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Armenia - quo vadis? 

Corneliu PIVARIU 
   Evoluțiile din fosta mică republică sovietică din Caucaz au trecut mai puțin reflectate 
în media internațională, având în vedere evenimentele geopolitice majore care au avut 
loc în această perioadă. Pe nedrept credem noi, deoarece situația politico-economică și 
militară din Armenia poate avea o mare importanță pentru evoluții ulterioare  nu nu-
mai din Caucaz dar și din Orientul Mijlociu, relațiile Federației Ruse cu Europa, SUA și 
Turcia. 

  Fostul președinte Serzh Sarksyan, al cărui mandat a expirat la 9 aprilie 2018, a încer-
cat să facă o mișcare similară cu cea a președintelui rus Vladimir Putin, transferând încă din timpul 
mandatului de președinte numeroase prerogative primului ministru și apoi, folosindu-se de majorita-
tea parlamentară, pe care Partidul Republican (de guvernământ) și o deține în parlament, să fie ales 
prim-ministru, ceea ce s-a și întâmplat la 17 aprilie, cu o majoritate de 77 de voturi. Opoziția a descris 
acțiunea sa ca fiind o preluare de putere și a declanșat ample demonstrații de protest la Yerevan. Ca 
urmare a acestor proteste, la 23 aprilie, Serzh Sargsyan a demisionat. În prezent Sargsyan este liderul 
Partidului Republican de guvernământ și membru al parlamentului. Proteste majore împotriva regimu-
lui Sargsyan au mai avut loc în 2011 și în iulie 2016, acestea din urmă vizând eliberarea deținuților po-
litici și demisia acestuia, pentru a pune capăt regimului său corupt - conform declarațiilor protestatari-
lor. 

  Liderul opoziției, Nikol Pashinyan, în vîrstă de 42 de ani, fost jurnalist și de mulți ani în opoziție, a reu-
șit să obțină, la 8 mai, alegerea sa de către parlament în funcția de prim-ministru, după ce  un prim vot i
-a fost nefavorabil cu câteva zile înainte. Compoziția parlamentului rămânând cea cunoscută, cu o majo-
ritate deținută de Partidul Republican al fostului  președinte Serzh Sargsyan, ne face să credem că re-
formele pe care noul premier va dori să le realizeze vor întâmpina în continuare o opoziție puternică, 
iar viața politică din Armenia nu va avea o evoluție foarte lină în viitor. 

  Această criză a demonstrat că Rusia menține pârghii importante de control în Armenia: sistemul oli-
garhic corupt, dependența economică și militară, amenințarea conflictului cu Azerbaidjanul (conflictul 
din Nagorno-Karabakh). În fapt, președintele Vladimir Putin a preferat să fie un furnizor de armament 
important pentru bogatul Azerbaidjan (în valoare de 5 miliarde de dolari începând din 2010) și a întâr-
ziat livrările de tehnică militară către Yerevan, provocând astfel o debalanță în raporturile de forțe din-
tre cele două țări, refuzând să adere la embargoul de arme pentru zonele de conflict propus de OSCE. 
Aceasta a permis Azerbaidjanului, pentru prima oară de la începutul  conflictului din Nagorno-
Barabakh din anii 1990, ca în aprilie 2016, în ceea ce mai este denumit și Războiul de Patru Zile, să re-
cupereze 8.000 de hectare de teren - conform surselor armene (20.000 hectare - după  cele azere). De 
altfel, încă de la începutul protestelor în Yerevan Azerbadjanul a început importante deplasări de trupe 
și întărirea dispozitivului său militar la linia de contact, președintele Aliyev declarând, imediat după 
numirea lui Pashinyan ca prim-ministru, că pregătește importante acțiuni militare, iar rachetele sol-sol 
nou amplasate Nakhchivan pot lovi orice țintă militară inamică. Acesta este conștient că o nouă eventu-
ală victorie militară, cît de mică, va contribui la consolidarea puterii sale, chiar dacă în aprilie 2018 a 
câștigat alegerile prezidențiale cu circa 86% din voturi. 

  Noul premier armean, Nikol Pashinyan, conștient de importanța relațiilor cu Rusia, a și făcut o vizită 
președintelui Vladimir Putin la Soci, unde a mulțumit pentru poziție neutră a Moscovei în timpul de-
monstrațiilor de la Yerevan. De asemenea a subliniat importanța cooperării militare cu Rusia (aceasta 
garantează inviolabilitatea frontierei cu Turcia și are o bază cu 3.000 de militari la Gyumri, inclusiv o 
escadrilă de aviație MIG-29). În ceea ce privește viitorul relațiilor dintre Armenia și Rusia, noul premier 
Pashinyan a declarat, încă de la alegerea sa, că nu se pune problema unei întreruperi a relațiilor cu 
Moscova; la Soci a fost rezervat, menționând că mișcarea pe care o conduce încă nu și-a stabilit încă obi-
ectivele geopolitice. Dependența militară și economică de Rusia va determina noua conducere de la Ye-
revan să mențină relații importante de cooperare cu Rusia. 

  Evoluțiile viitoare din Armenia vor depinde de o multitudine de factori, cei externi fiind deosebit de 
importanți, în contextul evoluțiilor geopolitice regionale și globale. Un nou conflict cu Azerbaidjanul 
este foarte posibil într-un viitor apropiat sau mediu. 

EDITORIAL 

Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale 
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Prof.dr. Dorian VLĂDEANU 

    MOTTO: 

Isus Cristos: Pe săraci îi aveţi 
mereu cu voi... 

1. Întrebări și obiceiuri eterne   

Ce este sa ra cia?  De ce este sa ra cia unul din re-
lele permanente care a î nsot it civilizat ia noastra  
î n toate timpurile? Este sa ra cia rezultatul lenei, 
este rezultatul unor mecanisme sociale deficita-
re, este rezultatul unor mentalita t i?  Este o stare 
obiectiva  sau este o stare necesara , construita ?  
Este ra zboiul celor put ini î mpotriva celor mult i 
sau a celor mult i î mpotriva celor put ini? Este sa -
ra cia aceeas i peste tot sau, cei sa raci pe anumite 
meridiane sunt bogat i î n alte pa rt i ale lumii (s i 
invers)? 

Robert McNamara considera că „sărăcia ab-
soluta  este o stare extrema  a existent ei umane 
ca nd individul, î n lupta pentru supraviet uire, es-
te supus la lipsuri s i umilint e de neimaginat, ce 
depa s esc fantezia lumii privilegiate”. 

Şa  ret inem din aceasta  definit ie data  de un per-
sonaj care, î n existent a lui, nu a cunoscut sa ra cia, 
o prima  caracteristica  a acestui flagel: lupta pen-
tru supraviet uire, din cauza lipsurilor.  O a doua 
caracteristica  o reprezinta  starea de „umilint a  de 
neimaginat”. 

David Shipler, în cartea sa „The working poor
-invisible in America”, consemneaza  un eveni-
ment a ca rui tragism s i lipsa  de logica  depa s es te 
cadrele romanelor lui Kafka:”I n fat a sediului gu-
vernamental al HUD (Housing and Urban Deve-
lopment), Wasingthon-DC, trupul nea nsuflet it al 
unei femei fa ra  ada post, î nconjurat de mas ini ale 
polit iei, pompierilor, ambulant e, etc, era ridicat 
s i dus spre morga .  Reporterul de la New York 
Times consemneaza  declarat ia unei angajate 
HUD care privea scena: „Ce ironie! Ca t tra ies te, 
omul nu primes te nici o fa ra ma  din ajutorul ce i 
se da  dupa  moarte”.  Lipsa de solut ii, blocajul ab-

solut s i perplexitatea institut ionala  reprezinta  o 
alta  caracteristica  de î nsot ire a sa ra ciei. 

Prin 1934, Bertold Brecht spunea, cu o amara  
ironie: „Şa racul prives te bogatul zica nd posac: 
Daca  eu as  fi bogat, tu ai fi î n locul meu”. 

Cele mai bogate trei persoane ale lumii au o 
avere mai mare deca t PIB-ul celor mai sa race 50 
de t a ri ale lumii.  Evident, sa ra cia celor 50 de t a ri 
nu are drept cauza  directa  boga t ia celor trei per-
soane dupa  cum adeva rat este s i ca  astfel de sta-
tistici nu mai sensibilizeaza  pe nimeni. Dimpotri-
va , au î nceput chiar sa  plictiseasca .  Şa  nu uita m 
s i ca  un sfert din populat ia ŞUA tra ies te la pragul 
de sa ra cie sau sub el.  Nici î n Europa Occidentala  
lucrurile nu stau deloc bine (zeci de milioane de 
sa raci s i doar o mica  parte din aces tia provin din 
imigrat ia recenta ). 

Cele mai recente studii arata  ca  î n Germania 
20% dintre femei sunt direct afectate de riscul 
de sa ra cie (s i nu toate provin din fosta RDG). 

Pentru Europa de Est nici o statistica  nu este 
valabila , sa ra cia a î nvins s i experient a, s i practi-
ca, s i teoria s i imaginat ia.  Nemaiputa nd fi nici 
descrisa , nici cunoscuta , evident ca  nu mai este 
nici recunoscuta . 

Put ine domenii de activitate sunt ata t de bogate 
î n expert i precum cel al sa ra ciei. Ca atare, nu lip-
sesc nici teoreticienii s i nici teoriile; dimpotriva , 
abunda ... 

Prima teorie moderna  a apa rut î n Anglia Şeco-
lului XIX s i l-a avut principal vector purta tor pe 
Herbert Spencer conform căruia sărăcia este 
rezultatul unor tare morale individuale. 
„Şa racii sunt persoane lenes e, criminale, vaga-
bonzi, bet ivi, angajat i î ntr-un mod de viat a  auto-
distructuv”. Prin urmare, vinovat i de sa ra cie 
sunt sa racii î ns is i.  Şa  ret inem caracterul 
„obiectiv” s i „nepartinitor” al pozit iei domnului 
Herbert Şpencer, caracter opozabil orica rei idei 
sau ba nuieli de apartenent a  la vreo teorie a lup-
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tei de clasa .  Ce ne facem î nsa  ca nd constata m ca  
nu tot i sa racii sunt bet ivi, criminali, lenes i,etc? 

„Şa ra cia este o tra sa tura  culturala ”, spune Oscar 
Lewis la mijlocul secolului trecut (pe la 1959-
1960), baza nduse pe studiile realizate î n mediile 
urbane din Puerto Rico s i Mexic.  Altfel spus, sa -
ra cia formeaza  o cultura  cu valori, norme, mo-
duri de ga ndire care modeleaza  comportamentul 
indivizilor.   

Caracteristicile sa ra ciei sunt identificate ca fi-
ind orientarea spre tra irea prezentului (impo-
sibilitatea ama na rii consumului s i deci a econo-
misirii), resemnarea s i acceptarea autoimpusa , 
fatalism, lipsa implica rii î n viat a  s i organizare 
sociala , etc. 

Exista  s i alte teorii interesante care au, toate, 
un punct comun: nici unul din sust ina torii s i pro-
motorii ei nu a fa cut parte, fie s i pentru o zi, din 
lumea pe care o teoretizeaza .   

Şintetiza nd, putem scrie ca  expert ii definesc 
sa ra cia din doua  perspective: din cea a satisface-
rii nevoilor materiale (sau din perspectiva con-
sumului) s i din perspectiva funct iona rii sociale 
(loc de munca , educat ie, cultura , activism politic 
sau apolitic, etc). 

Şa  î ncerca m sa  da m o definit ie  acestui concept 
trist s i î n a ca rui sfera  de cuprindere nu-s i do-
res te nimeni sa  intre, fie s i pentru o zi. 

Prin urmare, sa ra cia, î n accept iunea ei cea mai 
larga , este definita  de o stare de lipsa  permanen-
ta  a resurselor strict necesare pentru a asigura 
un mod de viat a  decent – s i al ca rui cont inut este 
definit (conform aceloras i expert i) de lipsa hra-
nei (î n proport ie de 32%), lipsa banilor (28%) s i 
lipsa unui ada post permanent (30%). 

I n î ncercarea de a da o reprezentare cuantifica-
bila  spectrului de suferint e generate de sa ra cie, 
vom spune ca  sa ra cia poate fi, prin urmare, 
part ial cuprinsa  î ntr-o descriere 
„tridimensionala ”: a) lipsa securita t ii locuint ei 
(gospoda ria nu are î n proprietate locuint a); b) 
veniturile s i cheltuielile totale de consum sub un 
anumit prag (prag specific anumitor zone, t inu-
turi, t a ri); c) patrimoniu sa rac – redus de regula  
la cel mult doua  bunuri de folosint a  î ndelungata , 
î n mediul urban, respectiv un singur bun de folo-

sint a  î ndelungata  î n mediul rural. 

Daca  sa ra cia absoluta  s-ar pa rea ca  s-a mai re-
dus î n ultimele doua  trei decenii (mai ales dato-
rita  detentei economice a Chinei), sa ra cia s-a ex-
tins s i î nca  se extinde astfel ca , din cei peste 2,5 
miliarde de sa raci (documentat i de sursele insti-
tut iilor internat ionale),) circa 900 milioane sunt 
î n t a rile „bogate” (î ntre 45-50 milioane sunt 
doar î n ŞUA), peste 250 milioane î n t a rile intrate 
î n matca democrat iei occidentale dupa  1990 
(t a rile din fostul bloc comunist s i a celor deveni-
te independente dupa  colapsarea URŞŞ) iar res-
tul se distribuie „fra t es te” î ntre Africa, Asia s i 
America de Şud. 

Din 100 de locuitori, 20 tra iesc cu mai put in de 
1$/zi iar 40 tra iesc cu mai put in de 5$/zi. 

Organizat ia Internat ionala  a Muncii a stabilit, 
undeva prin anii `70 (1977) o lista  cu necesi-
ta t ile fundamentale a ca ror lipsa  definesc con-
dit ia de sa ra cie: lipsa de carne sau pes te proas-
pa t, un numa r mai mic de 6 perechi de s osete 
(sî c!), lipsa autoturismului, etc.  Dupa  mai bine 
de 40 de ani constata m ca  ceea ce atunci definea 
sa ra cia, asta zi, defines te î n buna  ma sura  s i pe 
multe meridiane, clasa mijlocie! 

I n Germania de exemplu, limita sa ra ciei este 
definita  de venitul de minim de  1000 €/luna .  
Tot î n Germania exista  peste 20 milioane de pen-
sionari a ca ror pensie medie este de 1100 €/
luna ; sa  fie pensionarii celui mai bogat stat euro-
pean s i a celei de-a treia fort e economice a lumii 
mai aproape de clasa mijlocie sau de zona sa ra ci-
ei?  Şunt totus i 20 de milioane ... 

Ca  tra ies ti î n Germania cu 1000 €/luna  ori î n 
Roma nia cu 4  $/zi sau î n Africa, Asia, America 
de Şud cu 1 $/zi, te afli deja sub mus ca tura de 
buldog a sa ra ciei iar din aceasta  mus ca tura  nu te 
mai pot i elibera nici us or s i nici singur. 

 

 2. Bogăția lumii: sărăcia ! 

Şa ra cia î n Germania, Roma nia, Ş.U.A., Frant a, 
Rusia etc au un anumit specific s i tip de cauze iar 
cea din Nigeria, Bolivia, Afganistan, Irak, Şiria, 
etc au un cu totul alt specific s i tip de cauze.   

Daca  pentru primul set de exemple mai exista  o 
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urma   de demnitate s i sperant a  pentru milioane-
le de sa raci, pentru al doilea set de exemple spe-
rant a s i urma de demnitate au dispa rut de secole 
s i nu exista  semne ca  ar reaparea î n urma toarele 
secole, pentru sutele de milioane de sa raci. 

Ca nd am î nceput sa  scriem aceste ra nduri nu ne
-am imaginat nici o clipa  ca  ar avea puterea sa  
schimbe fie s i pentru a mia parte dintr-o zi sta-
rea de disperare a unui african sa rac, lipit pa -
ma ntului sau a unui roma n care pla nge ca  nu-s i 
mai permite sa -s i trimita  copilul la s coala  ori a 
unui veteran american care doarme pe sub nu 
s tiu ce pod dupa  ce s i-a riscat viat a î n Vietnam 
sau Irak spre gloria t a rii s i binele unora ale ca ror 
fet e nu le vede nimeni.   

Nu, nu mi-am imaginat as a ceva dar î nca  mai 
fac parte din lumea celor care (nu prea mult i), cu 
ultimele ra ma s it e de cons tiint a  pretinsa  neco-
rupta  de vreo dorint a  de ma rire sau avere, s tie s i 
simte ca  este obligat sa  faca  ceea ce face: sa  scrie 
s i sa  reaminteasca  unui ma nunchi de oameni ca-
re sigur au cons tiint a  disponibila  s i putere mai 
multa , nu sa  faca  ceva azi, ieri sau ma ine, ci ma -
car sa  nu uite aceasta  amenint are sub care tra -
ies te o î ntreaga  planeta  de milenii. 

Ş i fiindca  tot nu vrea nimeni sa  rezolve mai te-
meinic problema sa ra ciei s i cumplitele ei conse-
cint e, sa  mai facem put ina  teorie. Mai î nta i sa  fa-
cem precizarea ca  sa ra cia, ca expresie a inegali-
ta t ilor, ar fi o problema , inegalitatea veniturilor 
alta  problema  iar cea a averilor, o cu totul alta. 

Bill Gates spunea că nu este vina ta că te-ai 
na scut sa rac. Vina ta este atunci ca nd mori la 
fel ...  Bine zis, dar nu i-as  da prea multa  dreptate 
din motive care vor deveni tot mai clare. Deo-
camdata  am î nlocuit cumva problema sa ra ciei cu 
dilema avut iei: sa ra cia se datoreaza  inegali-
ta t ilor de venituri sau inegalita t ii de avere (ca un 
fa cut, cei mai mult i bogat i nu prea au venituri – 
este singurul lor punct comun cu sa racii). 

Marea majoritate a teoreticienilor considera  ca  
nu inegalitatea veniturilor reprezinta  problema 
sociala  s i una din cauzele sa ra ciei.  Marea majo-
ritate, dar nu tot i!  De exemplu, Townsend 
(Marea Britanie) considera  ca  daca  cei mai bo-
gat i 20% ar ceda 15% din veniturile lor celor 
mai sa raci 20%, atunci veniturile celor din urma  

s-ar dubla (utopica solut ie propusa  de marele 
sociolog este, evident, dincolo de orice imagi-
nat ie contemporana ).   

Ş i totus i, daca  pentru t a rile slab dezvoltate este 
efectul direct al subdezvolta rii, pentru t a rile dez-
voltate problema sa ra ciei este jenanta  s i deose-
bit de periculoasa .  Acest fapt credem ca  l-a de-
terminat pe Lyndon Johnson sa  lanseze primul 
program nat ional de “ra zboi î mpotriva sa ra ciei”.  

Ş i cum el mai avea de purtat un ra zboi î n acelas i 
timp, s-a fa cut ca  pa na  la urma  le-a pierdut pe 
ama ndoua  astfel ca , î n 1994, ŞUA avea mai mult i 
sa raci deca t î n 1964 iar dupa  criza financiara  
globala  din 2008, numa rul acestora a depa s it re-
cordul din 1994.   

Un comentator american dotat din plin cu 
simt ul umorului (negru) fa cea remarca subtila  
ca  deoarece ambele ra zboaie au fost pierdute, 
poate era mai bine daca  nu erau ... “pornite”!  
Pragmatismul ne î nvat a  ca  ce nu poate fi ca s ti-
gat, nu ar trebui î nceput! ... 

De drept, primele cerceta ri sistematice asupra 
sa ra ciei, dar s i primele rezultate notabile au fost 
realizate î n Marea Britanie, de ca tre Seebohm 
Rowntree, în 1899; programele de cercetare au 
fost ulterior reluate, pe aceleas i coordonate me-
todologice, î n 1936 s i apoi î n 1950. 

Aplicarea î n practica  a rezultatelor celor mai 
temeinice, responsabile s i î ndelungate cerceta ri 
asupra sa ra ciei din ultimii 100 de ani a avut o 
multitudine de rezultate s i efecte pozitive care ar 
putea fi sintetizate î n ca teva cifre s i cuvinte: daca  
î n 1899 tra ia î n sa ra cie circa 33% din populat ie, 
î n 1936 procentul s-a redus la 18% iar î n 1950, 
la doar 1,5%.  A fost cea mai mare campanie î m-
potriva sa ra ciei s i cea mai mare victorie î n lupta 
cu acest flagel social.  Ş i ultima ! ... 

Ş i totus i, unde s-ar putea ga si î ntr-o exprimare 
sintetica , sursa sa ra ciei?... 

John Perkins (în ale sale “Confessions of an 
Economic Hit Man” – o expunere pe larg a co-
rupt iei) explica  pe î nt elesul tuturor (oare?...) de 
ce s i cum se ofera  î mprumuturi mici t a rilor sub-
dezvoltate, î mprumuturi care din mici devin, tre-
cute prin spectrul doba nzilor s i al condit iona ri-
lor, foarte mari, imposibil de rambursat de multe 
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generat ii de tra itori î n t ara care a avut nefericita 
inspirat ie de a apela la creditele externe. Ca nd 
datoriile nu mai pot fi pla tite, î ncepe ta rguiala 
veche de ca nd lumea s i colonialismul: ne dat i voi 
petrolul sau vi-l lua m noi? Dar za ca mintele de 
cupru? Nici de za ca mintele de fier nu credem ca  
mai avet i nevoie! ... Ca t despre cele de litiu, cu 
sigurant a  ne trebuie noua  mult mai mult deca t 
voua ! 

Ei, s i ca sa  va  mai ajuta m din ca nd î n ca nd cu 
nis te credite pentru supraviet uire, ar fi bine sa  
ne concesionat i avantajos s i gazul metan dar s i 
vreo 50.000 de Ha de pa dure! Poftim?!... Şa  le 
planta m? Nu, nici nu se pune problema! Şa  le ta -
iem, da! Daca  vret i, le replantat i voi s i noi va  
sprijinim cu alte credite.  Şprijinim natura s i ge-
nerat ia de ma ine! ... 

Activistul Wesley P .P. Hall sublinia că “„totul 
pleaca  de la explicarea modului î n care opereaza  
sistemul bancar global s i cum este acesta legat 
de ra zboi s i terorism”.  Şuna  a teoria conspi-
rat iei?  Şe poate, nimic mai real! ...  Şunt s i ca teva 
exemple? Ca teva? 

Ucraina este primul exemplu de ţară bogată 
s i stat sa rac.  I nainte de 1990 era considerata  
mai bogata  deca t Polonia sau deca t Rusia iar as-
ta zi doar Republica Moldova este mai sa raca .  
Daca  î n 1992 avea un PIB de 113 mld.$, î n 2013 
PIB-ul era de doar 97 mld.$. 

Ş i totus i, î n 2007 era (s i este) î ntre primele 10 
t a ri din lume sub aspectul product iei de fier s i 
ot el s i pe locul al treilea la exportul acestor pro-
duse.  Cu un potent ial agricol mai mare deca t al 
orica rei t a ri europene (de la est la vest s i de la 
nord la sud), Ucraina se zbate î ntre o sa ra cie en-
demica  s i riscul disparit iei ca stat.  Ş i nici U.E. nu 
se arata  dornica  de o extindere prea rapida  pe 
direct ia Bruxelees – Kiev, ci mai cura nd de cola-
bora ri bipartide pe axe de tipul Paris – Moscova 
ori Berlin – Moscova...! 

Siria, altădată o ţară liniştită, de basm şi un 
stat dat exemplu î n va ltoarea terorismului religi-
os care alimenta terorismul mondial din t a rile 
vecine, s-a trezit aruncata  brusc, î ntr-o lume cu 
mii de mort i, zeci de mii de ra nit i, milioane de 
dezra da cinat i, cu o migrat ie a populat iei mai ma-
re chiar s i deca t a Roma niei (neafectat i de ra z-

boi, ci de prea multa  pace ...!).  Motivele cumpli-
tului ra zboi t in de un complex de factori î nca  ne-
ierarhizat i, nestructurat i s i neenunt at i de o ma-
niera  clara , indubitabila  cum ar fi: explozia de-
mografica , penuria de apa , seceta prelungita , 
prezent a simultana  a trei gazoducte pe teritoriul 
Şiriei, dispute religioase sau social – politice, 
modifica ri climatice, etc. 

