologiei şiite şi a expansiunii
revoluţiei khomeyniste, la
actori secundari dar cu
37
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împiedicarea “terorismului kurd” de a constitui
în Şiria o entitate statala proprie la graniţele cu
Turcia, ceea ce, în viziunea Ankarei, constituie o
ameninţare la adresa securitaţii naţionale şi a
stabilitaţii şi suveranitaţii interne. Aceasta
viziune geopolitica a Turciei, susţinuta de
doctrina “intereselor de securitate naţionala” s-a
concretizat în intervenţiile armate ale Turciei, fie
sub numele de “Şcutul Eufratului”, justificat de
imperativul stoparii avansului kurd sirian la vest
de cursul raului Eufrat, fie sub numele de cod
“Ramura de Maslin”, argumentat prin
împiedicarea avansului kurd catre extrema nord
-vestica a teritoriului sirian, pe aliniamentul
punctelor strategice Afrin – Manbij, din
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proximitatea frontierei cu Turcia.
Orientul Mijlociu se reîntoarce, progresiv, la
abordarile gepolitice tradiţionale în care
predominante sunt obsesiile legate de conceptul
“securitaţii
naţionale”
într-o
regiune
“internaţionalizata” prin complexitatea şi
amplitudinea suprafrontaliera a crizelor şi
conflictelor din aceasta parte a lumii. Şe
vorbeşte, mai direct şi mai puţin retoric, despre
realitaţi care au fost, multa vreme, ocolite sau
trunchiate. Astfel, razboiul civil din Yemen este
vazut mai puţin ca rezultat al jocurilor de pe
eşichierul geopolitic global şi mai mult ca o
urmare a intervenţionismului saudit şi iranian,
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aflate într-un acerb razboi de franciza cu first” fiind, însa, “primus inter pares”. Din era
conotaţii confesionale şi hegemonice regionale. care l-a precedat, domnul Donald Trump a
Israelul a privit, multa vreme, cu detaşare pastrat, ca pe o efigie identitara, calitatea,
criza din Şiria, preferand, mai degraba, o mentalitatea şi, iubirea pentru ceea ce i-a
perpetuare a acesteia şi ramanerea la putere a schimbat numele în renume: sintagma “big deal”.
lui Bashar Al-Assad şi a Şiriei care, de la razboiul Iar una dintre primele probe practice a acestei
din octombrie 1973, s-a dovedit a fi un statornic schimbari a avut drept obiect de experimentare
pazitor al liniştii şi pacii la linia de demarcaţie regiunea Orientului Mijlociu şi pacificarea
din platoul Golan. Or Şiria de azi s-a schimbat, nu acesteia, convceputa sa fie “cea mai mare afacere
în ceea ce priveşte ponderea sa în procesul a secolului”. Unii au jubilat, alţii au ramas în
general al conflictului arabo-israelian, ci, foarte meditaţie, cu mana la tampla, alţii au elogiat în
punctual, în cel al ameninţarilor pe care Iranul, hiperbole boarea de noutate anunţata de Donald
Trump. Cel puţin în ceea ce priveşte lumea araba
cu miliţiile sale din Şiria şi Liban le reprezinta,
direct, pentru aceleaşi “interese de securitate a Orientului Mijlociu, şi unii şi alţii au trecut prea
naţionala”. Nu mai este vorba de tensiuni între uşor peste un adevar, alfel cunoscut cat se poate
statul evreu şi Hamas sau teroriştii din Al-Qaida de bine: acela ca isroria acestui Orient Mijlociu a
siriana, ci de perspectiva ameninţatoare a unei fost nu numai un teatru conflictual deschis fara
confruntari directe israeliano- iraniana, cu atat întrerupere razboaielor, ci şi un lung drum
mai serioasa cu cat una din mizele sale imediate presarat cu o lista întreaga de tentative de
se regaseşte în concurenţa dintre cele doua state aducere a pacii şi coexistenţei în zona, obiectiv
pentru control şi influenţa asupra Şiriei viitoare. conceput, însa, de fiecare data, tot dupa
canoanele unui “big deal”. Diferenţa între acest
Mai recent, un alt subiect conflictual se afla în şirag de afaceris-a redus, în final, la semnatura
atenţie şi el este legat factorul economic personalizata a autorilor. “Marea afacere”
reprezentat de descoperirile de petrol şi gaz promisa de Donald Trump nu face, pana la
natural în zona costiera sudica a Mediteranei de dovada contrarie, decat sa adauge o semnatura
Est.
la cele deja existente – multe dintre ele trecute,
Lumea Orientului Mijlociu se întorce la de multa vreme, în sertarul uitarii.
geopolitica tradiţionala cu toate aspectele sale Inainte de a invita cititorul la un scurt
politice, militare şi economice în funcţie de care remember, se cuvine subliniat faptul nu lipsit de
se definesc interesele naţionale ale statelor. însemnatate ca daca o problema exista în ecuaţia
Orientul Mijlociu al anului 2018 nu mai este Orientului Mijlociu, ea se regaseşte în aceea ca
Orientul Orientului Mijlociu al “primaverii toţi premergatorii pe calea “marilor afaceri” cu
arabe”. Iar urmarile acestor schimbari se afla pacea în aceasta parte a lumii, au dovedit o
abia într-o faza incipienta.
suverana necunoaştere a realitaţilor şi
cauzalitaţilor profunde ale conflictelor care s-au
succedat şi nici nu s-au straduit cu adevarat sa
gaseasca esenţele, astel încat “chestiunea
Orientului Mijlociu” a
devenit o simpla
abstracţiune, studiata mai degraba teoretic,
Dinu COSTESCU pentru identificarea unor soluţii ideale dar
Cand bussinessman-ul Donald Trump a schim- straine de realitaţile vii. Aceasta a fost premiza
bat lumea afacerilor cu lumea politicii la cel mai de la care periplul “marilor afaceri” de care
înalt nivel, devenind “presedintele cel mai puter- vorbim a început imediat dupa sfarşîtul
nic al lumii”, el a lasat în urma mostenirea lui Ba- ultimului Razboi Mondial, deschizatorul de
rack Obama si a unei vechi traditii americane cat drumuri fiind premierul britanic Clement Atlee,
priveste rolul Americicii si realtiile sale cu cel care a focalizat interesul politicii britanice
aceasta lume în care toti suntem egali, “America asupra Palestinei (sau Şiriei Mari, dupa
39

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.257,258, Vineri 20 Aprilie 2018

denumirea Levantului în perioada califatului
turc otoman). In viziunea lui Atlee, terapia de şoc
pentru rezolvarea “chestiunii palestiniene” a
constat în alipirea la Iordania a unei parţi a
Palestinei istorice, restul aceleiaşi Palestine
istorice urmand a fi împarţit între statele arabe
membre ale proaspat întemeiatei Ligi arabe şi
simpatizante, desigur, ale Imperiului Majestaţii
Şale Britanice. Ş-a întamplat, însa, ca “proiectul
Atlee” sa se loveasca de opoziţia darza a
Administraţiei Americane a preşedintelui Harry
Truman – auto-considerat şi el a fi unul dintre
“facatorii de pace” destinaţi sa fie înnobilaţi –
precum spune evanghelia lui Matei – cu statutul
de “fii ai lui Dumnezeu”. Fiind prea departe de
“front”, America a fost depaşita de
promptitudinea altor facatori de pace –
britanicul Mark Şykes şi francezul FrançoisGeorges Picot – care, chiar fara a fi fost de
meserie bussiness –men, şi-a împarţit Orientul
Mijlociu de dupa Primul Razboiu, deschizand
calea pentru promisiunea pe care avea s-o faca,
în 1917, lordul Balfour care, în numele Majestaţii
Şale, exprima întreaga susţinere pentru crearea
în Palestina a unui “camin naţional pentru
poporul evreu”. Ceea ce se va întampla în 1948,
prin crearea statului Israel, moment care, din
pacate, prin reacţia comunitaţii arabe, a
însemnat declanşarea primului conflict armat
arab-israelian şi începutul lungului şi
complicatului “confict din Orientul Mijlociu”.
Dupa eşecurile anterioare ale lui Atlee, Truman,
Şykes, Picot şi Balfour, un alt sol a pacii a aparut
în persoana ministrului englez de Externe,
Ernest Bevin care, în 1947, a pasat “afacerea
pacii” în responsabilitatea
Organizaţiei
Naţiunilor Unite care, în acelaşi an, şi-a asumat
rolul de “pacemaker” în lumea Orientului
Mijlociu, calitate în care, prin Rezoluţia 181
elabora şi ea un “deal al secolului”, recomandand
crearea în Palestina a doua state – evreu şi arab “afacere” eşuata în condiţiile în care membrii de
atunci ai organizaţiei au respins rezoluţia 181
ori s-au abţinut de la vot. Dar, în loc sa-şi
recunoasca eşecul, Organizaţia a ales sa-şi duca
mai departe rolul de pacificator, de tata aceasta
prin mijlocirea secretarilor sai generali succesivi
(şi emisari pentru pace în regiune) de la
suedezul Gunnar Jarring la Kurt Waldheim pana
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la instituirea demnitaţii de “emisar internaţional
special” pentru procesul de pace în regiunea
Orientului Mijlociu. Majoritatea acestora au
delcrat, optimişti, ca sunt pe punctul de
îndeplinire a misiunii, pentru ca, apoi, sa se
recunoasca înfranţi sau sa renunţe la misiunea
încredinţata..
Pana prin anii ’70 discursul politico-militar
avea în portofoliul lexical sintagma de “conflict
arabo-israelian”, justificata prin cele patru
razboaie (1948, 1956, 1967, 1973) care au
însangerat regiunea – o perioada în care a facut
epoca diplomaţia “paşilor mici” promovata de
“pacemaker-ul” Henry Kissinger, supranumit
“Noul Metternich” şi promotor al unei tactici a
“amestecarii carţilor în timpul partidei de poker”
– pacea sa ramanand, ca şi pana atunci, doar un
vis foarte îndepartat. Dupa razboiul din 1973,
succedat, în anii urmatori, de semnarea
tratatelor de pace dintre Israel şi doua ţari arabe
– Egipt şi Iordania –“conflictul arabo –israelian”
a fost utilizat tot mai sporadic, pana la cvasidispariţia sa din circulaţie, discursul despre pace
referindu-se preponderent la “pacea dintre
palestinieni şi israelieni”. Şub presiunea
primului val de revolte populare palestiniene
(Intifada), Bill Clinton a reuşit, în cadru
multilateral (Rusia, America şi Uniunea
Europeana) semnarea, în 1993, a agrementelor
de la Oslo prin care israelienii şi palestinienii
conveneau asupra unui simulacru de pace. A
fost, apoi, randul cancelarului german Angela
Merkel sa încerce, la randul sau, rolul de
pecemaker, la care, însa, a renunţat din proprie
iniţiativa,
peste
dosarul
palestininian
aşternandu-se, pentru mai multa vreme, umbra
şi praful uitarii “Aventura pacii” a fost
reactualizata, intempestiv, de Donald Trump ale
carui
decizii referitoare la recunoaşterea
Ierusalimului drept capitala unica şi eterna a
Israelului i-au adus, din partea palestinienilor,
respingerea oricarui rol al Administraţiei de la
Washington ca nou porumbel al pacii, fara ca
viitorul acestui “big deal” sa aibe o perspectiva
de a deveni o realitate.
Şunt multe cauzele care explica eşecurile
înregistrate de acest lung cortegiu desfaşurat pe
drumul spinos catre pace şi linişte între arabi şi
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evrei, în general, şi între arabii palestinieni şi lumii arabe? Noi nu am gasit decat trei exemple
statul Israel, cu deosebire.
posibile care, constituind excepţii, nu fac decat
Ca şi în cazul altor numeroase conflicte de sa confirme regula. Este vorba, în primul rand,
anvergura pe care istoria le-a parcurs, de Egiptul lui Anwar El-Şadat care a avut curajul
experienţa orientala a pacii se supune aceleiaşi de a merge în Knesset şi de a face pacea cu
legi care vrea ca pacea sa nu fie atat un rod al Israelul. Cum a fost rasplatit Şadat? Cu o rafala
negocierilor egale şi realizate cu buna-credinţa, de gloanţe trase din mitraliere egiptene manuite
ci, mai degraba, un efect impus de învingator de creiere şi de maini egiptene. Şi pentru ca
celui învins şi în condiţiile dictate de cel mai aceasta nu a fost de ajuns, “fraţii arabi”, uniţi în
puternic, sau, în funcţie de condiţii anume, de o sentimente şi ganduri, au alungat Egiptul din
terţa parte, din afara conflictului propriu-zis, dar calitatea de membru al Ligii Arabe!

urmarind interese proprii decurgamd din acesta.
O asemenea pace nu poate fi nici acceptabila,
mici durabila, aşa cum istoria proceului de pace
din Orientul Mijlociu o dovedeşte cu prisosinţa.
In cazul concret al statelor Unite interesele de
care vorbim ţin nu numai de prestigiul politic ci
şi de calcule electorale care sa aduca cel mai
profitabil raspuns la întrebarea: cum sa fie
caştigate sufragiile electoratului evreiesc fara ca
aceasta sa nu dezechilibreze, în acelaşi timp,
relaţiile economice şi strategice cu lumea araba?

Este vorba în al doilea rand, de faimoasa
“iniţiativa araba de pace” lansata de Arabia
Şaudita în 2002 şi care propunea recunoaşterea
statului Israel în schimbul retragerii acestuia din
teritoriile arabe ocupate şi constituirii unui stat
palestinian cu capitala la Ierusalim. Cu ce
rezultat? Iniţiativa a ramas litera moarta, iar
recunoaşterea statului Israel nu mai are nevoie
decat de o codificare juridica, independenta de
chestiunea “conflicului” din regiunea Orientului
Mijlociu. Nu-l ignoram, desigur, nici pe suveranul
iordanian, defunctul rege Hussein Bin Talal care,
dupa exemplul predecesorului sau egiptean, a
facut pace cu vecinii evrei prin Acordul de la
Wadi Araba, din 1994, acord care, prin
dificultaţile de respectare şi aplicare, seamana
mai degraba cu un armistiţiu care ţine deoparte
razboiul.

In egala masura, în nici o situaţie similara nu
poate fi vorba de realizarea unei reale paci, daca
parţile direct implicate în diferend nu o accepta,
considerand-o injusta şi contrara aspiraţiilor lor
specifice. Cel mai bun lucru care se poate obţine
în atari conjuncturi se va materializa într-un soi
mai mult sau mai puţin funcţional de “nici pace,
nici razboi” sau într-un armistiţiu pe termen “Fericiţi facatorii de pace....” Urmeaza marele
nedefinit care sa permita o normalitate parţiala deal al lui Donald Trump. Salam, Shalom,
sau, cel puţin aparenta, precum în cazul relaţiilor domnule preşedinte!
dintre Şiria şi Israel de dupa ultimele doua
razboaie din iunie 1967 şi
cotombrie 1973 care continua sa
demnostreze
ca
“pacea
nu
înseamna doar absenţa razboiului”.
Şe poate constata ca mai toţi
“bussinessmenii”
împlicaţi
în
“afaceri” cu pacea şi razboiul
Orientului Mijlociu aparţin altor
coordonate ale geografiei politice
şi altor arii de civilizaţie şi cultura,
iar aceasta realitate, naşte,
inevitabil, o întrebare la care
raspunsul este, de multa vreme,
ştiut: “unde sunt “pacemakerii”
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Reza SHAHRESTANII
I
Doua dintre coordonatele fundamentale ale
revoluţiei islamice din Iran, aşa cum au fost
trasate acestea de ayatollahul Ruhollah
Khomeyni şi care au devenit componente majore
ale politicii externe regionale a noului regim
teocratic din Tehern au fost, în primul rand,
“exportul” regional al revoluţiei ca premiza
pentru expansiunea influenţei iraniene în
geografia politica a proximitaţii regionale şi, în al
doilea rand, ostilitatea faţa de statul evreu care,
în final, potrivit retoricii khomeyniste, trebuie sa
dispara de pe harta Orientului Mijlociu.
Intr-o lunga perioada, întinsa pana în zilele
noastre, instrumentul principal la care a recurs
strategia şi doctrina iraniana l-a constituit
organizarea şi desfaşurarea aşa-numitului
”razboi prin interpuşi” sau “razboi de franciza”
care, într-o definire simplificata, înseamna
edificarea unei reţele de grupari, organizaţii,
forţe militare şi paramilitare care, activand în
afara teritoriului naţional, adica în interiorul
statelor-ţinta ale doctrinei expansioniste şi
sectare şiite, au misiunea de a produce o
varianta sui-generis de “anarhie constructiva”
menita sa creeze condiţiile şi climatul propice
pentru atragerea respectivelor state în sfera de
influenţa şi de control absolut al Republicii
Islamice a Iranului, animata de aspiraţia catre
statutul de putere regioanala şi de actor activ în
jocurile geopolitice şi geostrategice ale lumii
globale.
Organizaţia palestiniana Hamas, aparuta în
1978, ca ramura ideologica palestiniana a
mişcarii “Fraţilor Musulmani” şi formaţiunea
politico-militara libaneza Hezbollah, constituita
în 1988, în sudul Libanului au beneficiat, în
grade diferite, de masiva susţinere financiara,
militara şi logistica a Iranului, servind drept
instrumente de manifestare a politicii aşanumitului Front al Rezistenţei şi Refuzului
împotriva Israelului şi pentru “iranizarea”
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geografiei politice în care cele doua formaţiuni
activeaza, Atat Hamas cat şi Hezbollah au
constituit, în acelaşi timp, cele dintai laboratoare
în care tegimul iranian şi Garzile sale de aparare
a
revoluţiei
islamice,
au
desfaşurat
experimentele crearii de interpuşi în viitoarele
razboaie ideologice şi militare ale regimului
teocratic, experimente care au continuat în Irak,
dupa invadarea acestei ţari de catre armatele
americane ale Administraţiei George W. Bush,
prin consistenta implicare a Gardienilor
Revoluţiei în crearea aşa - numitei Jaysh AlMahdi (Armata lui Mahdi-Messia), ca aripa
militara a blocului politic condus de liderul şiit
Moqtada Al-Şadr, cu obiectivul declarat de lupta
împotriva ocupaţiei straine şi a rebeliunii
sunnite irakiene din care aveau sa se nasca
formaţiunile jihadiste care constituit şi temelia
pe care a apaut şi a evoluat salafismul jihadist şi,
ulterior, Ştatul Islamic din Irak şi Şiria. In acelaşi
context au fost create, cu aceeaşi multilaterala
asistenţa iraniana, miliţiile Kata’ib Hezbollah
(Falangele Partidului lui Allah) şi , în 2007,
formaţiunile Asa’ib Ahl Al-Haqq (Familia, sau
Poporul fidel Adevaratului Dumnezeu), ca
efective de lupta împotriva coaliţiei straine de
ocupaţie în Irak
Declanşarea razboiului civil din Şiria, în martie
2003, a însemnat şi o radicala schimbare în
strategie guvernului iranian care, preocupat de
menţinerea la putere a regimului Bashar AlAssad şi, implicit, a prezenţei şi controlului
iranian în Şiria, s-a orientat, decisiv, nu numai
catre implicarea militara directa pe frontul
sirian, prin Gardienii Revoluţiei şi formaţiunile
de voluntari Bassij, ci şi catre crearea de miliţii
mercenare islamice formate nu numao din
combatanţi iranieni, ci şi din alte state
musulmane (majoritar şiite) din diferite regiuni
ale continentului asiatic. Impreuna cu bazele
militare, amenajarile logistice (depozite de
armament şi muniţii etc.) şi bazele fixe de
aparare anti-aeriana instalate de partea
iraniana, acest mozaic de miliţii confesionale au
avut rolul principal de susţinere, pe front, a
regimului Bashar Al-Assad şi, în acelaşi timp, de
stabilire a capetelor de pod necesare strategiei
iraniene de creare a unui “arc şiit” sau “semiluna
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şiita” în care sa fie incuse, teritorial, Irakul, Şiria şi Irak
şi Liban.
In contextul în care, dupa intervenţia militara în
Şiria a Federaţiei Ruse, la sfarşitul lunii
septembrie 2015, au fost continuate (la Geneva,
sub auspiciile Oranizaţiei Naţiunilor Unite) ,sau
iniţiate, în capitala Kazahstanului, Astana, de
Rusia, Turcia şi Iran, la Djeddah, în Arabia
Şaudita şi la Şoci, în Federaţia Rusa, demersurile
de pace au ridicat, în mod firesc, probleme
privind viitorul politic, statal, constituţional şi
funcţional al Şiriei de dupa încheierea razboiului
civil. Una dintre problemele cruciale aflate pe
agenda negocierilor a fost cea a suveranitaţii şi
unitaţii acestei ţari, iar, ca o condiţie a atingerii
acestui scop, statutul viitor al prezenţie straine
pe teritoriul sirian, în sensul desfiinţarii,
reorganizarii sau evacuarii miliţiilor straine,
context în care Iranul şi-a înasprit abordarile,
dand de înţeles ca nu va accepta niciodata sa
renunţe la serviciile miliţiilor pe care le-a creat,
le-a susţinut material şi financiar şi le-a
comandat şi, mai mult, a adopta un discurs
radicalizat din care rezulta ca, departe de a-şi fi
încheiat rolul, formaţiunile pe care le patroneaza
în Şiria vor fi menţinute pentru a constitui un
nucleu de asalt proxim în cazul unei confruntari
armate cu Israelul. Comandantul Gardienilor
Revoluţiei Islamice din Iran, generalul
Mohammed Ali Jaafari declara, chiar, ca miliţiile
de care dispune pe frontul siriano-irakian vor
putea fi unificate într-o “armata mondiala”
organizata dupa modelul trupelor de voluntari
Bassij şi avand misiuni ”de a apara revoluţia
islamica iraninana ori unde va fi necesar pe
glob”. Astfel încat este foarte probabil ca
problemele legate de prezenţa şi viitorul
ramificaţiilor militare ale regimului de la
Teharan va constitui un nod gordian şi un focar
de tensiuni între Iran şi ceilalţi actori regionali şi
internaţionali, cu consecinţe negative cat
priveşte rezilienţa sau scurtarea razboiului
sirian. Randurile de faţa nu îşi propun sa
abordeze aceasta chestiune din perspectiva
politico-diplomatica, ci doar sa prezinte, cu
excepţia formaţiunii libaneze Hezbollah, “carţile
de identitate” ale principalelor miliţii
proiraniene active, în prezent pe frontul din Şiria

II
Formaţiunile militare şi paramilitare din ŞiriaIrak, pe care generalul iranian Mohammed Ali
Jaafari le doreşte unificate într-un “ Bassij
internaţional” care va primi ordine direct de la
Teheran, dar a caror remanenţa în Şiria nu este
dorita de nici unul din actorii implicaţi în criza
din aceasta ţara şi, cu atat mai puţin, de Israel,
din motive lesne de înţeles, sunt urmatoarele”
Liwa’ Al - Fatimiyun (Divizia Fatimizilor).
Dupa proclamarea oficala a înfrangerii
“califatului” lui Abu Bakr Al-Baghdadi,
comandanţii şi luptatorii din “Brigada
Fatimizilor”, adresau ghidului suprem al
revoluţiei din Iran, Ali Khamenei şi generalului
Qassem Şoleymani, comandantul “Brigazii AlQuds” din componenţa Gardienilor Revoluţiei,
un mesaj de felicitare în care, între altele,
afirmau ca “deşi criminalul Ştat Islamic Daish a
fost înfrant în Irak şi Şiria, conducatorii sai din
Tel Aviv şi Washington vor continua sa aprinda
flacarile violenţei şi ale tragediilor în randul
lumii islamice şiite şi sunnite. De aceea,
declaram ca, dupa ce vom fi curaţat întregul
teritoriu al Şiriei de teroriştii takfirişti... vom fi
gata sa-i ajutam pe toţi oprimaţii din lume, sub
comanda iubitului nostru imam Khamenei”
Avandu-şi denumirea împrumutata
de la
numele Fatima, cea mai mica fata a profetului
Muhammad (şi, potrivit teologiei şiite, singurul
copil al acestuia), soţie a celui de-al patrulea
succesor al lui Muhammed, Ali Ibn Abi Taleb,
calif între 656-661 şi mama a lui Hassan şi
Hussein, veneraţi, în ritualica musulmana şiita,
ca sfinţi martiri, “brigada” a fost constituita, în
2014, din afghani vechi luptatori împotriva
ocupaţiei sovietice, recrutaţi, echipaţi, finanţaţi
şi instruiţi de catre Gardienii iranieni ai
Revoluţiei Islamice. Potrivit unor surse militare
afghane şi iraniene, gruparea are, în prezent, un
efectiv de între 12.000 şi 14.000 de oameni,
dupa ce, potrivit aceloraşi surse, cca. 8.000 de
luptatori ai “Diviziei” ar fi fost ucişi pe fronturile
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razboiului civil sirian. Baza de recrutare a fost
reprezentata de cei cca. 3 milioane de afghani
refugiaţi în zonele muntoase din Iran,
majoritatea acestora aparţinand etniei azere
stabilita în zona centrala a Afghanistanului. Daca
majoritatea membrilor acestei miliţii au
acceptat sa se înroleze în solda Iranului din
motive financiare sau pentru a-şi asigura
mijloacele de subzistenţa pentru ei şi familiile
lor, alţii, îndeosebi cadrele de comanda, au avut
motivaţii ideologice sau afinitaţi personale
pentru guvernul iranian care le-a asigurat
gazduire şi educaţie, mai ales în şcolile şi
aşezamintele religioase din oraşul Qom. Deşi
scopul declarat al înfiinţarii “Diviziei Fatimide” a
fost acela de a apara sanctuarele şi locurile
sfinte ale martirilor confesiunii musulmane şiite,
aceasta a luat parte activa la majoritatea
luptelor importante care au avut loc în Şiria,
împotriva opoziţiei politico-militare şi a
facţiunilor jihadist salafiste, începand cu
ofensivele din sudul şi nordul Şiriei, pana la
bataliile pentru Homs, Palmira, Alep, Hama şi
zonele centrale ale deşertului sirian. Şurse ale
opoziţiei siriene au acuzat, în mai multe randuri,
“divizia” de a fi utilizat gaze letale pe campurile
de lupta. In ultimul timp, “fatimizii” au stabilit
stranse legaturi cu formaţiunea politico-militara
libaneza Hezbollah şi cu miliţiile irakiene şiite
Al-Hashd Al-Sha’abiy (Mobilizarea Populară), iar
eşaloane ale “diviziei” au fost trimise de
sponsorul iranian pe frontul razboiului din
Yemen, pentru susţinerea rebelilor houthiţi
împotriva coaliţiei arabe conduse de Arabia
Şaudita.
Mai recent, comandanţi ai “diviziei” au declarat
– cu acordul conducerii de la Teheran – ca “nu
doar lupta împotriva teroriştilor jihadişti este
obiectivul principal al “miliţiilor fatimide” ci şi
batalia viitoare “împotriva duşmanului sionist şi
pentru eliberarea Golanului sirian” lupta la care
“trebuie sa participe activ şi cu arma în mana,
toate armatele arabe şi musulmane”.
Liwa’ Al-Zeynabiyun (Divizia Zeinabită)
In suburbia sudica a oraşului Damasc se afla
mausoleul
care
adaposteşte
ramaşiţele
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pamanteşti ale fiicei califului Ali şi a Fatimei,
fiind, pe linie genealogica, nepoata directa a
profetului Muhammad, figurand şi ea, în
eshatologia musulmana şiita, pe un loc de frunte
în lista martirilor veneraţi ai şiismului şi, cu
deosebire, a celui duodeciman din Iran. Aceasta
Zeinab este venerata, însa, şi de confesiunea
musulmana sunnita, un al doilea mausoleu
(sunnit) dedicat acesteia existand şi în capitala
egipteana Cairo. Imprumutandu-şi titulatura de
la numele acestei figuri proeminente a istoriei
musulmane religioase, “Divizia credincioşilor în
Zeynab”, îşi propune, ca justificare a propriei
constituiri şi misiuni, apararea şi pastrarea
locurilor sacre şi a memoriei afective legata de
aceasta figura emblematica a credinţei islamice.
Ceea ce deosebeşte aceasta miliţie este
componenta sa etnica, ea fiind alcatuita, înca de
la înfiinarea sa, în anul 2014, din combatanţi
pakistanezi, elementul pakistanez fiind cu
precadere prezent pe fronturile razboiului civil
sirian înca de la declanşarea acestuia, în anul
2011. Iniţial, nucleul membrilor sai combatanţi
provine din divizia afghana “Al-Fatimiyun”,
aflaţi, la vremea respectiva în Şiria, fie ca
mercenari individuali, fie ca entitate finanţata,
echipata şi comandata de catre regimul teocratic
iranian. Dupa ce efectivele “fatimizilor” au
sporit, depaşind potenţialul uman al unei divizii,
nucleul pakistanez, aflat şi acesta, în ascensiune
numerica, a fost desprins şi constituit într-o
miliţe separata care, ca şi restul entitaţilor
similare, a fost pusa sub comanda Gardienilor
Revoluţiei Islamice din Iran.O buna parte din
efective sunt formate din pakistanezi rezidenţi
în Iran, precum şi din randul etniei majoritare
paştune (şiite) din Pakistan şi activeaza în regim
de mercenariat, fiind remuneraţi de la bugetul
Gardienilor revoluţiei, cu solde lunare de pana la
1.200 dolari. Dupa ce, în perioada de dupa
constituire,
noua
“divizie”
şi-a
avut
amplasamentele în sudul Damascului, în
împrejurimile mausoleului şi moscheii Zeynab,
cu începere din anul 2015, combatanţii din
acest eşalon au luat parte activ la numeroase
operaţiuni ofensive desfaşurate în zona capitalei
Damasc, la Deraa, în sudul ţarii, la campania
pentru recucerirea Alepului de sub controlul
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opoziţiei politice şi militare siriene, la Hama,
Deir Ezzor, pe malul raului Eufrat, la Palmyra în
centrul deşertic al Şiriei etc. Comunicate ale
diviziei sau ale altor institute de observare şi
analiza estimeaza ca între 2014 şi 2016
pierderile umane ale acestei entitaţi s-au cifrat
la 70 de combatanţi.
Asa’ib Ahl Al-Haqq (Grupările Poporului
Adevăratului Dumnezeu)

Cunoscuta şi sub numele de “Gruparea Khazali”
dupa numele întemeietorului sau, Qais AlKhazali, este o structura militara şiita,
constituita în anul 2006, pe baza ideologiei şi a
dogmei şiismului iranian, desprinsa din fosta
“Armata a lui Mahdi-Messia” condusa de
Moqtada Al-Şadr şi cu o îndelungata implicare,
inclusiv terorista, atat în conflictul care a
incendiat Irakul dupa invazia americana din
2003 (i se atribuie peste 6.000 de atacuri
împotriva coaliţiei şi a trupelor americane de
ocupaţie), cat şi în razboiul civil din Şiria,
împotriva Ştatului Islamic, a gruparii Djabhat AlNussra (filiala siriana Al-Qaida) şi a Armatei
Şiriene Libere. Şub denumirea de “AlSadiqun” (Cei loiali), a candidat, în forme violente
(atacuri cu bombe, ameninţari etc.) la alegerile
parlamentare din Irak din 2014, reuşind sa îşi
adjudece un singur mandat din totalul de 328
membri ai Legislativului de la Baghdad.
In anul 2007, potenţialul sau uman era estimat
la cca. 7.000 de membri (sursele oficiale
guvernamentale avansau cifra de sub 1.000 de
combatanţi). Şe apreciaza ca gruparea primeşte
din partea Iranului o asistenţa financiara lunara
de 750.000 în lichiditaţi şi 3 milioane dolari în
armament şi muniţie. Ajutoare. In luna aprilie
2015, gruparea a revendicat asasinarea lui Izzat
Ibrahim Al-Duri, feldmareşal şi adjunct pe linie
de partid şi de stat al fostului preşedinte irakian
Şaddam Hussein.
La ordinele Teheranului, “gruparile” au dislocat
o parte din efective în Şiria unde au acţionat pe
fronturile razboiului civil sub denumirea de
“Brigazile Heydar Al-Karar”, fiind active
îndeosebi, în ofensiva pentru Alep şi în
confruntarile care au avut loc în regiunea
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capitalei Damasc şi a zonelor rurale din jurul
acesteia.
Harakat Hezbollah – Al-Nujabā’
(Mişcarea
Dumnezeu)

Nobililor

-

Partidul

lui

Este o formaţiune paramilitara de confesiune
religioasa şiita, desprinsa, în anul 2013, din
“Gruparile Poporului Adevaratului Dumnezeu”,
fiind finanţata şi înarmata de Iran faţa de care şia manifestat obedienţa ideologica şi doctrinara.
Denumirea sa provine dintr-o legenda şiita
potrivit careia, Zeinab, fiica a califului Ali Ibn Abi
Talib, întemniţata de autoritaţile omayyade, în
timpul bataliei de la Kerbela între arabi şi
persani, a rostit, în faţa tribunalului înaintea
careia a fost adusa aceste cuvinte: “Frumos şi
mareţ este ca nobilii din partida lui Dumnezeu
sa fie martirizaţi de slugile laşe ale partidului lui
Şatan”.
Mişcarea a fost unul dintre participanţii cei mai
activi, alaturi de trupele armatei loialiste siriene,
la ofensiva pentru cucerirea Alepului, în 2015.
Ideologic, formaţiunea împartaşeşte princiile
“velayet e-faqih”, de supunere totala faţa de
ghidul suprem al revoluţiei islamice, Ali
Khamenei, iar din punct de vedere organizatoric,
efectivele sale sunt împarţite în patru brigazi,
una dintre acestea purtand denumirea de
“Brigada Golan”.
Liwa Abu Al-Fadel Al-Abbas (Brigada Abu
Fadel Al-Abbas)

Constituita în anul 2012, de catre Gardienii
iranieni ai Revoluţiei Islamice, formaţiunea este
constituita din musulmani şiiţi irakieni refugiaţi
în Şiria, din şiiţi sirieni din regiunea Famasc
precum şi din alţi combatanţi şiiţi proveniţi din
ţari asiatice cu populaţie musulmana şiita.
Ierarhic este condusa de un irakian cu gradul de
general care este subordonat, generalului
iranian Qassem Şoleymani, comandant al
Birgazilor Al-Qods din cadrul Gardienilor
Revoluţiei. Organizata în patru unitaţi
combatatnte, Birgada coopereaza, în relaţii de
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parteneriat, cu o serie de alte entitaţi
combatante şiite mai mici, deşi fiecare dintre
acestea inculde în titulatura sa, apelativul de
“brigada” (Brigada Martirilor, Brigada Imamului
Hussein, Brigada Şoldaţii lui Dumnezeu, Brigada
Ammar Bin Yasser ş.a.)
III. Sectarismul şiit şi războiul civil sirian
Relatiile privilegiate între regimul baasist alaouit din Şiria si cel duodeciman1 dateaza înca din
perioada anilor ‘8o a razboiului dintre Irak si
Iran, perioada în care la conducerea Şiriei s-a
aflat Hafez Al-Assad. Istorica ostilitate dintre baasistii sirieni si cei irakieni a determinat, din
partea lui Hafez Al-Assad o aliniere alaturi de
noul regim teocratic iranian, instaurat dupa revolutoa islamica din 1979, împreuna cu care a
constituit
asanumitul “Front al
Refuzului si Rezistentei (împotriva
Israelului si a ocupatiei israeliene în
teritoriile
arabe
ocupate). Actualul
lider sirian, Bashar
Al-Assad, a continuat si a amplificat
politica
proiraniana promovata de tatal sau, concretizata, între altele,
si
prin
sujustinerea de catre regimul de la
Damasc, a formatiunii libaneze
politico-militare
Hezbollah, creata,
înarmata, echipata
si finantata de gu-

vernul islamic din Teheran, prin intermediul
Gardienilor Revolutiei Islamice (Pasdaran).
Izbucnirea, în 2011, a razboiului civil din Şiria
şi solicitarea adresata Iranului de catre
autoritaţile de la Damasc pentru asistenţa
militara a fost doar începutul unei lungi perioade
în care Iranul, în conformitate cu doctrina sa
privitoare la “exportul de revoluţie” şi la
expansiune regionala. Afluxul intens de potenţial
uman şiit, de ajutoare financiare şi militare
cuantificate în miliarde de dolari, infiltrarea
elementului persan în inserţia social-econmica a
statului sirian şi, nu în ultimul rand, ampla
implicare militara iraniana pe frontul sirian –
fie cu efective combatante proprii, fie, mai ales,
cu
un mozaic de miliţii şiite iraniene şi
multinaţionale finanţate de Teheran a imprimat
razboiului din Şiria un puternic caracter sectar-

1. Confesiune musulmana şiita care cunoaşte, ca şi sunnismul, de altfel, mai multe secte şi şcoli de jurisprudenţa islamica, trei
dintre acestea fiind cele mai cunoscute: duodecimanii, adepţi ai credinţei în existenţa a 12 “imami” ascunşi”, lideri ai comunitaţii
musulmane, ultimul dintre aceştia, urmand, potrivit tradiţiei, se reîncorporeze ca “Mahdi” –Messia şi sa coboare pe pamant pentru a
salva lumea de la pieire şi a instaura domnia universala a credinţei islamice; septimanii, care recunoasc existenţa a numai 7 imami;
ismaeliţii,sectă de descendenţă duodecimană dar practicând o variantă heterodoxă a şiismului, în care se întrepătrund elemente
alogene preluate din creştinism, zoroastrism şi practici hinduiste; Zeidiţii, practicanţi ai unei mixturi sectare şiita care oscileaza
între duodecimani şi septimani. Duodecimanii sunt preponderenţi în Iran în care aceasta secta este, astazi, religia oficiala a
Republicii Islamice a Iranului.
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confesional care a contribuit în mod substanţial
la transformarea frontului din Şiria într-un
eşichier puternic controlat de şiismul
confesional.
Diseminarea ideologiei şiite iraniene în Şiria a
devenit un proces continuu şi sistematic odata
cu declanşarea razboiului civil sirian, iar aceasta
s-a materializat inclusiv printr-o ofensiva
infliltrare a cvasi-totalitaţii instituţiilor statale, a
economiei, a configuraţiei demografice (prin
deplasarea unor întregi comunitaţi confesionale
şi înlocuira acestora cu adepţi ai şiismului sau
chiar prin colonizare cu iranieni şiiţi. Astfel,
discutarea unei eventuale “eliberari” a Şiriei
post-conflict de prezenţa straina – iraniana, în
cazul de faţa, nu va avea şanse serioase de
finalizare în condiţiile în care o “plecare” reala a
iranienilor ar presupune expulzarea unor maive
colonii de iranieni transplantaţi în societatea
siriana, mulţi dintre aceştia fiind, în prezent,
posesori ai unor documente de identitate şi
cetaţenie siriana, eliberate de regimul sirian
aflat la putere. Aceasta chestiune devine şi mai
dificil de soluţionat în cazul formaţiunilor
combatante finanţate şi comandate de Iran în
cadrul conflictului sirian. Asemenea formaţiuni
paramilitare sunt susţinute şi de un alt elementcheie reprezentat de bazele militare implantate
de Iran în geografia teritoriului naţional sirian.
Daca unele din acestea funcţioneaza în interiorul
infrastructurii militare siriene, altele, nu puţine,
constituie entitaţi independente şi administrate
exclusiv de regimul din Teheran, la Deir Ezzor,
Alep, Al-Qusseir, în proximitatea frontierelor cu
Libanul, în oraşelele turistice Zabadani şi
Bloudan, la cca. 35 km. vest de Damasc şi în alte
districte .

Reza SHAHRESTANI
La 9 decembrie 2017, primul ministru irakian,
Heydar Abbadi, proclama victoria armatei guvernamentale si a aliatilor sai asupra gruparii
jihadist-teroriste “Ştatul Islamic”, la capatul unui
razboi de trei ani în care “neo-califatul islamc” al
imamului Abu Bakr Al-Baghdadi a constituit nu
numai o sangeroasa si brutala tragedie, ci si o
permanenta amenintare la adresa identitatii
nationale irakiene si a unitatii teritoriale si a
existentei statului irakian însusi.
Odata cu sfarşitul declarativ al entitaţii salafistteroriste, pentru Irak se deschidea un nou dublu
front nu mai puţin problematic şi provocator:
gestionarea perioadei de dupa Da’ish, în
condiţiile remanenţei pe teritoriul naţional a
unor serioase reziduuri terorist-islamiste, pe de
o parte, şi antamarea drumului catre revenirea
la normalitate şi la valorile democraţiei şi
reconstrucţiei identitare, pe de alta parte. Iar un
prim pas concret în aceasta direcţie va fi facut în
luna mai 2018 cand sunt programate a se
desfaşura alegeri legislative concepute ca un
jalon
referenţial
pentru
revenirea
la
suveranitate, echitate şi dezvoltare a statului şi a
societaţii irakiene.

Şcrutinul din luna mai va avea loc în condiţiile
în care eşichierul intern şi ambientul regional al
ţarii dintre Tigru şi Eufrat nu duc lipsa de
dificultaţi şi incertitudini care pot constitui
serioase obstacole şi bariere descurajante cat
priveşte şansele ca viitoarele alegeri sa aduca
Confesionalizarea religiosa şi militarizarea irakienilor împlinirea pariurilor facute cu
iraniana a Şiriei vor constitui, dupa toate propriul viitor.
probabilitaţile, factori care nu au fost abordaţi în
niciuna din fazele procesului politico-diplomatic Este vorba, cu deosebire, de întrebarea daca
de pacificare a Şiriei şi vor constitui nu numai razboiul împotriva cancerului terorist islamic spiedici dificil de depaşit pe cale catre a încheiat cu adevarat. Daca rezultatele realizate
normalitate dar şi potenţiale ameninţari pentru pana la anunţul vitorios al lui Heydar Abbadi au
marcat o importanta rascruce pozitiva în lupta
securitatea şi pacea în proximitatea regionala.
împotriva jihadismului intern şi regional,
coaliţia antiterorista multistatala, în schimb, nu
şi-a atins toate obiectivele pe care şi le-a propus.
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Caci, în masura în care, pierzand întreaga
geografie pe care a avut-o sub control vreme de
trei ani, gruparea radicala a Ştatului Islamic
parcurge un proces de reconversie într-o
organizaţie clandestină orientată către
revenirea tactica la utilizrea mijloacelor,
tehnicilor şi tacticilor specificie terorismului
clasic şi, din acest punct de vedere, informaţiile
de securitate existente confirma faptul deloc
confortabil ca jihadiştii dispun de o logistica
aflata în refacere şi dezvoltare şi care cuprinde
adaposturi şi baze clandestine de regrupare,
depozite de armament şi muniţie şi – nu mai
puţin important - un potenţial consistent de
elemente umane devotate şi decise sa poarte mai
departe flamura neagra moştenita de la “califul”
Al-Baghdadi. Luarea sub control efectiv şi eficace
a marelui deşert şi a zonelor tribale în care
jihadismul îşi fixeaza principalele “capate de
pod”, nu va fi deloc o misiune uşoara pentru
guvernul central din Baghdad care, el însuşi, se
lupta pentru a-şi consolida puterea într-o ţara
profund divizata între arabi şi kurzi, între
sunniţi şi şiiţi şi între forţe politice fluctuante şi
dedicate, mai degraba, propriilor interese
partizanale, decat unitaţii, coeziunii şi
prosperitaţii naţionale.
In acelaşi timp, doctrina şi conceptele
ideologice ale gruparii “Da’ish” raman, în
continuare, un orizont seducator pentru
populaţia din regiunile arabe de confesiune
sunnita – îndeosebi în vechile fief-uri de la
Falluja, Ramadi şi Tikrit - dar şi între segmentele
socio-etnice şi confesionale care au fost, în
permanenţa,
marginalizate
şi
supuse
inechitaţilor şi vexaţiunilor celor mai diverse
atat de catre instituţiile guvernului de la
Baghdad, cat şi de mediile kurde şi sectare şiite
din ţara.
Pe de alta parte, principalele entitaţi care au
contribuit la victoria asupra fenomenului
jihadist, respectiv armata irakiana şi combatanţii
din
miliţiile
şiite
“Al-Hashd
AlShaabiy” (Mobilizarea Populară) se simt
îndreptaţite
sa-şi adjudece statutul de
învingatori ai “Ştatului Islamic” şi, în consecinţa”,
de actori cu participare prioritara la împarţirea
puterii şi a beneficiilor care decurg din aceasta.
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In atari conjuncturi, guvernul de la Baghdad se
afla în faţa sarcinii deloc simple de a gasi un
modus
vivendi
între
programele
guvernamentale şi revendicarile celor peste
140.000 de combatanţi care au luptat în cadrul
“Mobilizarii Populare”, fiind cei care, în
momente extreme ale razboiului, au salvat, nu o
data. armata naţionala de la deruta daca nu chiar
de la prabuşire, înregistrand, potrivit
comandanţilor acestei structuri, pierderi cifrate
la cca. 8.000 de morţi şi 14.000 de raniţi. Aceste
acte de “bravura” sunt, cu toate acestea, umbrite,
de numeroasele acuzaţii – populare şi oficiale la adresa “mobilizarii” careia i se imputa
multiple acte ostile, brutale şi vindicative la
adresa comunitaţii musulmane sunnite, la
aceasta adaugandu-se şi relaţiile de deplina
obedienţa a miliţiilor faţa de interesele şi
politicile Iranului, fapte care au facut ca liderul
acestor formaţii sa fie înscris de catre Ştatele
Unite pe lista teroriştilor, el fiind implicat în
atacul din 1983 asupra ambasadelor franceza şi
americana din Kuwait. In perspectiva viitorului
scrutin legislativ, “Mobilizarea Populara”, alaturi
de alte formaţiuni paramilitare şiite aflate sub
umbrela iraniana, precum “Batalionul Badr” şi
“Liga virtuoşilor” (Hay’at Al-Nujaba’”) şi-a
declarat decizia de a participa la alegerile
parlamentare, “indiferent de susţinerea de care
se bucura sau nu în masa electoratului irakian”.
Cel puţin liderii “Mobilizarii Populare” şi-a
declarat inclusiv disponibilitatea de a
transforma
mişcarea
într-o
entitate
independenta, dupa modelul iranian al
“Gardienilor Revoluţiei Islamice” din Iran.
Deocamdata, premierul irakian a anunţat oficial,
la 8 martie, decizia guvernului sau de integrare a
combatanţilor din aceasta mişcare în forţele
naţionale de poliţie şi securitate. Ceea ce nu
diminueaza cu nimic capacitatea “Mobilizarii” de
influenţare a opţiunilor electoratului la viitorul
scrutin.
Rupturile
cu
carater
vindicativ
care
fracţioneaza societatea şi electoratul irakian nu
sunt imputabile numai sunniţilor în conflictul lor
cu şiiţi, ele antrenand şi alte grupuri sectare şi
confesionale care, într-un fel sau altul, au fost
victime ale relelor tratamente din partea şiiţilor
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şi, în replica, a sunniţilor, atunci cand acest lucru
a fost posibil. Alegerile din mai se vor desfaşura
într-un moment al lichidarii de conturi între cei
care, fie au suferit, fie nu au avut beneficii
mulţumitoare de pe urma razboiului, fie aspira
la asemenea beneficii prin intermediul jocului
electoral la urne. Daca, în perioada “califatului”
lui Abu Bakr Al-Baghdadi, secta zeidita din
descendenta shiita, a fost supusa la ample acte
de brutalitate greu de imaginat de catre asasinii
din “Ştatul Islamic”, acum acele ceasului irakian
par a se roti în sens invers. Inca din vara anului
2017, Human Right Watch relata, de pildă,
despre violurile, torturile şi execuţiile colective
organizate de comunitaţile zeidite din zona
metropolei Mossul.

influenta, fie (ca în cazul Arabiei Şaudite), de
“smulgere” a Irakului din “chinga” iraniana şi
trecerea Baghdadului în tabara saudita –
puternic susţinuta de Administraţia americana a
lui Donald Trump.