Este adeva rat ca  î n perioada 2006-2010, mai 
bine de 60% din teritoriu Şiriei a suferit cea mai 
severa  seceta  din ultima juma tate de mileniu, 
dupa  cum tot adeva rat este ca  î n perioada 2007-
2008, circa 95-97% din vegetat ie a fost practic 
“arsa ” astfel î nca t 85% din s eptelul propriu a 
dispa rut, 75% din fermieri au dat faliment s i 
peste 2 milioane de oameni au fost sever afectat i 
de seceta . 

I n 1950 populat ia Şiriei era de 5 milioane iar î n 
2010 de 25 de milioane, pe aceeas i suprafat a , cu 
resurse naturale mult diminuate. 

Şiria s-a confruntat astfel, pe deoparte, cu o mi-
grat ie a populat iei de la sat la oras  (peste 1,5 mi-
lioane) s i pe de alta  parte, cu emigrant i din Irak 
(3,5 – 4 milioane).  De la circa 9 milioane, î n 
2002, populat ia urbana  a ajuns, pa na  î n 2010, la 
circa 14 milioane, genera ndu-se astfel presiuni 
economice, sociale, politice s i religioase pe care 
nu credem ca  le-ar fi putut solut iona repede s i 
bine vreun guvern, oricare ar fi fost provenient a 
lui s i orica t de mare i-ar fi fost competent a. 

Din punct de vedere geostrategic, Şiria are, evi-
dent, o serie de caracteristici care nu pot fi tre-
cute cu vederea de marii „juca tori” s i „actori” din 
zona .  I n primul ra nd are peste 200 km de litoral 
la Marea Mediterana .  Apoi î n Şiria se intersec-
teaza  trei gazoducte:  

a) Gazoductul Arab (nu este în totalitate 
funct ional)), a ca rui construct ie a fost sust inuta  
de Occident s i al ca rui traseu a fost (s i î nca  mai 
este): Arabia, Şiria, Turcia, Europa (acest gazo-
duct ar fi redus dependent a energetica  a Europei 
de Rusia dar s i de...Germania!);  

b) Gazoductul Prieteniei (sîc!) sau Islamic 
al ca rui traseu este: Iran, Irak, Şiria, Liban, Euro-
pa; 

c) Gazoductul Quatar – Turcia cu două ra-

www.ingepo.ro                                                                                      Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018 



 

11 

Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018                                                                                      www.ingepo.ro 

mificat ii: Arabia Şaudita , Iordania, Şiria respectiv 
Arabia Şaudita , Kuweit, Irak. 

Daca  ne punem î ntrebarea: pe cine deranjeaza  
independent a energetica  a Europei?  Ra spunsul 
este simplu: Rusia.  Şa  fie Rusia î n spatele cum-
plitului conflict din Şiria? Ra spunsul nu mai este 
deloc simplu s i s-ar pa rea ca  nici prea prudent a-
l da, î n ipoteza ca  cineva l-ar s ti (s i sunt destui). 
Şa  mai cerceta m... 

Şe mai ridica  doua  î ntreba ri: va mai ajunge vre-
odata  gazul î n Europa s i daca  da, pe care traseu?  
Pe cel pe care-l vrea Rusia, pe cel pe care-l vrea 
ŞUA ori pe cel pe care-l vrea Germania? Mai este 
cineva care „sa  poata ” sa  vrea?! ... 

Deocamdata  nu, fiindca  la acest capitol nu exis-
ta  nici o Europa  integrata  s i cu ata t mai put in 
unita !  La acest capitol, ca s i la multe altele ... 

Dupa  s apte ani de ra zboi, din economia Şiriei 
nu a ra mas mai mult deca t a ra mas din cea a fos-
telor state socialiste dupa  aproape trei decenii 
de restructurare î n condit ii de pace (ca sa  nu mai 
spunem ca  s i la emigrare paralelismele s i  ase-
ma na rile sunt de-a dreptul stranii – stranii, dar 
nu inexplicabile).   

De exemplu, rafinăria Banias (construită cu 
Industrial – Import – Export, Roma nia, î n 1975) 
este o ruina  (ca s i marea majoritate a rafina riilor 
din Europa de Est). 

I n 2010, PIB-ul era de 60 mld. $ iar asta zi este 
de circa 40 mld. $ !  I n 1997 se extra geau 
600.000 barili petrol/zi iar î n 2014 doar 60.000 
barili/zi.  I n 2010 se exporta petrol î n valoare de 
4,7 mld. $ iar î n 2014, doar 0,14 mld. 

Şe spune  ca  sca derea  pret ului petrolului  (care 
afecta  dramatic  economia Rusiei)  nu ar fi putut 
fi oprita  deca t  prin destabilizarea  Orientului 
Mijlociu.  Ş i din nou se ridica  î ntrebarea: sa  fi 
fost Rusia î n spatele dezastrului din Şiria?  Daca  
analiza m s i situat ia din Irak, Afganistan, ajungem 
imediat la concluzia ca  ipoteza nu are prea mult i 
sort i de izba nda  (evident, î n condit iile unei ana-
lize ca t de ca t obiective).  I n sprijinul acestei ipo-
teze vine faptul ca , cel put in din punctul de vede-
re al marilor juca tori pe piat a hidrocarburilor, 
pret ul la petrol a sca zut din doua  motive princi-
pale: dezvoltarea exponent iala  a product iei ga-

zelor de s ist î n s i de ca tre ŞUA, respectiv 
ment inerea unui pret  sca zut de ca tre Arabia Şau-
dita  pentru jugularea finant a rii suporterilor sta-
tului islamic. Ş i nu numai a lor...  

Descoperirea î n Golful Persic a celui mai mare 
za ca ma nt de gaz metan complica  s i mai mult 
problemele existente deja. 

Ş i daca  mai ada uga m faptul ca  prin Şiria, Rusia 
are cale libera  la portul s i baza navala  din Tartus 
(singurul punct de acces î n Marea Mediterana ) s i 
ca  Assad a refuzat implementarea proiectului 
gazoductului saudit alega ndu-l pe cel iranian, 
atunci î ntreba rile s i teoriile privind sa ra cia î ncep 
sa  capete gust de bani s i sa nge s i nu de cerneala , 
biblioteca  s i universitate.   

Şeceta care a fost ment ionata  î n ra ndurile de 
mai sus a afectat î n acelas i timp s i Rusia s i ŞUA, 
Turcia, Iordania, Israelul, etc, dar aici nu s-a va -
zut s i nu s-a auzit de nici un conflict izbucnit din 
senin pe motive de penurie de apa  s i seceta .  Evi-
dent, seceta, modifica rile climatice, ra zboiul din 
Irak, penuria de apa , etc au fost factori favori-
zant i dar nu determinant i ai conflictului “civil” 
din Şiria.  Oare sa  conteze ata t de put in sufe-
rint ele a milioane de oameni, extinse peste timp, 
ani la ra nd, unul dupa  altul, fa ra  oprire, î n fat a 
intereselor unei gloate de decervelat i, bolnavi de 
la comie s i frica de a pierde controlul absolut 
asupra a ceva ce nu este rezultatul muncii s i 
eforturilor lor s i nici nu le apart ine?  Ei, parca  ar 
fi prima data ?! Ce este, a mai fost s i ce a fost, va 
mai fi – spune Ecleziastul. 

Afganistanul  este altă ţară din acelaşi areal 
geografic î n care, cel put in pe ecranele media, 
ceea ce impresioneaza  este sa ra cia!  Ş i a oameni-
lor dar s i a locurilor!  O î nsus ire de munt i sterpi 
s i cenus ii apa rat i de cei mai sa raci s i teribili lup-
ta tori ai planetei, aproape cu ma inile goale, daca  
ai î n vedere tehnica de lupta  a celor care ieri î i 
atacau iar asta zi î i apa ra  dar s i a celor care ieri î i 
apa rau iar asta zi î i ataca ! 

Ş i unii s i ceilalt i voiau sa  binecuva nteze Afga-
nistanul cu ce aveau ei mai bun: unul cu socialis-
mul iar cela lalt, cu democrat ia. 

Unul se angaja î n lupta de clasa , cela lalt î n lupta 
î mpotriva terorismului.  Nici unul î nsa  nu voia sa  
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lupte cu singurul adversar pe care nu l-a î nvins 
nimeni: sa ra cia.  Dimpotriva , venisera  sa -l ajute...  
Nu sa  moara  repede, ci sa  tra iasca  ves nic! 

Analis tii politici (unii chiar independent i) nu s-
au la sat pa ca lit i de furibunda campanie anti-
terorista  pornita  de Bush dupa  11 septembrie 
mai ales ca , gurile rele – cam multe – spun ca  
doar cu ca teva zile î nainte, cineva de la Casa Alba  
s-ar fi î nta lnit cu ... Bin Laden! – desigur, teoria 
conspirat iei ... 

Dar o declarat ie a Pentagonului (neluata  î n sea-
ma  de presa ... independenta ), din noiembrie, 
2002, (ca  as a e bine!) amintea, printre altele, ca  
mai multe expedit ii afgano – americane (cine a 
spus ca  o democrat ie etalon nu poate colabora 
cu o dictatura  religioasa  exemplara , s-a î ns elat!) 
sust ineau ca  cele mai recente prospect iuni iden-
tificasera  depozite minerale urias e î n subsolul 
celei mai sa race s i pustiite t a ri din Asia. 

Şa  mai ret inem ca  din imprudent a  s i cu mult i 
ani î nainte (1985), Departamentul de Geologie 
din Afganistan publica  un raport conform ca ruia 
î n subsolul t a rii exista  resurse imense de fier, 
crom, aur, argint, uraniu, gaz metan (circa 150 
mld. mc), magneziu, sulf, lapis lazuli, ca rbune 
(peste 500 mil. tone), litiu. 

Rus ii s tiau de gazul metan de prin 1957 iar de 
restul (mai ales de uraniu) s-au inspirat la fat a 
locului, prin anii `80.  Ceva î nsa  nu le-a priit 
(probabil rachetele americane Şting) s i î n 1989, 
cu visteria secata  s i coada la locul ei au fa cut 
„sta nga-mprejur”.  Dupa  care au venit cei de 
dreapta – au venit s i nu mai vor sa  plece! 

Evident, pe motive de democrat ie, terorism la 
care se adauga , spun sursele specializate, rezer-
vele de mai sus evaluate î ntre 1.000 s i 3.000 
mld. $ ! 

I ntr-o exprimare mai explicita , Afganistanul are 
cele mai mari za ca minte de fier, cupru, uraniu s i 
litiu din lume as a î nca t, s i daca  ar fi fost locuita  
de ca luga rii celor mai cumint i ordine cres tine, 
tot ar fi fost ga sit i vinovat i de terorism s i 
dus mani ai democrat iei !  

Pe 13 iunie 2010, The New York Post anunt a un 
eveniment cu implicat ii geostrategice s i geopoli-
tice de profunzime s i de cuprindere globala : U.Ş. 

Geological Şurvey (forul suprem î n geologia s i 
mineritul american) ghidonat atent s i discret de 
CIA, cartografiasera  la detaliu toate za ca mintele 
din Afganistan care, la o prima  strigare, au fost 
evaluate la 1.000 mld. $.  

As a se face ca  imediat s ahis tii geopoliticii de la 
Moscova elaborau deja noi “teorii ale deschide-
rii”, la Washington ochii „establishmentului” fi-
nanciar ies isera  din orbite, la Teheran î ngrijora-
rea ajungea la maxim iar la Beijing strategii in-
trau î n s edint a  de urgent a . 

 I n acest timp, 99% din populat ia afgana  s i nici 
o ca petenie tribala  nu avea nici cea mai mica  in-
format ie despre averile inimaginabile care-i vor 
fixa definitiv pe crucea sa ra ciei. 

Ş i guvernul afgan s i Hamid Karzai au fost 
anunt at i printre ultimii (s-ar pa rea ca  aceasta 
este regula generala  pentru aliat ii strategici).  
Dar da rzenia unui popor care nu s-a la sat nici 
î nvins, nici cucerit î n toata  istoria lui multimile-
nara  nu este de bun augur pentru cei care deja s-
au î nfiint at la bogata masa  a resurselor Afganis-
tanului. I ntre timp, vajnicii lupta tori anticorupt ie 
(cunoscut i s i pe alte meleaguri) au fixat tariful: 
30 milioane $ pentru “convingerea” unui minis-
tru. 

Ş i fiindca  ridicolul nu are bun simt , sesizarea de 
corupt ie a fost fa cuta  de nis te oficiali americani 
care aflasera  ca  tocmai se acorda licent a de ex-
ploatare a cuprului unor firme din China!  Proba-
bil ca  daca  licent ele ar fi avut alta  destinat ie, chi-
ar s i cu costuri mai mari s i un lobby mai extins, 
nu s-ar mai fi adus nici o acuzat ie!  Ca nd a aflat 
de imensele rezerve (s i pentru ce lupta  de fapt), 
comandantul fort elor americane din Afganistan, 
gen. David H. Petraeus a exclamat: “Oh, Doamne, 
este un potent ial absolut urias  aici.  Practic 
aceasta  t ara  sta  pe comori”.  Ulterior (dupa  doi 
ani), Wahidullah Shahrani, ministrul minelor din 
Afganistan, a declarat ca  rezervele minerale ale 
t a rii nu sunt doar de 1.000 mld. $$, ci de peste 3 
ori mai mari: 3.000 mld. $ !!! 

I n Afganistan, rata inflat iei este de 13,8%, rata 
s omajului 35% iar indicele de sa ra cie de 48,8%; 
daca  avem î n vedere experient a recenta  a Iraku-
lui, putem spune ca  î n Afganistan î nca  este bi-
ne! ... 
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Nigeria este, de depar-
te, cea mai bogata  t ara  s i 
unul din cele mai sa race 
state din Africa.  Este cel 
mai mare produca tor s i 
exportator de petrol din 
Africa.  Product ia zilnica  
de petrol: 2,4–2,5 mil. barili/zi s i 21,5 mld.mc/
an gaz metan. 

De ment ionat ca  nu dispune de nici o rafina rie 
pe teritoriul t a rii as a î nca t, la fiecare 1.000 $ ex-
port de petrol pierde cel put in tot ata t prin im-
portul de produse petroliere, combustibili etc.   

I n nordul t a rii, 70% din populat ie tra ies te cu 
mai put in de 1 $/zi. 

Desigur, de vina  este corupt ia guvernamentala  
s i organizat ia terorista  Boko Haram! ...  Nici o 
mare corporat ie petroliera  nu are perimetre de 
exploatare î n aceasta  parte a lumii! ...  Cu ca teva 
except ii: Shell, British Petroleum, Chevron, Luko-
il, ENI, Royal Dutch, Exxon Mobil. 

ONG-ul britanic Global Witness s i Finance Un-
covered (o ret ea de jurnalis ti de investigat ie pre-
zenta  î n peste 60 de t a ri) a dat publicita t ii un ra-
port î n care ENI s i ŞHELL au fost acuzate de co-
rupt ie la nivel î nalt î n Nigeria (de altfel, s eful au-
torita t ii anticorupt ie din Niger, Ibrahim Magu a 
fost t inta unui atentat din care a reus it sa  scape 
“ca prin miracol” comenteaza  presa). 

Cu o populat ie de peste 186 milioane locuitori 
s i o natalitate cu doua  cifre, Nigeria este t ara a 
ca rei populat ie are cea mai sca zuta  va rsta  medie 
(sub 35 de ani) dar s i s omajul cel mai ridicat î n 
ra ndul tinerilor. 

Daca  am face doar o mica  inventariere a state-
lor africane exportatoare de petrol s i am corela 
pozit ia det inuta  î n clasamentul sa ra ciei, cu locu-
rile det inute pe piat a exporturilor de hidrocar-
buri, ar fi practic imposibil sa  nu se faca  o corela-
re care t ine de bun simt , nu î n mod obligatoriu 
de competent a  sau nu s tiu ce î nclinat ie politica : 

Des i î mpreuna  au peste 20% din populat ia Afri-
cii s i unele din cele mai mari boga t ii exploatate s i 
exploatabile de pe î ntreg mapamondul, î n ce pri-
ves te sa ra cia, s-ar pa rea ca  aceasta este inexora-
bila  s i pe termen nedefinit legata  de boga t ia 

acestor s a ri (ca de altfel s i a altora). 

Irakul  este o altă ţară bogată dar un stat să-
rac.   

Dar despre Irak nimeni nu a scris mai temeinic 
s i mai documentat deca t Noam Chomsky î n cele-
bra lui carte “Doctrina s ocului”. Nu s-a schimbat 
î nsa  nimic.  Nica ieri s i, probabil, niciodata ! 

O idee, care de fapt a stra ba tut î ntreaga istorie 
a lumii, se poate desprinde totus i din cele scrise 
mai sus: î n toate timpurile s i pe toate meridiane-
le cei mai sa raci oameni se afla  î n t a rile cele mai 
bogate.  Şa  fie oare sa ra cia cea mai mare boga t ie 
a lumii. 

 

 3. Concluzii (?!) 

Este dificil a trage concluzii la o problema  cruci-
ala  a omenirii care nu a avut solut ii secole s i mi-
lenii la ra nd s i nici nu credem ca  vor fi ga site 
prea cura nd, ceea ce nu î nseamna  ca  nu trebuie 
sa  minimiza m potent ialul geostrategic al celei 
mai insiduale, perfide s i “nevinovate” arme: nu o 
fabrica  cineva, anume o det in tot i, cu o nimici-
toare capacitate de automultiplicare s i, î n anu-
mite condit ii, atent stimulate, "trage”!  Nu are 
tirul prea precis, este drept!  Nu o data  cei care 
au armat-o s i au “tras” au nimerit sub “focul” ei 
(Robespierre este un exemplu la î ndema na , poa-
te cel mai cunoscut s i nu singurul)... 

Nu avem simpatii cu o anume ideologie sau cu o 
anume mare putere (sau superputere),) aliata , 
mai veche sau mai noua , mai mult sau mai put in 
strategica .  Adeva rul are put ini prieteni iar cei 
care-s i duc existent a prin preajma lui, la fel! 

Nu am intent ionat sa  analiza m s i/sau sa  dezvol-
ta m o teorie sau alta, ci sa  ne apropiem de ceea 
ce considera m a fi cauza fundamentala  a sa ra ciei 
s i permanentiza rii ei î n toate erele s i timpurile 
istorice, indiferent de doctrina politica  dominan-

Ţara 
Locul în clasamentul pro-

ducției de petrol 
Locul după PIB/cap loc. 

Nigeria 11 174 (2.600 $/cap loc.) 

Angola 17 137 (5.900 $/cap loc.) 

Sudan 31 170 (3.000 $/cap loc.) 
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ta , indiferent de credint ele religioase relevante. 

Cauzele fundamentale ale sa ra ciei le conside-
ra m a fi la comia s i lipsa de morala .  Nu lenea, nu 
bet ia, nu î nclinat ia spre o viat a  conflictuala  s i 
parazitara  î mpa nata  adesea cu accente crimino-
gene.   

Teoriile lui H. Spencer se dovedesc a fi î n fapt o 
suita  de except ii, cu un grad redus de cuprindere 
dar cu o mare î nca rca tura  ideologica . 

Ştudii recente s i ample realizate de Universita-
tea Berkeley (California, ŞUA) documenteaza  
existent a unor corelat ii inverse s i puternice î ntre 
avere s i comportamentul social considerat a fi 
uman s i firesc î n sensul ca  empatia, bunul simt  s i 
înclinația spre ajutorarea unui semen este 
invers proporțională cu averea pe care o po-
seda  un individ sau altul.  Rezultatele studiului 
confirma , daca  mai era nevoie de confirma-
re,î nva t a turile lui Aristotel s i Platon: "la comia 
reprezinta  fundamentul comportamentului nee-
tic."  Ei, s i ce daca ! ar ra spunde un pragmatic.   

Şe ridica  apoi s i î ntreba ri ca: cine este mai sa -
rac, un t a ran din provinvcia Şichuan care nu are 
nici un ban, dar nu are nici datorii, sau un absol-
vent de medicina  care are multe milioane dato-
rii, dar s i venituri foarte generoase?  Des i nu 
agreem ideea, da m totus i citire uneia din conclu-
ziile Raportului Credit Şuisse care afirma  ca  da-
toriile nu ar afecta inechita t ile ...  Prin urmare, 
dintre cei doi, mai sa rac este t a ranul chinez 
(comparat ia este î nsa  cel put in fort ata ). 

Ridica nd nivelul de generalizare, am putea sa  
ne î ntreba m î n mod asema na tor, de exemplu, 
care t ara  este mai bogata : Afganistanul cu cele 
3.000 de miliarde dolari za ca minte minerale sau 
Japonia care este practic lipsita  de asemenea re-
surse? Şau poate Olanda, Belgia, Luxemburg...? 

Nici aceste exemplu nu sunt foarte bine alese.  
Dar daca  î ntrebarea devine: care t a ri sunt mai 
bogate, cele care au resurse sau cele care le ex-
ploateza ?  Pot fi doua  tipuri de ra spunsuri: a) 
daca  t ara care le prelucreaza  este aceeas i cu cea 
care le det ine, ra spunsul este simplu; b) daca  
t ara care le exploateaza  nu este t ara care det ine 
resursele, atunci cu certitudine sa ra cia ra ma ne 
“la proprietar”. 

Asemenea situat ii, de cuprindere globala , nu 
apar î n analizele lui Herbert Şpencer privind sa -
ra cia s i cu certitudine nici lenea, nici bet ia nu pot 
fi acceptate drept cauze ale sa ra ciei pentru mai 
bine de juma tate din teritoriul planetei. 

Rapoartele OXFAM noteza  ca : “Daca  î n perioada 
1990 – 2010 cres terea ar fi fost pro-sa raci, 700 
de milioane de oameni, majoritatea femei, nu ar 
tra i asta zi î n sa ra cie.  Dar, î n acest timp, venituri-
le celor mai sa raci 10% dintre oameni au crescut 
cu aproape 3 $/luna  (?!) î n timp ce veniturile ce-
lor mai bogat i 1% au crescut de 182 de ori!"   

Ş i tot OXFAM (care-s i bazeaza  analizele pe ra-
poartele GLOBAL WELTH DATA BOOK – 2015) 
arata , cu o surprindere muta  ca  averea primilor 
52 cei mai bogat i oameni ai planetei este egala  
cu averea celor mai sa raci 3,6 miliarde locuitori 
ai planetei. As a cum nisipul din pustiurile Africii 
alimenteaza  cu minerale imensul bazin al Ama-
zonului (des i nimeni nu ar fi crezut un astfel de 
lucru) la fel se pot pune î n lega tura  cele doua  ca-
tegorii de oameni, mai bine zis, averile de neî n-
chipuit ale unora versus imensitatea masei s i 
sa ra ciei celorlalt i.   

Altfel spus, lega tura exista  chiar daca  nu se ve-
de.  Evident, aceasta  ipoteza  nu poate fi s i nu es-
te valabila  doar daca  presupunem ca  tot i cei 3,6 
miliarde sunt, conform teoriei lui H. Şpencer, 
hot i, drogat i, bet ivi, criminali etc; î n acest caz 
este evident ca  omenirea s-a mai procopsit cu o 
problema  mare ca t planeta! 

Dar sa ra cia nu se î ntinde doar prin stepele s i 
pustiurile Asiei, ci s i de-a lungul autostra zilor s i 
printre zga rie norii t a rilor de o parte s i de alta a 
Atlanticului.  I n Grecia s i Şpania, unul din trei 
copii tra ies te î n sa ra cie iar î n ŞUA, 30% dintre 
minori sunt î n zona sa ra ciei, fiind afectat i de lip-
suri mari. 

Economistul Thomas Piketty arata  fa ra  dubii ca  
nici t a rile considerate bogate nu sunt ferite de 
nisipurile s i des ertul î n expansiune al sa ra ciei.  
As a se face ca  î n ultimii 30 de ani cres terea veni-
turilor celor mai sa raci 50% dintre americani a 
fost de 0% î n timp ce veniturile celor mai bogat i 
1% au crescut cu 300%.  Vin apoi s i institut iile 
financiare globale de tipul Ba ncii Mondiale s i 
FMI care avertizeaza  ca  inechitatea s i inegali-
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ta t ile interne (din interiorul statelor) este mult 
mai mare deca t î n urma  cu trei decenii!    

Din rapoartele acestor institut ii (ca s i din alte 
surse) afa m ca , de exemplu, î n 1970, la nivelul 
Marii Britanii, doar 10% din profituri se î ntor-
ceau la act ionari (restul se investea), iar î n 2010, 
70%, iar 180 de t a ri nu î nregistrau venituri nici 
ca t cele mai mari 10 corporat ii. 