Daca, în contextul evoluţiilor regionale, Irakul
şi guvernele sale de dupa îndepartarea
regimului Şaddam Hussein au devenit o placa
turnanta pe care Iranul o foloseşte intens pentru
promovarea intereselor sale naţionale şi
confesionale la nivelul Orientului Mijlociu arab,
primul ministru Heydar Abbadi se afla, din
perspectiva apropiatului scrutin legislativ, în
faţa unei duble provocari de modul în care
aceasta va fi abordata depinzand, în buna
masura, şi şansele la urne ale sale şi al
formaţiunii şiite islamiste Al-Da’wa, din care
face parte. Este vorba, pe de o parte, de
“corectarea” imagii de anexa a politicii
Teheranului şi de promotor al hegemoniei şiite
în defavoarea celorlalte segmengte etnice şi
confesionale ale societaţii irakiene. O misiune cu
atat mai dificila cu cat aceasta imagine negativa
este profund încrustata în memoria mentalului
colectiv prin precedenta guvernare a fostului
premier Nouri Al-Maliki, aparţinator şi el,
aceluiaşi partid islamist şiit “Al-Da’wa”. Este
vorba, în al doilea rand de “competiţia pentru
Irak” care se desfaşoara între monarhia
wahhabita sunnita a Arabieia Şaudite şi regimul
teocratic şiit din Iran, fiecare din cele doua
puteri regionale încercant fie sa menţina (în
cazul Iranului) acesta ţara în propria sfera de

Raspunsul societaţii irakiene - epuizata de
atatea batalii prin care a fost silita sa treaca, va fi
aflat la alegerile din mai.

Mizele viitoarelor alegeri legislative sunt
decisive pentru viitorul imediat al Irakului. Caci,
pe langa sfidarile securitare şi de normalizare
economico - sociala, Irakul este copleşit de un
distrugator flagel al corupţiei care plaseaza
aceasta ţara (potrivit unui raport al
Transparency Internaţional ) printre primele zece
cele mai corupte ţari ale mapamondului. Este
motivul pentru care premierul Heydar Abbadi
declara ca, pentru Irak, lupta împotriva
corupţiei este şi trebuie sa fie o prelungire
In general, adversitatea sunnito-şiita în Irak se fireasca a operaţiunilor militare împotriva
desfaşoara într-un climat în care sunniţi sunt, de fenomenului terorist. La batalia pentru
facto, marginalizaţi şi ţinuţi departe de jocurile dezradacinarea corupţiei trebuie sa participe
politice
întreaga societate, mai spune Heydar Abbadi.

Munir SALAMEH, Ramallah
De la demararea, în noiembrie 1991, a aşanumitului “proces Madrid” de negoceri
palestiniano-israeliene şi pana la semnarea, în
septembrie 1993, a “Agrementelor de la Oslo”,
spinoasa cale spre pace şi convieţuire între evrei
şi arabii palestinieni a fost, dominat, trasat,
netezit, condiţionat de Ştatele Unite ale Americii
– ca “motor” al procesului şi ca mediator
exclusiv al acestuia. O calitate care pare a se fi
epuizat, dupa aproape 30 de ani, odata cu
decizia Autoritaţii Naţionale Palestiniene de a nu
mai recunoaşte Washingtonul drept mediator şi
“pacemaker” credibil, dupa ce, la 6 decembrie
2017, preşedintele american Donald Trump a
semnat decizia prin care America recunoaşte
Ierusalimul drept capitala eterna şi legitima a
Ştatului evreu şi decide mutarea în “oraşul
sfant” a ambasadei americane în Israel.
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Inca de la demararea negocierilor secrete şi
publice
palestiniano-israeliene,
partea
americana a acţionat activ şi a reuşit
marginalizarea pana la excludere a fostei Uniuni
Şovietice şi apoi a Federaţiei Ruse din orice rol
semnificativ în derularea contactelor dintre cei
doi beligeranţi. In riposta, Moscova şi-a asumat
propriul rol, jucat pe alt plan – acela de critica şi
opoziţie faţa de politica israeliana susţinuta de
Washington, îndeosebi în legatura cu procesul
implantarii de noi colonii evreieşti în teritoriile
palestiniene autonome. Iar
din aceste
permenente replici şi replici la replici, marii
perdanţi au fost palestinienii şi procesul însuşi
de soluţionare durabila a “problemei”
palestiniene.

care corpusul politic palestinian a cunoscut-o cu
începere din anul 2006, cand, în urma alegerilor
parlamentare, societatea, elitele politice şi
coeziunea palestiniana au fost fracturate prin
tuptura violenta survenita între cele doua
principale organizaţii palestiniene – Fatah, în
Cisiordania şi mişcarea islamista Hamas, în Faşia
Gaza – care a instituit, de facto, apariţia a doua
entitaţi palestiniene pe care comentatorii le-au
numit
Fatahland,
respectiv
Hamasland,
rebarbative, în egala masura, la numeroasele
tentative, inclusiv arabe, de reconciliere.
Paralizia politica pe care instituţiile legislative şi
executive palestiniene au cunoscut-o s-a
adaugat, astfel, la argumentele invocate de
partea israeliana pentru care nici o negociere nu
Cu toate acestea, de-a lungul celor trei decenii este posibila în condiţiile în care partea
care s-au scurs şi, în pofida barierelor, palestinieana nu se prezinta ca un preopinent
contradicţiilor şi lacunelor care au existat, coerent şi credibil.
partea palestiniana, reprezentata, juridic, de Intr-o asemenea stare de “moarte clinica” a
Autoritatea Naţionala Palestiniana şi de dialogului, a survenit şi amintitele decizii ale
preşedintele acesteia, Mahmud Abbas, nu au Administraţiei Trump referitoare la Ierusalim,
încetat sa mizeze pe un posibil rol al Rusiei (în decizii în urma carora Autoritatea Naţionala
paralel sau în coordonare cu Uniunea Palestiniana a decis sa nu mai recunoasca şi sa
Europeana) în deblocarea, reluarea şi nu mai accepte rolul de mediator şi de factor
continuarea dialogului, chiar daca, în majoritatea motrice al Ştatelor Unite în deblocarea şi
lor, aceste pariuri nu s-au concretizat şi aceasta derularea negocierilor cu statul israelian. Altfel
din varii motive ţinand fie de dinamica spus, conducerea de la Ramallah a decis sa nu
diplomaţiei ruseşti şi incapacitatea sa de a oferi mai participe la nici o forma de contacte şi
alternative acceptabile şi viabile, fie legate de tratative cu Israelul care ar fi puse, într-o forma
strategia şi tacticile de negociere adoptate şi sau alta, sub auspicii americane.
practicate de partea palestiniana, fie, în sfarşit, In aceste condiţii în care palestinienii vad în
de nonconcordanţa între abordarile israeliene decizia lor un “varf de lance” care sa destrame
(şi americane), pe de o parte, şi cele palestiniene individualismul şi exclusivismul american, a
(şi arabe), pe de alta parte. La aceasta trebuie intervenit prima reacţie substanţiala din partea
adaugate şi prefacerile profunde pe care le-a Federaţiei Ruse, reacţie care a constat dintr-o
cunoscut atat lumea araba, zguduita de tavalugul serie de semnale încurajatoare cat priveşte
aşa-zisei “primaveri arabe”, cat şi comunitatea disponibilitatea Moscovei de a se implica în
internaţionala
pentru
care
revirimentul dezgheţarea negocierilor palestiniano-israeliene,
fundamentalist
terorist
şi
coalizarea cel mai recent, în acest sens, fiind anunţul facut
multinaţionala împotriva acestuia, a însemnat o de şeful diplomaţiei ruse, Şerghei Lavrov la
schimbare radicala în ierarhia prioritaţilor de reuniunea
pentru
dialog
internaţional
politici externe, ierarhie în care, atat în raport cu organizata, la 19 februarie 2018, sub auspiciile
lumea araba, cat şi cu comunitatea globala, “Clubului Valdai”. Atunci, Şerghei Lavrov anunţa,
chestiunea palestiniana a intrat într-un con de în intervenţia avuta în cadrul lucrarilor, ca ţara
umbra deasa şi persistenta. Nu pe ultimul loc sa “este gata sa gazduiasca negocieri
între factorii cu efect negativ asupra procesului palestiniano-israeliene, fara condiţii prealabile”.
de negocieri se regaseşte situaţia dramatica pe In context, demnitarul rus a ţinut sa
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reaminteasca ca Rusia a acţionat în permanenţa,
în cadrul colectiv al Comisiei Internaţionale
Cvadripartite (“Cvartetul” compus din Rusia,
ŞUA, ONU şi Uniunea Europeana), considerand
ca nici un stat nu este în masura ca, acţionand
individual, sa conduca negocierile catre
finalitatea dorita.

putea formula cat priveşte implicarea
individuala Rusiei. Iar aceasta ar însemna, la
randul sau, ca nivelul de concreteţe şi de
realizari în aceasta formula ar fi situat,
inevitabil, sub cel maximal obţinut de
palestinieni prin agrementele de la Oslo. Este o
realitate care nu coincide cu viziunea lui
La randul sau, preşedintele palestinian Mahmud Abbas şi cu aşteptarile sale de la un
Mahmud Abbas şi-a susţinut noua viziune viitor posibil rol al Rusiei ca înlocuitor al
despre formatul de desfaşurare a tratativelor în Ştatelor Unite în postura de mediator.
cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului de Deocamdata este îndoielnic ca înlocuirea
Şecuritate din 20 februare 2018. In cuvantul echipei americane a lui Donald Trump cu echipa
rostit cu acest prilej, liderul palestinian s-a de diplomaţi a lui Vladimir Putin şi a lui Şergehi
pronunţat pentru convocarea, la mijlocul anului Lavrov va aduce valori noi şi mai bogate decat
în curs, a unei conferinţe internaţionale de pace cele oferite de americani. Mai întai, pentru ca
care sa convina, între altele, asupra unui “divorţul” abrupt al lui Mahmud Abbas de
mecanism internaţional pluripartit care sa “filiera americana” a fost mai degraba un act de
asiste şi sa sprijine parţile beligerante în vendeta pentru rezoluţia lui Trump privind
realizarea unei soluţii globale a tuturor oraşul Ierusalim şi nu o consecinţa a unor
chestinulilor legate de strucura
finala şi argumente legate punctul de mecanismul
definitiva a pacii între palestinieni şi israelieni. negocierilor. In al doilea rand, pentru ca Rusia
Intr-un fel, Federaţia Rusa nu este straina de nu a oferit, pana acum şi nu va fi în masura sa
abordarea lui Mahmud Abbas, cel puţin în ofere o viziune reformatoare şi o concepţie
masura în care acesta a sugerat ca o asemenea originala despre ceea ce trebuie sa însemne
pacea durabila între palestinieni şi israelieni. In
conferinţa de pace, sau o reuniune pregatitoare
dintre
a acesteia sa se desfaşoare la Moscova, în al treilea rand, pentru ca relaţiile
Benjamin
conformitate cu Rezoluţia 1850 a Consiliului de Valdimir Putin şi premierul
Şecuritate, avandu-se în vedere statutul Netanyahu nu sunt mai puţin cordiale decat
Federaţie Ruse de membru permenent al legautrile dintre Administraţia Trump şi
Consiliului de Şecuritate şi de principal premierul israelian. Iar o asemenea cordialitate
constituient al Cvartetului Internaţional pentru – chiar fiind justificata prin interese – va dura
atat cat razboiul din Şiria va continua şi cat
negocierile palestiniano-israeliene.
viitorul relaţiilor dintre Federaţia Rusa şi Iran
Disponibilitatea anunţata de Şerghei Lavrov a ramane incert.
fost confirmata şi într-un comunicat comun al
ministerelor de Externe rus şi israelian, dupa o Presupunand ca Rusia este disponibila pentru a
întrevedere pe care ministrul-adjunct Mihail -şi asuma un rol dificil, inclusiv prin activarea
“foii de parcurs” a cvartetului”, o reuşita a
Bogdanov a avut-o, la 20 februarie, cu un
director general-adjunct în Ministerul israelian rolului sau va fi nesigura în condiţiile în care
conducerea palestiniana însaşi nu-şi va reviziu
de Externe. Or reafirmarea
fundamental atat atuurile de
oficiala şi comuna a celor spuse
forţa de care dispune, cat şi
de Şerghei Lavrov la întalnirea
slabiciunile care o erodeaza. Fara
de la “Clubul Valdai” semnifica
o poziţie convingatoare, credibila
un lucru nu lipsit de importanţa
şi unitara a palestinienilor,
şi anume acela ca Federaţia
Vladimir Putin nu va putea sa
Rusa este dispusa sa ia în
realizeze mai mult decat nu au
consideraţie observaţiile şi
realizat
Administraţiile
rezervele pe care Israelul le-ar
americane de pana astazi.
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Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
Cu cateva decenii înainte ca
lumea araba a Orientului
Mijlociu şi, prin extensie,
comunitatea internaţionala sa cunoasca rapida
explozie şi ascensiune a razboiului împotriva
revirimentului salafist jihadist, comunitatea
arabo-o islamica a devenit eşichier al unui alt
gen de conflict religios care, declanşat înca din
perioada timpurie medievala a islamului, s-a
transformat, în timpurile moderne şi, mai exact,
dupa victoria revoluţiei islamice iraniene
animata şi condusa, în 1979, de ayatollahul
Ruhollah
Khomeyni,
într-o
coordonata
definitorie pentru evoluţia Orientului Mijlociu
din ultimul timp şi pana în zilele noastre. Şi este
vorba de conflictul politico- religios dintre
comunitatea musulmana sunnita majoritara şi
cea şiita minoritara în ansamblul global al
demografiei islamice. Şimplificat şi încorsetat în
sintagme intrate, deja, de mai multa vreme, în
bagajul lexical al discursului politic, politologic şi
sociologic contemporan, precum “semiluna
şiita”, “arcul şiit, “cordorul şiit”, “tabara şiita”
aflata în relaţii adversative cu “tabara sunnita”,
conflictul a fost tot mai frecvent, prezentat
insistent pana la asimilare cu “filiera iraniana” –
o maniera de abordare şi cercetare care,
ignorand un mileniu şi jumatate de istorie a
islamului, acorda exclusivitate rolului pe care
regimul teocratic iranian, ideologia şi doctrina
politica a acestuia îl au în crearea, menţinerea şi
aprofundarea clivajului care separa “naţiunea
islamica” –umma.

confesionalii sunniţi, victorie animata de spirit
revoluţionar şi de ambiţiile expansive ale
Iranului, bazate pe teoria khomeynista a
“exporturlui de revoluţie” (şiita). Or abordarea şi
înţelegerea acestor dimensiuni al competiţiei
care se desfaşoara în interiorul islamului
presupune o analiza mai aplicata a nuanţelor şi
detaliilor care, cel mai adesea, sunt exilate de
cercetatori în spaţiul notelor de subsol.
*

Exista o realitate care nu poate fi nici ignorata
şi nici negata şi anume aceea ca, în primul
deceniu al acestui secol, marcat de caderea
guvernului Taliban în Afghanistan şi înlaturarea
de la putere a regimului baasist irakian al lui
Şaddam Hussein şi pana la semnarea, în iulie
2015, a “acordului nuclear” între Teheran şi
comunitatea occidentala, Iranul a promovat o
intensa politica de ascensiune regionala,
concretizata, între altele, prin expansiunea
influenţei sale în Irak şi Liban şi implicarea
Iranului ca actor major în derualrea razboiului
civil din Şiria sau în “razboiul prin interpuşi” cu
inamicul sau istoric saudit, razboi derulat în
sudul yemenit al Peninsulei Arabice. Argumentul
oferit de identitatea confesionala şiita este, în
retorica Teheranului, un pilon de susţinere a
ambiţiilor expansive regionale ale regimului
teocratic. Avand o populaţie care, în procent de
peste 90%, aparţine confesiunii şiite, Iranul se
auto-plaseaza ca primul şi
singurul
reprezentant al unei confesiuni religioase
minoritare la nivelul Orientului Mijlociu şi al
Golfului Arabo-Persic. Dar argumentul identitar
confesional nu este suficient, prin el însuşi,
pentru a înţelege orientarile expansioniste ale
Odata cu prabuşirea teritoriala şi militara a Iranului. In acest sens, cunoaşterea manierei în
gruparii extremist-juhadiste “Ştatul Islamic” – de care guvernanţii iranieni îşi definesc propria
sorginte ideologica şi doctrinara sunnita - şi politica externa nu poate fi decat benefica.
avansul razboiului civil din Şiria catre o victorie De la dispariţia biologica a ayatollahului
a regimului baasist din Damasc, aliat al Iranului, Khomeyni, în 1989, şi trecerea curentului
este avansata tot mai insistent o victorie finala a “revoluţionar” pe un plan secund, în favoarea
şiismului iranian în confruntarea sa cu curentului “pragmatic” în elaborarea politicilor
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interne şi externe, Republica Islamica a
implementat şi o alta schimbare conceptuala
prin aşezarea la temelia statului a principiului
referitor la interesul regimului (maslahat – e –
nezam) urmat, abia apoi, de
principiile
referitoare la factorul religios. Iar noul principiu
prioritar a fost elaborat în jurul unui sincretism
în care se întalnesc factorii politic, confesional şi
istoric care construiesc imaginea unei “naţiuni
asediate” şi nevoita sa acorde maximul de
atenţie evoluţiilor din proximitatea regionala şi
din ambientul internaţional. Astfel, pentru
analiştii, planificatorii şi decidenţii iranieni,
statul iranian are datoria de a identifica în
permanenţa şi pune în practica iniţiative care sa
transforme ameninţarile în oportunitaţi sau, cel
puţin, sa la reduca la un minimum suportabil de
periculozitate. In fapt, asemenea iniţiative se
caracterizeaza prin descoperirea şi exploatarea
oricarei breşe deschise de ceilalţi actori sau
provocate acestora prin intermediul unor
“francize” aflate mereu în prima linie de
confruntare. Iar în acest al doilea caz este vorba
de actori non-statali formaţi, crescuţi şi educaţi
de Iran în “vecinatatea apropiata”. Aceasta
tactica, iniţiata în Liban, în anii ’80, prin crearea
şi dezvoltarea formaţiunii politico-militare
“Hezbollah”, a fost reluata şi este aplicata, astazi,
în Şiria şi Irak. Cu toate acestea, “arma şiita” nu
este singura în panoplia instrumentelor create şi
folosie pentru realizarea acelui “cordon de
securitate” (harim – e-aminiyat)
în care
Teheranul ţinteşte sa transforme vecinatatea
apropiata. De la kurzii irakieni la miliţiile de
mercenari şiiţi aduşi din statele asiatice, pana la
Hamasul palestinian şi la alianţa politica cu
regimul alaouit sirian al lui Bashar Al-Assad,
promovarea diversitaţii este un factor descriptiv
pentru politicile iraniene.

www.ingepo.ro

afirmaţie este valabila şi în cazul miliţiilor
irakiene şiite “Mobilizarea Populara” (Al-Hashd
Al-Shaabiy) create şi instruite de “Gardienii
iranieni ai Revoluţiei Islamice”.

Nu în ultimul rand, buna funcţionare a “politicii
de vecinatate securitara” a Iranului, depinde în
buna masura de coeziunea eşichierului politic
intern. Or, dupa ce belicosul preşedinte
Ahmadinejad a reuşit “performanţa” de a
produce o prima fractura în sanul regimului,
succesorul sau, preşedintele Hassan Rohani îşi
exercita mandatul pornind de la prioritatea care
trebuie acordata unitaţii şi convergenţei între
diferite cercuri, vazand în aceasta o condiţie sine
qua-non pentru diminuarea şi, în masura
posibilului, eliminarea starii de izolare în care se
afla Republica Islamica pe plan regional şi
internaţional. In prima saptamana a lunii martie,
şeful diplomaţiei franceze Jean-Yves Le Drian, a
efectuat o vizita la Teheran, conceputa în spiritul
ofensiv al “cocoşului galic” şi avand drept scop
convingerea regimului iranian sa renunţe la
“ingerinţele în problemele interne ale statelor
vecine şi sa îngheţe programele în domeniul
producerii de rachete ofenisve cu diferite raze
de acţiune”. Inspirata de gandirea intempestiva
a preşedintelui Emmanuel Macron, vizita a fost
caracterizata, incusiv la Paris, drept un “eşec
neplacut”, fapt confirmat şi de declaraţiile
ulteriore facute, în termeni duri, chiar de
“ghidul suprem” Ali Khamenei potrivit caruia
problemele existente între Iran şi vecinii sai,
precum şi rolul regional al Iranului ţin de
relaţiile directe între statele din regiune, pot fi
rezolvate prin negocieri şi nu au nevoie de
intervenţia – pe care nimeni n-a cerut-o - a
Franţei sau a oricarui alt stat extra-regional . “Şiau rezolvat occidentalii propriile probleme,
pentru a se amesteca în probleme cu care nu au
Mai mult decat realizarea unui “pan-şiism” nici o legatura?” se întreba “îndrumatorul
regional, ambiţia regimului iranian este aceea de suprem” de la Teheran.
a împinge cat mai departe ameninţatile
*
securitare la adresa frontierelor sale. Şusţinerea
necondiţionata pe care Iranul o acorda Şe poate constata ca aşa numitul “arc şiit”, ca şi
regimului aliat din Damasc este o dovada mai vechea sintagma a “semilunii şiite” sau, mai
peremptorie a politicii iraniene de a-şi creea şi recentul concept de “coridor şiit” pe care Iranul
menţine aliaţi în proximitatea sferei sale de îl doreşte realizat pentru ieşirea la “apele calde”
interese securitare şi naţionale. Aceeaşi ale Mediternaei nu sunt, în primul rand, expresii
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ale unor realitaţi sau abordari culturale şi
religioase, ci au un caracter şi obiective
eminamente politice. Asistenţa multiforma pe
care Iranul o ofera regimului sirian constituie,
înainte de toate, un act inspirat de calcule
strategice şi menit sa evite caderea unui regim
loial şi acapararea puterii în Şiria de unul sau
mai multele curente sunnite apropiate regimului
monarhic wahhabit sunnit de la Ryad şi, în
general, sunnismului acreditat ca religie oficiala
de ansambul monariilor arabe din Golf. In
conformitate cu propria sa doctrina politica şi
securitara, regimul iranian se straduieşte sa
interpreteze, în Şiria, aceeaşi partitura care i-a
permis sa-şi asigure o prezenţa şi o influenţa
incontestabila în viaţa politica interna a
Libanului. Din aceasta perspectiva, “arcul şiit”
preconizat de Iran poate fi privit, mai degraba,
ca un “arc al Rezistenţei” şi prelungire în
geografia politica a mai vechiului “front al
rezistenţei şi refuzului” în care Iranul şi Şiria lui
Hafez Al-Assad şi a lui Bashar Al-Assad, alaturi
de Hezbollahul linbenez, au constituit pilonii de
sprijin. In acest fel, Iranul a reuşit sa-şi creeze o
ampla reţea de entitaţi clientelare prin
mijlocirea carora a realizat şi o infrastructura
pararamilitara, un control asupra mediilor de
afaceri şi financiare şi o inserţie profunda în
ţesatura sociala a “vecinataţii apropiate” pe care
o controleaza şi o infuenţeaza.
Permit, toate acestea, afirmaţia ca ne aflam în
faţa unei victorii a Iranului în “spaţiul sau vital
de securitate”? Un raspuns la aceasta întrebare
este prematur şi nesigur. Nu trebuie ignorat
faptul – cu radacini şi tradiţii istorice - ca nu sunt
puţine comunitaţile locale şiite care se identifica,
fundamental, prin propriile specifitaţi naţionale
şi prin apartenenţa de cetaţenie la statele
naţionale în care traiesc şi carora li se supun
înainte de toate. In aceeaşi masura, trebuie avut
în vedere ca autoritatea spirituala cu care
“ghidul suprem” ikranian – fie el defunctul
Khomeyni sau actualul Ali Khamenei – este
departe de a fi recunoscuta ca referenţial absolut
pentru întreaga comunitate şiita a lumii islamice.
Conceptul însuşi de “republica islamica” şi cel de
velayet –e- faqih (supunere absolută faţa de
ghidul suprem”) sunt contestate, chiar în Iran şi
54

Irak, de proeminenţi clerici şi lideri ai unor şcoli
de jurisprudenţa islamica. “Arcul şiit” se vede,
astfel, confruntat cu disensiuni contestatare şi
inluenţat, în sensul acceptarii sau al respingerii,
de catre specificitaţile şi comportamentele
comunitaţilor şiite locale.
Constatarile de mai sus nu sugereaza, cu
necesitate, ca evoluţia rolului şi a poziţionarilor
regionale ale Iranului îşi estompeaza importanţa
în raport cu domeniul cercetarii şi al masurilor
pragmatice în plan politic, economic şi militar.
Dezvoltarile, pe termen mediu şi lung, ale
situaţie generale din zona Orientului Mijlociu şi a
Golfului Arabo-Persic genereaza prin ele însele
ecuaţii noi şi imprevizibile în care numeroşi
factori interni, regionali şi globali se
intersecteaza şi întra în coliziune de cele mai
multe ori, creand obstacole chiar pentru
planurile Republicii Islamice care, în anumite
circumstanţe, ar putea sa se prezinte ca un colos
cu picioare de lut.
Cum vor reacţiona, în perspectiva, comunitaţile
şiite naţionale faţa de programele doctrinare ale
regimului teocratic? Care ar putea sa fie, în viitor
reacţia – confesionala, de data aceasta - a
sunnismului şi a susţinatorilor sai instituţionali
şi statali, în frunte cu monarhiile arabe din
regiune? Cum vor reacţiona puterile regionale şi
extraregionale, Israelul, în primul rand, de
conivenţa cu Ştatele Unite şi cu Arabia Şaudita
faţa de viitoarele mutari ale Teheranului pe
“tabla de şah” a complexului comflictual pe care
îl cunoaşte regiunea Orientului Mijlociu?.
Şituaţia regionala este tensionata şi poate
degenera într-un conflict ale carui amploare şi
consecinţe sunt greu previzibile în momentul de
faţa. Şi care va fi “reacţia la reacţii” a regimului
teocratic, prizonier între adversitatea regionala
şi ambiţiile sale de ascensiune la statutul de
actor principal în geografia politica regionala şi
nu numai?
“Şemiluna şiita” este un concept care, pe la
1900, s-a dezvoltat din sintagma geopolitica
“Şemiluna fertila” introdusa de arheologul
american James Henry Breasted pentru a
desemna arealul geografic fertil în care erau
incuse Irak, Şiria, Liban, Israel, Palestina,
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Iordania, Egipt, Cipru, precum şi zonele de Excelenţa Şa doamna Nikky Haley, trimisa de
graniţa între Turcia şi Iran.
“America uber alles” s-o reprezinte, ca
Pentru Iran şi, pentru actorii – amici sau ambasadoare pe langa organizaţia restului lumii,
inamici- ai acestuia, Şemiluna şi-a pierdut vesteşte urbi et orbi intenţia infailibilului
simbolistica mistica şi religioasa pentru a Donald Trump de a-şi trimite, înca o data,
deveni un domeniu de manifestare a politicii pentru a duce “pacea americana”, rachetele de
religioase şi al religiei politice. O astronomie croaziera lansate de pe marile lumii asupra
capricioasa care poate face, oricand, surprize de Damascului - ameninţat şi el sa împartaşeasca
natura sa îi coboare pe actori din sferele soarta Alepului şi sa fie prefacut în ruine şi
cosmice la realitatile care ameninţa întreaga grote, dupa ce a rezistat hoardelor de navalitori,
veniţi din toate colţurile pamantului, întru slava
umanitate în egala masura.
lui Zorobabel, a lui Zoroastru, a lui Christos şi a
lui Mahomed.

Maher NABOULSI, Damasc
La 17 martie, Şiria a paşit în cel de-al optulea
an de razboi civil. Intrarea în noul an al
distrugerilor şi al varsarii de sange s-a savarşit
pe “Drumul Damascului”, din partea rasariteana
a oazei care îmbraţişeaza şi hraneşte acest oraş
locuit fara întrerupere, veacuri dupa veacuri,
înca de la înfiinţare. Astazi, pe acest drum al
Damascului în praful caruia şi-au lasat urmele
sandalelor Apostolul Pavel şi Şfantul Toma se
învrajbesc tancurile, batalioanele înarmate pana
în dinţi şi, printrea cestea, strecurandu-se, pe
langa palniile craterelor muşcate în pamantul
din oaza Ghouta (caci Ghouta, în limba araba
veche tocmai aceasta înseamna, oaza) cortegiile
fantomatice ale nefericiţilor siliţi sa-şi caute,
chiar şi prin crapaturile pamantului, un adapost
împotriva morţii venite din ceruri şi de pe
pamant sa ucida în numele unei democraţii
cinice, ori al unui islam nu mai puţin faţarnic.
Randurile de faţa sunt scrise în chiar ziua în
care, la urne, pravoslavnicii ruşi îl reaşeaza pe
Vladimir Putin în jilţul prezidenţial, sarbatorind
o victorie dinainte ştiuta întru slava şi mareţia
Maicei Rusii. Iar peste pamantul parjolit al oazei
damasciene Gouta aeroplanele Şuhoi decoreaza
victoria cu multicolore covoare de bombe sub
care gemetele raniţilor şi rasuflarile din urma
ale celor sfartecaţi de explozii nu mai sunt auzite
de nimeni şi nu mai impresioneaza pe nimeni.
Randurile acestea sunt scrise în zilele în care

Randurile acestea sunt scrise în zilele în care,
braţ la braţ cu Marianne, cea cu coiful ei frigian
şi purtand pe umar cocoşul galic, cu ochii
privind spre bagheta dirijorului de la White
House şi spre fantomele generatoare de
nostalgii ale bravului general Gouraud – cel care
a facut sa dispara Al-Şham – Şiria Mare- şi a
grizonatului diplomat Georges François Picot un alt jucator cu creionul pe harta Orientului
Mijlociu - ameninţa şi el cu un nou Waterloo
împotriva Damascului – cu rachete sofisticate şi
tot pentru a aduce Şiriei pacea, se înţelege!
*
Intrarea Şiriei în al optulea an de calvar a avut
drept fundat un peisaj în care confruntarile,
orgoliile
şi
competiţiile
regionale
şi
internaţionale pentru acapararea a ceea ce a mai
ramas din aceasta ţara sau, in extremis, pentru a
-i împiedfica pe ceilalţi actori concurenţi sa faca
acelaşi lucru au ajuns la un apogeu dincolo de
care, în mod firesc, ar trebui sa nu mai existe nici
o treapta în scara suitoare catre un oniric
apogeu precedat de particula “mega” sau
“hiper”. Iar aceasta încrancenare este cu atat
mai dezamagitoare şi mai intexplicabila, cu cat
ea vine dupa încheierea unui an în care începuse
sa prinda contur speranţa ca Şiria se apropie de
momentul trecerii de la razboi la starea de pace.
O speranţa susţinuta şi de o flexibilizare a
rigiditaţii reciproc manifestate de Federaţia
Rusa şi de America. Chiar daca aceasta relativa
“dezescaladare” în climatul raporturilor dintre
cei doi principali jucatori pe eşichiaerul
conflictului sirian a fost una şubreda şi
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vremelnica, se mai putea vorbi de un “proces de
pace” desfaşurat la Geneva, “de un “proces
Astana”... Vladimir Putin a declarat, chiar daca
prea devreme, ca “razboiul din Şiria este, practic,
încheiat” şi ca Rusia va proceda la retragerea
maşinii sale de razboi desfaşurata în Şiria, ca
prim pas consistent catre o abordare serioasa a
încheierii conflictului şi a convenirii unei
soluţionari politice a dosarului sirian. Dar, ajuns
în faţa fazei finale, eşichierul sirian a revenit
brusc la starea anterioara, cu diferenţa ca
razboiul, chiar şi cel iraţional
pentru “eliberarea” parţii
orientale a zonei Goutha
(care, la data elaborarii
acestui articol, trecuse, în
proporţie de 80%, sub
controlul regimului) nu mai
este un “razboi intern”, între
armata loialista şi opoziţie (redusa şi aceasta, la
formaţiunile islamiste radicale, în frunte cu AlQaida), ci a devenit o confruntare, aproape
exclusiva, între actorii regionali şi extraregionali. Şe vorbeşte, astfel, nu atat de un
“razboi civil” sirian”, ci de un conflict regional şi
internaţional la scara (deocamdata) redusa.
Perspectiva negocierilor pentru o pace în care
puterea sa fie împarţita între opozanţi şi regim a
devenit, deja, o sintagma lipsita de conţinut şi de.
sens. Rusia a eşuat lamentabil – realitate
constatata, mai ales, dupa “runda Şoci” a
procesului de negocieri - în rolul de mediator pe
care şi l-a asumat de a oferi sau de a impune un
modus vivendi între regimul de la Damasc şi
opoziţia politico-militara. Aşa-numitele zone de
“dezescaladare” propuse de Moscova în cadrul
“procesului Astana” nu au fost cu adevarat
operaţionale şi au trecut, deja, la capitolul
“istorie”, singura excepţie care, înca, este viabila,
fiind enclava de “non-conflict” din sud-vestul
Şiriei. Pe de alta parte, strategia ruseasca de a
menţine sub control evoluţiile de pe front a fost
edificata, în esenţa sa, pe recursul la serviciile
aviaţiei de bombardament care provoaca pagube
şi distrugeri disproporţionate în comparaţie cu
avantajele tactice obţinute. In atari condiţii, se
poate spune ca rolul decisiv în viitoarele evoluţii
la sol, revine Iranului şi într-o masura mai
limitata, Turciei.
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Pariul pe care unii analişti şi decidenţi
occidentali îl fac mizand pe apariţia unor falii
majore în cooperarea şi alianţa dintre Moscova
şi Iran este, cel puţin pentru viitorul previzibil,
nerealist. Criticii relaţiilor dintre Vladimir Putin
şi regimul teocratic din Teheran ignora, voi sau
nu, ca raţiunile care susţin aceasta “alianţa” între
slavi şi persani nu vizeaza şi nu este generata
doar de conflictul sirian, ci depaşeşte
dimensiunile acestuia prin comunitatea sau
contiguitatea de interese pe care cele doua state
le au la nivel regional şi în
contextul noului razboi rece
în care Iranul reprezinta o
preţioasa
“moneda de
schimb” în competiţia dintre
Kremlin şi Casa Alba. Iar
liantul acestor relaţii – în
Şiria- este cu atat mai mult
unul menit sa dureze, cu cat, în pofida
declaraţiilor belicoase ale birocraţilor de la Casa
Alba şi Pentagon, Bashar Al-Assad nu mai
prezinta interes – aşa cum declara chiar
generalul american
Joseph Votel, şef al
Comandamentului Central al armatei americane.
Pentru partea americana, Bashar Al-Assad este
necesar doar în masura în care ar putea fi
invocat ca autor al unor “atacuri cu gaze letale”
care – dovedite sau nu - pot oferi Ştaelor Unite
prolejuri preţioase de a se face prezente în Şiria
sub pretextul “luptei împotriva Ştatului Islamic”.
In general, strategia americana pentru Şiria
continua sa fie una ceţoasa şi bazata pe un
complex de factori şi obiective între care: 1.
continuarea campaniei împotriva a ceea ce a mai
ramas din “Ştatul Islamic”,
2. extirparea
influenţei regionale a Iranului teocratic pentru
care Şiria constituie un important punct de
plecare, renunţarea la frontul sirian fiind vazuta,
la Washington drept o aruncare definitiva a Şirie
în talgerul balanţei iraniene şi 3. menţinerea sine
-die a unei prezenţe americane în estul Şiriei
“utile” unde sunt concentrate principalele
resurse şi rezerve agricole, hidrologice
şi
petroliere ale Şiriei, cu prelungiri în zacamintele
energetice din Irak.
Anul care a trecut a fost caracterizat, în raport
cu frontul sirian, prin înca doi factori nu lipsiţi
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de importanţa şi greutate, respectiv implicarea
militara nemijlocita a Turciei în razboi, cu
pretenţii de reconfigurari teritoariale justificate
de lichidarea ameninţailor pe care minoritatea
kurda din Şiria le reprezinta pentru securitatea
naţionala turca şi, în al doilea rand, renunţarea
de catre Israel la postura de spectator aflat în
espectativa şi trecerea activa la o poziţie
ofensiva ca nou actor angajat în evoluţiile
interne ale frontului sirian.

www.ingepo.ro

Dinu COSTESCU
Dupa patru ani de sangeros razboi împotriva
gruparii jihadist-teroriste autointitulate “ŞtatulIslamic – Da’ish”, coaliţia internaţionala condusa
de Ştatele Unite ale Americii, la unison cu
guvernul irakian şi aliaţii regimului sirian –
Federaţia Rusa, Iranul şi Turcia – au putut sa
proclame, poate cu un entuziasm prematur,
moartea
falsului “califat islamic”. Anunţul
acestei victorii venea dupa eliberarea marilor
capitale şi fief-uri pe care organizaţia terorista le
-a deţinur în Irak şi Şiria, la Mossul, Kirkuk,
Falluja, Ramadi, Rakka, Palmyra, Kobane şi, în
general, pe marea parte a teritoriilor naţionale
ale celor doua state arabe menţionate

Inmulţirea actorilor regionali şi internaţionali,
precum şi acerba competiţie între aceştia pentru
a-şi asigura controlul şi promovarea intereselor
propii face puţin probabila – cel puţin pentru
viitorul pe termen mediu – o restabilire a
controlului şi suveranitaţii regimului Bashar AlAssad pe întregul teritoriu naţional sirian
existent la 17 martie 2011. Asfel încat discursul
despre o reconfigurare a harţii politice şi
geografice a Şiriei viitoare ramane de
Este evident ca pierderea cvasi-totala a
actualitate.

Alianțe
și tendințe echilibre
de forțe
în Orientul Mijlociu
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geografiei şi demografiei aflate sub ocupaţia
gruparii criminale a “califului” Abu Bakr AlBaghdadi a însemnat privarea acesteia de
principalele resurse strategice, materiale,
economice sau avand rezonanţe simbolice, dupa
cum a însemnat, în acelaşi timp, blocarea
coridoarelor de afluire catre “fronturile Da’ish” a
migranţilor
arabo-musulmani,
occidentali,
asiatici sau africani candidaţi la statutul de
“mujahedini” şi “martiri pentru cauza lui Allah”,
cat şi o semnificativa diminuare a gradului de
periculozitate şi ameninţare terorista pentru
comunitatea internaţionala, în general, şi pentru
Europa occidentala, cu deosebire..
Cu toate acestea, ramane de actualitate a
întrebare cat priveşte masura în care pierderile
suferite de de “Ştatul Islamic” în plan spaţial
geografic constituie prin ele însele un argument
destul de puternic pentru susţinerea afirmaţiei
ca gruparea salafista Da’ish nu a fost, înca,
distrusa în profunzime şi ireversibil. Cel puţin
trei elemente pot fi invocate în acest sens:
1. Controlul totalitar pe care “Da’ish” l-a
exercitat vreme de 3-4 ani asupra unor populaţii
masurand cateva milioane de oameni a permis
efemerului “stat” al imamului Al-Baghdadi şi
sistemului sau sa implementeze în regiunile şi
zonele ocupate o vasta şi adanc înradacinata
reţea care sa-i permita continuitatea în condiţiile
razboiului de gherila urbana şi rurala de durata
şi în profunzimea societaţilor ambiante;
2. In condiţiile punctuale în care a aparut, a
evoluat şi a acţionat pretinsul “stat” islamic,
pierderea teritoriala nu înseamna cu necesitate
şi o deconstrucţie şi o disoluţie a fundamentelor
doctrinare, ideologice şi “morale” pe temelia
carora a fost posibila apariţia şi rezilienţa
fenomenului salafist jihadist în forma ultraradicala a “califatului” din Levant;
3. Abu Bakr Al-Baghdadi şi-a organizat
“statul” potrivit unei împarţiri teritoriale a
acestuia în emirate şi “vilayete”
atat în
perimetrul spaţial oferit de Irak şi Şiria, cat şi la
nivel regional şi global vazut din perspectiva
proiectata a viitorului califat musulman mondial.
Dupa modelul matricei siro-irakiene a avut loc
o dezvoltare expansiva şi multidirecţionala a
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prezenţei “Da’ish” prin crearea unor “francize”
ad-hoc, prin afilierea la ideologia şi programele
“statului islamic” a unor grupari şi entitaţi
salafist-jihadiste deja existente ca descendenţi
doctrinari ai reţelei Al-Qaida sau ai altor mişcari
şi curente islamist-radicale autohtone în diferite
ţari ale lumii.
In momentul de faţa se poate constata ca
“imperiul” “Da’ish” se întinde în teritoriul a doua
continente – Asia şi Africa – unde este
reprezentat de peste 20 organizaţii şi grupari
care, între anii 2014-2016, şi-au declarat
afilierea la “califatul lui Abu Bakr Al-Baghdadi
sau susţinerea acestuia fie prin executarea de
acţiuni teroriste, fie prin campanii de
prozelitism şi diseminare a ideologiei radicalislamiste, fie în alte forme adaptate la
specificitaţile geografice, demografice şi sociale
ale mediului în care acestea acţioneaza.
Existenţa acestor filiale locale permite doctrinei
jihadiste a “Ştatului Islamic” sa renunţe la teoria
lansata de Ossama Bin Laden referitoare la
“atragerea
inamicului
în
pamantul
Islamului” (înţeles la vremea respectiva, ca
sinonim al Orientului Mijlociu arab”) şi
înlocuirea acesteia cu concepţia ofensiva potrivit
careia jihadismul este, de data aceasta cel care se
face prezent în “tabara apostaţilor şi a
cruciaţilor”, prin mijlocirea mozaicului de
structuri
diseminate
pe
meridianele
continentelor. De altfel, acest lucru a fost, deja,
demonstrat prin acţiunile teroriste executate de
aceste francize sub emblema “Şa’ish” şi în
numele acestuia în diferite regiuni ale lumii (vezi
imaginea)
In atari conjuncturi şi, mai ales, în condiţiile în
care mişcarea salafist-jihadista din ariile
extreme – Extremul Orient, Asia de sud-est şi
centrala, Magrhrebul şi Mashrequl arab, Africa
Negra, Cornul Africii şi Marea Roşie, sudul
Peninsului Arabice – întampina o rezistenţa
redusa, sporadica şi ineficienta din partea
guvernelor locale sau ale instituţiilor statale
aflate în stare de faliment, este de prevazut ma
paradigma “Da’ish” va continua se sa manifeste
şi, implicit, sa ofere o baza teritoriala, umana şi
logistica şi aceasta într-o masura suficient de
mare pentru a susţine afirmaţia ca “fenomenul
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“Da’ish” este, înca, departe de orizontul extincţiei.
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Repartiţia geograficăa principalelor grupări jihadiste afiliate “Statului Islamic
Ţara, regiunea

Gruparea

1. Afghanistan

Intre 1.0000 -3.000 combatanţi

2. Pakistan

Harakat Al-Khilafa wa-l-Tawhid (Mişcarea pentru Califat
si Monoteism)
-Jamaat
Ansar
Al-Tawhid
(Gruparea
Partizanii
Monoteismului)

3. Indonezia

4. Filipine

- Mujahidun Indonezia Timur
- Ansar Al-Khilafa (Partizanii Califatului)

5. Uzbekistan

- Mujahidinii Musulmani pentru Libertate
- Mişcarea Islamica din Uzbekistan

6. Turkestan

- Ştatul Islamic Khorassan
Partidul Islamic (Uigur)

7. Tunisia

Kataeb Al-Okba (Brigăzile Al-Okba)

8. Algeria

Mişcarea Al-Murabitun

9. Libia

Majlis Shoura Shabab Al-Islam (Consiliul Consultativ al Tineretului Musulman)

10. Egipt şi Gaza

- Jund Al-Khilafa (Armata Califatului)
- Ansar Beit Al-Maqdes (Partizanii Ierusalimului), în Şinai

11. Sudan

- Jaysh Al-Islam (Armata Islamului), în Gaza
Ansar Al-Tawhid(Partizanii Monoteismului)

12. Mali

Ştatul Islamic din Marea Şahara (ISGS)

13. Niger

ISGS

14. Nigeria

Boko Haram

15. Burkina Fasso

ISGS

17. Uganda
18. Camerun

Ştatul Islamic- Şomalia,
(ISSKTU)
IŞŞKTU

19. Somalia

- Harakat Al-Shabab (Mişcarea Tinerilor)

Kenya, Tanzania, Uganda

- Abna’ Al-Khalifa (Copiii Califului

20. Bangladesh

- IŞŞKTU
ISSKTU

21. Liban

Ansar Dawla Al-Khilafa (Partizanii Ştatului Califat)

22. Yemen

Ansar Al-Dawla Al-Islamiya (Partizanii Ştatului Islamic)
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Ambasador prof. Dumitru CHICAN Qamishli, situat la extremitatea de rasarit a
La
21 martie, mijloacele regionale şi zonei locuite de etnicii kurzi, constituie
internaţionale de informare în masa îşi puneau principalii piloni de sprijin strategic pentru zona
prima pagina a rubricii de ştiri externe sub un pe care miliţiile kurde o doresc transformata
titlu succint: “Afrin a cazut!”. Un titlu care într-o “Rojava” – stat kurd independent - dar a
anunţa ca, dupa doua luni de confruntari acerbe carei materializare este respinsa inflexibil
între armata turca şi forţele minoritarilor kurzi Turcia lui Recep Erdogan

din nordul Şiriei, oraşul strategic Afrin situat în
extremitatea nord-vestica a teritoriului sirian
aparat de miliţiile kurde autointitulate “Forţele
Democratice Kurde” (PYD) a fost trecut integral
sub controlul atacatorilor turci – vestea fiind
primita cu ovaţii în marile oraşe turceşti.

Declanşata la 21 ianuarie a.c., sub numele de
“Operaţiunea Ramura de Maslin”, acţiunea a
fost conceputa ca o prelungire a unei prime
intervenţii armate a Turciei lui Recep Teyyp
Erdogan botezata “Operaţiunea Şcutul
Eufratului” – circumscrisa strategiei, de mai
multa vreme anunţata de catre regimul de la
Ankara, de stopare a expansiunii minoritarilor
kurzi la vest de apele raului Eufrat şi de-a lungul
frontiereii dintre Turcia şi Şiria şi, pe un plan
mai extins, de blocare a perspectivei ca în
aceasta regiune sa se constituie o entitate statala
– cantonala sau într-o alta forma – a
separatiştilor kurzi, perspectiva în care Ankara a
vazut şi continua sa vada o “ameninţare
existenţiala” la adresa intereselor sale de
securitate, suveranitate şi unitate naţionalteritoriala..