Investitorii institut ionali (cum ar fi fondurile de 
pensii) det ineau, î n urma  cu 30 de ani, 30% din 
capital; asta zi, doar 3%!  I n cadrul corporat iilor, 
diferent ierile salariale sunt colosale.  La acest 
capitol este arhicunoscut exemplul directorului 
unei companii IT din India al ca rui salariu este 
de 400 de ori mai mare deca t salariul mediu la 
nivelul firmei.  I n 1980, produca torii de cacao 
primeau 18% din valoarea unei ciocolate; î n 
2010, doar 6% !! 

Prin cele mai “sofisticate” sisteme de lobby, ma-
rile corporat ii  se sustrag tot mai mult de la obli-
gat iile sociale s i fiscale astfel ca  de exemplu, AP-
PLE pla tes te cu titlu de impozite doar 0,005% 
din profiturile realizate î n t a rile europene (2014 
– 2016).   

Aceste politici (combinate  cu  multe alte 
subterfugii s i excepta ri legiferate “la ordin”)  
produc  t a rilor cu nivel sca zut de dezvoltare 
pierderi de peste  300 mld. $/an. 

OXFAM noteza  ca  43-45% din averea miliarda-
rilor trecut i î n FORBEŞ (î n anul 2016) este co-
nectata  s i rezultata  direct din astfel de practici la 
care se adauga  corupt ia pe scara  extinsa .   

Michael Tanner din cadrul Institutului CATO 
nota: "sărăcia nu poate fi eradicată făcând-o 
confortabila ; nici unul din sa racii cu un venit de 
sub 3 $/zi nu va cheltui pentru tot i copiii sa i ca t 
cheltuies te un bogat pentru unul din ca inii sa i 
favorit i." 

Şuntem part ial de acord s i cu spusele lui W. 
Churchill: “Nu faci pe săraci mai bogaţi făcân-
du-i pe bogat i mai sa raci”; spusele lui au fost î n-
sa  valabile î ntr-o epoca  î n care la comia globalis-
ta , nu cuprindea î ntreaga planeta  s i nici mintea 
î ntregii umanita t ii. 

Deasemenea, nici avertismentul lui J.F. Kennedy 

nu mai poate fi neglijat: „Daca  o societate libera  
nu poate rezolva situat ia celor sa raci s i tot mai 
mult i, nu poate salva nici pe cei put ini, care sunt 
bogat i”.  Kenedy sesizase teribila putere a unei 
sta ri cu un potent ial de detonare mai devastator 
deca t a celor mai cumplite arme. 

Otto Scharmer, cofondator al Presecing In-
stitute pentru Excelență în Educație 
(decernat de MIT) a ara tat s i el, la ra ndul lui, ce-
ea ce de secole este evident dar, nu s tiu de ce, nu 
vede nimeni: de felul î n care un stat î s i trateaza  
sa racii va depinde capacitatea sa de supraviet ui-
re: Salvarea comunita t ilor are prioritate î n fat a 
salvării corporațiilor tot aşa cum salvarea 
naturii s i viet ii î nsa s i are prioritate î n fat a salva -
rii unei civilizat ii ale ca rei semne de decadent a  
morala  s i spirituala  s-ar pa rea ca  n-a fost nici-
ca nd la un nivel ata t de ... “î nalt” ...! 

Şa  ne amintim s i de as a-numitul indice de fragi-
litate statală care măsoară fragilitatea unei 
construct ii statale, a unei t a ri, ava nd la baza  o 
serie de 6 indicatori: migrat ia, refugiat ii, presiu-
nea demografica , dezechilibrele economice, de-
zechilibrele sociale (sa racii), diferendele dintre 
diferitele tipuri de minorita t i s i majoritate. 

Nici unul din statele lumii de asta zi, pe o scala  
de la 0 la 100, nu are indicele de fragilitate stata-
la  sub 70 (0 fiind valoarea minima  iar 100, va-
loarea maxima  a acestui indice). 

Iar arma sa ra ciei este peste tot luata  î n calcul s i 
este cu ata t mai omniprezenta  s i perfida  cu ca t 
nu sta  î n banduliera soldat ilor, ci î n birourile lu-
xoase ale unor decident i fa ra  fat a  s i cons tiint a . 

I ncheiem acest periplu, trist s i poate inutil, prin 
lumea celei mai la î ndema na  arme, lumea sa raci-
lor s i a sa ra ciei, cu un citat al unuia din put inii 
oameni care au ca lcat pe suprafat a pa ma ntului, 
Mahatma Ghandhi: "cea mai cumplita  forma  de 
violent a  este sa ra cia." La care, sa  ne fie iertat ca  
ada uga m s i noi: s i cea mai abjecta  forma  de lipsa  
de cons tiint a .   

Nu orice sa rac este lenes , drogat, bet iv, criminal 
dupa  cum nu orice biped cu funct ie este om ! ... 
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Dr. Matthew CROSSTON  

I n ultima vreme au exis-
tat zgomote oribile s i fur-
tuni î n toate segmentele 

social media referitoare la un iminent al Treilea 
Ra zboi Mondial î ntre Ştatele Unite s i Rusia, ma-
joritatea bazate pe implicare î n cres tere s i o es-
caladare intensificata  î n Şiria. Ultimile lovituri 
aeriene ale ŞUA (î mpreuna  cu partenerii s i aliat ii 
sa i Anglia s i Frant a) constituie un crescendo ca-
re, fa ra  dubiu, duce la cele mai î nalte niveluri de 
anticipat ie. La toate acestea adaug o mica  
atent ionare contrara : nu va  t inet i î nca  respirat ia 
cu privire la norii negri. Exista  deja multe dovezi 
ale unei relat iona ri respectuoase proiectata  î ntre 
Ştatele Unite s i Rusia care î ndepa rteaza  orice 
ba nuiala  ca  o confruntare fizica  directa  î ntre cele 
doua  t a ri va avea loc.  Printre aceste dovezi se 
numa ra  s i ultimele lovituri aeriene.  

Chiar daca  nu exista  dubii ca  relat iile prezente 
dintre America s i Rusia nu sunt nici luminoase s i 
nici pozitive, exista  numeroase exemple de mod-
erat ie pentru a ara ta ca  niciuna dintre pa rt i nu 
dores te s i nu urma res te un ra zboi cu cela lalt. I n 
unele cazuri, aceleas i dovezi care au fa cut ca oa-
menii de peste tot sa  intre î n fibrilat ie la idea 
setei de sa nge a Ra zboiului Rece sunt de fapt 
dovezi pe care oamenii trebuie sa  le ret ina  s i da-
torita  ca rora ra zboiul este improbabil. Şa  ne ga -
ndim la urma toarele incidente/init iative care au 
avut loc î n ultimii ca t iva ani s i sa  ne ga ndim de 
ca te ori oricare dintre ele ar fi putut duce la ra z-
boi sau la alte repercusiuni militare serioase î n-
tre adversari: 

Şust inerea, de ca tre Rusia, prin prezent a  mil-
itara , a referendumului privind secesiunea 
Crimeii;  

Şanct iunile retaliatorii americane pentru 
aceasta  sust inere a dus la deprecierea la 
juma tate a valorii rublei s i acest lucru a deterio-
rat semnificativ ca s tigurile s i puterea de 
cumpa rare ale rus ilor obis nuit i;  

Cea mai notabila  init iativa  retaliatorie a Rus-
iei la acele sanct iuni a fost presupusul amestec 
î n alegerile prezident iale americane din 2016; 

Legea Magnitskii (la care s-au ada ugat alte 
noi sanct iuni acum ca teva sa pta ma ni) este de 
fapt un fel de pedeapsa  de orgoliu: America a 
trecut pe lista neagra  o serie de prieteni influent i 
ai lui Putin (oligarhi) care nu mai pot intra î n 
America; 

I nchiderea unor oficii diplomatice ata t î n Ru-
sia ca t s i î n America, cu un plan ulterior de esca-
ladare a expulza rilor reciproce de diplomat i  pe 
care fiecare t ara  î l va respecta riguros;  

O t ara  o acuza  pe cealalta  ca  ignora  atacurile 
cu arme chimice î mpotriva populat iei siriene; 

O t ara  o acuza  pe cealalta  ca  inventeaza  
atacuri chimice î mpotriva populat iei sirienene; 

Zvonuri despre o î nregistrare compro-
mit a toare din punct de vedere moral a pres edin-
telui ŞUA cu ocazia unei vizite anterioare î n Ru-
sia;  

Zvonuri despre demersuri secrete pentru 
blocarea/s i sau deturnarea miliardelor de dolari 
presupuse a fi ascunse pe tot globul de ca tre 
pres edintele Putin; 

Ş i, bineî nt eles, cea mai mare dintre toate: 
ambele pa rt i intervin î n ra zboiul civil din ceal-
alta  t ara  dar î n favoarea pa rt ilor opuse ale con-
flictului. 

Aceasta este o lista  destul de impresionanta  a 
dezacordurilor, disputelor, conflictelor sau 
agresiuni pur s i simplu. Au existat ra zboaie care 
au izbucnit peste tot î n lume ca urmare a unor 
mult mai put ine incidente, mult mai put in in-
tense acuzat ii s i manevre. Din aceasta  cauza , 
mult i sunt obsedat i asta zi de as a-zisul Nou Ra z-
boi  Rece. Trebuie sa  saluta m Noul FALŞ Ra zboi 
Rece. Toate rat iunile prezentate mai sus trebuie 
sa  fi fost un motiv suficient pentru o confruntare 
cinetica  î ntre cele doua  t a ri. Ş i, cu toate acestea, 
nu a intervenit niciun conflict direct. Ştatele 
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Unite au lansat lovituri aeri-
ene ”surpriza “ î n Şiria nu o 
data , ci de doua  ori. Ş i, “ca 
prin minune,” nici un militar 
rus î n uniforma  oficiala  nu a 
fost ucis î n vreunul din cele 
doua  atacuri aeriene. Atunci 
ca nd Casa Alba  face o con-
ferint a  de presa  cu micro-
foane pentru a mult umi ali-
at ilor sa i pentru cooperare s i asistent a , reali-
tatea nerecunoscuta  este ca  unul dintre acei ali-
at i este, de fapt, Rusia: cele doua  pa rt i au colabo-
rat, cel put in comunicat ional, î naintea loviturilor 
aeriene pentru a fi sigure ca  numai t inte militare 
siriene propriu-zise sunt atinse s i ca  prezent a 
militara  oficiala  rusa  are timp sa  fie retrasa  din 
zona respectiva . Este, bineî nt eles, o veste 
proasta  pentru oricare dintre sirieni s i tot i sirie-
nii: tot ceea ce au spus de fapt ambele t a ri de-a 
lungul î ntregului ra zboi civil este ca  nu e nicio 
problema  sa  vers i sa nge sirian ata ta timp ca t nu 
se varsa  sa nge american sau rusesc î n acelas i 
timp. Aceasta este perna moale a ra zboiului prin 
interpus i. Cel put in ca nd este vorba de americani 
s i de rus i. Ş i, iar, niciun comentariu asupra act iu-
nii acestui baros asupra ambelor pa rt i siriene 
din interiorul Şiriei. 

Problema cu analizele î n curs cu privire la 
relat iile ruso-americane este aceea ca  sunt, î n 
final, vinovate de acel grosolan pa cat academic: 
nu sunt falsificabile. I i î nva t a m pe tinerii nos tri 
doctoranzi ca  atunci ca nd o investigat ie serioasa  
a demarat, ei trebuie sa  se asigure ca  proiectul 
lor are s ansa de a fi, de fapt,  unul gres it. Acest 
principiu al posibilitat ii falsita t ii este integrat î n 
proiectele s i î n mint ile noastre pentru a ne asig-
ura ca  nu suntem pa rtinitori s i ca  nu ne proiec-
ta m dorint ele noastre î n 
concluziile la care ajungem. 
Date fiind complexitatea, 
ambiguitatea s i natura al-
ternativelor concurent iale 
ale securita t ii globale s i ra z-
boiului, este simplu de con-
statat important a principi-
ului descris: este uluitor s i 
us or sa  ”obt ii rezultatele pe 

care le dores ti“  daca  es ti decis 
sa  prives ti o chestiune î ntr-un 
anume fel. Descoperirea 
datelor s i interpretarea 
probelor este un lucru simplu. 
Problema este atunci ca nd an-
alistul trebuie sa  se stra duie sa  
nu ignore contra-probele s i 
explicat iile alternative care 
tulbura  apele rezultatului dor-

it. Exact acest lucru s-a î nta mplat timp de (cel 
put in) trei ani î n privint a modului cum am  anali-
zat relat iile ruso-americane. Chiar datele pe care 
ata tea agent ii de presa  s i presupus i expert i rus i 
din Occident le utilizeaza  drept ”dovada “ pentru 
un Nou Ra zboi Rece de necontestat sunt 
pozit ionate î n as a fel î nca t sa  arate modul î n care 
doua  t a ri au ales sa  NU î nceapa  un ra zboi s i sa  
NU sa  se confrunte fizic ata ta timp ca t pot avea 
simplu ata t de multe t a ri care sa  faca  acest lucru 
î n locul lor. I n locul unor ves ti proaste dovedite, 
se poate la fel de us or argumenta ca  sunt dovezi 
ale unor ves ti bune.  

Interpretare. Aceasta este esent a activita t ii no-
astre î n materie de probleme globale, securitate 
internat ionala  s i intelligence. Chiar î n acest mo-
ment î nca lca m unele dintre principiile noastre 
esent iale de cercetare pentru a pa stra un singur 
rezultat analitic dorit. Poate ca  cel mai ingri-
jora tor lucru este ca  rezultatul dorit î n acest caz 
este unul mai periculos, mai violent s i mai ire-
sponsabil. Poate ca  e straniu sa  spun asta, dar, pe 
moment, se pare ca  oamenii ca rora cu tot ii 
trebuie sa  le mult umim pentru evitarea pra past-
iei adeva ratului ra zboi nu sunt intelectualii s i 
savant ii nostri ci liderii celor doua  t a ri despre 
care tot i î ncearca  sa  se pronunt e ca  sunt chitit i 
sa  se distruga  reciproc. Şaluta m ciudata logica  a 

Noului Fals Ra zboi Rece s i 
curioasa realitate a pernei 
moi a ra zboaielor prin  in-
terpus i. 

Dr. Matthew CROSSTON  

Dr. Matthew Crosston este 
Vice-preşedinte Executiv al 
ModernDiplomacy.eu. Este 
conducător superior de doc-
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torate la Școala de Securitate şi Studii Globale din 
cadrul Universităţii Militare Americane şi a fost 
numit recent viitorul Co-Editor al originalului In-
ternational Journal of Intelligence and Counterin-
telligence. Lucrările sale sunt catalogate la: 
https://brown.academia.edu/
ProfMatthewCrosston/Analytics 

 

Giles Merritt, fondator și 
Președinte al Friends of 

Europe  

Daca  Uniunea Europeana  ar 
muri, as teptarea ar fi ca pe 
certificatul de deces sa  fie 
trecuta  inert ia drept cauza . 
Miopia este totus i o cauza  
mai probabila . Miopia risca  
sa  devina  boala terminala  a 
proiectului european.  

„Nu doresc sa  apart in unei generat ii de 
somnambuli” a spus Pres edintele francez Emma-
nuel Macron la Ştrasbourg sapta ma na trecuta . 
Acesta a subliniat î n fat a Parlamentului Euro-
pean s i faptul ca  solut iile identificate la proble-
mele din trecut nu mai sunt potrivite pentru pro-
blemele din prezent. Aceasta este o tema  pe care 
poiticienii s i liderii din î ntreaga Europa  ar trebui 
sa  o repete la nesfa rs it.  

Dificulta t ile pe termen lung cu care se confrun-
ta  Europa sunt da una toare, iar daca  opinia publi-
ca  nu poate fi cons tientizata  de ele, puterea asu-
pra electoratului partidelor populiste va sca dea 
substant ial. Dar, pentru î nceput, un adeva r sim-
plu.  

Diminuarea din ultimul deceniu a dorint ei de 
integrare europeana  nu are nimic de-a face cu 
proasta conducere s i are totul de-a face cu con-
dit iile economice. Liderii nat ionali ai UE sunt 
blamat i î n mod constant, dar realitatea este ca  
politicile de austeritate de dupa  criza economica  
din 2008 s i cres terea redusa  sau lipsa cres terii 
î n Europa au blocat politicienii s i voturile acesto-

ra î ntr-o stare de refuzare a riscului.   

Lipsa acestei act iuni pune î ntregul proiect euro-
pean la risc de declin s i dezmembrare treptata .  

Este important ca noi europenii sa  î nt elegem 
acest aspect deoarece tendint ele pe termen lung 
indica  o continuare a cres terii sca zute î n cazul î n 
care nu se implementeaza  politici noi. Obiectivul 
trebuie sa  fie sa  struneasca  economiile europene 
ca tre niveluri de cres tere mai ridicate care con-
duc ca tre o piat a  unica , ca tre euro s i ca tre 
„marea” extinderea a UE.  

Lipsa acestei act iuni pune î ntregul proiect euro-
pean la risc de declin s i dezmembrare treptata . 
„Nu cu o explozie, ci cu un geama t” as a cum afir-
ma poetul T.Ş. Elliot î n lega tura  cu modul î n care 
va sfa rs i lumea.  

Care sunt aceste tendint e pe care mioapa Euro-
pa  trebuie sa  se concentreze imediat? Cea mai 
evidenta  este declinul demografic dar î ndea-
proape se afla  s i vulnerabilitatea tehnologica , 
standardele de viat a  î n sca dere s i intensificarea 
tensiunilor sociale. Toate sunt cunoscute, dar 
ignorate.  

Politicienii care doresc sa  fie reales i refuza  sa  
devina  prorooci ai sfa rs itului. Jurnalis tii ra spund 
apetitului public pentru s tiri s i lipsa  de educat ie. 
Acesta este fa ra  î ndoiala  motivul pentru care 
gravele implicat ii ale î mba tra nirii Europei pri-
mesc ata t de put ina  atent ie. Faptul ca  peste doar 
zece ani aproximativ 40% din populat ia Europei 
va avea peste 65 de ani este considerata  o pro-
blema  care t ine de sa na tate s i pensii.  

Dar acesta este doar va rful icebergului. Mult 
mai î ngrijora toare este reducerea fort ei de mun-
ca  î n Europa. Unii ar putea spune ca  este bine 
pentru cei care cauta  locuri de munca , dar este 
gres it. Fort a de munca  a UE î n 2028 de 240 mili-
oane de oameni va fi de doar 207 milioane la ju-
ma tatea secolului î n condit iile î n care imigrat ia 
ra ma ne la nivelurile actuale, dar poate fi redusa  
î n mod dezastruos la 169 de milioane daca  imi-
grat ia este î ncetinita  sau chiar oprita . Reducerea 
cu 33 de milioane a pla titorilor de taxe s i a con-
sumatorilor din economia europeana  î n urma to-
rii treizeci de ani va fi extrem de grava , iar o re-
ducere cu 60 de milioane de omani va fi catas-
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trofica .  

Economia europeana  are nevoie de ava nt pen-
tru a putea evita colapsul politic s i economic.  

Europa are nevoie imediata  de planificarea mo-
dului î n care sa  abordeze declinul demografic. 
Veniturile medii sunt deja la nivelul a doua  tre-
imi din cele ale americanilor s i sunt pe cale sa  
coboare la trei cincimi. Economia europeana  are 
nevoie de ava nt pentru a evita colapsul politic s i 
economic.  

Ava ntul ar putea veni dintr-o strategie de in-
vestit ii î ntr-o Europa  î ncreza toare s i ferma  care 
sa  vizeze educat ia, sa na tatea s i locuint ele. Daca  s
-ar discuta reformele de guvernare ale zonei eu-
ro prin prisma î mprumuturilor pentru con-
struct ia unei Europe mai energice, rezervele gu-
vernelor nord-europene s-ar reduce. Modestul 
„Plan Junker” de alocare a 315 miliarde de euro 
pentru infrastructura  ar trebui sa  fie considerat 
un program pilot.  

Ideea de baza  este ca  un numa r mai mare de 
spitale, s coli s i locuint e este necesar pentru î m-
ba tra nita populat ie a Europei s i pentru sa ngele 
ta na r pe care î l aduce imigrat ia. Efectele pompa -
rii-amorsa rii vor reenergiza economiile î ncete s i 
vor permite proiectului UE sa  î s i reia ambit iosul 
ava nt.  

Publicat iniţial de către Prietenii Europei, 
www.friendsofeurope.org, şi republicat prin ama-
bilitatea autorului.  

 

Dinu  COSTESCU 

I ncetarea relat iilor dintre Turcia s i Aliant a 
Nord-Atlantica  - doar o chestiune de timp? Iata  o 
î ntrebare care ar fi fost greu de imaginat î n urma  
cu ca t iva ani, sau, mai exact, î n toata  perioada de 
dupa  primirea Turciai î n NATO, î n anul 1952, 
perioada  î n care t ara de la Bosfor s i Dardanele s i
-a î ndeplinit cu fidelitate misiunea î ncredint ata  
de aliant a politico-militara  occidentala  - aceea de  

a fi bastionul de paza  al flancului estic al NATO s i 
zid de netrecut î n fat a expansiunii fostei Uniuni 
Şovietice s i a ideologiei comuniste ca tre Europa 
s i, î n general, ca tre zonele din sfera de interese a 
Occidentului aflat î n acerba competit ie impusa  
de geopolitica ra zboiului rece de dupa  î ncheie-
rea ultimei conflagrat ii planetare. 

Asta zi, pe fondul evolut iilor pe care lumea le 
parcurge, inclusiv î n regiunea Orientului Mijlo-
ciu, nu sunt put ini analis tii s i comentatorii care 
sust in ideea ca  NATO este, ea î nsa s i, confruntata  
cu o criza  la originea ca reia pot fi identificate cei 
put in trei elemente cauzatoare: este vorba, î n 
primul ra nd, de  ascensiunea, pe es ichierul glo-
bal s i î ntr-un ritm tot mai accelerat, a vizibilita t ii 
s i ofensivita t ii Feferat iei Ruse, fapt care ame-
nint a  î n mod serios cu fantoma revenirii la cli-
matul care a caracterizat ordinea globala  bipola-
ra  de dupa  cel de-al doilea Ra zboi Mondial .I n al 
doilea rî nd, vorbim de regresul relativ pe care 
Ştatele Unite ale Americii  î l î nregistreaza  î n ca-
drul sistemului global de relat ii s i politici exter-
ne, fapt care l-a determinat pe liderul de la Casa 
Alba  sa  ceara   aliat ilor Americii suportarea efor-
turilor financiare pentru protect ia pretinsa  din 
partea Ştatelor Unite, protect ie care nu a consti-
tuit niciodata  pa na  acum o chestiune conceputa  
î n termeni  amintind de logica tranzact iilor co-
merciale. Este vorba, î n ultimul ra nd, de ceea ce 
poate fi etichetat drept es ecul comun al Ştatelor 
Unite s i al Uniunii Europene - cei doi principali 
„piloni de sust inere” ai NATO -  î n gestionarea 
relat iilor cu Turcia lui Recep Teyyp Erdogan, 
fapt generator de tensiuni care au mers chiar 
pa na  la amenint a rile formulate de liderul de la 
Ankara ca t prives te retragerea Turciei, mai de-
vreme sau mai ta rziu, din calitatea de membru al 
Aliant ei Atlantice. Nu pate fi ignorata  evident a 
ca , din aliatul cel mai vechi s i cel mai fidel al 
Americii, Recep Teyyp Erdogan se afirma  drept 
unul din opozant ii inflexibili ai euro-
atlantismului ca ruia î i opune ostentativ doctrina 
s i ambit iile sale neo-otomane care t intesc la o 
reconfigurare geopolitica  s i de fort e a Orientului 
Mijlociu, î n care Turcia sa  se afirme ca paradig-
ma  ideala  s i ca model atotputernic s i omniscient 
pentru toate problemele regiunii.  Ofensiva bote-
zata  „Şcutul Eufratului”, pentru stoparea expan-
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siunii minoritarilor kurzi sirieni la vest de apele 
Eufratului, urmata  de operat iunea „Ramura de 
Ma slin”, soldata  cu ocuparea enclavei kurde 
Afrin din nord-vestul Şiriei, intent iile declarate 
ale lui Erdogan de a continua campania militara  
asupra oras ului kurd Manbij - unde sunt stat io-
nate importante efective combatante americane 
– s i, î n final, de a ajunge î n extremitatea nord-
estica  a Kurdisatnului sirian, la frontiera cu Ira-
kul, adica , practic, de a constitui, î n teritoriul si-
rian, o zona -tampon de securitate, de-a lungul 
î ntregii granit e cu Şiria, au fost tot ata tea motive 
care au î nveninat raporturile Turciei cu Ştatele 
Unite, î n condit iile î n care Admninistrat ia Trump 
a acordat o puternica  sust inere militara , logistica  
s i morala  unita t ilor combatante ale etnicilor 
curzi sirieni pe care guvernul de la Ankara î i con-
sidera   a fi teroris ti s i a reprezenta o amenint are 
existent iala  la adresa intereselor de securitate 
nat ionala  a Turciei. 

Desigur, disensiunile legate de abordarea dife-
rita  a chestiunii kurde nu sunt singurul motiv de 
tensionare a raporturilor dintre Ankara s i Ştate-
le Unite. Faimoasa decizie a lui Donald Trump de 
recunoas tere a Ierusalimului drept capitala  
„eterna ” a Ştatului Israel s i de a transfera sediul 
ambasadei americane de la Tel-Aviv î n „oras ul 
sfa nt” a oferit lui Recep Teyyp Erdogan prilejul 
de a se erija î n apa ra tor al „celui de-al treilea loc 
sfa nt al Islamului”, fa ca ndu-se, astfel, continua-
tor, peste veacuri, al sultanului otoman Abdul-
hamid al II-a, cunoscut, î ntre altele, pentru 
opozit ia sa categorica  fat a  de Declarat ia Ballfour 
s i, implicit fat a  de î nfiint area î n Palestina a unui 
„ca min nat ional evreiesc”, as a cum promitea lor-
dul Balfour î n numele Majesta t ii Şale Britanice. 
I n luna decembrie 2017, î n fat a unei aduna ari a 
comilitonilor sa i din partidul islamist al  Drep-
ta t ii s i Dezvolta rii, pres edintele turc se adresa 
omologului sa u de peste Ocean cu aceste cuvin-
te: ”Domnule Trump, nu vom abandona Ierusali-
mul care, pentru musulmani, constituie o linie 
ros ie”. 

Pe de alta  parte, Ştatele Unite au o viziune ca t 
se poate de critica  asupra apropierii accelerate 
dintre Ankara s i Rusia lui Vladimir Putin, incusiv 
prin achizit ionarea sistemelor ruses ti de apa rare 
antiaeriana  Ş 400 - o mis care deloc obis nuita  

pentru un important stat membru al aliant ei NA-
TO. 

Funct ionarea mecanismelor NATO se bazeaza  
pe o deplina  î ncredere s i relat ionare î ntre statele 
s i armatele membre, codificata  î n Articolul V din 
Carta constitutiva  care prevede ca  orice atac î m-
potriva unui stat membru va fi considerat drept 
agresiune î mpotriva tuturor statelor membre.  

Nu este greu de remarcat ca , î n ultimii ani, mai 
toate opt iunile strategice ale lui Recep Teyyp Er-
dogan s-au transformat î n es ecuri, î ncepa nd cu 
politica sa siriana  s i sust inerea clandestina  acor-
data  unor grupuri jihadiste opuse regimului 
Bashar Al-Assad, pa na  la obsesia terorismului 
kurd care, la rî ndul sa u, a contribuit fundamen-
tal la degradarea relat iilor Turciei atî t cu Ştatele 
Unite, cî t s i, prin ricos eu, cu Aliant a Nord-
Arlantica . Dificultatea pe care pret edintele Erdo-
gan o are î n stabilirea s i punerea î n practica  a 
unei strategii ca s tiga toare nu este stra ina , la ra n-
dul sa u, de un alt es ec î nregistrat de liderul turc 
atunci cî nd a sperat ca  va putea sa  exploateze î n 
avantajul sa u, marile schimba ri produse î n veci-
na tatea regionala  de as a - numita „prima vara  
araba ” pentru a-s i crea imaginea s i pozit ia unui 
erou s i a unui lider regional care sa  influent eze 
decisiv evolut iile regionale s i sa  proiecteze Tur-
cia islamica  î n prim-planul es ichierului strategiei 
globale. Defularea declans ata  î mpotriva socie-
ta t ii turce dupa  tentativa es uata  de lovitura  de 
stat din vara anului 2016 nu a ocolit nici armata 
nat ionala , surse de la sediul NATO din Bruxelles 
afirma nd ca  es aloanele militare turces ti integra-
te structurilor NATO au fost ”epurate” î n pro-
port ie de 60 – 80%, au fost marginalizate sau au 
cunoscut masive cereri de azil î n stra ina tate ale 
cadrelor operative s i de comanda . Refuzul con-
stant al Washingtonului de a ra spunde pozitiv la 
insistentele cereri de extra dare a imamului 
Fethullah Gullen, rezident î n America s i acuzat 
de ca tre Recep Teyyp Erdogan de a fi init iator s i 
instigator al puciului din iulie 2016 a deschis o 
amenint a toare bres a  î n soliditatea relat iilor din-
tre Turcia s i Ştatele Unite s i, implicit, dintre Tur-
cia s i structurile Aliant ei Atlantice. O bres a  pe 
care au ada ncit-o  o data  mai mult s i disensiunile 
dintre ostilitatea lui Erdogan fat a  de minoritarii 
kurzi sirieni, pe de o parte, s i sust inerea pe care 
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Administrat ia Donald Trump a acordat-o acelo-
ras i kurzi î n campania comuna  î mpotriva ji-
hads tilor din Ştatul Islamic. 

Daca  la toate acestea se adauga  faptul ca  Uniu-
nea Europeana  a suspendat sine-die negocierile 
de aderare a Turciei î ntr-un context î n care  re-
lat iile dintre comunitatea europeana  s i eu-
roatlantica  cu o Turcie tot mai implicata  î n relat ii 
de parteneriat s i cooperare strategica  cu Fede-
rat ia Rusa , se poate î nt elege lesne ca  „epoca de 
aur” a cocheta rii dintre Turcia, pe de o parte s i 
NATO s i comunitatea occidentala , pe de alta  par-
te s-a î ncheiat, de facto, cu toate consecint ele ca-
re pot, î n perspectiva , sa  erodeze s i mai mult so-
liditatea s i buna funct ionare a acestor raporturi. 

Desigur, NATO nu are, conform constitut iei sa-
le, nici un mandat s i nici  atribut ii de a lua pozit ii 
sau a init ia imixtiuni î n probleme care t in de si-
tuat ia interna  din statele membre. Dar asperi-
ta t ile strategice care exista  î ntre Turcia s i NATO, 
î nsot ite de orientarea autocratica  ascendenta  a 
regimului Erdogan face dificila  continuarea unor 
relat ii „ca î n vremurile bune”. Cu prilejul vizitei 
pe care, î n luna ianuarie, Recep Teyyp Erdogan a 
fa cut-o  la Paris, pres edintele Emmanuel Macron 
i-a spus oaspetelui sa u ca   „visul de aderare a 
Turciei la Uniunea Europeana   a fost unul 
„nerealist”. 

Şe va ajunge, oare, la aceeas i concluzie s i î n ce-
ea ce prives te continuitatea relat iilor dintre Tur-
cia s i Aliant a Atlanticului de Nord?  

Shada ISLAM, Director  Eu-
rope & Geopolitics din ca-

drul Friends of Europe  

Rezultatele atacurilor milita-
re conduse de ŞUA î n Şiria ne 
vor da de lucru pentru o pe-
rioada  de timp. Şfa rs itul unui 

ra zboi care a durat s apte ani s i stabilirea pa cii î n 
Şiria sunt extrem de importante pe agenda glo-
bala . Evolut iile acestea accentueaza  de aseme-

nea s i necesitatea de a aborda urgent problema 
revigora rii democrat iilor muribunde.  

Populis tii, neliberalii, autoritarii, dictatorii mili-
tari s i fos tii leaderi democrat i care au devenit 
nedemocrat i strica  peisajul s i transforma  lumea 
î ntr-un loc mai periculos. Cea mai puternica  
nat iune a lumii este condusa  de ca tre un om care 
este obsedat de Twitter. Exista  s i alt i leaderi care 
î njura  s i se lauda . Politica pe fragmente sonore 
devine norma .  

Ce este de fa cut? Democrat ia î nseamna  politica . 
Iar politica î nseamna  politicieni. Iar politicienii 
apart in partidelor politice. Prin urmare, demo-
crat ia este legata  de partidele politice, iar cei ca-
re sunt ales i primesc cele mai multe voturi, ocu-
pa  locuri î n Parlament, voteaza  legi, par impor-
tant i.  

Ei bine, democrat ia este s i despre oameni. Este 
despre noi tot i conviet uind, î mpa rt ind lumea s i 
asuma ndu-ne responsabilitatea pentru asta.  

Pe ma sura  ce lumea devine mai tribala  s i mai 
polarizata , iar dezbaterea politica  devine mai 
superficiala , nu este surprinza tor ca  din ce î n ce 
mai mult i oameni se satura  de politicieni, de lup-
tele lor interne, de tendint a  lor de a pune parti-
dul mai presus de nat iune. Şe satura  de negli-
jent a pe care aces tia o au vis-a-vis de interesul 
ceta t enilor. Şe satura  de corupt ia lor morala  s i/
sau pecuniara . De satura  de dominat ia lor, de 
neglijent a lor s i de egoul lor.  

Ş i î n timp ce atent ia tuturor tinde sa  fie focali-
zata  pe cei care î i urmeaza  s i voteaza  fanatici, 
exista  s i un alt aspect global mult mai sensibil. 
Este vorba despre oamenii „obis nuit i” care iau 
lucrurile î n propriile ma ini pentru a fi î n benefi-
ciul bunului public comun. Ei fac acest lucru prin 
intermediul init iativelor individuale, a act iunilor 
locale, a mis ca rilor nat ionale s i a campaniilor 
globale.  

Şa  ne î nt elegem: î n timp ce politicienii se cear-
ta , oamenii obis nuit i formeaza  s i reformeaza  lu-
mea. Fie ca  este vorba despre î ncercarea de a 
opri masacre sau a ada posti refugiat i, fie ca  este 
vorba despre oprirea crimelor s i interzicerea 
armelor, fie ca  este vorba despre cura t irea par-
curilor s i a stra zilor, de solicitarea hranei sigure 
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sau de lupta pentru s anse egale, este povestea 
oamenilor care î s i unesc fort ele, care uita  de dis-
putele dintre ei s i abordeaza  provoca ri comune. 

Tinerii americani ies î n strada  cera nd î ncetarea 
atacurilor armate, anti-brexis tii î ncearca  sa  
opreasca  Brexitul, maghiarii protesteaza  î mpo-
triva politicilor s i act iunilor lui Victor Orban s i 
mult i ceta t eni israelieni cer î ncheierea pa cii cu 
palestinienii. Act iunile acestor oameni devin mai 
mari, mai puternice s i mai ambit ioase.  

Aceste realita t i apar foarte rar î n titlurile ziare-
lor, iar daca  se î nta mpla  acest lucru, sunt imediat 
î nlocuite de ca tre voci virulente s i toxice care 
considera  ca  lumea este un ta ra m al unei nes-
fa rs ite competit ii. Cei ra i ajung î n titlurile ziare-
lor s i î s i zdrobesc adversarii prin intermediul 
canalelor sociale. Ura s i prejudecata primesc 
atent ia tuturor. Dar, realitatea din lumea de as-
ta zi nu se refera  doar la cei care insulta  s i ofen-
seaza . Realitatea prezenta  se refera  s i la o conec-
tivitate constructiva  a oamenilor care lasa  la o 
parte diferent ele dintre ei s i durerile proprii 
pentru a-s i uni ma inile î n sperant a unei schim-
ba ri pozitive.  

Şa  ne î nt elegem: î n timp ce politicienii se cear-
ta , oamenii obis nuit i formeaza  s i reformeaza  lu-
mea. 

Asemenea ca î n „En Marche” din Frant a, unele 
mis ca ri au leaderi. Dar majoritatea acestor 
mis ca ri sunt amorfe, î mpra s tiate, volatile s i fa ra  
leader. Unele au o existent a  scurta , altele una 
mai lunga .  

Cu sigurant a  mis ca rile spontane nu pot î nlocui 
partidele politice bine organizate. Cu toate aces-
tea, ele sunt necesrae pentru a construi s i a 
ment ine societa t i deschise s i inclusive, pentru a 
t ine politicienii cu picioarele pe pa ma nt, pentru 
a nominaliza s i a atrage atent ia, pentru a 
ment ine politica la un anumit nivel de cura t enie 
s i pentru a determina schimbarea constructiva . 
Uneori, vocile lor sunt acoperite de voci mai pu-
ternice. Uneori – as a cum este mis carea #MeToo 
– ele pot transforma comportamente.  

As a cum este cazul jurnalismului autentic s i in-
dependent, campaniile politice s i sociale sunt 
extrem de importante pentru supraviet uirea de-

mocrat iei. Nu este deci surprinza tor ca  î n state 
precum Ungaria, Polonia, Turcia s i Rusia, atacu-
rile mediatice s i demonizarea organizat iilor soci-
eta t ii civile sunt ma rci ale autocrat ilor s i ale neli-
beralilor.    

Afla ndu-se pe un teren sensibil, UE nu se mai 
poate bizui pe partidele politice pentru promo-
varea liberta t ii s i a democrat iei, nici pe plan in-
tern, nici pe plan extern. As a cum demonstreaza  
inclinat ia Partidului Popular European ca tre Or-
ban, es ecul Partidului Republican de a guverna 
prin Trump, dezbaterile partidelor politice î n 
lega tura  cu Brexitul sau lipsa unei solut ii negoci-
ate pentru Catalonia, nu ne mai putem baza pe 
politicieni ca nd vine vorba despre interesul 
nat ional sau public.   

UE nu se mai poate bizui pe partidele politice 
pentru promovarea liberta t ii s i a democrat iei.  

Daca  UE este serioasa  î n privint a reî nnoirii de-
mocrat iei ata t la nivel european, ca t s i global, ea 
trebuie sa  se angajeze mai serios cu actori nesta-
tali, inclusiv autorita t i locale s i regionale, oameni 
de afaceri, lideri de sindicate s i student i, grupuri 
de femei s i reprezentant i ai minorita t ilor etnice 
s ii religioase. 

Aceste discut ii nu mai pot ra ma ne la nivelul de 
simplu ritual, ele sunt obligatorii. Şprijinul finan-
ciar s i moral acordat grupurilor pro-democratice 
de la nivel nat ional sau internat ional ar trebui 
dublat. Comisarii europeni s i membrii Parlamen-
tului European trebuie sa  pa ra sesca  zona lor de 
confort s i sa  î nceapa  lupta cu cei ra i.  

Discursurile s i scurtele aparit ii la conferint e sau 
convent ii nu mai sunt suficiente. Ava nd î n vede-
re apropierea alegerilor pentru Parlamentul Eu-
ropean, schimbarea regulilor UE cu privire la an-
gajamentul public este de necesitate imediata . 
Este momentul sa  devenim personali s i sa  stabi-
lim lega turi emot ioanle.  

Da, oamenii sunt sedus i de populis tii de pretu-
tindeni. Dar, mult mai mult i oameni fac eforturi 
pentru a î mpiedica lumea sa  ajunga  la disperare. 
Ei sunt cei care merita  sprijinul s i atent ia noas-
tra .   
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Publicat iniţial de Prietenii Europei, 
www.friendsofeurope.org, şi republicat prin ama-
bilitatea autorului.  

Declarat ia Asociat iei pentru Ş tiint e Politice din 
Armenia: Este momentul sa  ga ndim limpede. 
Asociat ia pentru Ş tiint e Politice din Armenia î s i 
exprima  profunda preocupare cu privire la eve-
nimentele care au loc î n prezent î n Armenia. Ata-
cul din data de 20 aprilie asupra mas inii de ser-
viciu a Ministrului Apa ra rii, desfa s urat î n timpul 
î ndatoririlor de serviciu, reprezinta  o dovada  
clara  a faptului ca  actuala situat ie amenint a  sta-
talitatea Armeniei, care se afla  de facto î n con-
dit ii de ra zboi, s i poate crea condit ii pentru mul-
tiple ingerint e externe da una toare. Chema rile la 
î nalta  tra dare pentru beneficii financiare sunt 
deosebit de periculoase. Asociat ia pentru s tiint e 
Politice din Armenia, o organizat ie care reunes te 
profesionis ti din domeniul s tiint elor politice, es-
te î ngrijorata  de polarizarea s i ada ncirea con-
frunta rii de la nivelul societa t ii.  Interesul nat io-
nal ar trebui sa  primeze î n fat a intereselor politi-
ce. Asociat ia pentru Ş tiint e Politice din Armenia 
solicita  î nceperea negocierilor fa ra  pre-condit ii 
s i î s i ofera  sprijinul profesional.  

În numele Consiliului Asociaţiei pentru Şti-
inţe Politice din Armenia, Președinte Onorific 
al Asociaţiei, Doctor în Ştiinţe Politice, Profe-
sor, General-locotenent Hayk Kotanjian.  

 

Nora T. KALINSKIJ 

Spre deosebire de revoluția 
din Ucraina, chiar și guvernul 

interimar din Armenia va înclina către Rusia  

Au fost necesare mai put in de doua  sa pta ma ni 
de proteste pentru ca Prim-Ministrul armean 
Şerzh Şargsyan, fostul pres edinte al t a rii cu doua  
mandate care spunea ca  nu va ocupa funct ia de 
premier, sa  renunt e la funct ie. Liderul protesta-
tarilor de sa pta ma na trecuta  a vorbit despre o 
„revolut ie de catifea”, fa ca nd referint a  la revo-
lut iile colorate pro-democratice de la î nceputul 
anilor 2000 care au avut loc î n fosta Uniune Şo-
vietica  s i Balcani. Dar aceasta nu a fost o revo-
lut ie colorata . Revolut iile colorate au scos statele 
î n care au avut loc aceste evolut ii de pe orbita 
Rusiei. Armenia î nsa  nu are opt iunea aceasta.  

 

Limitele occidentului   

I n cazul revolut iilor colorate din trecut, Occi-
dentul a oferit sprijin indirect protestatarilor 
prin intermediul organizat iilor neguvernamen-
tale. Cu toate acestea, nu exista  dovezi clare cu 
privire la sprijinul financiar direct sau de alta  
natura  materiala  al Ştatelor Unite sau al altor 
state europene acordat protestelor din Armenia. 
De fapt, nici un guvern occidental nici ma car nu l
-a criticat pe Şargsyan sau pe guvernul pe care 
acesta l-a condus. Un numa r redus de ONG-uri 
sprijinite financiar de Occident au semnat o pe-
tit ie î n sprijinul protestelor, dar acest lucru nu 
sugereaza  iminent a unor transforma ri politice 
critice.  

Dar, chiar daca  este put in probabil ca protestele 
sa  fi fost conduse din exterior, nu î nseamna  ca  
puterile externe nu pot profita de ele. Daca  re-
voltele din Armenia continua  – posibil cu ajuto-
rul Occidentului – vecinul Azerbaidjan poate fi 
tentat sa  profite de asemenea. Ambele state ocu-
pa  un loc vulnerabil î n Caucazul de Şud, fiind si-
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tuate î n vecina tatea Rusiei, iar instabilitatea de 
acolo ar determina Moscova sa  devieze resurse 
din zonele pe care se focalizeaza  Occidentul, cum 
este Şiria, pentru a restabili controlul asupra 
acestora. Dupa  cum arata  lucrurile î n prezent, 
Occidentul este mult umit de modul î n care se 
desfa s oara  lucrurile. Armenia este un aliat cheie 
al Rusiei î ntr-o zona  tampon de important a  cru-
ciala , astfel ca  Rusia a adoptat deja o pozit ie de-
fensiva .  

Des i Occidentul poate agrava lucrurile, nu poa-
te spera ca Armenia sa  se ala ture taberei occi-
dentale. Opozit ia din Armenia l-a criticat pe 
Şargsyan pentru relat iile sale apropiate cu Rusia, 
dar nu exista  un curent anti-rus puternic î n poli-
tica armeana . Aliant a „Ies irea” sau Yelk, singurul 
partid liberal din Parlament care se opune inte-
gra rii î n Uniunea Economica  Eurasiatica  condu-
sa  de Rusia, are doar noua  locuri din cele 105. 
Acum se va forma un guvern interimar, iar pro-
testatarii solicita  organizarea de noi alegeri. Chi-
ar daca  voturile protestatarilor sla besc conduce-
rea Partidului Republican, noul guvern va urma 
coordonatele politice ale guvernului anterior 
atunci ca nd vine vorba de Rusia. Şpre deosebire 
de revolut ia Euromaidanului din Ucraina din 
2013-2014, unde majoritatea ceta t enilor erau 
pro-occident, î n Armenia chiar s i guvernul inte-
rimar va î nclina ca tre Rusia. Obiectivul Occiden-
tului este acum instabilitatea s i nu schimbarea 
de regim.  

 

Garanțiile Rusiei 

Şituat ia aceasta se datoreaza  faptului ca  nevoile 
economice s i de apa rare ale Armeniei dicteaza  
apropierea de Rusia. Armenia nu are ies ire la 
mare, iar granit ele sale cu Azerbaidjanul s i Tur-
cia sunt î nchise. Are o granit a  de aproximativ 27 
de mile (44 kilometri) la sud cu Iranul s i o gra-
nit a  mult mai mare la nord cu Georgia. I n anul 
2016, 31% din importurile Armeniei au provenit 
din Rusia via Georgia, incluza nd resurse energe-
tice, alimente s i vehicule. Averile multor oligarhi 
din Armenia depind de comert ul cu Rusia s i, as a 
cum se obis nuies te î n multe state fost-sovietice, 
aces tia au destul de multa  putere. Daca  Armenia 
dores te sa  evite o recesiune severa  s i reducerea 

importurilor de energie, alimente sau alte bu-
nuri, relat iile comerciale bune cu Rusia sunt 
obligatorii.  

Rusia protejeaza  Armenia de amenint a rile de 
securitate venite din partea Azerabaidjanului 
sau a Turciei. Armenia este blocata  î ntr-un con-
flict î nghet at cu Azerbaidjanul pentru regiunea 
Nagorno-Karabah s i un numa r de provincii azere 
pe care Armenia le-a ocupat î n timpul ra zboiului 
pentru aceasta  regiune la î nceputul anilor 1990. 
Granit a dintre cele doua  state este o zona  sensi-
bila , cu î nca lca ri zilnice ale acordurilor de î nceta-
re a focului. Rusia ment ine o oarecare stare de 
echilibru î ntre cele doua  pa rt i. Rusia realizeaza  
acest lucru pozit iona ndu-se ca s i principal furni-
zor de armament pentru ambele pa rt i implicate 
î n conflict. Daca  ar izbucni ra zboiul î ntre cele do-
ua  pa rt i, Turcia ar putea interveni î n sprijinul 
Azerbaidjanului. Un astfel de ra zboi ar putea sa  
se extinda  s i la regiunile musulmane ale Rusiei 
din Caucazul de Nord. Un ra zboi î n Caucaz este 
ultimul lucru pe care s i-l dores te Rusia, mai ales 
ca  acum analizeaza  cel mai bun mod de a ra s-
punde atacurilor aeriene conduse de ŞUA î mpo-
triva regimului Assad din Şiria.  

Azerbaidjanul nu are un avantaj militar decisiv 
asupra Armeniei, dar daca  tensiunile din Arme-
nia duc la un haos politic la nivelul superior al 
guvernului, Azerbaidjanul poate î ncerca sa  profi-
te s i sa  recucereasca  o parte din teritoriul 
pierdut î n ra zboiul din 1988-1994. Şituat ia nu 
este ata t de grava  î n Armenia, as a ca  Azerbaidja-
nul as teapta . Dar membrii parlamentului din 
Azerbaidjan sust in protestele din Armenia î n 
sperant a ca  î ndepa rtarea lui Şargsyan va fi ur-
mata  de î ndepa rtarea clanului de politicieni ar-
meni care provin din Nagorno-Karabah, cum es-
te s i Şargsyan. Şrprijinul Azerbaidjanului pentru 
proteste indica  faptul ca  Azerbaidjanul î ncearca  
sa  foloseasca  aceste proteste pentru propriul 
avantaj.  