Potrivit informaţiilor furnizate de catre
comandanţii militari turci şi confirmate în
declarţii guvernamentale oficiale, în cele doua
luni de “batalie pentru Afrin”, pierderile umane
înregistrate s-au cifrat la 1.500 de combatanţi
kurzi şi 400 de morţi din partea Armatei Şiriene
Libere, aliata cu Turcia, armata invadatoare
înregistrand un numa de 46 de victime. Şe
cuvine menţionat ca oraşul strategic Afrin din
vestul “Kurdistanului sirian, împreuna cu
oraşele din vecinatate Idlib, Manbijj, Kobane,
Jerabulus şi Al-Bab, de o parte şi oraşul

Nu au fost puţini observatorii şi analiştii care,
din perspectiva importanţei şi a contextului
general al evoluţiilor militare pe frontul
razboiului intern sirian, plaseaza ofensiva
pentru Afrin şi cucerirea de catre armata turca a
acestui important referenţial strategic alaturi
de marile campanii batalii de la Alep – un
important fief al opoziţiei siriene recucerit dupa
grele lupte de armata loialista a regimului din
Damasc, Rakka, fosta “capitala” a “gruparii
teroriste “Ştatul Islamic” sau luptele din
jumatatea estica a oazei Ghouta din jurul
capitalei Damasc, stabilirea de catre atacatorii
turci a unui cap de pod la Afrin permiţand, într-o
perspectiva la care, deja, preşedintele turc
Recep Teyyp Erdogan a facut referiri cat se
poate de transparente, continuarea operaţiunii
“Ramura de Maslin” catre frontiera siroirakiana, dupa atacarea şi cucerirea prebabila şi
a altor localitaţi. O perspectiva care, însa,
starneşte şi îndoieli şi îngrijorari, în masura în
care un avans turces catre est ar însemna
intrarea în contact nemijocit cu cei cca. 2.000 de
soldaţi americani desfaşuraţi în zona, ceea ce ar
putea avea drept consecinţa imediata un conflict
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militar deschis între forţele americane şi cele kurde într-o unitate cantonala, anunţata de kurzi
turce.
înca din anul 2014, ceea ce, practic, se traduce
Cateva elemente sunt, cu deosebire, analizate şi prin întreruperea legaturilor de continuitate
subliniate în ceea ce priveşte dimensiunile geografica între regiunile şi “cantoanele” locuite
strategice, tactice şi simbolice ale pierderii de de etnicii kurzi sirieni şi, prin aceasta,
destramarea proiectului de deschidere a unui
catre etnicii kurzi a enclavei Afrin.
coridor de legatura între Kurdistanul sirian şi
Este vorba, în primul rand, de faptul ca, dupa litoralul Marii Mediterane. Iar, privind în
pierderea oraşului Kirkuk din Irak şi dupa eşecul perspectiva, o posibila continuare de catre
referendumului pentru independenta din anul Turcia a operaţiunii “Ramura de Maslin” pana la
trecut, înfrangerea de la Afrin înseamna o frontiera siro-irakiana va duce, inevitabil, şi la
puternica lovitura data proiectului kurd de blocarea legaturilor geografice şi relaţionale cu
creare a propriei sale entitaţi statale co-etnicii din Kurdistanul irakian.
independente. Acest episod dovedeşte, înca o
data, ca, în jocul de interese regionale şi al Vorbim, în al treilea rand, de faptul ca, dupa
echilibrelor de putere şi influenţa, kurzii se toate probabilitaţile, episodul Afrin va fi urmat
gasesc, iaraşi, pentru a cata oara?, în ipostaza de de deschiderea “dosarului Manbij – un alt oraş
victime pentru care aspiraţiile naţionaliste strategic atat pentru kurzi cat şi pentru intenţiile
raman, înca, un obiectiv prea îndepartat. Iar ofensive ale lui Recep Teyyp Erdogan. Or în cazul
situaţia extrema în care se afla minoritarii kurzi trecereii la etapa urmatoare, a “eliberarii” şi
a însemnat, pentru aceştia, o marja foarte “securizarii” oraşelor strategice Manbij, Kobane
îngusta de opţiuni, respectiv între a depune (Ain Al-Arab), Jerabulus şi Al-Bab – ultimele
armele în faţa invadatorilor turci, a continua o bariere în faţa avansului turcesc catre Rakka şi
lupta lipsita de şanse şi a recurge la nedorita de aici, mai, departe, spre frontiera cu Irakul, pe
alternativa de a cere sprijin din partea regimului aliniamentul Rakka-Qamishli, este de aşteptat ca
Ankara va fi nevoita sa-şi intensifice demersurile
sirian care, în haţişul dependenţelor sale de
voinţele aliaţilor rus şi iranian, a evitat sa şi presiunile asupra Washingtonului pentru a-l
raspunda chemarii kurde care ar fi însemnat, determina sa accepte şi chiar sa susţina, plecarea
implicit, angajarea armatei siriene într-un razboi minoritarilor kurzi din Manbij şi din celelalte
cu armatele lui Recep Teyyp Erdogan. Iar o aşezari învecinate. Şe ştie ca Manbij – oraş cu o
asemenea varianta era ultima în care Bashar Al- veche şi sangeroasa istorie a luptelor dintre mai
Assad ar fi fost dispus sa-şi arunce armata – şi toate taberele beligerante pe frontul sirian,
aşa epuizata de lupta simultana pe mai multe pentru supremaţie asupra acestei localitaţi –
fronturi interne. Iar refuzul angajarii alaturi de este, din perspectiva demografica, cea mai mare
kurzi ar fi însemnat, pentru sirieni destramarea aglomerare de etnici kurzi şi, reprezinta, în
speranţei ca, prin mijlocirea lui Vladimir Putin, acelaşi timp, un punct principal de legatura între
Turcia sa recunoasca, în cele din urma, oraşele şi zonele rurale kurde aflate în
legitimitatea şi continuitatea regimului baasist. perimetrul Afrin şi la o distanţa relativ redusa de
In fond, “pericolul kurd” care, în principiu, este metropolele Alep şi Idlib. Avand în vedere toate
considerat drept un inamic comun pentru Iran, aceste condiţii întreţesute, se poate estima ca
Turcia, Irak şi Şiria, este suficient pentru ca, în victoria Turciei la Afrin nu constituie decat un
atari conjuncturi, cele patru ţari sa-şi lase de-o episod incipient al unui serial mai lung şi nu mai
parte neînţelegerile şi deosebirile care le separa puţin violent, în care simbolul paşnic al “ramurii
şi sa opteze pentru sacrificarea termenului cel de maslin” nu va fi decat un simplu... simbol.
mai slab al ecuaţiei regionale –kurzii.
Considerand ca victoria de la Afrin este şi o
In al doilea rand, “caderea” Afrin-ului înseamna, “biruinţa asupra aliaţilor occidentali ai Turciei”,
din punct de vedere tactic, spulberarea un consilier prezidenţial turc se adresa
programului de unificare a tuturor regiunilor “aliaţilor”, avertizand ca “Turcia nu poate sa se
joace cu propria securitate naţionala care va fi
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aparata indiferent de sacrificiile cerute.... Am
facut aceasta la Afrin, o vom face şi la Manbij şi
în estul Eufratului”. La randul sau, în cadrul
unei ceremonii organizate la Ankara pentru
sarbatorirea victoriei, preşedintele Erdogan
relua aceste idei, declarand ca “trupele noastre
ţintesc acum oraşul Manbij, oraşul Kobane şi
alte oraşe situate la est de Eufrat, de-a lungul
frontierei turceşti”

libertaţii lui Bashar Al-Assad de a tranşa
“episodul luptelor din Ghouta orientala, dupa
care efortul de razboi al armatei siriene va
schimba direcţia giruetei catre zona Dera a şi
Golan şi sudul şi sud-vestul ţarii. Or devreme ce
Bashar Al-Assad a pastrat neutralitatea faţa de
campania de la Afrin a lui Erdogan, acesta va
trebui sa înceteze, în schimb, susţinerea pentru
facţiunile şi miliţiile de opoziţie pe care le
In sfarşit, nu trebuie ignorata realitatea ca, la subvenţioneaza şi în zona capitalei şi în
urma urmelor, toate conflictele care se regiunile adiacentei. Un troc care ar fi fezabil cu
circumscriu “razboiului sirian” se desfaşoara pe sprijinul lui Vladimir Putin, “noul” preşedinte al
Federaţiei Ruse.
pamant sirian şi, în consecinţa este dificil de
operat o delimitare şi o separaţie tranşanta între In acest context, este de aşteptat ca şi kurzii sa fronturile pe care se desfaşoara acest razboi. Iar şi reanalizeze abordarile şi strategiile pentru
în aceste condiţii, funcţioneaza, chiar daca mai viitorul imediat. Iar cea mai probabila masura,
puţin sesizabil, vechea axioma potrivit careia în acest sens, va fi consolidarea poziţiilor şi
orice lucru are un preţ care trebuie sa fie platit. potenţialului pentru pastrarea oraşului Manbij
In cazul “ramurii de maslin” a lui Recep Teyyp şi, în perspectiva, a regiunii Al-Jazeera de la
Erdogan, înţelegerea axiomei nu este prea frontierele cu Irakul şi a capitalei districtuale a
dificila. Mai întai, este vorba de faptul ca am acesteia, oraşul Qamishli.
putea asista la un troc “Afrin în schimbul
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Orizont Economic

uni biunivoce între comert si securitatea natioDr. Adrian CONSTANTINESCU nala a tarii lor.
Anul 2018 se anunta a fi unul In atare conditii, ce a facut presedintele Trump?
în care liberalizarea în continu- A militat (si, în buna masura, a reusit) pentru o
are a comertului international ”fuziune prin topire” a abordarii republicane –
cu bunuri si servicii este si va fi serios pusa sub bazata pe binomul politica externa-siguranta nasemnul întrebarii. Intr-adevar, negocierile desfa- tionala – cu traditionalele idealuri restrictioniste
ale democratilor, rezultand astfel formula
surate sub egida Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) în baza Declaratiei Ministeriale de la ”America First”. Cu alte cuvinte, fara sa elimine
Doha1, initiate cu mai bine de 16 ani în urma, bat complet diferentele de opinii dintre cei doi poli
pasul pe loc. Este, de altfel, si concluzia finala im- ai scenei politice americane, Trump a reusit toplicita a celei de-a 11-a Conferinte Ministeriale a tusi, într-o anumita masura, sa atenueze tensiuOMC desfasurata în decembrie trecut la Buenos nile altminteri reale dintre republicani si democrati.
Aires, Argentina.
O vina esentiala în franarea (daca nu chiar stoparea, în unele privinte) a procesului de larga
liberalizare a schimburilor comerciale internationale revine ŞUA, unde Administratia Trump actioneaza sub imperiul sloganului castigator de
voturi America First (America în primul rand –
n.a.) fiind dispusa, în ultima instanta, sa recurga
la instrumente protectioniste în vederea prezervarii intereselor specifice ale cercurilor de afaceri americane.
Privind retrospectiv, se constata ca în mod traditional problematica liberalizarii comertului
este de natura a polariza actiunile desfasurate în
materie de catre mediul politic american: în
timp ce, înca de la constituirea OMC si semnarea
Acordului de Comert Liber Nord-American
(North-American Free Trade Agreement – NAFTA), democratii au insistat asupra introducerii
unor reguli si discipline mai stricte în instrumentele juridice subsecvente, republicanii au
exercitat presiuni pentru stabilirea unei conexi-

Tensiunile amintite reverbereaza însa si în plan
international, în conditiile în care noua ordine
globala în sfera comertului international – atat
de intens urmarita de ŞUA, în calitatea sa de
principal ”negutator” mondial2 - se dovedeste a
fi mult diferita de cea caracteristica perioadei
Razboiului Rece. Astfel, practic toate tarile au
adoptat, cel putin partial, principiile economiei
de piata. In Rusia economia – în cea mai mare
parte aflata sub obrocul statului – a devenit una
hibrida, prin preluarea ”pe alese” a unor norme
si standarde de piata de sorginte occidentala. La
randul sau, economia Chinei dispune de un sector privat în continua expansiune, acesta asigurand locuri de munca la peste 80% din totalul
angajatilor la scara nationala si ajungand sa contribuie cu peste 60% la crearea PIB3.

Asa se face ca actualmente ŞUA, UE si alte state,
altadata fervente sustinatoare ale atotputerniciei
libertatii comertului mondial, se simt serios
amenintate de concurenta Chinei si a altor tari

1. Adoptată prin consens de către statele membre ale OMC în noiembrie 2001 la Doha (Qatar), Declarația a marcat lansarea
celei de-a 10-a runde de negocieri comerciale multilaterale menite să conducă la liberalizarea în continuare a comerțului mondial. Din punct de vedere tehnic, principalele domenii de negociere sunt: agricultura; accesul pe piețe al produselor neagricole;
serviciile; proprietatea intelectuală; comerțul și dezvoltarea; comerțul și mediul înconjurător; facilitarea comerțului; regulile
OMC; reglementarea diferendelor. Pentru link-urile la sursele oficiale care tratează aceste subiecte, a se vedea https://
www.wto.org/english/tratop_e/dda_e.htm
2. Din 2012 SUA a pierdut în favoarea Chinei poziția de lider necontestat în comerțul mondial.
3. Inclusiv segmentul privat din agricultură. Vezi Maeromata, Juan, ”Why the United States Is Wary of the WTO”, în Stratfor
Reflections, 14 decembrie 2017. Disponibil online la: https://worldview.stratfor.com/article/why-united-states-wary-wto/entry/
jsconnect . Accesat la 20 decembrie 2017.

64

Pulsul Geostrategic, Nr.257,258, Vineri 20 Aprilie 2018

www.ingepo.ro

al functionari organizatiei este acela al consensului. Or, este dificil de imaginat ca eventuale
initiative majore în acest sens ar putea întruni
acordul tuturor celor 163 de membri ai OMC.

unde are loc un proces accelerat de eficientizare
a activitatii economice prin preluarea si implementarea unor mecanisme si instrumente exponente ale economiei de piata. Cu alte cuvinte,
tocmai fostii promotori ai neîngradirii schimburilor comerciale cu bunuri si servicii se erijeaza
astazi în promotori ai unui evident neoprotectionism motivat de apararea intereselor nationale.
De aici, de exemplu, si presiunile americane tot
mai accentuate asupra Chinei pentru ca aceasta
din urma sa respecte cu strictete principiile economiei de piata în special în ceea ce priveste: (I)
finantarea activitatii întreprinderilor cu capital
de stat; (II) protectia drepturilor de proprietate
intelectuala; si (III) interventia statului în stabilirea preturilor bunurilor si serviciilor pe piata
interna. Ş-a ajuns practic sa se sugereze ca, în
caz de nevoie, ŞUA sa preseze China din punct
de vedere economic, chiar uzand de instrumente
si practici neconforme cu principiile, regulile si
disciplinele OMC. Mai mult decat atat, ca varianta extrema se vehiculeaza uneori si iesirea, pur
si simplu, a ŞUA din OMC!

Din aceste considerente, este de remarcat o initiativa mai putin belicoasa a principalilor actori
economici occidentali – ŞUA, UE si Japonia -, respectiv o declaratie comuna pro-comert liber
adoptata la reuniunea la varf a OMC de la Buenos Aires. Declaratia exprima hotararea semnatarilor de a actiona trilateral – prin intermediul
OMC si al altor institutii internationale – în vederea ”eliminarii practicilor neloiale de distorsionare a pietei si protectioniste (folosite de – n.a.)
terte tari”. Documentul mentioneaza în mod expres drept astfel de practici acordarea de subventii nepermise la export, efectuarea de transferuri fortate de tehnologie, precum si existenta
unor supracapacitati de productie în anumite
sectoare industriale4.

Declaratia tripartita mentionata este, fara doar
si poate, o atentionare voalata, dar ferma adresata Chinei în legatura cu neîndeplinirea în totalitate a angajamentelor privind introducerea si
implementarea regulilor, criteriilor si practicilor
economiei de piata. Cei trei semnatari ai Declaratiei fac astfel aluzie la necesitatea mentinerii
actualului tratament de tara fara economie de
piata fata de China (mult mai lesnicios în probarea dumpingului si a practicarii subventiilor nepermise la exporturile chineze). In alti termeni,
declaratia loveste la punctul sensibil exporturile
chineze, multe dintre acestea fiind într-adevar
efectuate la preturi de dumping sau subventioEvident, o asemenea amenintare nu se poate nate.
sustine, o eventuala concretizare a sa urmand a Intre timp, îngrijorarile partilor privitoare la
avea consecinte catastrofale pentru toti particideclansarea unui adevarat razboi comercial înpantii la schimburile comerciale globale, inclusiv tre ŞUA si China s-au acutizat, fiecare din cei doi
si mai ales pentru ŞUA. Caci adevaratul ”protagonisti” aducand argumente în sprijinul
”tsunami” protectionist care ar urma unei ase- propriei pozitii. Astfel, Washingtonul sustine ca
menea masuri ar fi, practic, letal pentru înteaga practicile comerciale neloiale ale Chinei
economie mondiala.
(inclusiv si mai ales conditionarea investitiilor
Pe de alta parte, chiar daca apare drept o vari- americane de transferul tehnologiilor aferente
anta mai realista reformarea OMC ar fi extrem catre partenerii chinezi în societatile mixte conde dificila în conditiile în care principiul de baza stituite pe teritoriul acestei tari) priveaza mun4.Vezi Eleventh W TO Ministerial Conference News Archive. Disponibil online la https://www.wto.org/english/news_e/

archive_e/mc11_arc_e.htm . Accesat la 14 februarie 2018.
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citorii americani de locurile lor de munca si contribuie din plin la adancirea deficitului comercial
al ŞUA. In ceea ce le priveste, autoritatile de la
Beijing considera ca dezechilibrul omercial
amintit se datoreste unor factori mai complecsi,
între care automatizarea proceselor de productie, eficientei sporite a ”lanturilor de aprovizionare” constituite de chinezi, etc., factori ce conduc la cresterea accelerata a competitivitatii firmelor chineze5.
Şe contureaza, asadar, un razboi comercial efectiv între cet doi giganti comerciali ai lumii? Şe
pare ca da, din moment ce ŞUA au facut deja um
prim pas: printr-un recent ordin executiv al presedintelui Donald Trump au fost majorate substantial taxele la importul de produse din otel si
aluminiu.

Lamya FOUAD, Beirut
O geopolitică a gazului natural în Estul Mediteranei
In vreme ce guvernele, mass-media, institutele
de cercetare si gupurile de meditatie geostrategica discuta în seminarii, la mese rotunde si în
publicatiile de specialitate despre tranzitia energetica, în regiunile care adapostesc zacaminte de
petrol si gaze naturale se duc, mai mult sau mai
5.Pentru o discuție mai largă, vezi Ryan Hass, ”How to Avert
a Trade War With China”, Brookings Institution, 27 februarie
2018. Disponibil online la https://www.brookings.edu/blog/
order-from-chaos/2018/02/27/. Accesat la 5 martie 2018.
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putin în culise, batalii surde pentru accesul la
noile zacaminte de hidrocarburi. Iar una dintre
zonele care tin capul de afis în aceasta acerba
confruntare a devenit Mediterana orientala unde, în ultimii ani, a fost confirmata existenta unui
imens potential de gaze naturale, statele riverane interesate aflandu-se fie în faza incipienta de
exploatare, fie în cea a pregatirilor febrile pentru
a trece la exploatarea comerciala a acestora.
Descoperit în urma cu numai doi ani, în subsolul zonei economice maritime a Egiptului, la verticala orasului Damietta, campul gazeifer Zohr
(exploatat, deja de gigantii italian ENI si rusi NOVATEX si ROŞNEFT) ofera rezerve de 30.000 de
miliarde m.c. care, adaugate la exploatarile mai
vechi si de mai mica dimensiune, pot face – potrivit expertilor – ca Egiptul sa devina, în curand
“centrul de gaze naturale al Orientului Mijlociu”.
La randul sau, prin descoperirea si darea în exploatare a nu mai putin generoaselor zacaminte
de gaz natural “Tamar” (238 miliarde m.c.) si ”
Leviathan” (cu o suprafata de 860 km.p si cu rezerve de 539 miliarde m.c.), Israelul aspira sa
devina un actor important pe piata mondiala a
gazelor naturale, tintind spre statutul de furnizor important pentru occidentul european. La
acelasi statut tintesc si Cipru si Grecia, cele trei
tari avand, în acest sens, actiuni de coordonare
împreuna cu Uniunea Europeana pentru constructia unui gazoduct submarin care, plecand
de la platformele producatoare, sa traverseze
apele teritoriale cipriote, grecesti si, posibil, albaneze, sa ajunga în Italia si, implicit, catre consumatorii din Europa de Vest. Deocamdata, în
fata acestui proiect se ridica doua bariere importante: pe de o parte, Bruxelles pare a fi pe cale sa
renunte la acest program conceput, initial, ca
masura de evitare a dependentei de gazele naturale rusesti; pe de alta parte, este vorba de un
nou actor – Libanul - care revendica în totalitate
asa-numitul “Bloc 9” exploatat de Israel. Iar negocierea unui modus cooperandi între Tel-Aviv
si Beirut se anunta spinoasa, cu atat mai mult cu
cat, Libanul, membru al Conventiei Internationale privind dreptul marii, anunta ca nu va ceda
Israelului “nici o picatura de apa”, în vreme ce
Israelul, care nu a aderat la sus-amintita conventie încerca – via Administratia Trump - exer-
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citarea de presiuni asupra Libanului pentru con- de a interveni “manu militari” atat împotriva civenirea unei partajari a rezervelor în disputa.
priotilor greci cat si a Egiptului, în cazul în care
Desi amploarea reala a potentialului gazeifer “drepturile sale vor fi neglijate, inclusiv printr-o
total al Mediteranei orientale nu a fost, înca, sta- apropiere prea “avansata” în domeniul energiei,
bilita cu certitudine, miza este cruciala, mai ales între Egipt si Cipru.
pentru Egipt, Israel, Cipru si Liban care vizeaza
nu numai asigurarea unei acoperiri confortabile
a nevoilor de consum intern, ci si accesul în clubul exportatorilor importanti de energie conventionala pe piata globala.

Mai la sud, Israelul a anuntat, la 19 februarie
2018, semnarea unui contract “istoric” pentru
furnizarea de gaze naturale din camurile TamarLeviatan catre Egipt, ceea ce a starnit reactii de
protestat din partea guvernului de la Beirut. Dar,
Fata de toate aceste evolutii si pertractari, Tur- în acelasi timp, semnarea de catre statul libanez
a unui contract pentru export de hidrocarburi
cia nu putea sa ramana îndiferenta.
provenite din exploatari offshore de catre un
Guvernul turc pretinde, în noile conditii, sus- grup multinational francez, rus si italian a statnit
pendarea de catre Cipru a tuturor exploatarilor “puternice nedumeriri”.
proprii de energie fosila maritima – aceasta fiind, de altfel, una dintre conditiile agreate de co- Nu trebuie sa se uite, în acest carusel al interemunitatea internationala drept cale pentru relu- selor si al calculelor economice si geopolitice, ca
area procesului politic de reunificare a insulei. un rol aflat, deocamdata, “în conservare” îl va
La randul sau, Nicosia a solicitat medierea Uniu- avea, într-o etapa post conflict, si Şiria în ale canii Europene afirmand ca fragmentarea insulei rei zone economice maritime se estimeaza exiscipriote a fost rezultat al unei violari de catre tenta unei nu mai putin importante rezerve de
Ankara a principiilor de drept international, as- gaze naturale care, mai devreme sau mai tarziu,
tfel încat reunificarea nu trebuie sa fie pusa în vor atrage atentia, aducand un nou jucator pe
relatie de dependenta cu activitatile economice harta energetica a Mediteranei orientale.
desfasurate de cipriotii greci în apele lor teritoriale. In prezent, Turcia nu îsi ascunde hotararea
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Un “război pentru “gazelor naturale”. Cazul lipsind partea israeliana de un important punct
Israel-Liban
de sprijin în procesul de solutionare a diferenduIn anul 2013 Libanul a elaborat un studiu carto- lui.
grafic din care rezukta ca mai multe perimetre
gazeifere (denumite “blocurile” 8, 9 si 10) îi
apartin, Beirutul sustinand, pe aceasta baza, ca
prezenta isreliana în arealul Leviathan constituie
“o inacceptabila violare a suveranitatii teritoriale libaneze”. Nodul gordian cel mai complicat în
aceasta disputa îl reprezinta perimetrul sau
“blocul” 9, segmentat de frontiera dintre apele
teritoriale libaneze si cele israeliene, iar perimetrul a fost obiect, înca din 2012, al unor tentative
americane de mediere în care Washingtonul a
propus împartirea arealului între 65% pentru
Israel si 35% pentru Liban, avansand, apoi, un
procentaj de 60% pentru partea israeliana si
40% pentru Liban, ambele oferte fiind respinse
de guvernul de la Beirut. Intervenind în acest joc,
secretarul general al Hezbollahului libanez, încurajat de Iran, declara ca organizatia pe care o
conduce este gata, cu acordul Consiliului Şuprem
al Apararii din Liban, sa-si lanseze rachetele împotriva platformelor petroliere instalate de Israel în perimetrul aflat în discutie. In retorica
obisnuita, Hassan Nasrallah preciza ca “într-o
noua confruntare cu statul evreu, frontul principal va fi axat în jurul frontierelor maritime. Economia Libanului, adauga liderul Hezbollah, ar
putea determina felul în care se va dezolta economia si potentialul financiar, iar aceasta depinde în mare masura de exploatarea rezervelor
sale de gaz. Pentru libanezi, aceasta este o chestiune de viata sau de moarte...Gazele naturale
din estul Mediteranei, aprtin, potrivit lui Hassan
Nasrallah, Libanului, Palestinei, Şiriei., Egiptului,
tarilor arabe si, s-ar putea spune, lumii islamice.
Nu ne mai este teama de avioanele de bombardament israeliano-americane: acum regula jocului s-a schimbat”.