Amenint area pe care o reprezinta  Turcia pen-
tru Armenia este mai put in directa . Turcia, la fel 
ca s i Rusia, este ocupata  cu Şiria. Dar, chiar daca  
Turcia nu este î n pozit ia de a proteja puterea mi-
litara  din Armenia, Caucazul de Şud este la fel de 
important pentru Turcia cum este pentru Rusia. 
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I n plus, ambit ia s i puterea Turciei sunt î n 
cres tere, ceea ce este î ngrijora tor pentru Arme-
nia. Luna trecuta , Armenia a anulat un acord de 
pace pe care l-a semnat cu Turcia î n anul 2009, 
acuza nd Turcia ca nu face nici un efort pentru a-l 
ratifica. Animozitatea dintre cele doua  state este 
veche de un secol s i î n plus, este mai us or pentru 
Armenia sa  colaboreze cu Rusia – fiind mai de-
parte s i mai put in solicitanta . Baza militara  din 
Gyumri, Armenia, este o garant ie de securitate 
î mpotriva expansiunii Turciei, de care se tem 
armenii. Este de asemenea o garant ie ca  Rusia 
nu va abandona Armenia.  

Armenia va continua apropierea de Rusia ca ta  
vreme nu se vor schimba coordonatele economi-
ce s i de apa rare ale t a rii. Chiar daca  protestele 
nu reprezinta  o revolut ie colorata , ele pot avea 
consecint e serioase. ŞUA, UE, Azerbaidjanul, Ru-
sia s i Turcia au interese proprii î n destinul Ar-
meniei. Mediul politic fragil din Armenia fort ea-
za  Rusia sa  ment ina  o pozit ie puternica  î n acest 
stat s i ofera  posibilitatea unor actori de a î ncerca 
sa  reduca  puterea Rusiei sau chiar de a-s i conso-
lida pozit ia î n Caucaz. Din moment ce Armenia 
se ga ses te la mijlocul tuturor acestor fort e, conti-
nuitatea protestelor reprezinta  o amenint are se-
rioasa  pentru echilibrul politic fragil al Caucazu-
lui de Şud. Cel mai posibil scenariu este ca  î s i vor 
pierde interesul, dar efectele act iunilor lor vor 
persista. Exista  destul de mult explozibil î n acea-
ta  regiune.  

Articol publicat init ial de Geopolitical futures,  
www. geopoliticalfutures.com 

Tassos SYMEONIDES  
(Consilier Academic RIEAS ) 

Copyright: Institutul de 
Cerceta ri pentru Ştudii Euro-
pene s i Americane 
(www.rieas.gr) Publicat la 19 
martie 2018  

Notă: Articolul reflectă opinia autorului şi 
nu î n mod necesar opiniile Institutului de Cerce-
ta ri pentru Ştudii Europene s i Americane 
(RIEAŞ).  

Grecia a ies it dintr-o perioada  de dictatura  mili-
tara  doar î n iulie 1974 pentru a pa s i direct î ntr-
un ciclu politic prelungit de divizare, de politica  
partinica  paralizanta  s i o corupt ie fa ra  prece-
dent. 

Perioada de dupa  1974 a constituit a “patra 
runda ” a conflictului dintre sta nga comunista  s i 
dreapta “blestemata ”1. I n aceasta  a patra runda , 
sta nga a reus it î n sfa rs it sa  ca s tige î n viat a politi-
ca . As a-numit ii “conservatori”, lipsit i de convin-
geri ideologice s i extrem de tema tori sa  nu fie 
perceput i ca “neprogresis ti” dupa  s apte ani de 
dictatura  militara , au î ncercat sa  î nvinga  copiind 
metodele de agitat ie a sta ngii la nivel local dar 
au es uat lamentabil.  

Acest ciclu post-junta a luat sfa rs it î n 2010 cu 
falimentul Greciei schimba nd drastic o 
“democrat ie” de tip us a  rotativa  s i cu punerea 
t a rii la discret ia creditorilor. Planurile de salvare 
succesive elaborate de UE care se bazau pe aus-
teritatea brutala  de inspirat ie germana  au scu-
fundat economia, au distrus clasa de mijloc s i au 
demolat cele doua  principalele partide politice, 
“conservatorii” Noii Democrat ii s i “socialis tii” 
PAŞOK.  

Grecia post-2010 este deseori descrisa  pe buna  
dreptate ca “Grecia de la Weimar” ava nd î n vede-
re situat ia interna  intrata  î ntr-un declin abrupt 
s i continuu din momentul î nceperii crizei. Princi-
palele efecte ale acestei pra bus iri sunt vizibile cu 
ochiul liber:  

 invazia creditorilor a zdruncinat institut iile 
statului, care erau deja slabe s i corupte, fa ca ndu-
le practic nefunct ionale;  

 austeritatea a distrus economia privata  s i a 
sa ra cit milioane de oameni; 

 cascada de directive draconice ale UE/FMI, 
mutilarea veniturilor s i promisiuni ca  vor urma 

1. Cele trei runde anterioare au fost (a) ascensiunea rezistenţei comuniste împotriva ocupaţiei naziste (b) atacul partizanilor comunişti 
ELAS împotriva grupurilor de rezistenţă nationalistă, în 1943-44 şi o tentativă comunistă de lovitură de stat, când germanii au plecat, 
înfrântă în timpul Bătăliei pentru Atena, în decembrie 1944-ianuarie 1945 şi  (c) insurgenţa comunistă vizând răsturnarea guvernului 
grec de după război în  1946-49, care a condus la un conflict care a pus la pământ o ţară deja epuizată.   
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ma suri bugetare s i mai aspre2, au sta rnit o pro-
funda  respingere a “institut iilor” europene s i au 
convins majoritatea oamenilor ca  “nu exista  lu-
mina  la capa tul tunelului;”  

 guvernul grec “… foloses te metode extrem 
de dubioase pentru a crea iluzia unui surplus bu-
getar – iar grecii obis nuit i sunt cei care pla tesc.”3  

 contrar previziunilor, pra bus irea economica  
nu numai ca  nu a afectat ret elele î mpa ma ntenite 
de corupt ie cunoscute printre greci sub numele 
de “interese de cumetrie,” dar le-a oferit s i un 
teren fertil pentru extindere î n continuare s i 
pentru a submina  casanta “democrat ie” greaca . 

I n plus, dezastrul uman al celor 500000 de ti-
neri greci cu studii care s i-au luat bagajele s i au 
plecat pentru a-s i ca uta o soarta  mai buna  î n alta  
parte amenint a  î nsa s i existent a t a rii—din punct 
de vedere demografic, politic s i economic. Cu 
majoritatea segmentului ei de populat ie activa  
aproape plecata , Grecia se transforma  î ntr-o t ara  
a ba tra nilor s i a pensionarilor. Aceasta  situat ie, 
acompaniata  de o veritabila  invazie a unor stra -
ini, î n majoritatea lor musulmani, fa ra  documen-
te, venind din Turcia î nvecinata , se transforma  
î ntr-o catastrofa  nat ionala . 

Mai presus de toate acestea, “Grecia de la Wei-
mar” derapeaza  periculos spre un sta ngism au-
toritar4. Un vot negativ din ianuarie 2015, a per-
mis ŞYRIZA, un grupuscul anarhist radical, care 
era cantonat pe marginile î ndepa rtate ale politi-
cilor partidelor parlamentare, sa  formeze un gu-
vern de coalit ie î n ca rda s ie cu cel mai neobis nuit 
asociat, format iunea ANEL, de extrema  dreapta , 
o derivat ie a conservatorilor partidului traditio-
nal Noua Democrat ie.  

Dupa  o scurta  perioada  î n care a î ncercat sa  sfi-
deze mandarinii de la Bruxelles î n lega tura  cu 
condit iile ucigas e ale planului de salvare, coalit ia 

ŞYRIZA-ANEL (sau ŞYRANEL), a fost zdrobita  s i 
transformata  î n terci politic de dna Merkel î n 
timp ce creditorii s-au gra bit sa  aplice ma suri de 
austeritate care au la sat fa ra  grai chiar pe cei 
mai duri neoliberali totalitari.  

Nu î n mod neas teptat, colaborat ionismul pe fa-
t a  al ŞYRIZA cu creditorii î mpinge ŞYRANEL din 
ce î n ce mai aproape de o umilitoare î nfra ngere 
electorala . Ca ra spuns, primul ministru Alexis 
Tsipras a lansat un demers nu prea voalat de 
manipulare s i subminare a ceea ce a mai ra mas 
din institut iile democratice, astfel î nca t SYRIZA 
și stânga radicală să domine peisajul politic în 
calitate de “baroni”, chiar și după ce vor fi 
confruntaţi cu dezastrul în viitoarele alegeri 
generale5.  

“De-democratizarea” pe furis , sponsorizata  de 
ŞYRIZA, este o amenint are fundamentala  la adre-
sa stabilita t ii interne, deja s chioapa , a Greciei. 
ŞYRIZA cultiva  mentalitatea de  “Hannibal ante 
portas” (inamicul î n fat a port ii), pretinza nd ca  
este fecioara suferinda  de mult timp a democra-
t iei aflata  sub atacul din toate direct iile al sub-
versivilor apart ina nd fostelor regimuri, fie 
“conservatori”, fie “socialis ti.” Pentru a-s i mascu-
liniza ret eta, ŞYRIZA arunca  î n fat a  “va rfuri” pen-
tru a defa ima, a oca rî  s i ataca opozant ii cu acuza-
t ii nefondate de corupt ie, s i  a inunda neî ntre-
rupt auzul public cu modul î n care ŞYRIZA va fi  
“detronata ” de tot i aces ti dus mani ascuns i ai po-
porului care vor aduce sfa rs itul Greciei as a cum 
o s tim6.  

Aflat sub presiune, ŞYRANEL a optat sa  se abt i-
nă deliberat de la aplicarea legii în faţa vio-
lenţelor zilnice ale bandelor anarhiste pentru 
a sta rni teama  s i insecuritate.  “Ştrategii” ŞYRIZA 
spera  ca  ra spa ndirea problemelor ar permite 
partidului lor, care se clatina , sa  ca s tige î ntr-un 
fel mantia singurului actor “credibil” î n ma sura  

2. Atât “vrăjitorii” UE care au elaborat planul de salvare cât şi FMI au vizat în mod nemilos pensile. De la debutul crizei, pensia medie a 
fost diminuată cu 70% şi alte reduceri urmează cu obiectivul final de a arunca pensiile în derizoriu, lăsând sute de mii de bătrâni într-o 
sărăcie abjectă care le pune efectiv viaţa în pericol în numele “raţionalizării politicilor bugetare.”   

3. Themistoklis Sofos, “Kafka in Greece: a struggle against tax bureaucracy” at http://bit.ly/2FCCqaa   

4. Republica originală de la Weimar a fost aproape distrusă ca urmare a subversiunii comuniste însă a fost în mod ironic “salvată”  de 
cel ce a distrus-o până la urmă, Adolf Hitler, cel care a avut grijă să anihileze în cel mai brutal mod  comuniştii.   

5. Sondajele de opinie descoperă în mod rutinier că principalul partid de opoziţie, Noua Democraţie, devansează SYRIZA cu 19-25 punc-
te procentuale.   

6. În mod ironic, acest dezastru a avut loc deja mulţumită “planurilor de salvare” ale UE şi a punerii ţării la licitaţie la preţuri de lichi-
dare.   
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sa  restabileasca  ordinea - pe care ei î ns is i au 
subminat-o deliberat. Este evident ca  ŞYRIZA a 
ales sa  joace acest joc periculos pa na  la capa t. 
Atena este martora zilnica  a unor atacuri anar-
histe violente fa ra  ca cineva sa  fi fost vreodata  
arestat sau acuzat. I n timp ce ŞYRANEL face pro-
misiuni des arte cu privire la “lege s i ordine” s i 
“reorganizarea” modului de aplicare a legii, mi-
nis trii sa i instructeaza  deschis polit ia sa  nu se 
atinga  de bandele care se ada postesc î n ghetoul 
lor  din centrul Atenei, î n care polit ia nu intra , 
pentru a face raiduri, a jefui s i a da foc fa ra  a fi 
molestate. 

Chiar daca  ŞYRIZA va fi î ntr-un fel scoasa  de la 
guvernare, acest lucru nu va schimba mult situa-
t ia actuala . Niciunul dintre partidele parlamenta-
re actuale nu are suficient suport electoral pen-
tru a forma singur  un guvern puternic—iar ŞY-
RIZA, pentru a consolida perspectiva de negu-
vernabilitate, a adoptat o lege electorala  prin ca-
re se introduce reprezentarea proport ionala  
simpla , un sistem care, î ntr-o t ara  cu istoria poli-
tica  a Greciei, aproape ca  garanteaza  instabilita-
te perpetuă prin guverne de coaliţie slabe7.  

I ntrebarea critica  privitoare la cum poate fi 
protejata  securitatea interna  a “Greciei de la We-
imar” devine cu ata t mai stringenta . Orice succe-
sor al ŞYRANEL va fi confruntat cu o sumbra  si-
tuat ie de securitate interna , fa ra  a mai ment iona 
amenint a rile serioase de ra zboi venite din par-
tea Turciei vecine, t ara  care aluneca  spre o dicta-
tura  Islamica . Daca  va exista un guvern viitor de-
cis să rupă cu lunga tradiţie a retoricii goale 
despre securitate și va  renunţa la teame de 
ceea ce stânga ar putea face sau spune pentru 
a proteja “libertăţile populare,” următoarele 
ar trebui să fie obiectivele reformei cu acţiune 
imediată:  

IN PRIMUL RÂND: Desfiint area Polit iei Greciei 
(HELAŞ) s i reintroducerea sistemului francez de 

polit ie format din polit ia oras ului s i o jandarme-
rie paramilitara  î narmata  care a existat pa na  î n 
1984, ca nd socialis tii din PAŞOK au eliminat-o8. 
Noul sistem trebuie sa  prioritizeze (a) un birou 
special de investigat ii î mpotriva bandelor care 
gestioneaza  imigrat ia ilegala  s i traficul de per-
soane, bande care urma resc î nca lcarea frontiere-
lor Greciei (b) o unitate de informat ii care sa  vi-
zeze “activis tii” care vin î n Grecia pentru a sta rni 
probleme pentru minoritatea etnica , pentru a 
promova mis ca ri secesioniste s i pentru a sust ine 
“drepturile” stra inilor fa ra  acte, s i (c) un detas a-
ment special de jandarmerie care sa  patruleze 
frontierele î n stra nsa  colaborare cu Fort ele Ar-
mate care sa  î nlocuiasca  Şerviciul de Protect ie a 
Frontierei, respectiv serviciul civil existent î n 
prezent  (î nfiint at î n 1998). 

ÎN AL DOILEA RÂND: Antiterorismul trebuie 
sa  doba ndeasca  o recunoas tere juridica  proprie, 
î n cooperare cu Departamentul Antiterorist, al 
ca rui mandat sa  fie urma rirea penala  a teroris ti-
lor s i judecarea acestora î n tribunal(e) cu regim 
special. O prioritate egala  trebuie acordata  adop-
ta rii unei legi antiterorism complet noua , cu pro-
ceduri penale de urgent a , separate de prevederi-
le Codului Penal.  

ÎN AL TREILEA RÂND: Birocraticul şi greoiul 
Şerviciu Nat ional de Informat ii (EYP) trebuie 
reorganizat î n mod radical utiliza nd experient a 
t a rilor aliate ale ca ror servicii de informat ii au 
fost deja adaptate ambientului de dupa  11 sep-
tembrie 2001. Accentul trebuie pus pe noile teh-
nologii, pe recrutarea specializata  s i pe solidari-
tatea unui spirit de echipa  care sa  respinga  mes-
chinele certuri politice interne de natura  partini-
ca . 

ÎN AL PATRULEA RÂND: Un Plan Ştrategic Na-
t ional de Act iune (NŞAP) trebuie creat pentru a 
articula în detaliu obiectivele securităţii naţi-
onale, metodele cu care acestea pot fi atinse s i 

7. Sistemul fracturat al partidelor politice din Grecia nu se va însănătoşi prea curând având în vedere “monitorizarea” exercitată de 
creditori şi a ceea ce par a fi solicitări perpetue pentru “reforme” suplimentare care vor continua mult în viitorul îndepărtat. În prezent, 
SYRIZA şi creditorii sunt extrem de ocupaţi cu fabricarea unei fake story privind “revenirea economică de succes” pentru a reconecta 
economia devastată a Greciei la pieţe. Este aproape cert că Grecia va fi supusă unei placări dure şi prelungite din care nu-şi va putea 
reveni fără infuzii financiare suplimentare (“amortizoare pentru stabilitate”) şi noi linii europene de credit. Cu toate acestea, este im-
probabil ca liniile de credit să fie acordate având în vedere insistenţele “partenerilor” UE din nord care vor să se descotorosească de 
problemele Greciei.   

8. Acţiunea PASOK a fost un gest de răzbunare împotriva Jandarmeriei Regale (ulterior Elene) pentru rolul acesteia în suprimarea co-
munismului intern şi în luptele împotriva insurgenţilor comunişti din timpul tentativei acestora de a prelua puterea în 1946-49.   
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direct iile culegerii s i analizei informat iilor. NŞAP 
trebuie de asemenea sa  stabileasca  reguli de ex-
tindere a interact iunii cu ministerele, cu mass 
media s i cu media sociale.  

ÎN AL CINCILEA RÂND: Perfecţionarea resur-
sei umane trebuie sa  fie î n sarcina unei academii 
nat ionale de informat ii la nivel universitar sepa-
rate de modelul actual osificat al diverselor cole-
gii apart ina nd diferitelor servicii ale fort elor ar-
mate. Un interserviciu al Academiei Nat ionale de 
Informaţii & Securitate Naţională trebuie să 
beneficieze de personal profesoral calificat s i sa  
furnizeze cursuri intensive î n conformitate cu  
programa urmata  î n institut iile similare din t a ri-
le aliate. Cursant ii academiei trebuie sa  fie eligi-
bili pentru prega tire ulterioara  î n stra ina tate s i 
pentru oportunita t i de a participa la programe 
educat ionale speciale î n calitate de cursant i ob-
servatori invitat i î n t a rile aliate.  

Grecia postbelica  a confundat î n mare parte co-
lectarea s i analiza informat iilor cu polit ia inter-
na . I n perioada post-junta, “reforma” a î mpins 
sistemul î n cealalta  extrema  prin “demo-
cratizarea” care a paralizat ata t serviciile de in-
format ii ca t s i polit ia prin intermediul monstru-
ozita t ii notorii a birocrat iei guvernului grec, ma-
fiei subversive a sectorului public s i manipula rii 
partinice. 

Dacă succesorii SYRIZA cedează acelorași 
tentaţii, Grecia va fi victima unor dezastre pa-
ralizante. Ce urmează a se constata, prin ur-
mare, este dacă politicienii greci vor reuși să 
evite Hidra din Lerna a ceea ce grecii sunt 
mândri să denumească “particularitatea Gre-
ciei” în ceea ce privește manierele sociale și 
comportamentul politic. Așa cum Hercule a 
găsit calea de a ucide Hidra, politicienii greci 
trebuie să încerce același lucru. Dacă eșuează, 
sunt speranţe infime ca “particulitatea Greci-
ei” să fie oprită de la demolarea definitivă a 
casei.  

Joseph H. CHUNG  

Unul dintre cele mai 
neas teptate evenimente care 
au avut loc î n perioada Jocu-
rilor Olimpice de la Pyeon-
gChang a fost remarcabila 
manevra  diplomatica  a celor 
trei staruri: Moon Jae-in, Kim 

Jong-un s i Donald Trump. 

Moon Jae-in l-a convins pe Kim Jong-un sa  tri-
mita  o delegat ie numeroasa  la PyeongChang î n 
spiritul ideii ca  t ara sa nu este condusa  de un 
personaj irat ional.  

Kim Jong-un a afirmat î n fat a lumii ca  el dores te 
pace.  

Trump a afirmat ca  el nu este Obama s i ca  aces-
ta nu a luat ma suri pentru a solut iona criza nu-
cleara  din Coreea de Nord.  

I n plus, „cele trei staruri” au stabilit ma sura is-
torica  de a organiza doua  î nta lniri istorice: î nta l-
nirea dintre cele doua  state coreene s i î nta lnirea 
dintre ŞUA s i Coreea de Nord.   

Ideea este minunata , dar care poate fi rezultatul 
acestor doua  summituri? Un lucru este clar: fie-
care dintre cele trei staruri pare a avea sperant e 
s i as tepta ri diferite. Indiferent de acestea, aceste 
summituri trebuie sa  aduca  pace î n Peninsula 
Coreea s i sa  puna  capa t celor s aptezeci de ani de 
incertitudini, securitate fragila , teama  s i tensiu-
ne inutile.  

I nta lnirile de la PyeongChang 

Este posibil ca Olimpiada de la PyeongChang sa  
fi scris o pagina  noua  î n istoria moderna  a diplo-
mat iei globale. Lumea se as tepta la cel mai ra u 
scenariu posibil al unui ra zboi al lui Trump î m-
potriva lui Kim Jong-un s i î nsa s i reus ita Olimpia-
dei era pusa  la î ndoiala . Ra zboiul nu s i-a ara tat 
dint ii, cel put in nu deocamdata , iar tinerii lumii 
au concurat, fraternizat, au î mpa rt it victoria s i 
au demonstrat prietenie sincera  atunci ca nd au 
fost î nfra nt i. Da, PyeongChang a fost un succes ca 
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s i eveniment sportiv.  

Dar, a mai existat ceva. Am fost cu tot ii impresi-
onat i de ta cuta, eleganta s i demna diplomat ie a 
lui Kim Yo-Jong, sora lui Kim Jong-un; am fost cu 
tot ii impresionat i de efortul onest al echipei de 
kockey Coreea de Nord-Coreea de Şud, care au 
fa cut echipa  î n armonie î n ciuda celor s aptezeci 
de ani de separare ideologica . Performant a deo-
sebita  a grupului muzical nord-corean ne-a fa cut 
sa  ne î ntreba m cum este posibil ca un stat aflat 
sub o constanta  amenint are din exterior s i a 
unor sanct iuni inumane sa  poata  crea o aseme-
nea echipa .  

I n plus, PyeongChang a oferit o arena  diploma-
tica  pe care toate cele trei staruri au act ionat bi-
ne. Moon Jae-in a luat init iativa, î n urma consul-
ta rii cu Trump, de a invita urias a delegat ie a Co-
reei de Nord la PyeongChang s i a reus it sa  stabi-
leasca  un climat de pace. La ra ndul sa u, Kim Jong
-un l-a î nvitat la î nceputul lunii martie pe trimi-
sul special al lui MoonJae-in la PyeongChang, iar 
Moon Jae-in a fost invitat la o î nta lnire cu Kim la 
finalul lunii aprilie.  

Acelas i trimis a mers apoi la Washington s i i-a 
comunicat lui Trump dorint a lui Kim Jong-un de 
a se î nta lni cu Trump, acesta din urma  accepta nd 
invitat ia. Trump a sugerat finalul lunii mai pen-
tru aceasta  î nta lnire. Aceasta  evolut ie a diplo-
mat iei este ata t de neas teptata  s i de dramatica  
î nca t î ntreaga lume – sincer vorbind – a amet it 
put in.   

Un alt eveniment surprinza tor a fost react ia lui 
Xi Jinping s i a lui Abe. Ambii au salutat cele doua  
reuniuni s i s i-au sust inut interesele, evoca nd ro-
lul pe care l-au avut î n aplicarea sanct iunilor in-
ternat ionale î mpotriva lui Kim Jong-un.  

Este de la sine î nt eles ca  ne dorim cu tot ii reuni-
uni de succes. Dar nu suntem siguri care va fi re-
zultatul acestor reuniuni. Totus i, ne putem per-
mite sa  ba nuim care sunt motivele pe care le au 
fiecare dintre actorii implicat i. Daca  cunoas tem 
motivat ia starurilor, avem o idee s i despre rezul-
tatele acestor reuniuni.  

Care sunt motivele care au determinat transfor-
marea lui Kim Jong-un dintr-un ra zboinic necu-
getat î ntr-un om al pa cii? Ce spera  Trump sa  

obt ina ? Ce l-a motivat pe Moon Jae-in sa  devina  
liant î ntre Donald Trump s i Kim Jong-un? 

De ce aceste î nta lniri? 

Prof. Anis Bajrektarevic sust inea ca  „nas terea 
Coreei unite ar î nsemna sfa rs itul supremat iei 
Ştatelor Unite î n Pacific”. Este o eventuala  reuni-
ficare un macaz geopolitic? Este cu adeva rat as a? 

Şa  î ncepem cu Kim Jong-un. Decizia sa de face 
pace cu ŞUA s i cu aliat ii sa i poate fi explicata  
prin prisma factorilor interni, precum s i a celor 
externi. Factorii interni includ urma toarele as-
pecte. I n primul ra nd, dupa  lansarea rachetei 
ICBM Hwasung-15 î n luna noiembrie a anului 
trecut, ajunga nd la 15.000 de kilometri, regimul 
Juche pare a considera ca  poate descuraja atacu-
rile nucleare ale ŞUA, cel put in asta a afirmat 
Kim Jong-un î n cadrul discursului sa u cu ocazia 
Anului Nou.  

I n al doilea ra nd, î ncheierea cu succes a progra-
melor nucleare a consolidat conducerea lui Kim 
Jong-un, ceea ce a asigurat coeziune sociala  s i 
stabilitate politica  la nivel intern.  

I n al treilea ra nd, dezvoltarea piet elor private s i 
î nmult irea telefoanelor mobile care le-a permis 
nord-coreenilor sa  aiba  acces la lumea externa  i-
a fa cut pe aces tia sa  fie mai deschis i s i mai dori-
tori de dezvoltare economica  s i pace. Este foarte 
probabil ca Kim Jong-un sa  cunoasca  aceasta  
realitate, precum s i faptul ca  ea poate pune î n 
pericol supraviet uirea regimului Juche. Cu toate 
acestea, ta na rul leader considera  ca  leadershipul 
sa u este suficient de puternic pentru a asigura 
supraviet uirea regimului.  

Pe de alta  parte, exista  s i ca t iva factori externi 
pentru dorint a lui Kim Jong-un pentru pace. I n 
primul ra nd, intensificarea amenint a rilor nu-
cleare s i nenuma ratele sanct iuni au fost cu sigu-
rant a  un factor important î n decizia lui Kim. Pa -
na  î n prezent, Coreea de Nord a redus cu succes 
efectul da una tor al sanct iunilor, î n principal prin 
intermediul unei ret ele ascunse de comert  s i 
prin aparit ia piet ei private, precum s i prin ajuto-
rul acordat de China.  

Şituat ia este diferita  acum. Dupa  instalarea lui 
Trump la Washington, amenint a rile nucleare s-
au accentuat, iar efectele sanct iunilor s-au agra-
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vat, mai ales dupa  ce China s-a ala turat sanct iu-
nilor internat ionale aplicate Coreei de Nord. I n 
aceasta  situat ie, Coreea de Nord a considerat ca  
pacea cu ŞUA s i cu aliat ii acesteia este singura 
metoda  prin care se poate salva regimul.  

Un alt factor extern î l constituie schimbarea de 
regim din Coreea de Şud. Pentru o perioada  de 
zece ani (2008-2017), Coreea de Şud a fost gu-
vernata  de ca tre pres edint i conservatori, Lee 
Myung-bak (2008-2013) s i Park Geun-hye (2013
-2017). Ambii sunt acum la î nchisoare pentru 
mita , corupt ie s i abuz de putere.  

Una dintre caracteristicile principale ale guver-
nelor conservatoare este cultul anti-nord-
corean. Aceasta  atitudine este part ial explicata  
prin istoria colonialista . Guvernul conservator al 
Coreei de Şud a fost creat î n anul 1948 de ca tre 
coreenii care au activat, ca s i î nalt i lucra tori ci-
vili, sub guvernul colonial japonez, colabora nd la 
torturarea s i uciderea patriot ilor care au luptat 
î mpotriva Japoniei.  

Pe de alta  parte, guvernul nord-corean a fost 
î nfiint at de ca tre Kim Il-sung s i de ca tre patriot i. 
Astfel, chiar de la î nceputul erei de dupa  cel de-al 
Doilea Ra zboi Mondial a existat un sentiment 
profund de furie s i ostilitate î ntre guvernul con-
servator din sud s i leaderii nord-coreeni.  

Şituat ia aceasta a dus la rezultate grave. I n pri-
mul ra nd, guvernele conservatoare care au con-
dus Coreea de Şud pentru s aizeci de ani din cei 
s aptezeci de dupa  1948, au creat o situat ie î n ca-
re relat iile dintre coreeni erau dominate de osti-
litate reciproca , suspiciune, neî ncredere s i, mai 
presus de toate, de tensiune. I n al doilea ra nd, 
guvernele conservatoare au utilizat tensiunile 
dintre coreeni drept instrument î n campaniile 
electorale.  

Guvernele conservatoare, creau adesea, î nainte 
de alegeri, un climat de teama , prin fabricarea 
unor conflicte armate î ntre coreeni sau prin zvo-
nuri false, astfel î nca t voturile sa  mearga  la con-
servatori, care pretindeau ca  sunt cea mai buna  
garant ie de „securitate”, iar coreenii de sud sunt 
foarte sensibili la problemele legate de securita-
te. Acest fenomen este numit „va ntul de vest Bo-
ok-Poong”.  

Guvernul liberal al lui Moon Jae-in a preluat pu-
terea î n 2017. Şa  ne amintim ca  Moon a fost unul 
dintre principalii artizani ai „Politicii Ra sa ritului 
de Şoare” timp de zece ani, din 1998 pa na  î n 
2008. Revenirea guvernului liberal sub conduce-
rea lui Moon ar putea reprezenta o cauza  pentru 
schimbarea percept iei pe care o avea Kim Jong-
un vis-a-vis de relat iile dintre coreeni.  

Ta na rul leader Juche s tie ca  poate avea î ncrede-
re î n Moon Jae-in s i este posibil ca acest lucru sa  
fi contribuit la decizia sa de a organiza o reuniu-
ne î ntre cele doua  state s i chiar s i reuniunea 
Washington-Phenian. Şe pare ca  Kim Jong-un se 
bazeaza  pe rolul de mediator al lui Moon Jae-in 
pentru succesul î nta lnirii dintre Trump s i Kim.  

Şa  vorbim acum despre Donald Trump. Exista  
probabil s i aici factori externi s i interni care l-au 
determinat pe Trump sa  ia î n considerare o î n-
ta lnire cu Kim Jong-un. La nivel intern, scandalul 
„Rusia-gate”, scandalul sexual s i popularitatea 
sca zuta  ar fi putut sa  î l determine pe Trump sa  
foloseasca  o î nta lnire î ntre ŞUA s i Coreea de 
Nord ca s i mijloc de a devia atent ia publica  de la 
problemele interne. I n plus, Trump a promis î n 
campania electorala  sa  ia ma suri î n cazul Coreei 
de Nord, un lucru pe care pres edint ii anteriori, 
î ndeosebi Obama, nu l-au fa cut. I nta lnirea cu ta -
na rul leader Juche poate reprezenta î ndeplinirea 
unei promisiuni electorale.  

Factorul extern care probabil l-a motivat pe 
Trump sa  vorbeasca  cu Kim Jong-un este per-
cept ia sa cu privire la î ngra direa Chinei. China 
devine din ce î n ce mai puternica ; Rusia dezvolta  
noi armamente, inclusiv drone subacvatice pu-
ternice s i rapide. Mai mult, ata t Xi Jinping, ca t s i 
Vladimir Putin vor conduce China, respectiv Ru-
sia, pentru o foarte lunga  perioada  de timp, pro-
babil pe viat a .  

Este posibil ca acesta sa  fi fost motivul pentru 
care Trump a reexaminat relat iile Washingtonu-
lui cu Phenianul s i a decis sa  rezolve problema 
cu Coreea de Nord o data  pentru totdeauna, as-
tfel î nca t sa  poata  aloca mai multe resurse stra-
tegiei pentru î ngra direa Chinei.  

I n ce î l prives te pe Moon Jae-in, exista  mai mul-
te motive care l-ar fi putut determina sa  ia aceste 
init iative diplomatice. I n primul ra nd, Moon este 



 

31 

Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018                                                                                      www.ingepo.ro 

cons tient ca  t ara sa a devenit colonie japoneza  
datorita  separa rii leaderilor coreeni î n pro-
japonezi, pro-chinezi s i pro-rus i. Coreea a fost s i 
este î n continuare î nconjurata  de gigant i militari 
care î ncearca  sa  foloseasca  Peninsula Coreea 
pentru a-s i promova propriile interese.  

Reunificarea sau cel put in cooperarea reciproca  
î ntre nord s i sud s i eforturile comune de a abor-
da intervent iile externe sunt foarte importnate 
pentru Moon. Acest aspect a fost adesea adus î n 
atent ie de Profesorul Michel Chossudovsky, care 
a sugerat chiar s i un tratat de pace î ntre nord s i 
sud.  

I n al doilea ra nd, unul dintre motivele care stau 
la baza unui FDI redus î n Coreea de Şud este ten-
siunea î ntre Coreea de Nord s i Coreea de Şud. 
Moon spera  ca  prin intermediul acestor î nta lniri 
va reduce tensiunea î ntre cele doua  state s i va 
spori investit iile stra ine î n Coreea de Şud. I n al 
treilea ra nd, Economia Coreei de Şud a ajuns la 
un nivel de maturitate s i s i-a epuizat potent ialul 
de cres tere, Şeulul are nevoie de o noua  granit a  
economica  pentru a se dezvolta î n continuare, 
iar Coreea de Nord poate oferi aceasta  perspecti-
va  economica .  

Ce putem as tepta de la aceste î nta lniri?  

Prin urmare, toate cele trei nat iuni au motive 
foarte bine î ntemeiate pentru a se angaja î n dia-
log. I ntrebarea interesanta  este:”Care vor fi re-
zultatele acestor î nta lniri?”, „La ce sa  se as tepte 
cele trei state de la aceste î nta lniri, î n cazul î n 
care vor fi unele reus ite?” 

Reuniunea Nord-Şud va avea loc î n data de 27 
aprilie. Principala tema  de la aceasta  î nta lnire va 
fi prega tirea î nta lnirii dintre Trump s i Kim, care 
este planificata  pentru sfa rs itul lunii mai sau î n-
ceputul lunii iunie.  

Ceea ce dores te Trump este denuclearizarea 
completa  s i imediata , ceea ce î nseamna  distruge-
rea imediata  s i completa  a armelor nucleare. Pe 
de alta  parte, Kim pare a fi dispus sa  denucleari-
zeze treptat. Pozit ia lui Kim este la fel de ferma  
ca s i a lui Trump. Buna oara , daca  se î nta lnesc 
fa ra  a avea un compromis negociat anterior, î n-
ta lnirea ar putea fi un es ec total, iar criza nuclea-
ra  poate deveni chiar mai riscanta  s i mai pericu-

loasa .  

I n aceasta  situat ie, cineva ar trebui sa  joace ro-
lul de mediator î n negocierea dintre Trump s i 
Kim. Moon Jae-in, Pres edinte al Coreei de Şud, 
este singura persoana  care poate juca acest rol 
î n mod eficient, datorita  remarcabilei s i sincerei 
sale diplomat ii, pe care a demonstrat-o la Olim-
piada de la PyeongChang. Moon este singura 
persoana  care beneficiaza  ata t de î ncrederea lui 
Trump, ca t s i a lui Kim Jong-un.  

Şe pare ca  au existat discut ii intense î ntre Pom-
peo, fost director al CIA (î n prezent Şecretar de 
Ştat) s i Şuh Hoon, director al CIA din Coreea de 
Şud (Şerviciul Nat ional de Informat ii) s i î ntre 
Chung Eui-yong, s eful Consiliului Nat ional de Şe-
curitate din Coreea s i John Bolten, care a fost nu-
mit consilierul pe probleme de securitate al lui 
Trump. Nu se cunoas te rezultatul acestor con-
tacte s i î nta lniri. Cu toate acestea, un lucru este 
cert: daca  nu exista  compromis, nu are rost ca 
î nta lnirea dintre Trump s i Kim sa  aiba  loc.  

Chiar s i daca  Trump s i Kim ajung la un acord cu 
privire la denuclearizare, cont inutul s i tempori-
zarea acestuia depind de beneficiile pe care le 
solicita  Kim s i de cele pe care Trump este dispus 
sa  le ofere. Şe pare ca  cererea Coreei de Nord 
consta  î n: scoaterea mijloacelor nucleare din Pe-
ninsula Coreea, suspendarea amenint a rilor nu-
clare ale ŞUA, ridicarea sanct iunilor aplicate Co-
reei de Nord, semnarea unui tratat de pace s i 
stabilirea de relat ii diplomatice bilaterale nor-
male. Nu se s tie daca  Trump va fi de acord cu 
aceste solicita ri.  

Cu toate acestea, este posibil ca Trump sa  ac-
cepte unele dintre aceste solicita ri din doua  mo-
tive: 

I n primul ra nd, Coreea de Nord nu va cere re-
tragerea trupelor ŞUA din Coreea de Şud, ceea ce 
î nseamna  ca  Washingtonul poate sa  î s i continue 
strategia de î ngra dire a Chinei.  

I n al doilea ra nd, este posibil ca Washingtonul 
sa  î ncerce sa  î s i apropie Coreea de Nord prin in-
termediul relat iior diplomatice normale s i a coo-
pera rii comerciale s i economice. I n acest caz, Co-
reea de Nord nu va mai fi zona  de tampon efecti-
va  pentru China.  
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Cu alte cuvinte, procesul de denuclearizare al 
Coreei de Nord poate deveni o variabila  impor-
tanta  î n dinamica cino-americana  a capcanei lui 
Tucidide. Denuclearizarea peninsulei coreene nu 
î nseamna  ca  î n regiune nu va mai exista perico-
lul unui ra zboi din moment ce ŞUA î s i ment ine 
ambit ia de a domina China î n loc sa  coopereze 
pentru prosperitate s i securitate globala .  

* 

Profesorul Joseph H. Chung predă economie 
în Canada și Coreea și este consultant pentru 
mai multe agenții guvernamentale sau publi-
ce, inclusiv pentru Biroul de Planificare Eco-
nomică din Coreea și pentru Consiliul Prezi-
dențial pentru Unificarea Coreei. În prezent 
este co-director al Observatorului pentru 
Asia de Est din cadrul Universității Quebec-
Campusul Montreal. Proiectele sale de cerce-
tare sunt centrate pe problemele Coreei.  

O versiune anterioară a textului ”Există în sfârșit 
„un regim de pace permanent” al Peninsulei 
Coreene?” a apărut în „Global Research”.  

Dr. Simion COSTEA1 

 "Ce vrea Rusia?"  a fost titlul unei conferinţe 
incitante organizata  the think-tank-ul Consiliul 
European pentru Relat ii Externe (CERE) la 28 
martie 2018 la Bruxelles pentru a discuta scopu-
rile strategice ale Rusiei s i modalita t ile î n care 
Europa poate riposta2. 

Vorbitori: 

 Kadri Liik, Cerceta tor Politic Asociat, CERE 
Londra; 

 Nicu Popescu, Analist Asociat, Institutul Eu-
ropean pentru Ştudii de Şecuritate(EUIŞŞ), Paris; 

 Dmitry Şuslov, Director de Program, Clubul 
de Discut ie Valdai3; 

 Nathalie Tocci, Director, Institutul de Afa-
ceri Internat ionale, Roma; 

 Moderator Fredrik Wesslau, Director, Pro-
gramul Europa Extinsa , CERE. 

Fredrik Wesslau a iniţiat discuţiile spunând 
ca  definirea Rusiei drept o ”sfidare” la adresa 
Occidentului a devenit ga ndire convent ionala . 
Rusia pare sa  creeze obstacole Occidentului î n 
toate domeniile politice s i î n multe arii geografi-
ce – inclusiv, î n ultimii ani, prin amestecul î n tre-
burile interne ale t a rilor europene s i ŞUA. Otra -
virea lui Şergei Şkripal s i a fiicei acestuia poate fi 
cea mai recenta  manifestare a acestei probleme.  
Dar  natura acestei  sfida ri nu este clara . Ce vrea 
Rusia și de ce? Ce mijloace utilizează? Cât de 
bine își conectează tacticile sale de strategie 
și își coordonează activitățile? Şi, în final, ca-
re sunt modalitățile corecte de riposte ale 
Europei? 

I n momentul î n care intra m î n cel de al patrulea 
mandat al lui Putin – poate ultimul sa u mandat - 
CERE a prega tit un Audit al Puterii UE-Rusia care 
sust ine ca  sfidarea Rusiei la adresa Europei este 
globală ca întindere și are o natură normati-
vă. Rusia vrea să demonteze multe dintre as-
pectele de baza  la ordinii europene de dupa  Ra z-
boiul Rece. Riposta Europei trebuie, cu toate 

1. Conferenţiar univ. dr. – Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mures. Avertisment: Opiniile exprimate în acest articol aparţin lui 
Simion Costea şi nu reflectă poziţiile niciunei instituţii cu care acesta lucrează sau colaborează.  

2. http://www.ecfr.eu/events/event/what_does_russia_want  

3. Clubul de Discuţie Valdai este un think-tank cu sediul la Moscova infiinţat în 2004.Poartă numele Lacului Valdai aflat în apro-
pierea  Veliky Novgorod, unde a avut loc prima reuniune a Clubului. Think-tank-ul Valdai este strâns legat președintele rus Vladimir 
Putin care s-a întâlnit cu participanţii la reuniunile anuale ale Clubului Valdai încă din momentul fondării acestuia. Printre mulţi alţi 
oficiali de la Kremlin care participă la reuniuni se află Dmitri Medvedev, prim ministru; Serghei Ivanov, Șeful Staffului Biroului Executiv 
Prezidenţial; Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe; Serghei Shoigu, ministrul Apărării şi alţii. Daniel W. Drezner, profesor de 
politici internaţionale la Școala Fletcher de Drept şi Diplomaţie la Universitatea Tufts descrie Valdaiul drept "echivalentul rusesc de cel 
mai înalt rang al Davosului" şi consideră că cel mai valoros element pentru cei care asistă este capacitatea de a determina linia oficială 
a guvernului rus. Marcel H. Van Herpen identifiică în Valdai efortul soft power (puterii subtile) al Kremlinului în slujba scopurilor de 
politică externe ruse în care conducerea  rusă foloseşte conferinţa în încercarea de a (1) câştiga bunăvoinţă din partea unor intelectuali 
occidentali, (2) crearea unor oportunităţi de relaţionare între elitele occidentale şi ruse, şi  (3) "crearea unui teren de testare pentru 
iniţiativele de politică externă ale Kremlinului." Profesori şi academicieni din universităţile şi think-tank-urile majore ale lumii partici-
pă la evenimentele Valdai.   
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acestea, să se concentreze mai puțin pe Rusia 
și mai mult pe Europa însăși – trebuie șă re-
medieze neajunsurile și deficiențele modelu-
lui occidental și, prin aceasta, să reconfirme 
continua viabilitate a Europei ca unul dintre 
inițiatorii cheie de norme în lume. 

Idei majore ale unui expert rus: 

 Expertul rus Dmitry Şuslov a ara tat ca  sigur 
va exista continuitate î n perioada noului mandat 
al lui Putin, dar cu anumite adapta ri tactice. Pu-
tem anticipa o escaladare a confruntării pre-
lungite a Rusiei cu Occidentul.  

 Rusia vrea o ordine multipolară în care 
China și India să înlocuiască normativul ordi-
nii Occidentale.  

 ŞUA a decis î nca  odata  sa  ca s tige s i sa  pro-
moveze o politica  de î ndiguire fat a  de China s i 
Rusia. Politica ŞUA este mai "belicoasa " î n con-
fruntarea cu Rusia s i China. I n opinia expertului 
rus, ŞUA nu admite ca Rusia sa  poata  depa s i or-
dinea mondiala  dominate de America, un fapt ce 
genereaza  confruntare. 

 Rusia va dezvolta mijloace asimetrice pentru 
a descuraja ŞUA. 

 Ştatele Membre EU vor interact iona cu Ru-
sia.  

 ŞUA s i Rusia vor elebora politici mai nuant a-
te î n Ucraina. 

 Dmitry Şuslov a afirmat ca  Rusia nu are cum 
sa  beneficieze de pe urma afacerii Şkripal. De ea 
beneficiaza  Regatul Unit, ŞUA s i Ucraina. Este o 
provocare a acestor trei puteri pentru a reunifica 
Occidentul î mpotriva Rusiei este de pa rere 
Dmitry Şuslov. Nicu Popescu a exprimat o opinie 
diferita : cazul Şkripal poate ca  nu are noima  pen-
tru Rusia î n ansamblu, dar poate avea noima  
pentru anumit i ofit eri rus i de informat ii. Aface-
rea Şkripal arata  o unitate surprinza toare î n Oc-
cident spre deosebire de cazul Litvinenko. Pa na  
s i Italia, Frant a s i Ungaria au rect ionat4.  

 Expertul rus a afirmat ca  escaladarea con-
flictului dintre Est s i Vest va continua; se va 
ajunge la o stare premerga toare ra zboiului, nu la 
ra zboi.  

 Dmitry Şuslov a confirmat constra ngerile de 
natura  economica  a politicii externe ruse.  Din 
aceasta  cauza , Putin nu vrea o cursa  a î narma ri-
lor; Rusia dispune de suficienta  fort a  de descura-
jare.  I n opinia lui Şuslov, Putin are popularitate; 
el nu are nevoie de escaladarea conflictului cu 
Occidentul pentru a fi popular.  

 Putin urmărește încheierea conflictului 
în condițiile dorite de Rusia.  

 Expertul a mai ara tat ca  Rusia exploateaza  
diviziunile reale ale Occidentului pentru a-s i 
atinge scopurile proprii. Nu Rusia a inventat 
aceste diviziuni, ele exista  deja.  

El a mai explicat ca  Rusia este angajata  î ntr-o 
revoltă strategică fără reguli și fără limite, în 
sperant a ca  nimic ra u nu i se va î nta mpla Rusiei, 
dar riscul este prezent pentru toți.   

 Dmitry Suslov a mai arătat că, la Mosco-
va, mulți simt că: ”Sunt într-o stare premer-
gătoare războiului”.  

 Turcia este un partener tactic pentru Rusia, 
as a cum sunt s i Arabia Şaudita , Iranul s i Israelul. 
Rusia are o relat ie amestecata  cu Turcia, care nu 
este un aliat strategic, considera  Dmitry Şuslov. 

 China este un partener s i o provocare pen-
tru Rusia; un partener î n demersul schimba rii 
ordinii internat ionale, î n confruntarea cu ŞUA. 
Rusia vrea o Eurasie extinsa  care sa  includa  Chi-
na, dar China nu vrea sa  i se dilueze puterea, 
apreciaza  Şuslov.  

Principalele idei ale experților UE: 

 Kadri Liik a explicat ca  acest conflict dintre 
UE s i Rusia are ra da cini î n conceptele normati-
ve diferite cu privire la ordinea internaționa-
lă și ordinea internă. Modelul Rusiei este 
centrat pe națiune și promovează sfere de 
influență și nu ordinea liberală universală. 
Rusia respinge amestecul în ordinea sa inter-
nă.  

 UE nu are o strategie privind Rusia pentru 
ca  nu este suficient de unita . UE trebuie sa  se 
uneasca  s i sa  elaboreze o strategie pe termen 
lung vis-a -vis de Rusia, ala turi de o strategie pe 
termen scurt. 

4. Nicu Popescu 
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 Rusia a dorit în 1990 să facă parte din 
sistemul Occidental, însă s-a răzgândit. După 
ce Rusia a anexat Crimea, mult i expert i au consi-
derat ca  Rusia avea nevoie de un succes extern 
pentru a-i amplifica lui Putin popularitatea inter-
na .  

 I n lega tura  cu "interesul nat ional" al UE: UE 
nu poate renunt a la valorile sale, î nscrise î n DNA
-ul sa u.  

 Rusia spune ca  Eurasia este un joc nou, ca  
UE este depa s ita . Numai ca  Eurasia nu este sufi-
cient de puternica  din punct de vedere econo-
mic5.  

  Consensul UE este puternic î n privint a sanc-
t iunilor aplicate î n cazul Crimeii, Donbassului s i 
a lui Şkripal. Cu toate acestea, angajarea selecti-
va  a UE cu Rusia nu este suficienta 6. Concurența 
dintre Rusia și Occident se duce în domeniul 
reglementărilor interne, pentru sfere de in-
fluență și pentru ordinea globală, conform  
opiniei lui Nathalie Tocci.  

 Ordinea liberala  internat ionala  poate exista 
daca  avem democrat ii puternice s i atractive pen-
tru ceilalt i (pentru Ucraina, î ntre alt ii). Care este 
obiectivul UE? Şa  influent eze Rusia care are vul-
nerabilita t i. Cum putem sa  ne proteja m cel mai 
bine?  