- In acelasi timp, marile companii petroliere
italiene, franceze si rusesti sunt implicate în
acest proces, fie prin semnarea unor contracte
de exploatare cu Libanul, fie prin anuntarea intentiei de a face acest lucru în perspectiva.
- Implicarea formatiei poltico-militare
Hezbollah în acest dosar, o implicare cu potential degenerativ, în conditiile în care Israelul
nu este interesat – si nu ar avea de castigat - de
implicarea într-un nou conflict militar cu vecinul
libanez
- Protestele repetate venite din partea guvernului de la Beirut împotriva deciziei Israelului de
constructie a unui zid despartitor de-a lungul
frontierei sale nordice cu Libanul, ceea ce –
sustin expertii Beirutului, ar presupune, din motive de configuratie topografica, includerea uneor portiuni din teritoriul libanez în teritoriul israelian.

Intr-o noua tentativa de aplanare a controverselor, la 17 februarie a.c. Donald Trump l-a trimis la Ierusalim pe diplomatul David Şatterfield,
asistentul pentru Orientul Apropiat al Şecretarului de Ştat care a avut discutii cu ministrul israelian al Energiei, Yuval Şteinitz, iar, la putina
vreme, însusi seful diplomatiei americane, Rex
Tillerson, s-a aflat, în acelasi scop, în capitala libaneza. Nici una dintre cele doua initiative diplomatice nu a reusit sa cristalizeze o perspectiva
de solutionare a contenciosului energetic.

Daca Israelul nu are, în prezent, dispozitia si
climatul regional si international pentru o noua
confruntare armata cu statul libanez si cu militiile proiraniene Hezbollah, acelasi lucru este valabil, din ratiuni politice si economice interne, si
în ceea ce priveste Libanul, aflat într-un an elecAnul 2018 a adus o acutizare a tensiunilor cu toral complicat si cu o clasa politica profund dipotential exploziv între Liban si statul evreu si, vizata de interese sectare, partizane si mercantiteoretic, exista factori care ar putea sa agraveze le.
acest climat pana la limita unei confruntari directe, printre acestia fiind retinuti, cu deosebire: O noua geopolitica energetica si o competitie în
jurul acesteia este pe cale sa se dezvolte în regiu- Ştatele Unite nu mai controleaza, individual, nea Orientului. Iar competitia pentru resursele
ecuatia energetica a Orientului Mijlociu, aceasta energetice se afla abia la început.
68

Pulsul Geostrategic, Nr.257,258, Vineri 20 Aprilie 2018

Prof.univ.dr.ing. Marian RIZEA
Universitatea Ecologică Bucureşti/
Facultatea de Inginerie Managerială şi a Mediului
Membru titular DIS/CRIFST Academia Română

Este oficial: Ş-a dat startul pentru cel mai mare
proiect romanesc de infrastructura energetica
strategica din ultimii 30 de ani, gazoductul
BRUA(Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria)
.
Coordonatele tehnice si financiare sunt prezentate sintetic în figura nr.1
Dupa torpilarea sistematica de catre cei care
doreau si doresc detinerea suprematiei în livrarea hidrocarburilor spre vestul Europei prin
ocolirea Romaniei, respectiv a oleoductului Constanta-Pancevo-Omisalj-Trieste si a gazoductului NABUCO, proiectul gazoductului BRUA este
pe cale de a deveni realitate, o veritabila zvacnire de orgoliu a urmasilor celor care au nasit în
urma cu 160 de ani industria petro-gaziera
mondiala.
De cativa ani, o echipa de elita de specialisti din
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ŞC TRANŞGAZ Medias, condusa de Directorul general
ing. drd. Ion ŞTERIAN, a
lucrat cu discretie, profesionalism, daruire si diplomatie si a pus opinia publica romaneasca în fata unui fapt împlinit: demararea lucrarilor gazoductului BRUA(BulgariaRomania-Ungaria-Austria), o adevarata autostrada ce va repune Romania contemporana pe
harta energetica a Europei. Demersurile atat de
dificile determinate de restrictiile interne si externe de obtinere a resurselor necesare realizarii celui mai mare si important proiect postdecembrist (resurse financiare, umane, tehnice
si tehnologice) au fost încununate de succes si
începand cu data de 14 aprilie 2018, castigatorul
licitatiei( 99% firme cu capital romanesc), semnatar al contractului, (Asocierea INSPET SA Ploieşti – lider, PETROCONŞT ŞA – asociat, MOLDOCOR ŞA – asociat, HABAU PPŞ PIPELINE ŞYŞTEMŞ ŞRL – asociat, IRIGC IMPEX ŞRL – asociat,
ŞUTECH ŞRL – asociat, TIAB ŞA – asociat, ROCONŞULT TECH ŞRL –asociat) va demara executia lucrarilor gazoductului BRUA - Faza 1 - în valoare de 288 742
446,15 lei fara TVA.

Fig. 1- Traseul gazoductului BRUA şi resursele financiare
69

Pentru specialistii
avizati, BRUA reprezinta pentru Romania de azi si de maine, ceea ce a însemnat pentru Romania
la început de secol
XX, constructia primei conducte de
produse petroliere
Buştenari – BăicoiPloieşti- FeteştiConstanța
Port
(1904- un veritabil
act de nastere al actualei ŞC CONPET
ŞA Ploiesti), susti-
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Fig. 2 - Oleoductul Constanţa-Pancevo-Omisalj-Trieste

nuta, proiectata si realizata de inginerul, direc- si nu în ultimul rand, capodopera Şa, podul dutorul, profesorul universitar, matematicianul, blu de peste Dunare de la Fetesti-Cernavoda
ministrul, academicianul si omul Anghel ŞALIG- (1895), precum si organizarea ca Presedinte a
NY cel care, cu daruire, pasiune, patriotism si celui de-al III-lea Congres Mondial al Petrolului
perseverenta specifica geniilor, a lasat generatii- la Bucuresti(1907), etc.,etc.,etc.
lor de dupa,
constructii
si
opere de arta si
azi functionale,
printre care se
pot aminti: calea ferata Ploiesti-Predeal,
podurile c.f. Adjud-Targu Ocna,
Barlad-Vaslui,
podul
dublu
(rutier si c.f.) de
peste Şiret de la
Cosmesti, porFig.3- Gazoductul NABUCCO
turile fluviale
Braila si Galati
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Nascut dupa esecul proiectului NABUCO, gazoductul BRUA are coordonate geo-strategice solide si este o sansa unica pentru Romania ca operatorul ŞC TRANŞGAZ ŞA se implica în acest important proiect cu sustinere europeana si nordamericana. Evident, adversarii vor fi pe masura.
Şunt deja “voci stridente” si “apasate condeie
fosforice” care vorbesc despre jefuirea resurselor
de gaze naturale din Marea Neagra, acapararea
acestora de Ungaria si Austria, etc., etc., fara a
spune ca acest gazoduct este important in primul rand pentru Romania. Vor fi create numeroase locuri de munca, vom atrage tehnica si
tehnologie de top, vom deveni jucatori importanti pe piata energetica zonala si europeana si
cresc sansele unor dialoguri de cooperare cu
tertii, inclusiv cu concurentul GAZPROM. Ca importantele rezerve de gaze naturale descoperite
în platoul continental al Marii Negre de catre
firmele LUKOIL-ROMGAZ Medias (peste 32 miliarde smc) si EXXON MOBILLE-OMV PETROM
( estimate a fi între 42-84 miliarde smc/nmc)
vor fi trimise spre occident, nu înseamna ca cineva va impiedica Romania sa le cumpere pentru consum industrial sau casnic înaintea Unga-
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riei, Austriei, Şlovaciei, Şloveniei ori a altor potentiali beneficiari. Formatorii de opinie ar trebui sa explice publicului ca rezervele de gaze
din Marea Neagra nu au legatura cu TRANŞGAZ
ci cu ANRM care are responsabilitatea sa negocieze si cotele redeventelor.
Indiferent de cat de dura va fi competitia pentru accederea pe piata europeana a gazelor, initiatorii si operatorii gazoductului BRUA, merita
respectul si sprijinul tuturor romanilor care se
mandresc cu trecutul, prezentul si viitorul natiunii si îsi asuma atat esecurile cat si victoriile, cu
demnitate si responsabilitate!
O analiza la zi a evolutiei coordonatelor geopolitice si geostrategice din regiunea Marii Negre si
Estul Mediteranei( recentele negocieri rusoisraeliene privind extractia gazelor din zacamantul Levantin/Leviatan si manevrele de
culise ale marilor puteri mondiale de a fi prezente în zona sub diverse motive) va „fosforiza” si
mai mult pe harta mondiala a intereselor energetice , gazoductul BRUA.
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Dr. Octavian DUMITRESCU
Pe masura ce serviciile de
informatii s-au modernizat si
si-au perfectionat activitatea au devenit tot mai
bine dotate cu aparatura si echipamente moderne sofisticate, bazate pe tehnologii avansate.
Concomitent, ca o necesitate, au aparut proceduri si tehnici noi de combinare a activitatilor de
culegere si prelucrare a informatiilor obtinute de
personalul uman cu capacitatile tehnicii si echipamentelor din dotarea structurilor si elementelor de informatii, inclusiv în privinta compilarii
si procesarii datelor pentru realizarea produselor de informatii. Asa se face ca au aparut o serie
de componente ale sistemelor de informatii diferentiate pe baza modalitatilor de obtinere a
acestora: HUMINT, ŞIGINT, IMINT, ELINT,
OŞINT, TECHINT etc. In acest context, precizam
succint urmatoarele: expresia HUMINT (Human
intelligence) se refera la datele si informatiile
obtinute de elemente umane; ŞIGINT (Şignal intelligence) se refera la informatiile obtinute prin
interceptarea si exploatarea comunicatiilor adversarului; IMINT (Imagery intelligence) se refera la datele si informatiile obtinute prin intermediul imaginilor; ELINT (Electronic intelligence)
se refera la datele si informatiile obtinute prin
intermediul mijloacelor electronice; OŞINT
(Open sources) se refera la datele si informatiile
obtinute din surse deschise; TECHINT
(Technology intelligence) se refera la datele si
informatiile obtinute de mijloace tehnice, în general.
Asa cum era normal, concomitent cu evolutiile
tehnice si tehnologice, precum si cu perfectionarea procedeelor si metodelor de culegere si procesare a informatiilor, a aparut o rivalitate între
diversele componente ale serviciilor de informatii, probabil venita mai mult din rivalitatea dintre persoanele care conduceau activitatea de informatii decat din partea capacitatilor respective
de culegere a informatiilor. In prezent, rivalita72

tea despre care discutam a dus la unele concluzii
mai mult sau mai putin corecte dar de cele mai
multe ori subiective, punandu-se problema care
din aceste componente este mai eficienta, care
sa ocupe primul loc în atentia responsabililor si,
bineînteles, în bugetarea activitatilor. Dilema nu
este noua în activitatea serviciilor de informatii
moderne, dar acum îmbraca forme noi si determina dezbateri serioase în cadrul acestor structuri.
Evolutia domeniului informational, întalnit în
limbaj international drept „intelligence”, a determinat aparitia operatiilor informationale - componenta esentiala a razboiului informational -,
care includ actiuni complexe si de mai mare amploare de culegere de date si informatii, de procesare si analiza a acestora, precum si de diseminare a rezultatelor acestor procese. Operatiile
informationale integreaza toate formele si procedeele de culegere si prelucrare a datelor si informatiilor, fortele umane implicate, precum si
aparatura si echipamentele folosite pentru atingerea scopului actiunilor. O definitie succinta
arata ca operatiile informationale constau întrun ansamblu de actiuni „desfasurate în scopul
afectarii informatiilor si sistemelor informationale ale adversarului, concomitent cu protejarea
propriilor informatii si sisteme informationale” (Joint Doctrine for Informational Operations,
ŞUA, 1998). Operatiile informationale ilustreaza
cel mai bine modul cum trebuie înteleasa si solutionata dilema privind presupusa relatie antagonica HUMINT - TECHINT.
Un studiu al specialistilor americani, aparut în
ianuarie 2017 - Cyber, Intelligence and Şecurity analizeaza detaliat aceasta problematica în capitolul intitulat An Intelligence Civil War:
„HUMINT” vs „TECHINT” , arătând că rivalitatea
dintre componenta umana si cea tehnica ale sistemului informational poate avea doua nivele:
pe de o parte, nu exista suficient sange tanar capabil sa utilizeze instrumentele disponibile pentru colectare sau, pe de alta parte si probabil mai

Pulsul Geostrategic, Nr.257,258, Vineri 20 Aprilie 2018

important, nu pare sa se fi investit toate eforturile în construirea unui pod de conectare între
cele doua parti ale informatiilor, cu scopul de a
intensifica continutul acestora, precum si de a
maximiza capacitatea talentului lor.
Factorul uman în procesul de colectare a
informatiilor este la fel de vechi precum este
razboiul, fiind cea mai rapida si adaptabila metoda de colectare, procesare si actiune asupra
tintelor si obiectivelor, se arata în studiul amintit. Din aceasta perspectiva, exista prejudecata
ca omul joaca rolul primordial în culegerea, procesarea si exploatarea datelor si informatiilor,
ceea ce face uneori sa fie subestimata valoarea
aparaturii si echipamentelor utilizate pentru
procesele informationale, chiar daca unele din
acestea se pot desfasura exclusiv prin intermediul tehnicii. Aceasta prejudecata a avut, uneori,
un impact important asupra gandirii celor care
utilizau informatiile, inclusiv la nivelul înalt de
decizie, la nivelul actorilor politici si guvernamentali traditionali, care au devenit sceptici în
legatura cu informatiile obtinute preponderent
de la echipamente, în mod automat. Dar sa analizam unele aspecte semnificative privind importanța factorului uman în domeniul informaţiilor moderne:
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factorului uman pentru sistemele de informatii a fost demonstrata si de profesionalismul actorilor operativi, de capacitatea lor
de a se integra în mediul ostil, de a actiona cu
discretie si eficienta asupra obiectivului, de a
identifica noi detalii si de a se adapta la schimbarile ce au loc cu mare frecventa în mediul actiunilor lor. Oportunitatea si acuratetea datelor
colectate si transmise, precum si capacitatea de
adaptare sunt, de asemenea, specifice factorului
uman.

Factorul tehnic ori tehnologic al ecuaţiei informationale aflata în discutie este materializat
de utilizarea aparaturii, echipamentelor, masinilor de orice fel pentru colectarea, transmiterea,
procesarea datelor si informatiilor si pentru realizarea produselor informationale destinate fundamentarii deciziilor. Mijloacele tehnice, în care
sunt implementate tehnologii moderne si cuceriri stiintifice avansate, au devenit instrumente
conventionale de colectare a informatiilor din
multe domenii de activitate. Pe masura ce nivelul tehnologic al acestor echipamente a evoluat,
aceste instrumente au devenit capacitati informationale intrand în traditiile informationale,
iar în prezent nu mai pot fi concepute actiuni ori
operatii informationale fara implicarea tehnicii
si aparaturii. Şemnificative pentru factorul teh Colectarea este doar o latura a proceselor
referitoare la obtinerea si utilizarea informatii- nologic al ecuației informaționale pot fi urlor obtinute prin factorul uman, iar ce se obtine matoarele aspecte:
prin procesarea acestora este partea importanta
 Tehnologia si stiinta au asigurat noi capacinu numai pentru fundamentarea deciziilor ci si tati informationale în cadrul razboaielor si conpentru dezvoltarea capacitatilor operationale flictelor armate moderne, în care noile echipadin teren dar, uneori, si pentru alterarea capaci- mente pot fi folosite, printre altele, si pentru actatilor adversarului;
tiuni conventionale de culegere si procesare a
datelor si informatiilor, dar mai ales pentru ex Informatiile obtinute de factorul uman s-au
ploatarea informationala a mediului cibernetic,
dovedit cruciale pentru localizarea si neutralizarea adversarului si pentru executarea actiunilor pentru procurarea de informatii cibernetice la
nivel tactic, pentru analiza imaginilor satelitare,
legate de securitatea nationala;
ori pentru tehnici de localizare a obiectivelor cu
 Adeptii prejudecatii privind primordialita- ajutorul avioanelor fara pilot si al dronelor;
tea factorului uman în domeniul informatiilor se
 Mijloacele tehnologice informationale perpot justifica ca, în situatiile cand capacitatile tehmit
pastrarea fortelor umane de informatii si a
nice nu au putut satisface nevoile de informatii,
elementele operative umane au reusit chiar în luptatorilor la distanta de riscurile si pericolele
conditii extrem de sensibile ori periculoase, do- de pe campul de lupta, evitand astfel posibile
vedind capacitate de adaptare si flexibilitate în pierderi de vieti umane;
teren;
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 Datele

si informatiile provenite de la mijloacele tehnice de colectare, în special cele bazate
pe imagini pot include infinit mai multe detalii
ale obiectivelor si tintelor, acestea pot fi stocate
si reutilizate la analize ulterioare ori reinterpretate. Desigur ca si informatiile obtinute de factorul uman pot avea asemenea utilizare, însa odata
ce omul a plecat de la obiectiv nu mai poate adauga alte detalii la cele obtinute initial;

exista si problemele ce apar, probabil nesemnificative, trebuie rezolvate prin combinarea acestora, prin utilizarea inteligentă a posibilităţilor şi
capacităţilor fiecăreia. Proliferarea tehnologiilor
si mijloacelor tehnice de colectare (sateliti, UAV,
drone), precum si posibilitatea colectarii datelor
si informatiilor din surse deschise (Open sources
- OŞINT) au dus la oportunitatea de a reduce folosirea elementelor HUMINT, dar numai în sensul ca, în anumite conditii, pot fi înlocuite de cele
 Evolutia continua a tehnologiilor permite
extinderea capacitatii echipamentelor de colec- tehnice, cu rezultate similare, iar acest aspect nu
tare si prelucrare a datelor si informatiilor, volu- exclude implicarea omului în toate procesele si
momentele informationale.
mul acestora fiind tot mai mare si mai complex,
ceea ce altfel ar solicita implicarea unui numar Concomitent, structurile si comunitatile de intot mai mare de persoane pentru procesarea, formatii se confrunta cu nevoia de a executa
stocarea, utilizarea si eventual refolosirea pro- timp îndelungat, uneori continuu, misiuni de suduselor informationale realizate;
praveghere si colectare de informatii, care ar supune la eforturi extreme agentii HUMINT, însa
 Nu în ultimul rand, însusi factorul uman foloseste, de cele mai multe ori, mijloace tehnice capacitatile extinse ale TECHINT pot compensa
de colectare si stocare a datelor si informatilor limitele factorului uman, creand continuitatea
colectate si pentru transmiterea acestora la be- corespunzatoare a situatiilor concrete. Desigur
ca sunt domenii unde factorul uman nu ar avea
neficiari.
eficienta posibilitatilor tehnologice, cum este caDesigur ca detaliile contributiei mijloacelor teh- zul echipamentelor de supraveghere aeriana ori
nice in procesele informationale sunt numeroa- spatiala, care pot asigura colectarea si procesase, însa nu acest aspect are importanta în acest rea datelor si informatiilor pe suprafete mari, cu
context. Importanta rezulta din modul cum sunt acuratete si mai multe detalii. Dar nici în acest
combinate cele doua componente ale domeniu- caz factorul uman nu este exclus, fiind implicat
lui informational, atat între ele cat si cu alte mo- în dirijarea echipamentelor respective, în corecdalitati si procedee de culegere si procesare. Şu- tarea traseelor de zbor si în completarea ori
bliniem înainte de toate ca între HUMINT s i TE- schimbarea misiunilor acestora.
CHINT nu este nici o contradicţie ori rivalitate, că
acestea sunt doua componente complementare Dilema serviciilor de informaţii moderne a
si nici una din acestea nu vine cu nimic în detri- atins si latura financiara a proceselor de colectamentul celeilalte, contribuind fiecare la succesul re si procesare a datelor si informatiilor. Ştudiul
misiunilor informationale. Desigur ca, în anumi- amintit mai sus arata ca, din punctul de vedere al
te momente sau în conditii specifice, una din finantarii, factorul uman este de departe mai putin costisitor decat cel tehnic. Costurile selectarii
aceste componente poate avea preponderenta în
sistemul informational, dar acest aspect nu în- si pregatirii agentilor umani pot fi mai benefice
seamna ca nu exista un echilibru logic în impor- decat achizitia mijloacelor tehnice. Folosirea în
multe scopuri a elementelor HUMINT aduce fletanta si utilizarea lor.
xibilitate, spirit analitic si ingeniozitate în teren
Explozia tehnologica din ultimele decenii în do- fata de o masina rece care are doar o singura utimeniul digital a determinat noi dimensiuni ale litate. Şunt si adepti ai variantei opuse, respectiv
domeniului informational, atat în privinta colec- ai cheltuielilor semnificative cu mentinerea catarii cat si a procesarii informatiilor, ceea ce face drelor în forma buna, pregatite pentru misiuni,
imposibila separarea stricta a HUMINT si TE- cu recrutarea si revigorarea acestora, ceea ce nu
CHINT. Ar fi o mare eroare sa se puna cele doua este gresit si nici departe de adevar. Dilema nu
componente în contradicție. Rivalitatea nu ar trebui împinsa asa de mult, lucrurile nu trebu74
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ie complicate peste o anumita limita. Ca urmare,
în unele cazuri, TECHINT a atras o atentie financiara si prioritati eronate în comparatie cu investitiile si sprijinul HUMINT. Aceasta abordare
este incorecta, deoarece prioritatile bugetare
trebuie sa fie eficiente si echilibrate, astfel încat
capacitatile tehnologice sa poata beneficia de
tehnicile si tacticile fundamentale ale HUMINT,
arata studiul mentionat la începutul prezentului
material. De altfel, o componenta TECHINT cu o
eficienţă şi relevanţă maxime nu poate exista fără
o componentă umană la fel de valoroasă, aceasta
trebuie sa fie privita ca un avantaj crucial atat
pentru operatiile informationale cat si pentru
analiza datelor si informatiilor, fara a crea o inutila rivalitate.
Finantarea trebuie concentrata pe cercetare,
dezvoltare si efort operational, sa combine inteligent TECHINT si HUMINT. Realitatea a demonstrat ca scopul obtinerii de informatii adecvate,
clare si viabile se atinge cel mai bine atunci cand
capacitatile HUMINT si TECHINT sunt combinate, iar extinderea confruntarii în spatiul cibernetic si în tehnicile de colectare face ca aceasta fuziune sa devina inevitabila. Un pas important în
aceasta ecuatie ar consta în recunoasterea faptului ca oamenii nu vor putea fi complet eliminati din domeniul intelligence, iar implementarea instrumentelor stiintifice, a capacitatilor tehnologice previne pierderile umane si sporeste
capacitatile de culegere si procesare a informatiilor.
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Dilema rivalității HUMINT - TECHINT se pare că a apărut artificial, fără a exista o fundamentare realistă, iar separarea celor două
domenii ale intelligence este falsa si nu este necesara, daunand succesului în acest domeniu, în
detrimentul prioritizarii si inovarii în domeniul
informatiilor. Comunitatile de informatii din tarile dezvoltate cum sunt ŞUA ori Israelul elimina
aceasta disputa si actioneaza pentru prioritizarea tehnicilor care integreaza HUMINT si TECHINT în operatiile si politicile informationale.
Falsa dilema poate fi depasita doar printr-o
abordare integrata a evolutiei celor doua componente si prin aducerea în acest domeniu a
adeptilor utilizarii instrumentelor si metodologiilor relevante. De asemenea, sunt necesari specialisti noi, care sa poata aborda ambele componente în mod integrat, sa înteleaga importanta si
necesitatea acestei combinari, probabil o noua
generatie de oameni de informatii.
În concluzie, rivalitatea dintre unele componente ale domeniului informațional nu
trebuie să prindă rădăcini pentru a nu afecta
eficiența şi utilitatea proceselor informaționale sau calitatea produselor informaționale.
Dilemele legate de aceste aspecte ar trebui
analizate cu atenție de factorii cu responsabilități în domeniu şi atenuate până la dispariție, astfel ca în nici o conjunctură să nu fie
posibilă apariția unor asemenea confruntări
ori contradicții. Rezultatele activității informaționale sunt cele care arată adevărata soluție în ecuația informațională şi în eliminarea oricărei dileme.
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cate deficiente legate de integrarea programului
Ionuț CALAFETEANU la vehiculele de lupta M-1126 Ştryker, M-2 Bradley si tancurile M-1 Abrams, precum si vulneraRețeaua de Informații a Luptătorului Trupelor bilitati de securitate cibernetica.
de Uscat ale SUA
Conducerea TU si-a exprimat îngrijorarea fata
Programul tactic de comunicatii al Trupelor de de posibilitatea ca aceste sisteme sa nu fie funcUscat ale ŞUA (TU) denumit ”Reteaua de Infor- tionale în conditiile campului de lupta modern
matii a Luptatorului„ (engl. - Warfighter Infor- viitor si a propus încetarea continuarii etapei a
mation Network-Tactical, prescurtat WIN-T) es- doua a programului WIN-T. Astfel s-ar obtine o
te un program de comunicatii de mare viteza si economie de peste doua miliarde de dolari ŞUA
capacitate la nivel tactic, cu ajutorul caruia pot fi care ar urma sa fie reinvestiti în adaptarea retedistribuite informatii clasificate sau neclasificate lei de comunicatii pentru interoperabilitate si
la toate esaloanele de comanda ale Trupelor de eliminarea problemelor de securitate, cresterea
Uscat de tip voce, date si video în direct. Ş-a ur- gradului de siguranta în razboiul electronic, a
marit implemetarea programului WIN-T în trei capacitatii cibernetice si mobilitatii punctelor de
etape.
comanda.
WIN-T Etapa 1 reprezintă o reţea staţionară Este posibil ca în viitor rectificarea deficientedestinata punctelor de comanda la nivel batalion lor retelei WIN-T sa devina prioritatea de varf a
si la nivelurile superioare. Programul asigura TU în ceea ce priveste modernizarea acesteia. Pe
gama completa de comunicatii de date, voce si buna dreptate, se poate considera ca detinerea
comunicatii video din puncte stationare. Etapa unui parc modern de vehicule de lupta, de unide dotare a Trupelor de uscat a început în anul tati combatante si comandamente moderne este
2004 si s-a încheiat în 2012.
fara valoare în cazul în care nu se detin capacitaWIN-T Etapa 2 vizează să reprezinte reţeaua tile potrivite de comunicatii, comanda, control si
mobila initiala a Trupelor de Uscat care asigura informatii.
vehiculelor de lupta, conducerii misiunii si pen- Echipamentul si sistemele cu care vor opera TU
tru constientizarea situatiei un sistem de comu- în urmatorii 20 de ani se planifica si implemennicatii în miscare. Etapa a început în 2012 si pa- teaza în prezent, însa spatiul de lupta digital
na la începutul anului 2017 au fost dotate cu avanseaza într-un ritm accelerat, asa încat platacest program 14 brigazi, 7 comandamente de formele si sistemele implementate în prezent
divizie si Şcoala de transmisiuni a TU. Programul vor fi uzate moral peste doua decenii.
a ramas în dezvoltare, în continuare, cu un ritm
TU au nevoie de fonduri între 7 si 9 miliarde de
de dotare de doua unitati pe an.
dolari ŞUA pentru modernizare datorita atacuriWIN-T Etapa 3 este destinată a fi reţeaua de lor cibernetice care influenteaza conditiile spaticomunicatii pe deplin mobila a TU destinata sa ului de lupta. Pentru a mentine continuitatea fluasigure conducerea din miscare a tuturor co- xului de informatii TU au nevoie de cele mai
mandantilor de la nivelul teatrului de operatii avansate tehnologii actuale, prin care sa-si poata
pana la nivel de companie. Programul a fost res- mentine avantajul în era razboiului digital. Vitetructurat în 2014 din cauza îngrijorarilor legate za constituie întotdeauna un factor important în
de costul acestuia, iar unele capacitati au fost actiunile de lupta însa, din cauza uriaselor cantiincluse în etapa a doua.
tati de date care se multiplica continuu, acestea
In urma evaluarilor ulterioare au fost identifi- devin tot mai greu de controlat. Analistii TU ar
putea pierde indicii importante, daca le lipsesc
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pentru anul fiscal 2018.
Generalul Milley este de parere ca
actualele sisteme nu sunt protejate
suficient împotriva accesarii neautorizate (engl. - hacking) si a bruierii, sunt usor de lovit cu focul artileriei de catre inamic si nu sunt suficient de rapide pentru un conflict de
intensitate mare împotriva Rusiei
sau Chinei. Şchimbarea majora a
strategiei de achizitii a TU nu a constituit o veste
capacitatile de colectare si administrare a infor- îmbucuratoare pentru membrii comitetului care
matiilor relevante.
încercau sa aprobe bugetul.
Automatizarea sprijina operativitatea TU si a In cadrul audierii din Şubcomitetul amintit, Ofidevenit un factor important al spatiului de lupta terul Şef cu Informatiile din cadrul TU, generalul
cunoscut drept analiza datelor, care ajuta la pro- locotenent Bruce Crawford, a mentionat ca actucesarea informatiilor. Prin accelerarea procesu- ala retea de comunicatii a TU a fost proiectata si
lui de analiza a datelor se dezvolta capacitatile realizata pentru zone de operatii statice, precum
analistilor de transformare a unei cantitati cele din Irak sau Afganistan, însa nu acopera ceimense de date în informatii utile si astfel la în- rintele unui conflict modern. Prin urmare TU vor
telegerea facila a amenintarilor.
înceta achizitionarea transei a doua prevazuta
Pentru a putea elibera analistii ciberneticieni
de sarcina de a actiona activ împotriva amenintarilor, tehnologia apararii si retelele de comunicatii trebuie sa fie protejate si sprijinite de programe care se pot autorecupera, care pot detecta si elimina avariile în mod similar cu sistemul
imunitar uman. O modernizare sustinuta permite TU sa mentina functionarea în bune conditii a
platformelor si sa permita prin automatizare
pregatirea unitatilor pentru actiunile de lupta
moderne viitoare.

pentru ”Reteaua Radio a Vehiculelor de Lupta”, a
programului deja uzat moral ”Punctul de Comanda al Viitorului”, precum si a programului
WIN-T Etapa a doua, la sfarsitul anului 2018.

TU intentioneaza sa cheltuie în 2018 peste o
jumatate de miliard de dolari ŞUA ca resursa de
reprogramare pentru consolidarea retelei de
comunicatii prin cresterea rezistentei fata de
actiunile de razboi electronic, îmbunatatirea capacitatilor cibernetice si a mobilitatii punctelor
de comanda. In cursul unui exercitiu recent au
fost necesare 40 – 50 de ore pentru a pune în
Consolidarea rețelei de comunicații a Trupe- functiune echipamentul WIN-T în stare de functionare, pe cand rusii pot descoperi un obiectiv
lor de Uscat și bugetul
cu dronele si lansa rachete de artilerie asupra
La sfarsitul lunii septembrie 2017, în cadrul acestuia în termen de minute.
unei audieri din Şubcomitetul Camerei Reprezentantilor pentru Şerviciile Armate aeriene si TU nu sunt dotate cu avioane de vanatoare cu
terestre, reprezentantii TU au mentionat ca in- tehnologie ”stealth” sau cu submarine nucleare
tentioneaza sa schimbe planificarea privind pro- însa de la soldatul care se deplaseaza pe linia
gramul WIN-T si sa-l închida peste un an, dar, în frontului cu ajutorul GPŞ-ului, la drone care
acelasi timp, sa achizitioneze noi elemente de transmit imagini de deasupra fortelor, la ofiterul
aparatura si programe moderne. Aceasta schim- care întocmeste planuri la punctul de comanda
bare a planificarii a avut loc în urma unei revi- si pana la functionarul cu aprovizionarea care
zuri privind toate retelele serviciilor ordonata solicita piese de schimb bazei toate depind de o
de catre Şeful Ştatului Major, generalul Mark retea complexa de computere care fac un
Milley si a fost considerata o schimbare majora schimb de date cu ajutorul liniilor terestre sau
77
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undelor radio.
Cu toate acestea, liniile terestre de comunicatii
pot fi întrerupte, undele radio pot fi bruiate si
computerele pot fi accesate neautorizat de catre
inamic. In cursul invaziei neoficiale a Ucrainei,
fortele rusesti au întrerupt frecvent comunicatiile ucrainiene, lasand unitatile izolate, surde si
oarbe. Intr-o lume în care puterea computerelor
se dubleaza la fiecare an si jumatate, nimeni nusi poate permite un ciclu de achizitii care sa dureze 15 ani pana la implementarea noii tehnologii. Masurile de securitate cibernetica, îndeosebi,
trebuie modernizate constant, în caz contrar plat efectivul si, în loc de a trimite instructori la
acestea devin învechite.
fiecare unitate pentru a pregati personalul priNu este de asteptat ca TU sa propuna un mega vind noile echipamente, se vor pune la dispozitie
program global pentru consolidarea retelelor echipei personal al unitatilor care va veni în casale de comunicatii, dintr-o singura etapa. In ca- teva locatii centralizate, la nivel national. Au fost
drul revizuirii programului este de asteptat sa deja programate ca locatii de instruire Fort Camfie analizate modernizari mici, etapizate, pe care pbell, Kentucky si Fort Hood, Texas.
TU si industria de profil le pot opera în timp Programul de software logistic intitulat
scurt. In acelasi timp, o forta armata aflata în tea- ”Şistemul de Comanda si Control Global – Trupetrul de operatii va fi nevoita sa renunte la unele le de Uscat” (engl. - Global Command and Condintre avantajele retelelor moderne precum: trol Şystem—Army /abr. GCCŞ-A) ruleaza pe
transmisiuni video în direct ale dronelor, video echipamente hardware diferite de cele ale
teleconferinte si pachete ample de prezentari ”Şerviciilor Comune de Conducere a LupPowerPoint.
tei” (engl. - Battle Command Common Şervices /
TU încearca, de asemenea, sa standardizeze sistemele proprii de computer acoperind peste 400
de unitati, în urmatorii doi ani. Obiectivul actiunii este de a detine un ”software de baza unic”
prin care fiecare unitate sa detina acelasi set de
tehnologie a informatiei, însa unele dintre unitati nu detin nici macar echipamentele fizice
(engl. - hardware) pe care sa ruleze ultimele actualizari de programe, prin urmare aceste unitati
au nevoie si de computere.
In mod normal, TU ar dota cu echipamente noi
pentru conducerea misiunilor între 80 si 100 de
unitati în fiecare an si ar dura cinci ani pentru a
moderniza toate unitatile componente. Şcopul
este de a moderniza, prioritar, aproximativ 280
de unitati dislocate în ŞUA si zona Oceanului Pacific, în timp ce unitati din Europa, Orientul Mijlociu si cele ramase din ŞUA sa urmeze sa fie modernizate în anul 2019.

abr. BCCŞ). Planul de standardizare este de a
moderniza programul logistic GCCŞ-A sa ruleze
pe computere BCCŞ, eliminand astfel aproximativ 100 de servere dedicate si 1.000 de laptopuri
client arondate si asociate cu GCCŞ-A din cuprinsul TU. In mod similar, exista o duzina de versiuni diferite ale programului software ”Punctul
de Comanda al Viitorului” (engl. - Command Post
of the Future/abr. CPOF) utilizat de diferite unitati. ”Şoftware-ul de baza unic” va reduce totul la
un CPOF standard, cu cea mai moderna versiune.

Efortul actual nu se va încheia în anul 2018. In
2019 TU vor lansa o noua generatie a „Mediului
de Operare Comun” care va continua sa simplifice retelele proprii. Ştudierea de catre TU a deficientelor retelei sale ar trebui sa duca la crearea
unei strategii globale care sa poata rezista examinarii minutioase a Congresului. Acesta este
obiectivul pe care Şecretarul de stat în exercitiu
responsabil de TU, Mark Esper, si Şeful Ştatului
Pentru a face fata acestui ritm, echipa de instruMajor, generalul Mark A. Milley, ar trebui sa-l
ire a conducerii misiunii apartinand TU si-a tri78
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urmareasca, iar strategia trebuie, de asemenea, sa mearga dincolo de simple solutii tehnice si
sa trateze si modul în care TU
dobandesc si finanteaza tehnologia.
Şenatul a redus drastic fondurile alocate retelei de comunicatii a TU, WIN-T, din cauza îngrijorarii legate de faptul ca transmisiile sistemului erau prea
usor de detectat, accesat si bruiat de catre un adversar avansat
ca Rusia. Una din criticile aduse
TU de-a lungul timpului, din
partea Comitetului pentru Şervicii Armate ale
Şenatului a fost ca TU nu au o strategie de modernizare si nu pot furniza informatii suplimentare. Ca urmare a acelei situatii, totul este readus în atentia autoritatilor pentru a lua deciziile
referitoare la buget.
TU detin un sistem care a fost proiectat sa faca
fata nu doar bruiajului, ci si pulsului electromagnetic rezultat în urma exploziei bombelor nucleare. Şistemul, denumit ŞMART-T, este un terminal al unui satelit militar modernizat pentru a
folosi sateliti avansati de frecventa extrem de
înalta, însa acesta nu a fost pus la dispozitia unitatilor tactice de nivel redus care l-ar putea folosi, ci doar la nivel de brigada, divizie sau corp
de armata. Nici macar comandamente de nivel
mai înalt nu au fost interesate sa foloseasca sistemul în Afganistan sau Irak, unde amenintarea
bruiajului este inexistenta, iar echipamentele au
stationat în parcurile auto mai multi ani.

www.ingepo.ro

re de transport si un numar mai
mare de militari pe care unitatea îi desfasoara, hraneste si
protejeaza pentru a mentine în
functiune sistemul.
Un lucru pe care TU îl pot simplifica pe termen scurt este reducerea numarului mare de
programe (sotfware) de computer cu care opereaza. In mod
curent, TU folosesc trei programe diferite de comanda si control, fiecare cu versiuni multiple
aflate în serviciu si modernizate
la niveluri usor diferite. TU încearca sa poata detine si utiliza un software de
baza comun pana în anul 2019. Aceasta modernizare este cruciala pentru crearea unei armate
care poate comunica si lupta ca o forta organizata într-o confruntare cu un adversar cu dotare
ultramoderna. Avand în vedere constrangerile
financiare ale TU, Şecretarul de stat în exercitiu
responsabil de TU a fost implicat personal în revizuirea situatiei retelei de comunicatii, în toamna anului 2017.
Asigurarea securitatii cibernetice, în sens retrans, nu este suficienta. TU nu se pot concentra
asupra hackerilor care transmit virusi pe internet, acestea trebuie sa aiba în atentie actiunile
de bruiaj electronic, triangulatia focului artileriei sau interceptarea transmisiunilor radio de
catre inamic.
TU trebuie sa fie pregatite sa desfasoare trupe
rapid, oriunde, oricand, pentru a interveni, preveni si învinge orice inamic, în orice mediu – cibernetic, spatial, aerian, terestru sau maritim si
în orice conditii de teren, fie aglomerare urbana,
desert, jungla sau teritoriul arctic. TU doresc sa
obtina din partea industriei o retea de comunicatii care sa fie în masura sa opereze si în care
militarii care o folosesc sa poata sa comunice în
siguranta, în toate conditii aratate mai sus, sub
orice forma de atac sau amenintare se afla, în
miscare, fara a fi nevoiti sa se opreasca pentru a
instala antene radio sau cabluri optice.

Conducerea TU considera ca actualul sistem de
comunicatii este, de asemenea, prea complicat
pentru soldati, iar acestia ar trebui sa poata avea
acces facil pentru solicitarea sprijinului artileriei, a aprovizionarii de urgenta sau a evacuarii
ranitilor. In cazul unei crize în Coreea sau al
unui conflict în Europa de Est, TU ar trebui sa
desfasoare echipamentul si personalul, sa instaleze retele de comunicatii si sa le mentina în
functiune, beneficiind de sprijin minor sau chiar
fara niciun sprijin. Cu cat sistemul este mai com- Reteaua de comunicatii trebuie sa fie simpla si
plex, cu atat vor fi necesare mai multe containe- intuitiva, usor de operat de catre militari, fara o
79
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pregatire extinsa sau optimizari constante. Reteaua trebuie sa fie usor de modernizat pe masura schimbarilor tehnologice. Reteaua trebuie sa
fie sigura împotriva atacurilor cibernetice, rezistenta la daunele provocate de unele dintre acestea si sa poata transmite semnale radio într-un
mod în care inamicul sa nu le poata detecta
usor1. TU depind de industria de profil pentru
sarcina de a detine o astfel de retea de comunicatii.

sunt capacitati pe care TU le-a abandonat aproape complet dupa anul 1991, doar pentru a reînvata în urma invadarii de catre Rusia a Ucrainei,
în anul 2014, ce efect devastator pot avea.
Actualul plan al TU de a remodela RE se concentreaza asupra brigazilor combatante si acorda mai putina atentie formatiunilor de nivel superior, precum diviziile sau corpul de armata.
Intr-un razboi de gherila de intensitate redusa si
relativ static, ca în Afganistan sau Irak, în care
combatantii opereaza în grupuri cu armament
usor, fiecare brigada a TU ar putea desfasura actiuni, mai mult sau mai putin independente în
zona sa de responsabilitate.

O componenta cheie pentru conducerea misiunii sau ceea ce este numit comanda si control, o
constituie capacitatea de a comunica – în modurile voce, digital, video si asa mai departe – în
orice mediu, la nivel global si împotriva oricarui Esaloanele superioare, de cele mai multe ori
inamic.
asigura sprijin. Pe cand, într-un conflict de intensitate mare, purtat împotriva unui stat-natiune
cum este Rusia, care angreneaza forte uriase si
Revizuirea războiului electronic
desfasoara manevre cu acestea pe distante mari,
Pe parcursul anului 2017 a fost derulata o revi- o brigada izolata poate fi usor coplesita. Comanzuire a razboiului electronic (RE), într-o forma damente de nivel superior, precum diviziile sau
separata, cu scopul de a asigura comandantilor, corpul de armata, trebuie sa-si directioneze opede la cel de pluton la cel de corp de armata capa- ratiile în zone mult mai întinse si pe periode de
citatea de a întrerupe emisiile radio si radar ale timp mai exacte.
inamicului, la fel de usor precum solicita sprijin
aerian sau de artilerie. Aceasta constituie o parte Exista, de asemenea, noi echipe de instruire în
importanta a planului TU de a lovi viitorii domeniul cibernetic si al RE în cadrul brigazilor,
inamici simultan, din toate unghiurile posibile, noi specialisti în RE cu programe noi de calculaconcept ce a fost denumit ”Lupta în Multiple Do- tor la comandamentele de brigada. A fost trimis
echipament nou (senzori în mare parte) la o brimenii” (LMD).
gada dispusa pe linia frontului în Europa si se
Revizuirea RE urmareste masuri active pentru presupune ca vor intra în serviciu echipamente
detectarea, inducerea în eroare si întreruperea de bruiaj cu raza mare, dar nu mai devreme de
emisiilor radio si radar ale inamicului. Acestea anul 2023. Şcopul urmarit este de a asigura comandamentelor, la orice nivel, propria expertiza
în RE, daca nu neaparat echipament. Fiecare comandament are nevoie de specialisti în masura
sa indice comandantului care sunt optiunile disponibile, iar apoi sa transpuna ordinele acestuia
în efecte specifice. Aceste efecte pot fi apoi produse de catre echipamentul propriu unitatii sau
de catre o alta unitate care asigura suport.
In sprijinul activitatii specialistilor TU a fost
elaborat un nou regulament de lupta privind
”Operatiunile de Razboi Electronic si Şpatiul Cibernetic” (n.a. - FM 3-12), iar procedurile pentru
RE si cibernetic sunt similare cu actiunile traditi1. Termenii tehnici sunt Probabilitate Redusă de Detecţie (PRD) şi Probabilitate Redusă de Interceptare (PRI).
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”Conceptului de Operare” aflat în faza de proiect
si dezvoltat prin programul de ”Raspuns Operational Şpatial” (ROŞ) al Fortelor Aeriene ale ŞUA.
Prin ROŞ se urmareste încetarea dependentei
armatei ŞUA de sateliti cu capacitate si complexitate mare, la costuri foarte ridicate. Acesti sateliti – capodopera, de valoarea a mai multe miliarde de dolari ŞUA, necesita luni sau ani pentru
a fi înlocuiti în cazul în care ar fi distrusi de catre
inamic.

onale ale artileriei. Obiectivul urmarit a fost de a
nu genera sarcini suplimentare comandantilor si
statelor majore apartinand esaloanelor tactice.
Cel putin de la al doilea razboi mondial încoace,
una dintre cele mai puternice caracteristici ale
TU a fost abilitatea de a concentra rapid puterea
de foc de la multiple obiective si unitati în sprijinul unui singur element.
In prezent, TU doresc sa faca acelasi lucru cu
artileria invizibila a razboiului cibernetic si electronic si de a avea un efect similar în RE si spatiul cibernetic, prin suprapunerea de efecte multiple asupra obiectivelor prioritare.
Rețelele de comunicații ale Marinei și ale Trupelor de Uscat
Marina ŞUA doreste sa obtina sprijinul TU pentru a castiga un viitor conflict în domenii multiple, însa pentru aceasta, cele doua categorii de
forte armate trebuie sa fie conectate prin intermediul unei retele de comunicatii simple si robuste care sa foloseasca sateliti mici si care pot
fi lansati în timp foarte scurt. Cele doua categorii
de forte armate au nevoie de o retea de comunicatii pentru comanda si control regional pentru
comenzi vocale si de date, ce poate fi operata
prin intermediul unui singur satelit de dimensiuni reduse.
Cele

aratate

mai

sus

vin

în

Autoritatile de la Beijing investesc masiv în rachete instalate la sol, elemente care cu aproximativ doi ani în urma au fost reunite într-o categorie independenta de forte armate, denumita
Fortele de Rachete ale Armatei de Eliberare Populara. China se bazeaza pe rachetele instalate la
sol pentru asigurarea apararii împotriva aviatiei,
navelor si mijloacelor terestre ale inamicului,
tactic cunoscuta ca Anti-acces/Interzicerea accesului în zona (engl. - Anti-Access/Area Denial/
abr. A2/AD). ŞUA ar putea proceda similar în
cazul mai multor insule situate în Oceanul Pacific, în loc sa depinda în mare masura de baze aeriene si nave.
TU ar putea îndeplini trei misiuni cheie (1)
apararea antiaeriana si împotriva rachetelor,
protejand bazele aeriene ale ŞUA, (2) atac la sol,
prin lovirea lansatoarelor, senzorilor si bazelor
inamicului si (3) anti-nava, scufundarea navelor
inamicului aflate pe mare. In toate cele trei misiuni amintite, TU detin aceleasi avantaje si anume: detine unitati foarte manevrabile si flexibile,
care nu sunt fixate la sol, precum un aerodrom.

TU dispun deja de o serie de echipamente pentru acest rol: rachetele învechite ATACMŞ2 care
sunt lansate de pe camioanele HIMARŞ3 si de pe
lansatoarele tractate MLRŞ4. TU dezvolta, de
asemenea, un înlocuitor al rachetelor cu raza
mai mare de actiune, LRPF5, dar raza de actiune
a acestuia este limitata de Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare la mai putin de 500
sprijinul km.

2. Sistemul de Rachete Tactice al Trupelor de Uscat este un sistem de rachete sol – sol. Rachetele au avut iniţial o rază de acţiune de
160 de km. cu combustibil solid. Un container de lansare ATACMS are şase locaşe pentru rachete, identic cu Sistemul Multiplu de Lansare a Rachetelor.
3. Sistem de Rachete de Artilerie cu Mobilitate Ridicată.
4. Sistemul Multiplu de Lansare a Rachetelor.
5. Focuri de Precizie cu Rază Lungă de Acţiune.
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Existenta unor ”grupari de baze” (n.a. – clustere
de baze) ar permite avioanelor sa joace un fel de
”alba - neagra” cu inamicul prin relocare repetata în cadrul unui grup de aerodromuri apropiate.
Acesta ar fi motivul principal pentru care Infanteria Marina a ŞUA a achizitionat avioane de vanatoare – bombardament de tipul F – 35B, asa
încat aparatele sa poata fi dispersate în caz de
razboi si sa fie în masura sa decoleze dintr-o mare varietate de locatii.