 UE trebuie să recupereze atractivitatea 
sa liberală – soft power. Nu putem impune 
norme, nici î n reconstruct ia Şiriei.  Ce vrea Euro-
pa se afla  î n schimbare. Ceea ce ar trebui sa  vrem 
este sa  cons tientiza m cine suntem s i dupa  aceea 
sa  gestiona m confruntarea7.  

 Nicu Popescu a fost de acord 
ca  noi s i Rusia ga ndim foarte di-
ferit geopolitica, economia s i re-
glementa rile interne. Considera m 
ca  Rusia nu are fonduri pentru a 
pla ti pentru criza din Donbass s i 
ca  ra zboiul din Şiria este scump. 
Acțiunile Rusiei nu sunt rațio-
nale din punct de vedere eco-

nomic dar sunt raționale din punct de vedere 
geopolitic.  

 Interdependent a sporita  nu a adus Rusia î n 
sistemul s i normele occidentale. Rus ii pretind ca  
doar react ioneaza  la politica agresiva  a Americii, 
dar acest lucru este neadeva rat; Rusia a fost 
mult mai categorica , agresiva  s i furibunda  î n 
timpul mandatelor lui Obama deca t î n mandate-
le lui Bush. Rusia este nemult umita  chiar daca  
ultima intervent ie militara  a Occidentului de ra s-
turnare a unui regim a avut loc î n urma  cu 9 ani 
î n Libia. Nivelurile sca zute ale intervent ionismu-
lui occidental nu au condus la relat ii mai bune cu 
Rusia. Dimpotriva . Rusia este î ncreza toare î n 
propriile forțe, nu reactivă.  

 Europenii ar fi mult umit i sa  reduca  cheltuie-
lile de apa rare s i sa  aiba  relat ii bune cu Rusia.  

 Rusia a fost din ce în ce mai agresivă, și 
nu doar defensivă. În Ucraina, defensiva Ru-
siei nu este statică, este activă. Atacurile ci-
bernetice nu sunt un lucru nou î n noul Ra zboi 
Rece8.  

 Gazprom a va ndut cantita t i record de gaze 
naturale anul trecut, o activitate ce t ine de ordi-
nea liberala , nu de ra zboiul rece din trecut. Nicu 
Popescu a ara tat ca  Rusia dores te un ra zboi rece 
politic, nu unul economic.  

 La prima vedere, campania din Şiria a fost 
bine gestionata  î n plan diplomatic. Ş i Rusia a re-
us it sa  se descurce bine î n raporturile cu multi-
tudinea de actori implicat i, î n proiectarea fort ei, 
î n va nzarea de armament s i î n ment inerea unor 
relat ii de lucru cu toate puterile regionale. Un 

mare contrast fata  de Ucraina. 
Rusia a administrat extrem de 
gres it Ucraina.  

 Nu esta clar ca t de sustenabila  
este aceasta  politica  rusa  î n ur-
ma torii 10 sau 20 de ani. Pe 
termen scurt, probabil că Ru-
sia va escalada conflictul9.  

5. Kadri Liik 

6. Nathalie Tocci 

7. Nathalie Tocci 

8. Nicu Popescu 

9. Nicu Popescu 
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Consecințe ale denunțării unilaterale a acordului nuclear cu Iranul de către SUA 
 

Corneliu PIVARIU 
  Așa cum a declarat anterior, încă din timpul campaniei electorale și la începutul mandatului, președin-
tele Donald Trump a anunțat și semnat, la 8 mai 2018, retragerea unilaterală a SUA din - ceea ce este 
cunoscut publicului larg - acordul nuclear cu Iranul (The Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA - 
semnat cu Iranul  în formatul 5+1 - SUA, Marea Britanie, Franța, China, Rusia și Germania, după negoci-
eri îndelungate, în iulie 2015). Pentru cei care nu își reamintesc, includerea Germaniei în acest acord 
este și ca urmare a faptului că aceasta a livrat Iranului, cu decenii în urmă, tehnologie duală, care a favo-
rizat dezvoltarea programului nuclear iranian. 

  Imediat după declarația oficială a președintelui Trump, ministrul de externe iranian - Javad Zarif -a 
început un turneu diplomatic rapid in China, Rusia și Uniunea Europeană. De asemenea, un consilier al 
liderului suprem Ali  Kamenei a declarat că Iranul nu va renegocia Acordul și nici nu va negocia progra-
mul său de rachete. Mai mult, unele declarații iraniene exprimau neîncrederea în poziția europeană de 
sprijinire în continuare a menținerii în vigoare a Acordului. Altele au menționat că Iranul, în condițiile 
unor evoluții nefavorabile a discuțiilor cu oficialii europeni, va face public facilitățile economice și in-
centivele financiare oferite unor personalități politice  europene de vârf,  dar chiar și secretarului de 
stat american John Kerry, în timpul negocierilor pentru convenirea JPCOA, ceea ce ar explica și de ce 
propunerile care nu erau convenabile Iranului au fost eliminate din textul final. 

  Deocamdată  UE (dar și Franța, Germania, Marea Britanie separat) și Rusia se declară pentru menține-
rea acordului denunțat de președintele Donald Trump. Remarcăm declarațiile destul de tăioase ale  co-
misarului pentru politica externă și de securitate Federica Mogherine (care după opinia noastră depă-
șesc posibilitățile reale - destul de modeste - ale politicii externe ale UE, în condițiile legislației europe-
ne în vigoare), precum și ale președintelui Donald Tusk, prin care critică decizia americană și sprijină 
menținerea în vigoare a acordului.  S-au mai auzit și unele voci prin care SUA, după  anunțarea retrage-
rii din Acord (ca și cum ar fi fost o surpriză), nu mai erau considerate ca aliat de încredere al Europei, 
ceea este - din nou după  părerea noastră - o mare greșeală strategică și geopolitică. Reiterăm opinia că, 
mai ales în condițiile evoluțiilor geopolitice de azi, alianța dintre Europa și SUA, sau dintre SUA și Euro-
pa, trebuie să fie o constantă care poate împiedica un nou conflict mondial cu consecințe  incalculabile 
pentru omenire. 

  În ceea ce privește SUA, în conformitate cu deciziile  luate de președinte Trump, au fost instituite sanc-
țiuni economice împotriva unor entități iraniene, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției (Pasdaran), 
Banca Centrală Iraniană și altor personalități. Mai mult, sancțiunile ce vor fi adoptate vor avea  efecte și 
asupra firmelor europene (dar și americane) care au deja contracte economice de valori între sute   și 
miliarde de dolari cu Iranul. Desigur și sancțiunile împotriva Teheranului, mai ales atunci când acestea 
ar fi urmate și de țările europene, vor avea efecte importante asupra economiei iraniene. 

  Poziția SUA, cum era și firesc, a fost aprobată de Israel, dar și de Arabia Saudită, care a declarat că, în 
condițiile când Iranul se dotează cu arma nucleară, va face același lucru. Reamintim aici, unele informa-
ții conform cărora Arabia Saudită are deja un protocol secret încheiat cu Pakistanul de câteva decenii, 
conform căruia, în cazul unui pericol de atac nuclear asupra Arabiei Saudite, Islamabadul va pune la 
dispoziția Riadului câteva lovituri nucleare  de ripostă). 

  Rusia se pare că va profita de pe urma acestei situații, în primul rând ca urmare a creșterii prețului la 
petrol, apoi ca urmare a posibilităților de noi contracte cu Teheranul în condițiile  retragerii firmelor 
europene.  

  O consecință  importantă a denunțării acestui Acord, în condițiile exacerbării situației, este declanșa-
rea unui conflict militar regional de amploare,  care se poate încheia cu o nouă redesenare a Orientului 
Mijlociu, prin reducerea drastică a influenței iraniene în Irak, Siria și Liban. În acest context trebuie su-
bliniată și acțiunea militară israeliană asupra “aproape întregii infrastructuri iraniene din Siria”, ca re-
plică  la cele 20 de rachete iraniene lansate asupra Israelului, cea mai puternică acțiune militară israeli-
ană în Siria din ultimii 40 de ani (Operațiunea „House of Cards”). Se pare că aceasta a fost coordonată de  
Israel cu SUA și Rusia. O nouă dovadă cât de complicate sunt și pot fi evoluțiile din Orientul Mijlociu.  

  Cu siguranță SUA au luat în calcul și posibilitatea declanșării uni conflict militar cu Iranul. Întrebarea 
care se pune este ce a rezultat din această analiză și care va fi decizia Washingtonului. 

PUNCTE DE VEDERE 
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 Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 
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Dinu COSTESCU 

Daca  o lect ie utila  s i sustenabila  poate fi des-
prinsa  din evolut iile pe  care Orientul Mijlociu le-
a parcurs î n ultimii 7-8 ani,  aceasta poate fi sin-
tetizata  î n afirmat ia nelinis titoare ca  demersuri-
le s i init iativele menite sa  aduca  s i sa  implemen-
teze securitatea s i stabilitatea î n aceasta  sensibi-
la  parte a geopoliticii globale s-au dovedit a fi, î n 
marea majoritate a lor, doar nis te construct ii hi-
merice s i, ipso-facto, lipsite de perspectiva con-
cretiza rilor. 

Orientul Mijlociu ra ma ne, s i î n acest an, un sol 
na pa dit s i sufocat de amalgamul stufos al unor 
fort e sociale, politice, ideologice s i securitare 
conflictuale profund î nra da cinate s i care, prin 
vigoarea s i rezilent a care le caracterizeaza , î mpi-
edica  aparit ia unei generat ii noi de curente s i 
fort e capabile de schimbare s i reformare sociala , 
identitara , etica  s i comportamentala . 

Iar problema care exista   î n totalitatea acestui 
peisaj, nu rezida , cu deosebire, î n multitudinea 
acestor fort e – institut ionalizate sau nu, dar afla-
te î ntr-o relat ionare eminanemnte conflictuala  - 
ci î n aceea , cu mult mai da una toare, a polariza rii 
lor î n jurul unor fort e extraregionale care, acapa-
ra nd termenii ecuat iilor regionale, devin ele î n-
sele actori autohtonizat i, regionalizat i, ceea ce 
face ca problemele regionale tradit ionale sa  se 
internat ionalizeze s i sa  se manifeste tot mai inci-
siv ca factori internat ionali ai unei sta ri conflic-
tuale globale. 

Pe de alta  parte, puterile s i guvernele occiden-
tale, amenint ate de sfida rile conflictuale 
„orientale”, s-au dovedit fie lipsite de voint a , fie 
incapabile sa -s i utilizeze instrumentele diploma-
tice, economice s i securitare pentru î nsa na tos i-
rea corpusului general al Orientului Mijlociu, 
preferî nd, de cele mai multe ori, fie politica 
strut ului, fie afis area gijii supralicitate pentru 
valorile, civilizat ia sau „stilul de viat a ” propriu 
care nu trebuie impurificat prin contactul cu ra z-
boaiele, problemele s i „conflictele” altora. 

Iar daca , î n perioada  „revolut iei pa na  la victo-
rie” s i a ra zboiului rece din secolul trecut, rivali-
ta t ile au putut fi „t inute î n fra u”, fie prin tehnica 
descuraja rii, fie prin politici autoritare, asta zi, 
conflictele care macina  coerennt a geopolitica  s i 

identitara  a Orientului Mijlociu, sunt, mai mult 
ca orica nd, generatoare de haos, dezordine s i 
competit ie distructiva . 

Riscul, provoca rile, incertitudinile, confrunta-
rea militara , confesionala , etnica  s i de alta  natura  
au devenit, astfel, embleme definitorii ale sta rii 
prin care se particularizeaza  Orientul Mijlociu la 
acest î nceput de mileniu al III-lea. 

 

* 

Orientul Mijlociu este nu doar o regiune î n care 
o multitudine de conflicte se manifesta  simultan, 
ci s i un es ichier pe care amenint area unor noi 
conflicte este o realitate pe ca t de actuala , pe ata t 
de greu previzibila . 

I ntreta ierile, suprapunerile, divergent ele sau 
convergent ele existente î ntre sta rile conflictuale, 
cauzalita t ile, natura acestora, identitatea s i stra-
tegiile beligerant ilor s i ale intereselor lor lasa  
prea put in loc pentru rigorile taxonomice, redu-
ca nd, î n acelas i timp, acuratet ea s i gradul de pre-
dictibilitate s i credibilitate a scenariilor s i 
prognozelor analitice. 

Cu toate acestea, o privire panoramica  s i con-
centrata , cu deosebire, asupra Mashreq-ului ori-
ental, cu cele trei mari subdiviziuni ale geografiei 
sale politice – Levantul s i extensia sa mesopota-
miana , Eurasia sudica  s i  Peninsula Arabica , cu 
proximitatea Golfului Persic- va permite o con-
statare ca t se poate de evidenta . Ş i este vorba de 
faptul ca , daca  Maghrebul, sau nordul arab al 
continentului african este, cu except iile sale libi-
ana  s i egipteana , mai put in sau deloc afectat de 
ra zboaie active, fiind preocupat, mai cura nd, de 
revenirea la normalitatea interna  ra va s ita  de fe-
nomenul „prima verii arabe”, î n schimb, restul 
Orientului Mijlociu ra ma ne un focar activ de con-
flicte î n defa s urare sau previzibile î n care se î n-
ta lnesc mai toate tipologiile de tensiuni s i belige-
rant i: ra zboiul de gherila , pe frontul antiteroris-
mului jihadist, î n Şiria s i Irak, ra zboiul civil in-
tern î nsot it de un amplu proces de disolut ie soci-
ala  s i statala , î nta lnit î n Şiria, Libia, Yemen, as a-
numitul „ra zboi prin interpus i” sau ra zboi de 
franciza , cu implicarea statelor s i actorilor non-
statali, ca î n cazul conflictului din Şiria, Yemen, 
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 Libia, dar s i î n alte conflicte î n care sun implicat i 
mari actori regionali (Arabia Şaudita , Emiratele 
Arabe Unite, Qatar, Iran, Turcia, Israel) s i globali 
– Ştatele Unite ale Americii, Federat ia Rusa , Ma-
rea Britanie, Frant a, Canada etc. 

 

* 

Ra ndurile de fat a  nu î s i propun sa  elaboreze un 
inventar descriptiv al sta rilor conflictuale ale 
Orientului Mijlociu, ci sa  î ncerce o identificare, 
fie s i rezumativa , a factorilor de risc posibil pe 
care evolut iile regionale î n viitorul previzibil le 
incumba   prin acutizarea conflictelor î n des-
fa s urare, sau prin degenerarea ca tre criza  extre-
ma  a unor sta ri conflictuale latente. 

I n acest sens, o remarca  se cuvine fa cuta , ea fi-
ind impusa  de conexiunea organica  existenta  î n-
tre remarca î nsa s i s i potent ialul sa u generator 
de conflict. 

Este, astfel, bine s tiut ca , daca  tensiunile s i cri-
zele din regiunea Orientului Mijlociu se perpetu-
eaza  î n lipsa unei solut ii politice, aceasta se dato-
reaza , î n buna  parte, confrunta rii de interese 
strategice î ntre marile puteri implicte î n criza 
cvasi-generalizata  a regiunii s i ment iona m, cu 
deosebire, Ştatele Unite de dupa  venirea la Casa 
Alba  a Administrat iei Donald Trump, Federat ia 
Rusa  de la intervent ia militara  î n Şiria, la sfrs itul 
lunii septembrie 2015 s i dupa  ca s tigarea, de ca -
tre Vladimir Putin, a  celui de-al patrulea mandat 
la Kremlin, prin recentul scrutin prezident ial. 

Nu î n ultimul ra nd, intereseaza  s i mis ca rile po-
litico-militare pe care le au î n vedere sau ar pu-
tea sa  le aduca  î n prim-plan Turcia, Iranul s i Is-
raelul. 

1. Statele Unite. După declaraţia-s oc fa cuta  
de pres edintele Donald Trump cu privire la vii-
torul statut „etern” al Ierusalimului, cu toate 
consecint ete acestei decizii asupra procesului de 
negocieri palestiniano-israeliene, liderul de la 
Casa Alba  s i-a î na sprit tonul virulent la adresa 
Iranului s i a acordului nuclear, pentru ca, la î nce-
putul lunii aprilie, sa  declare, la fel de neas teptat, 
ca  Ştatele Unite vor proceda „foarte cura nd”, la 
retragerea militara  (cca. 2.000 de soldat i) din 
Şiria. 

Ce consecint e de natura  conflictuala  pot decur-
ge din aceste decizii? 

- I n Siria, Federat ia Rusa  a anunt at o serie de 
noi demersuri pentru reluarea negocierilor de 
pace î ntr-un cadru care sa  fie o conexiune î ntre 
procesele Geneva, Astana s i Şoci, un demers im-
precis s i cu s anse incerte de reus ita , ceea ce, î n 
mod inevitabil, va î nsemna noi pertracta ri, tergi-
versa ri s i, î n ultima  analiza , prelungiri ale calva-
rului sirian; 

- I n Libanul angajat î n contorsionatul proces 
al alegerilor parlamentare marcate de un semni-
ficativ avans al partidului Hezbollah, format iu-
nea libanza  pro-iraniana  a anunt at readucerea î n 
t ara  a potent ialului uman, militar s i logistic des-
fa s urat, pe frontul din Şiria, ala turi de armata 
loialista  a lui Bashar Al – Assad. Or, î n actualul  
context, orice escaladare a tensiunilor î n sudul 
Libanului s i la frontiera nordica  a statului evreu, 
are perspectiva  de a degenera î ntr-un nou ra z-
boi cu Israelul, al ca rui ministru al Apa ra rii, 
Avigdor Lieberman, declara ca  un eventual nou 
ra zboi cu Hezbollahul va î nsemna un ra zboi pe 
un front unitar care sa  cuprinda  Libanul, Şiria s i 
Iranul..  

I n condit iile î n care, pe frontul sirian s i, î n per-
spectiva , pe cel din Irak, Turcia î s i declara  tot 
mai vocal intent ia de a continua s i dezvolta in-
tervent ia militara  pa na  la neutralizarea orica rei 
amenint a ri de securitate din partea etnicilor se-
paratiști kurzi - independent de evolut ia de-
mersurilor pentru realizarea unei reglementa ri 
politice a conflictelor interne din cele doua  state 
vecine, Şiria s i Irakul . Or exista  suficiente motive 
sa  se creada  ca  independentismul kurd, departe 
de a se fi epuizat, va ga si noi resurse de sust ine-
re militara  a revendica rilor sale de autonomie, 
cu repercusiuni negative directe î n planul crize-
lor s i al confruna rilor violente, î ndeosebi î n Şiria 
s i Irak. 

- Des i este put in previzibil ca disensiunile israe-
liano-palestiniene să degenereze în mişcari 
revendicative de amploare ca urmare a lipsei de 
cont inut a as a- numitei „afaceri a secolului” pro-
misa  de pres edintele Donald Trump pentru ajun-
gerea la un consens privind solut ionarea dosaru-
lui palestinian, acest dosar  î s i va ment ine po-
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  tent ialul conflictual care ar putea fi incitat, inclu-
siv prin provocarea - de ca tre fact iunile palesti-
niene, Hamasul, î ndeosebi - a unor incidente ca-
re sa  fie urmate de ripostele obis nuite din partea 
armatei israeliene, contribuind, s i acestea, la 
perpetuarea unui climat tensionat î n zona  s i la 
nivelul general al Orientului Mijlociu. 

I n sfî rs it, departe de a se calma, marele conflict 
confesional care separa  lumea musulmana  î ntre 
șiiți și sunniți va evolua pe o traiectorie as-
cendenta  î n care rolul principal va reveni regatu-
lui wahhabit saudit s i regimului teocratic irani-
an, alimentat s i de radicalizarea conflictuala  a 
aborda rilor americane s i israeliene fat a  de Repu-
blica Islamica  a Iranului, pe de o parte, s i de cris-
talizarea tot mai vizibila a unei axe Arabia Şaudi-
ta  - Ştatele Unite - Israel orientata  impotriva  re-
gimului de la Teheran, pe de alta  parte.  

Aflat î ntr-o lunga  vizita  politico - economica  î n 
Ştatele Unite, print ul mos tenitor al Arabiei Sau-
dite, emirul Mohammed Bin Şalman declara, 
chiar, ca , „daca  presiunile economice s i diploma-
tice nu vor reus i sa  impuna  o schimbare de fond 
a politicii zonale s i regionale a Iranului, este 
foarte posibil ca, î ntr-un interval de 10-15 ani,  
î ntre cele doua  puteri vecine sa  aiba  loc un ra z-
boi de proport ii.” Masiva s i febrila campanie de 
î narmare derulata  de monarhia saudita  prin coo-
perarea de sute de miliarde dolari cu industriile 
americane militare poate fi un semnal al adopta -
rii de ca tre saudit i a cunoscutului dicton „si vis 
pacem, para bellum” 

Orientul Mijlociu  ra mî ne  s i se prezinta , poate 
chiar cu acuitate sporita , ca un ta ra m al conflic-
telor s i al surprizelor dintre cele mai neas tepta-
te. Ş i, din pa cate, nu î n sensul pozitiv al cuva ntu-
lui.  

 

Maher NABOULSI, Siria 

O ciudata  maladie pare a se fi as ternut peste 
faculta t ile rat ionale ale as a-numitei “comunita t i 
internat ionale” î n care nu mai exista  legalitate 
internat ionala  s i nici drept internat ional consi-
derat, pa na  nu demult, biblia s i cartea de ca pa ta i 
a diplomat iei.    Autoproclamat ii “jandarmi ai lu-
mii” (sau, dupa  posibilita t i s i limitele orgoliilor) 
doar ai unei regiuni, fie ea geografica  sau confe-
sionala  se transforma , tot mai isteric, in violatori 
ai drepta t ii, fabricant i de haos s i anarhie î n nu-
mele “democratiei”, condamna nd violent ceea ce 
ei numesc ingerint ele altora, dar uita nd, î n ace-
lasi timp, faptul primordial ca  ei sunt invadatorii 
s i sema natorii de va nt care de mult nu se mai 
tem de recolta furtunii. 

Aflat î n misiuni pacificatoare î n Orientul Mijlo-
ciu, un ministru de afaceri externe din vestul 
continentului european, cerea î n gama  stridenta  
plecarea din Şiria a tuturor celor care “nu au nici 
o treaba  î n aceasta  t ara ”. Cine sunt aces tia? Şta-
tele Unite, Marea Britanie, Frant a, milit iile isla-
miste din 100 de t a ri ale lumii fie î n numele ace-
leias i ciuruite democrat ii, fie al neocalifatului 
musulman mondial? Nu, n-at i ghicit. Cei care “n-
au nici o treaba  î n Şiria” sunt, potrivit demnita-
rului respectiv, Federatia Rusa , Iranul s i Hezbol-
lahul. (Turcia, nu, pentru ca  Turcia este membra  
a NATO!) 

Intrat î n cel de-al optulea an de “prima vara  ara-
ba ”, conflictul intern din Şiria s-a transformat 
î ntr-o placa  turnanta  pentru relat iile internat io-
nale care fac o necontenita  repetit ie pentru tre-
cerea la marele s i adeva ratul ra boi rece al noii 
ordini globale. I n acelas i timp, frontul sirian 
amintes te de infernalul carusel oferit, î n cursul 
celei de-a doua conflagrat ii mondiale, de ra zbo-
iul civil din Şpania: ca s i î n Şpania anilor 1936 – 
1939, î n Şiria contemporana  se confrunta , pe 
viat a  s i pe moarte, doua  mari coalit ii: una occi-
dentalo – euroatlantica  s i regionala  confesionala  
care aduna  la un loc Ştatele Unite, Marea Brita-
nie, Frant a, Arabia Şaudita , Turcia, Qatarul s i Is-
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 raelul, s i o a doua, “orientala ”, formata  din 
Şiria, Federat ia Rusa , Iran s i o parte a celor 
peste 400 milit ii a ca ror pozit ionare  se 
schimba  î n funct ie de schimba rile frontului 
s i de generozitatea financiara  a sponsori-
lor. 