Interconectarea rețelelor de apărare antirachetă ale Trupelor de Uscat și Marinei Militare
Expertii Marinei Militare au ajuns, în anul 2017,
la concluzia ca este pe deplin posibila conectarea
sistemului de aparare anti-racheta apartinand
TU la reteaua de control al focului apartinand
Marinei Militare. Prin aceasta ar putea fi transformat sistemul putin cunoscut, denumit Controlul Integrat al Focului Naval – Antiaerian
(engl. - Naval Integrated Fire Control - CounterAir/abr. - NIFC-CA) în coloana vertebrala a unei
aparari neîntrerupte împotriva loviturilor aeriene si ale rachetelor apartinand Rusiei, Chinei,
Iranului sau Coreei de Nord. Noul sistem creat ar
putea, de asemenea, fi utilizat la coordonarea
loviturilor ofensive.

Unitatile terestre ar avea unele avantaje fata de
nave. Navele de lupta sunt permanent în miscare
si se pot deplasa mult mai repede decat unitatile
terestre, iar în Oceanul Pacific acestea dispun de
mai mult spatiu de manevra. In schimb, navele
sunt obiective mari metalice dispuse pe o suprafata plana. Camioanele HIMARŞ au dimensiuni
mult mai mici si se pot ascunde de reflexia radar Comandantul Comandamentului ŞUA pentru
în confuzia creata de cladiri, copaci si stanci.
Pacific, amiralul Harry Harris a declarat în caConceptul LMD a castigat importanta datorita drul unei conferinte în anul 2017, organizata sub
faptului ca propune modernizarea efortului co- egida Asociatiei Comunicatiilor si Electronicii a
mun pentru noua era reprezentata de conflictul Fortelor Armate (AFCEA)6 si a Institutului Naval
simultan purtat terestru, pe mare, în aer, în spa- al ŞUA, ca doreste interconectarea sistemelor
tiu si spatiul cibernetic. Dar pentru a putea duce celor doua categorii de forte. Şingura dificultate
lupta în comun, categoriile de forte trebuie sa în realizarea scopului mentionat o constituie cocomunice între ele, iar aici intervine reteaua de nectivitatea.
comunicatii.
Apararea antiracheta necesita obtinerea de daDeocamdata frecventele de lucru ale TU nu sunt
optimizate pentru actiuni maritime si aeriene,
iar pentru a fi parte a sistemului ”Imaginea Operationala Comuna” sunt necesare cheltuieli. Categoriile de forte trebuie sa faca un schimb de
date de baza, cum ar fi coordonatele unitatilor
proprii si cele ale obiectivelor inamicului, ordine
în forma text – precum transmisiile telegrafice.
Transmisiile de banda îngusta sunt mult mai dificil
de detectat, de calculat triangulatia, de bruiat, iar minisatelitii pot fi lansati pe
orbita în numar mare
deoarece sunt mult mai
ieftini decat satelitii de comunicatii.

te extrem de precise despre obiectiv pentru ca se
urmareste lovirea unei rachete care se deplaseaza cu sute de km/ora cu o alta racheta care se
deplaseaza la fel de rapid. O mica eroare poate
duce la esec. Date precise care sunt întarziate de
o conexiune înceata constituie acelasi impediment ca si informatiile gresite primite la timp.
Prin adaugarea de mai multi senzori de diferite
tipuri, cu locatii diferite, se
obtin mai multe perspective
asupra obiectivului si astfel
creste precizia.

6. AFCEA este o asociaţie profesională care colaborează cu Guvernul SUA încă din 1946.
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In mod ironic, în trecut, la
începutul efortului de realizare al sistemului de Control
Integrat al Focului Naval –
Antiaerian (CIFN - A), Marina Militara a încercat sa
atraga participarea TU si a
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le.
TU încearca în prezent sa creeze o forta proprie
de aparare antiaeriana si antiracheta, iar conducerea TU considera ca o asemenea retea este necesara. In apararea antiaeriana si antiracheta
atat amenintarile care vin din partea inamicului
cat si interceptorii proprii se deplaseaza cu viteze foarte mari, iar în situatia acesta este necesara aplicarea stiintei rachetelor în timp real,
avand la dispozitie cateva secunde pentru a face
fata unui atac.
Aviatiei Militare la efortul de realizare în comun
a sistemului, dar încercarea a esuat. In prezent
TU dezvolta propria retea de aparare antiracheta, denumit IBCŞ7, pentru a face legatura între
cele doua sisteme disparate, cum sunt Patriot8 si
THAAD9.
Pentru reunirea sistemului de aparare antiracheta al TU cu CIFN – A este posibil sa nu fie necesara asteptarea finalizarii IBCŞ, ci în schimb ar
putea fi conectat actualul sistem al TU cu CIFN –
A printr-o abordare pas cu pas. In cazul în care
CIFN – A poate, în mod similar, sa reuneasca si
alte sisteme, precum ATACMŞ al TU, ar putea
evolua într-un sistem universal de control al focului al tuturor categoriilor de forte care poate
fie sa intercepteze rachetele inamice în zbor sau
sa le distruga preventiv la pozitia de lansare.

In cel mai grav incident care a avut loc în razboiul din Golf în 1991, calculatoarele bateriilor
de rachete Patriot au fost lasate prea mult timp
fara sa fie restartate, fapt ce a dus la aparitia
unor inexactitati minore a componentelor pana
cand programul de urmarire a obiectivelor a întarziat cu 0,3433 secunde, timp suficient pentru
a rata patrunderea unei rachete Şcud care a ucis
28 si a ranit 98 de militari americani.

Marea inovare a sistemului IBCŞ este nu doar
ca va transmite date despre obiective, dar va integra datele obtinute de la mai multi senzori
despre o singura tinta, iar prin obtinerea de date
punctuale de la toti senzorii si alegerea celor
mai buni poate crea o traiectorie compozita în
timp si spatiu. IBCŞ permite TU sa se bucure de
avantajele oferite de toti senzorii de care dispune împotriva unui inamic care foloseste masuri
de bruiaj, mascare electronica si ascundere, fiind
deosebit de important de a detine cat mai multe
Vulnerabilități ale Apărării Antiaeriene și An- echipamente radar care sa urmareasca aceiasi
tirachetă a Trupelor de Uscat
tinta din unghiuri diferite.

Rusia dezvolta noi rachete de croaziera, cu capacitati nucleare, prin care încalca tratatele. Federatia Rusa detine sisteme sofisticate de razboi
electronic si cibernetic cu ajutorul carora poate
accesa neautorizat sau bruia sistemele de aparare împotriva rachetelor de croaziera ale ŞUA. In
realitate, nicio misiune militara nu depinde mai
mult de retele de date de mare viteza decat apararea antiaeriana si antiracheta, si niciun sistem
militar nu este mai vulnerabil decat aceste rete-

TU au construit la Redstone Arsenal în Alabama un stand de testare a securitatii cibernetice
pe care se poate realiza o retea de aparare antiaeriana si antiracheta pentru a cunoaste bresele
si a îmbunatati proiectarea unei retele. In mod
similar cu lupta pentru teritoriu si necesitatea
de a controla fiecare portiune de teren este si
controlul spatiului cibernetic sau al retelei de
comunicatii, ajungandu-se la concluzia ca cineva
nu poate apara întreg spatiul, acesta fiind prac-

7. Sistemul Integrat de Conducere a Luptei de Apărare Antiaeriană şi Antirachetă
8. Sistemul MIM-104 Patriot este un sistem de rachete sol-aer.
9. Terminalul de Apărare a Zonei de Mare Altitudine este un sistem american de apărare împotriva rachetelor balistice destinat să
intercepteze rachete balistice cu rază scurtă, medie şi intermediară aflate pe porţiunea finală a traiectoriei.
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tic imposibil de aparat. Ceea ce comandantii trebuie sa fie în masura sa faca este sa identifice
unde sunt obiectivele critice din cadrul retelei si
sa stabilieasca prioritatile.
Eliberați liderii din lesa electronică
Cheia succesului în castigarea bataliilor rapide
si brutale ale viitorului este ca generalii TU sa -si
elibereze subodonatii ”din lesa”, sa nu-i mai supra-controleze, sa nu le mai specifice de nenumarate ori ce trebuie sa faca, permanent. Mai
multa initiativa ar putea avea efecte profunde
asupra tacticii, instruirii si tehnologiei. TU trebuie sa abordeze o conducere descentralizata în
luarea deciziilor atunci cand subordonatii nu au
posibilitatea de a comunica cu esaloanele superioare.

exista multe alte tipuri de razboaie, iar cel care
probabil este cel mai dificil si provocator este un
conflict pe scara larga purtat împotriva unui stat
inamic, cel putin egal sau mult mai capabil, pe un
teren accidentat, în spatiul urban sau pe un teren complex. In asemenea conditii, o forta stationara va pierde initiativa, liniile logistice si cele
de comunicatii vor fi supuse unui stres intens,
spectrul electromagnetic va fi cel putin deteriorat, daca nu va fi interupt, iar elementele TU vor
fi obligate sa lupte în continuare si sa castige
lupta.

Regula conducerii misiunii este cea în care superiorii stabilesc obiective clare subordonatilor
fara a indica cum sa ajunga la acestea, însa practica difera. Arta conducerii misiunii s-a pierdut
datorita tehnologiei.

Pentru a avea succes, TU doresc sa actioneze
conform conceptului LMD care necesita unitati
tactice mici, ce pot sa se disperseze si sa actioneze continuu, în spatele liniilor inamicului, chiar
daca nu au legatura fizica cu esalonul superior
sau electronic, datorita bruiajului sau accesarii
neautorizate a retelelor de comunicatii de catre
inamic. Unele situatii ar putea impune ca liderii
acestor unitati sa nu respecte un anumit ordin
sau o sarcina specifica pentru a îndeplini scopul
misiunii.

Inamicii care detin tehnologie înalta au studiat
cum pot fi întrerupte liniile de aprovizionare de
care depind TU. Chiar si talibanii au reusit sa acceseze imagini video securizate în mod impropriu de la drone Predator. Rusia si China au unitati foarte bine echipate pentru RE (care pot bruia transmisiile americane) si detin drone proprii
care pot indica obiective, precum si arme de precizie cu care pot lovi aceste obiective.

Retelele de comunicatii ale viitorului vor avea
un impact decisiv asupra rezultatului bataliei,
avand în vedere conceptul LMD, precum si faptul
ca actiunile terestre, maritime, aeriene, spatiale
si în spatiul cibernetic se vor derula la viteze
foarte mari datorita tehnologiei implicate. Deciziile care sunt luate în prezent si sprijinul bugetar acordat TU vor fi confirmate sau infirmate în
anii ce vor urma.

Incepand cu anul 2011, TU au desfasurat activi- Adaptare după Raytheon – ”Trupele de Uscat
tati de contrainsurgenta si contraterorism împo- modernizează reţeaua proprie de comunicaţii
triva unor inamici înzestrati cu armament usor pentru viitorul război”.
si care au detinut un nivel tehnologic redus, însa
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le antiaeriene, aceeasi tactica au folosit-o si împotriva apararii antiaeriene siriana, la începutul
razboiului din Liban din anul 1982. Iranul a folosit o drona înarmata cu sase aruncatoare de grenade reactive RPG-7, în anul
1980, în razboiul cu Irakul.
Razboiul din Golf, din anul
1991, poate fi considerat un
început al întrebuintarii pe
scara larga a dronelor, iar la 7
octombrie 2001, în Kandahar,
a fost întrebuitata prima data
o drona într-o misiune ucigasa.
Aceste drone si armamentul
întrebuintat au fost doar începutul unei noi ere de ducere a
actiunilor militare, pana în
anul 2016 peste 6.000 de oameni au fost ucisi de
Vehiculele aeriene de lupta fara pilot sunt, în drone.
fapt, vehicule aeriene fara pilot care transporta,
de obicei, artileria sau rachetele care sunt, de Obiectivul principal al UCAV-urilor l-a constituit suprimarea apararii antiaeriene a inamicului,
regula, destinate avioanelor de lupta.
folosindu-se zborul autonom al aeronavelor fara
Este cunoscut faptul ca aceste înlocuitoare a
pilot, acest obiectiv odata atins, a urmat zborul
avioanelor de lupta, nu necesita: cabine de pilo- autonom a doua aeronave fara pilot, pe trasee
taj, un oarecare blindaj si scaun de ejectare, apa- diferite de zbor si apoi alaturarea lor si zborul în
rate de control a zborului, aparate de control al formatie.
mediului si presiunii în cabina pilotului, iar viata
lor este mult mai mare, stiut fiind faptul ca Vehiculele aeriene militare fara pilot, sunt îmaproape 80% din resursa, unui avion de lupta, partite în trei grupe:
este folosita în activitatile de pregatire a pi UAV-uri controlate direct printr-o interfata
lotilor.
(Predator si Reaper) care sunt urmarite si piloExista multe tari care produc UAV-uri dar nu- tate folosindu-se un ecran, optiunile de navigatie
mai cateva ( ŞUA, Israel, China, Iran, Italia, India, si tactice sunt efectuate de controlori umani;
Pakistan, Rusia si Turcia) sunt cunoscute ca fi UAV-uri
semi-autonome,(RQ-4
Global
ind producatoare de UCAV-ri.
Hawk) vehicolul fiind pus pe pilot automat si
Producerea vehiculelor aeriene fara pilot se executa comenzile programate sau transmise la
pare ca a început odata cu anul 1940 cand John un computer, vehicului poate avea o anumita
Ştuart Foster Jr. un fizician, care a avut ideea fo- cantitate de inteligenta artificiala, dar va cere
losirii avioanelor fara pilot ca arme, iar în anul aprobare pentru executarea misiunii cheie;
1973 a construit, folosind motorul unei moto UAV-uri autonome, care pleaca în misiune
cositoare, un avion care putea transporta 28 de iar deciziile de navigatie si tactice sunt efectuate
kilograme si care a ramas în aer doua ore.
excusiv de vehicul, acest sistem poate repera si
Israelul a folosit, în anul 1973, în razboiul de la nimicii o tinta fara nici un control uman.
Yom Kippur, drone tinta pentru ca apararea anPrezentat de Cornel VAIDA
tiaeriana a Egiptului sa-si întrebuinteze rachete85
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Acesta supozitie este întarita si de faptul ca
fortele aeriene americane au renuntat, prea
usor, în anul 2008, la aeronava F-117
Nighthawk, fara sa puna nimic în loc.
Despre avantajele UCAV-urilor în raport cu avioanele cu piloti, am mai amintit, dar în continuare ne referim la alte beneficii chiar majore:
 au un pret de achizitie mult mai mic, raportul avion cu echipaj / UCAV este de patru-la-unu
sau chiar de sare-la-unu, în functie de cat de
avansat este UCAV-ul;
 reînoirea flotei aeriene se poate efectua

Este cunoscut faptul ca marile companii americane Northrop si Boeing sunt cele care au dat
nastere conceptului de UCAV, devenise chiar
suspecta lipsa din competitia dotarii fortelor aeriene si ale marinei militare americane a companiei Lockheed Martin si asta pana la aparitia, în
anul 2007, pe aerodromul din Kandahar a unui
avion fara pilot care a fost denumit “fiara din
Kandahar”, care apoi a fost demascat ca fiind RQ170 Şentinel si care mai
tarziu a devenit celebru
pentru actiunile sale de
spionaj asupra centralelor
nucleare iraniene, dar si
prin faptul ca a ajutat la
localizarea lui Osama bin
Laden, apoi ca un asemenea exemplar a ajuns în
mainile iranienilor, aproape intact.

Şe pare ca RQ-170 este
dotat doar cu senzori, nu a
fost observat un loc anume unde sa fie amplasate
arme, ceea ce nu înseamna
ca o alta varianta asemanatoare sau mai mare, nu
ar fi fost construita si testata.

mult mai rapid, durata acum este de cel putin
cinci ani si din acest punct de vedere UCAV-urile
ofera alte avantaje calitative si cantitative;
 UCAV-urile pot fi adaptate misiunilor sau
seturilor de misiuni mult mai rapid, printr-o serie de configuratii unice care nu vor afecta prea
mult eficacitatea lor;
 folosite în “roi”, unele UCAV-uri pot transpo-

ta arme, altele radare, altele senzori ori sisteme
de comunicatii sau bruiaj, aceste mijloace pot fi
si dispuse combinat pe aparate, UACAV-urile fiind în retea sunt legate
între ele în lant, avand si
capacitatea de a împartasi
informatiile între ele, în
timp real, se obtine astfel
o imagine de înalta fidelitate a campului de lupta,
care este exploatata de
întregul “roi”, cele care nu
au, de exemplu, radar pot
benuficia de acest sistem
ca în cazul ca l-ar avea;
 UCAV-urile au o raza de

actiune mai mare, dar într
-un “roi” ar putea exista si
UCAV-uri cisterna;

 Nu trebuie ca UCAVurile sa aiba o durata de 8.000 de ore, ca un avion de vanatoare, ci doar o fractiune din acest
Şunt unele pareri referitoare la faptul ca si în timp de zbor.
domeniul UCAV-urilor s-a trecut la construirea si
Prezentat de Cornel VAIDA
testarea (în paralel cu cele clasice) a unor variante care sa înglobeze caracteristicile sthealth.
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Strategic Survey 2017,

Asia - Pacific;

evaluare geopolitică anuală

Capitolul 5: Asia de Şud si Afganistan, sunt
Institutul International de Ştudii Ştrategice Lon- amintite experimentele în domeniul bunurilor si
serviciilor fiscale dar si a denomizarii bacnotedra
lor de 500 si 1.000 de rupii, masuri care au avut
Şondaj strategic 2017, evaluarea anuala a geo- drept scop stoparea coruptiei prin anularea
politicii, face o analiza ampla, impartiala si apro- “banilor negri”.
fundata a mediului politic si de securitate gloCapitolul 6: Africa Şub-sahariana, schimbari ale
bal.
mediului de securitate, s-au produs si în aceasta
Cartea cuprinde 11 capitole si un Index:
regiune, constrangerile bugetare au restrans
Capitolul 1: Perspective, se refera la ceea ce a esecurile democratice si amenintarile de securiconstuituit o fractura, în cadrul relatiilor strate- tate în special insurgentele;
gice existente în cadrul NATO, dupa avertismen- Capitolul 7: Orientu Mijlociu si Africa de Nord,
tul Ştatelor Unite, referitor la cresterea rapida si unde tulburarile si razboaiele au continuat, cosreala a contributiei satelor din alianta si parte- tul umanitar a ramas crescut, dar statul islamic
nere la bugetul aliantei si sprijinul de securitate (IŞIŞ sau IŞIL) s-a erodat, iar oportunismul terioferit de Washington;
torial si politic s-a accelerat în zonele eliberate;
Capitolul 2: conducatorii schimbarii strategice, Capitolul 8: Rusia si Eurasia, politica în acesta
cuprinde analize, ale expertilor IIŞŞ, referitoare zona a continuat sa fie dominata de realtia Rusia
la evolutiile care au avut si au loc în domeniul - Ştatele Unite, implicarea Rusiei în conflictele
conducerii strategice în anumite regiuni, precum din Ucraina si Orientul Mijociu, a continuat, consi în întrega lume. Cartea face o evaluare anuala form conceptului de politica externa lansat de
a evenimentelor geopolitice pe o perioada de 12 Moscova în noiembrie 2016;
luni cuprinsa între jumatatea anului anterior si
Capitolul 9: Europa, cu aprecirea ca populisjumatate anului cand apare;
mul, amenintarea dezintegrarii UE si impactul
Capitolul 3: are patru parti
politicii
administratiei
distincte în care sunt analizate
Trump, dar si migratia la scaviitorul Organizatiei Mondiale
ra larga, fragilitatea financiaa Comertului, mediul politic si
ra si terorismul au continuat;
de securitate global, cu accent
Capitolul 10: America Latina,
pe programul nuclear si de
cu socul referendului national
rachete al Coreei de Nord, urcu privire la acordul de pace
banizarea, violenta si elaboracu FARC, care pune capat, în
rea politicilor de conducere în
Columbia, unui conflict de 52
orase, reaparitia razboaielor
de ani;
de informatii;
Capitolul 11: America de
Capitolul 4: Asia - Pacific, se
Nord, alegerea în calitate de
refera în special la politica expresedinte a lui Donald
terna a Chinei, preocuparile
Trump, a constituit un soc, iar
asupra amenintarilor repredupa alegere politica cestuia a
zentate de Coreea de Nord, de
fost turbulenta cu declaratii
armele nucleare si programele
care au starnit de multe ori
de rachete ale acesteia, acesscandal si perturbatii.
tea continua sa domine peisajul de securitate în regiunea

Prezentată de Cornel VAIDA

87

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.257,258, Vineri 20 Aprilie 2018

REUNIREA
(realități, costuri, beneficii)
Autori: Dan DUNGACIU, Petrişor PEIU
Editura: Litera - Bucureşti - Chişinău, 2017
“Acest volum nu este în niciun caz o propaganda pentru Reunire. Este doar o discutie lucida,
realista, despre ce se petrece acum în stanga
Prutului si despre viitorul oamenilor de acolo.
Daca nu se va petrece nimic în viitorii ani, Republica Moldova va ramane un spatiu de frontiera,
un no man’s land, teritoriu fara viitor strategic,
depopulat, abandonat de populatia cea mai activa, inovatoare si talentata. Şi totusi. Atat timp
cat aproape opt din zece locuitori dintre Prut si
Nistru sunt etnici romani (chiar daca unii se numesc pe sine moldoveni), atat timp cat trei sferturi din populatia dintre Prut si Nistru declara
limba romana ca limba materna (chiar daca unii
înca o numesc moldoveneasca), optiunea Reunirii Romaniei cu Republica Moldova este oricand
valabila”, se arata în descrierea cartii la lansare,
în cadrul Targului International de Carte Gaudeamus de la Bucuresti, vineri 24 noiembrie
2017.
In prima parte a cartii, în ceea ce se întituleaza:
Unirea şi Reunirea - povara istoriei noastre, Ioan Aurel POP, scrie: “Reunirea este un substantiv
care exprima azi un deziderat si se raporteaza la
soarta politica a romanilor, desi acest deziderat
ar fi trebuit sa se fi împlinit de mult. De fapt, dorinta de unire politica a romanilor s-a realizat în
1918, dar romanii nu au stiut, nu au putut sau nu
au s-au caznit destul ca sa o pastreze neatinsa
peste decenii si peste secole. (...) Unirea si unitatea au fost mereu prezente în suflete, “în minte,
în inima si literatura”, cum a spus George
Baritiu”.
Iar Nicolae DABIJA, scrie în “Dumnezeu se bucură când fraţii sunt împreună”: “Ş-au unit cele
doua Germanii, cele doua Vietnamuri, cele doua
Yemenuri, si doar cele doua Romanii mai stau
hasurate, pe hartile lumii în culori diferite”.
Autorii, în Introducere - Unirea ca exercitiu de
luciditate - referindu-se la obiectivele urmarite,
prin aparitia cartii, în prag de Centenar, scriu:
Primul, să pună în faţa cititorilor chestiunea re88

laţiilor dintre cele două state printr-o grilă identitară, furnizând principalele concepte şi perspective care permit o mai bună înţelegere a fenomenelor, extrem de complicate, de peste Prut (primele
două părţi);
În al doilea rând, cartea poate fi citită şi ca o
analiză şi prezentare a evenimentelor politice din
Republica Moldova, în special după 2014, ca o
continuare a cercetărilor dedicate acestui spaţiu
în lucrările noastre anterioare (următorele două
părţi);

În al treilea rând, volumul cuprinde cea mai amplă analiză de până acum a situaţiei economice a
Republicii Moldova şi, în subsidiar, o evaluare a
costurilor reunificării celor două state, făcute după model german - marca indiscutabilă a Departamentului de Cercetări Economice al Fundaţiei
Universitare a Mării Negre (FUMN), inclusiv o foaie de parcurs a acestui proces (partea a V-a).
Prezentată de Cornel VAIDA
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