Natura î nsa s i s i viziunea strategica  a celor 
doua  tabere determina  s i deosebirile fun-
damentale dintre acestea. Ca ci, î n vreme ce 
coalit ia orientala  î s i foloses te proprii sol-
dat i s i propriile capacita t i logistice, taba ra 
occidentala  duce un ra zboi de franciza , prin 
interpus i care constituie, de cele mai multe 
ori, milit ii multinat ionale sau autohtone  cu 
caracter nat ional-confesional. I n acest caz, 
invazia tradit ionala , cu armatele proprii ale 
invadatorului, este î nlocuita  de recursul la fran-
cize consituite pe principiul mercenariatului ma-
terial sau politic s i care act ioneaza  pentru crea-
rea sau agravarea problemelor interne ale statu-
lui – t inta , ra stunarea regimului de guverna ma nt 
existent  s i, î n final, trecerea statului vizat sub 
controlul fort elor externe care l-au destabilizat. 

Nu este noua  afirmat ia – fa cuta , la vremea res-
pectiva , de ca tre chiar î nalt i demnitari s i deci-
dent i al administrat iilor americane care au pla-
sat invadarea Irakului, î n 2003 s i, apoi, inter-
vent ia î n Şiria, dupa  2011, î n contextul mai gene-
ral al strategiei de remodelare a Orientului Mij-
lociu s i transformarea lui î n „noul” sau „marele” 
Orient Mijlociu prin punerea î n practica  a trium-
falistei s i distructivei teorii a „anarhiei construc-
tive” – teorie testata , de altfel, s i pe alte meridia-
ne ale planetei de dupa  pra bus irea fostului colos 
sovietic s i î ncheierea, vremelnica , a Ra zboiului 
Rece. 

Or consecint ele acestei aborda ri mart iale a or-
dinii globale nu au î nta rziat sa  demonstreze ca  
recursul la fort a arsenalelor militare nu este o 
epopee montata  pe platourile hollywoodiene, ci 
un traumatism de proport ii î n care chiar s i ame-
ricanii î s i pot pierde viat a. Dovada o ga sim î n 
es ecul aventurii irakiene, prelungirea sine die a 
ra zboiului din Afghanistan sau î n pertracta rile 
orgolioase a ca ror miza  o reprezimta  existent a 
Şiriei s i viitorul societa t ii s i al poporului sirian. 

Es ichierul ra zboiului din Levant este, asta zi, un 

mare poligon î n care tot i marii beligerant i ex-
terni – fie ei euroatlantici, eurasieni sau regionali 
- î s i testeaza  sutele de noi tipuri de arme super-
sofisticate ale ca ror victime sunt, cu prioritate, 
civilii sirieni, familiile, ba tra nii s i copiii acestora. 
El este, î n acelat i timp, o scena  î n culisele ca reia 
se fac cu febrilitate repetit iile premerga toare vii-
torului nou ra zboi foarte rece care amenint a  sa  
devina , cu rapiditate, unul foarte fierbinte daca  
nu de-a dreptul incandescent. 

Dar ra zboiul sirian este, din dubla perspectiva  a 
pa cii s i a ra zboiului, s i un mare punct de cotitu-
ra . I n pofida urias elor resurse umane, materiale, 
financiare, logistice desfa s urate pe ca mpurile de 
lupta  s i  î n spat iul aerian al acestora, recursul la 
serviciile mercenarilor jihadis ti venit i din toate 
colt urile pa ma ntului nu a realizat mai mult deca t 
ar fi putut sa  obt ina  armatele regulate. Dar acest 
fapt ridica  o î ntrebare asupra ca reia analis tii, 
cerceta torii s i decident ii politici s i militari ar tre-
bui, poate, sa  mediteze cu mai multa  atent ie: vor 
devenii francizele combatante avangarda din 
prima linie a ra zboiului rece de ma ine? 

Şirienii s i Şiria, ca t ara  agresata , are tot dreptul 
sa -s i apere identitatea s i existent a, inclusiv, sau 
mai ales î n cadrul negocierilor unde li se decide 
destinul s i dreptul la a-s i configura viitorul, la 
ada post de agresiuni s i ingerint e î n probleme 
care-l privesc excusiv.  

Ra zboaiele pe care, î n Şiria, le poarta  voint e 
stra ine s i ostile unele altora sunt tot ata tea com-
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  ponente ale unui ra zboi care amenint a  sa  devina  
unul universal. Iar daca  as a-numita “comunitate 
internat ionala ”  este, cu adeva rat s i cu buna -
credint a , interesata  de solut ionarea dramei sirie-
ne, interesul sa u trebuie sa  se manifeste doar 
prin prisma dreptului internat ional condificat î n 
Carta Nat iunilor Unite. Care este piedica aflata  î n 
calea ca tre o asemenea abordare – ca ci o aseme-
nea piedica  exista ? Ra spunsul, chiar daca  este 
us or de rostit, el este, de opt ani, ocolit cu pudoa-
re s i cu buna  s tiint a  de comunitatea internat io-
nala  î nsa s i. De ce? Pentru ca  orice abordare a so-
lut iona rii conflictelor pe temelia principiilor de 
drept internat ional  presupune o premiza  
obligatorie s i anume aceea a definirii clare a con-
ceptelor de „agresor” s i de „victima ”. O sarcina  
pe care nimeni nu pare dispus sa  s i-o asume. 

I mpotmolirea marilor puteri î n mlas tina ra zbo-
iului sirian are drept argument retoric preocupa-
rea acestora de a t ine sub control o stare de ten-
siune a ca rei eventuala  ebulit ie prin componente 
precum chestiunea migrant ilor ar duce la destra -
marea unui echilibru s i as a periculos de fragil. 
Dar fapt este ca  divergent ele, conflictele de inte-
rese s i presiunea orgoliilor care opun marii ac-

tori juca tori pe tabla de s ah a ra zboiului sirian 
sunt ata t de evidente s i remanente î nca t orice 
scenariu de î ncetare a sta rii de ra zboi î ntr-un 
viitor previzibil devine superfluu.  

Opozit ia politica  siriana  a pus ma na pe arme î n 
sperant a ajungerii la reforma  s i democrat ie. Ne-
reus ind sa  se manifeste ca partener coagulat s i 
nesabotat de interese î nguste, a pierdut sust ine-
rea financiara , morala  s i militara  din partea ta-
berei occidentale, baza ndu-se, asta zi, pe fi-
nant a ri parcimonioase din partea unor medii 
private integriste din statele monarhice ale Gol-
fului, reus ind sa  supraviet uiasca  doar printr-o 
pa guboasa  autoplasare î n trena unor entita t i ji-
hadiste. 

Ra zboiul intern din Şiria poate fi considerat ca 
o componenta  marginala  a complexului ra zboi 
rece care, tot mai vocal s i mai transparent, se 
desfa s oara  î ntre marii actori globali s i regionali. 
Conflictul este, î nsa , î n acelas i timp, o oglinda  î n 
care se reflecta   marile mize ale geopoliticii actu-
ale care, cu greutate ascunse sub argumentul 
luptei î mpotriva fenomenului jihadist – terorist,  
arata  ca t de î nveninate sunt relat iile care anima  
aceasta  geopolitica  a zilelor noastre.  



 

43 

Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018                                                                                      www.ingepo.ro 

 

Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

1. Escaladarea limitată și 
controlată 

Şa ngeroasa campanie militara  care, la mijlocul 
prima verii trecute, a incendiat zona de ra sa rit a 
oazei Ghouta, din jurul capitalei siriene Damasc, 
a marcat, pentru prima oara  î n ultimii 30 de ani,  
o angajare directa  de lupta  î ntre aviat ia israelia-
na  s i apa rarea anti-aeriana  a armatei siriene, 
act iune soldata  cu dobora rea unui avion de in-
terceptare s i bombardament al armatei israelie-
ne. I nsot ita  de amenint a ri s i avertismete lansate 
de ambele pa rt i, tensiunea produsa  de incidentul 
care a angrenat, de data aceasta, statele sirian s i 
evreu, a avut o durata  scurta , de numai o zi,  dar 
ea a prefat at, î n principiu, deschiderea perspecti-
vei ca tre un potent iat conflict de mai mare am-
ploare î ntre Şiria, aliata  cu Federat ia Rusa  s i cu 
Iranul, pe de o parte, s i Israelul sust inut de Ştate-
le Unite ale Americii. Iar aceasta conduce, î n mod 
firesc, la o î ntrebare majora  cî t prives te atî t evo-
lut iile de viitor ale conflictului intern sirian, cî t s i 
impactul acestora la nivelul tensiunilor regionale 
guvernate de vertiginoasa cobora re ca tre î nghet  
a climatului conflictual existent la nivel global î n 
momentul de fat a : cum se va aclimatiza Şiria s i 
cum va evolua î ntr-un context caracterizat de 
profundele s i inflexibilele tensiuni ascensionale 
î ntre cei doi principali actori – Ştatele Unite s i 
Federat ia Rusa  - care nu mai sunt doar puteri cu 
vocat ie globala , ci au devenit principalii juca tori 
regionali pe es ichierul Şiriei s i al Orientului Mij-
lociu? Ş i ce rol va avea Şiria – daca  va avea - î n 
gestionarea acestui conflict care a transformat 
dosarul sirian î ntr-un fel de gaura  neagra  î n jurul 
ca reia se rotesc vertiginos mai toate conflictele 
regionale s i extra-regionale active sau latente î n 
momentul de fat a ? 

Au existat aprecieri ale unor analis ti care sust in 
ca  doborî rea de ca tre Tsahal a unei drone iranie-
ne î n fî s ia de frontiera  din Golan, a fost un act 

premeditat de ca tre partea israeliana  cu scopul 
de a atrage Iranul ca tre o confruntare care sa  
confirme implicarea activa  a regimului teocratic 
î n destabilizarea vecina ta t ii israeliene s i sa  ofere 
un argument î n favoarea unei ofensive israelina-
no-americano-occidentala  î mpotriva „pericolului 
existent ial” pe care î l reprezinta  expansionismul 
militarist s i confesional al Republicii Islamice 
pentru Israel, pentru contextul regional s i pen-
tru stabilitatea internat ionala . 

 

2. Echilibrarea intereselor 

Tendint a  Moscovei de “reconfigurare a ali-
ant elor”  are loc î n condit iile î n care Federat ia 
Rusa  a î nregistrat un important es ec politic al 
programului sa u de preluare a init iativei s i de 
acaparare, prin Confernt a pentru Dialog de la 
Şoci, a procesului de negocieri politice î ntre beli-
gerant ii sirieni implicat i î n ra zboiul civil. Dar 
aceasta nu a î nsemnat, de facto, un regres al 
pozit iei s i rolului Rusiei pe es ichierul frontului 
sirian. Dimpotriva , î n aceasta  faza  a conflictului, 
î n care tot i lupta  î mpotriva tuturor, ata t Fede-
rat ia Rusa , cî t s i restul puterilor direct implicate 
î n evolut iile ra zboiului – Ştatele Unite, Iranul, 
Turcia – par, mai mult ca niciodata  î n ultimii s ap-
te ani de ra zboi, animate de interesul ca, 
pa strî nd un echilibru “pe muchie de cut it” î ntre 
interesele proprii ale beligerant ilor, sa -s i asigure 
pentru sine un avantaj geografic s i strategic ca t 
mai consistent, pentru perpetuarea unui control 
asupra Şiriei de dupa  conflict. De la concepte 
precum “Şiria utila ” s i “Şiria profunda ” la invent ii 
tactice-teritoriale ca „zonele de dezescaladare”, 
urmas ii de asta zi ai lui Mark Şykes s i François 
Picot par a voi sa  repete experimentul cartogra-
fic realizat de autorita t ile franceze de mandat 
care, î n 1922, au î mpa rt it arbitrar Şiria Mare î n 
nu mai put in de cinci “state” artificiale  - un ex-
periment pe ca t de nefericit, pe atî t de tipic colo-
nial. 
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I n acest context, Israelul a desfa s urat intense 
demersuri politico-diplomatice, î ndeosebi pe 
la nga  Kremlin s i Casa Alba , pentru a î mpiedica 
permanentizarea unei prezent e iraniene î n par-
tea de sud a teritoriului sirian s i î n vecina tatea 
liniei de demarcat ie din Platoul Golan, reus ind, 
î n acelas i timp, sa  za da rniceasca  proiectul irani-
an de creare a unui “coridor s iit” iranian pe alini-
amentul Irak-Şiria-Liban, menit sa  asigure Iranu-
lui ata t o lega tura  directa  cu format ia politico-
militara  Hezbollah, ca t s i un cap de pod avansat 
î n proximitatea imediata  a statului evreu. Este, 
î nsa , de preva zut ca  aceasta  idee a coridorului 
s iit va constitui una dintre chestiunile acut con-
flictuale î n contextul viitoarelor formule de î n-
cheiere a conflictului intern sirian 

I n ultima perioada , marcata  de alegerile prezi-
dent iale din Rusia, î ncheiate cu victoria lui Vladi-

mir Putin, de alegrile prezident iale din Egipt, ad-
judecate, pentru un nou mandat, de pres edintele 
Abdel Fattah El-Şissi s i de alegerile parlamenta-
re din Liban s i Irak, Israelul a adoptat o pozit ie 
prudenta  s i statica  fat a  de evolt iile frontului siri-
an, preocupat, poate, s i de dorit a de a ment ine 
acest echilibru fragil, pe de o parte, dar s i de evi-
tare a consecint elor da una toare pe care eventua-
le alte noi acte belicoase  le-ar putea avea asupra 
relat iilor sale cu Arabia Şaudita , relatii care ti-
mid, dar constant, cunosc o evolut ie î ncurajatoa-
re (cel mai recent act de buna voint a  din partea 
Ryadului a fost,  î n luna martie, deschiderea 
spat iului aerian saudit, zborurilor comerciale 
din Israel, inaugurate de un avion al companiei 
Air India decolat de pe aeroportul Ben Gourion 
cu destinat ia New Delhi, cu tranzitarea aeriana  a 
Arabiei Şaudite). 

Siria sub mandat   francez – 1922 
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3. Competiția pentru zone de influență 

O privire, fie s i fugitiva , pe harta de asta zi a Şiri-
ei, pune î n evident a  realitatea ca  geografia aces-
tei t a ri este vizibil diferita  de cea existenta  la de-
clans area revoltelor siriene, î n anul 2011. Iar de-
osebirea fundamentala  este data  de accea ca , î n 
ansamblu, corpusul geografic sirian este scindat 
î ntr-un mozaic de enclave s i zone de influent a  
controlate de fort e externe – regionale s i globale 
– î ntre care prezent a Ştatelor Unite, Federat iei 
Ruse s i Turciei se afla , de departe, pe locuri de 
frunte. 

Şe va constata ca , î n general, aceste zone de in-
fluent a  sunt, pe de o parte, separate fie de fronti-
ere naturale, precum cursul ra ului Eufrat, fie ar-
tificiale, precum  magistrala feroviara  Damasc-

Idlib, î n vest, iar, pe de alta  parte, fort ele statale 
care le controleaza  î mpreuna  cu aliat ii lor, sunt 
opuse s i concurent iale, ceea ce face posibila  afir-
mat ia ca  sintagma “scindare teritoriala ” nu mai 
este un simplu exercit iu lingvistic, dupa  cum face 
put in sustenabila  ideea ca  Şiria va mai reveni 
vreodata , cu adeva rat, la configurat ia de dinain-
tea ra zboiului. Zonele de influent a  pe care asta zi 
le identifica m doar cu titlu de repere cartografi-
ce sunt ga ndite din perspectiva transforma rii lor 
viitoare î n mini-state. Iar aceasta  perspectiva  
prives te, î n modul cel mai alarmant, chestiunea 
fundamentala  a unita t ii s i suveranita t ii nat ionale 
a Şiriei s i a poporului sirian. Ş i aceasta cu ata t 
mai mult cu ca t perspectiva unui acord de pace 
este, practic, inexistenta . 

Zone de influenţă în Siria - SUA, Rusia, Turcia  
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Asta zi orice retorica  despre “Şiria utila “ (a regi-
mului) s i “cealalta   Şirie”(sau Şiria celorlalt i) de-
vine superflua  î n condit iile î n care chiar “Şiria 
utila ” este lipsita  de unitate, aflata  sub o dubla  
ocupat ie – ruseasca  s i iraniana  – s i ra vnita , cu 
arma î n ma na  de caleidoscopul milit iilor venite 
din toate colt urile pa ma ntului. Ceea ce se î nt ele-
ge î n mod curent prin “Şiria utila ”, adica  regiu-
nea de litoral cu porturile Lattakia, Banyas Tar-
tous, districul Homs precum s i capitala metro-
politana  s i rurala  este, î n realitate, o zona  de 
control,  influent a  s i dominata  de o prezent a  mi-
litara  ruseasca  necontrolata  de nimeni altcineva 
deca t de Vladimir Putin. 

Zona agricola  a capitalei Damasc, pa na  la gra-
nit a cu Libanul este arie de exclusivitate irania-
na  î n care mult evocatul coridor s iit pe alinia-
mentul Iran-Irak – Damasc – Beirut nu mai este 
de mult o posibilitate, el devenind, deja, o reali-
tate utilitara  s i folosita  intens de coloanele mili-
tare iraniene s i de convoaiele milit iilor trimise 
de Teheran, aflate, s i acestea, sub comanda ex-
clusiva  a ofit erilor iranieni s i a politicienilor de 
la Teheran. 

La est de Eufrat, unde se afla  principalele bo-
ga t ii naturale, agricole, hidrografice, petroliere 
s i gazeifere, za ca mintele de fosfat s i uraniu ale 
t a rii, situat ia este similara . Aceasta este regiunea 
controlata  de Ştatele Unite s i unde nimeni nu 
intra  deca t cu voia americanilor. 

I n nord-vest se situeaza  districtele pa zite de 
“Şcutul Eufratului” s i de “Ramura de Ma slin” ale 
lui Recep Teyyip Erdogan. Aflat sub acelas i con-
trol exclusiv al Turciei, acest perimetru - ocupat 
sub pretextul luptei î mpotriva jihadismului isla-
mist s i a “terorismului kurd”, pare, î nsa , a nu sa-
tisface ambit iile de expansiune geografica  ale 
liderului turc care s i-a anunt at intent ia de a ex-
tinde prezent a turceasca  asupra î ntregii zone de 
nord a Şiriei pa na  la frontiera cu Irakul. 

Şituat ia frontului sirian ra ma ne, î n continuare, 
fluctuanta , imprevizibila  s i instabila  pentru toa-
te puterile care s i-au î mpa rt it î ntre ele geografia 
Şiriei s i aceasta nu ata t din cauze legate, punctu-
al, de evenimentele de pe ca mpul de lupta , ca t 
datorita  disensiunilor, dezacordurilor s i suspi-
ciunilor care exista  î ntre marii juca tori pe  es i-

chierul conflictului intern sirian s i, î n primul 
rî nd, î ntre Federat ia Rusa  s i Ştatele Unite  - cei 
doi poli care decid ritmul, intensitatea s i durata 
ra zboiului.  

Contrar celor afirmate public de oficialii de la 
Washington, apropierea sfa rs itului de campanie 
î mpotriva grupa rii jihadiste Ştatul Islamic a de-
terminat s i o profunda  schimbare strategica  î n 
aborda rile pa rt ii americane privitoare la criza 
din Şiria, î n sensul ca , î n loc de a-s i pune î n prac-
tica  promisiunile anterioare s i de a proceda la 
î ncheierea operat iunilor militare pe frontul siri-
an, Administrat ia a decis ment inerea prezent ei 
sale armate î n Şiria pe termen nelimitat, con-
dit iona nd retragerea de solut ionarea politica  
prealabila  a ra zboiului din Şiria, decizie care, du-
pa  toate aparent ele, a fost receptata  de ceilalt i 
actori ca o sfidare. I n consecint a , react ia este cu-
noscuta : tot i actorii au decis, coordonat sau nu, 
sa  procedeze identic prin permanentizarea pro-
priei prezent e armate s i trasarea de frontiere 
delimitative î ntre propriile domenii de tip feudal 
î n care unicul decident s i sta pa n este print ul, 
sultanul sau t arul.  

Despre soarta sirienilor  dezmoşteniţi… se va 
discuta alta data , daca , î ntre doua  partide de 
va na toare cu pra zi mai grase,  “seniorii” î şi vor 
face timp şi  pentru lucruri ma runte. 

Notă: Dupa  ce, î n luna ianuarie, fostul s ef al di-
plomat iei americane Rex Tillerson, sust inea pu-
blic necesitatea unei prezent e permanene a ce-
lor peste 2.000 de soldat i de care ŞUA dispun î n 
nord-estul Şiriei, la finele lunii martie, î ntr-o cu-
va ntare rostita  î n fat a unei aduna ri muncitores ti 
din statul Ohio s i pe  care media americana  a ta-
xat-o drept populista , pres edintele Trump, de-
pla nga nd cele 7 trilioane de dolari cheltuit i de 
America î m ra zboaiele sale din regiunea Orien-
tului Mijlociu, anunt a, sentent ios, o “foarte apro-
piata ” retragere a trupelor americane din Şiria, 
fa ra  a oferi detalii suplimentare. „I i vom la sa pe 
ceilalt i sa  se ocupe de Şiria s i ne vom î ntoarce 
acasa , unde ne este locul” a mai anunt at, patetic, 
Donald Trump. Obis nuit i cu  capricioasa sinusoi-
da  a discursului prezident ial american, comenta-
torii au trecut cu lejeritate peste afirmat iile lide-
rului de la Casa Alba , pe care  le-au considerat 
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mai degraba  un efect al venirii belicosului amba-
sador John Bolotn î n postura de consilier pentru 
securitate nat ionala  - s i el un temperament la fel 
de incendiar s i de schimba tor  ca s i  Donald 
Trump. Ra ma ne de va zut ce va decide instant a 
timpului.  

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

I n cronica moderna  a memoriei colective islam-
ice, prima vara acestui an marcheaza  î mplinirea 
a 90 de ani de ca nd, î n oras ul egiptean Ismailia, 
î nva t a torul teolog Hassan Al-Banna anunt a  cre-
area “Mis ca rii Frat ilor Musulmani” (Harakat Al-
Ikhwān Al-Muslimīn) ca primă structură insti-
tut ionala  a islamului politic s i care, î n luna iunie 
1928, prin cele 50 de puncte ale  documentului 
fondator elaborat de Hassan Al-Banna, î s i pro-
punea doua  obiective fundamentale - unul cu 
puternic caracter nat ionalist, viza nd eliberarea 
nat iunii islamice de sub jugul colonialismului 
britanic s i cela lalt, islamic, cristalizat ca react ie 
la desfiint area califatului musulman otoman de 
ca tre Mustafa Kemal Ataturk, dupa  î nheierea 
primului Ra zboi Mondial. Şub impulsul acestei 
„catastrofe” aba tuta  asupra nat iunii islamice, s i 
sust inuta , teoretic, de concept iile unor  ideologi 
radicali anteriori s i contemporani, precum tur-
comanul Ibn Taimiya, sauditul Mohammed Ab-
del Wahhab, pakistanezul Abu Ala Al -Mawdudi 
sau egipteanul Şayyd Qotb, mis carea s i-a crista-
lizat o platforma  ideologica  s i doctrinara  tot mai 
î ndepa rtata  de problemele nat ionale s i acapara-
ta  exclusiv de un islamism radical s i ultraconser-
vator. Deviza sa proclama   ca  Islamul „trebuie sa  
conduca ” s i ca  “Islamul este solut ia” pentru toa-
te problemele individului, societa t ii s i statului., 
iar programul sa u de act iune este unul emina-
mente islamic – „Allah este t inta noastra , Profe-
tul este modelul nostru, Coranul este Constitut ia 
noastra , ra zboiul sfa nt este calea noastra , marti-
riul pe calea lui Dumnezeu este dorint a noastra ”. 

Beneficiind de sut inere financiara  din partea 
unor regimuri – arabe s i non - arabe cu guver-
nant a  de orientare islamica , Mis carea î s i va ex-

tinde cu rapiditate prezent a geografica , ava nd 
filiale s i desfa s ura nd activita t i î n marea parte a 
statelor arabe, î n Europa, Africa, cele doua  Ame-
rici s i subcontinentul indian s i, î n acelas i timp, 
î s i creaza  propria ramura  militara  s i servicii se-
crete, treca nd, progresiv, la activita t i subversive 
s i teroriste ata t î n Egipt (asasinarea premierului 
Mahmoud Al-Naqrashi, tentative es uate de asa-
sinare a pres edint ilor egipteni Gamal Abdel Nas-
ser s i Hossni Mubarak), ca t s i î n Şiria - asasinate 
s i incita ri la rebeliune î mpotriva regimului ba-
asist – s i î n alte sate arabe. Cu î ncepere din anii 
’80, obiectivul politic declarat al Mis ca rii se con-
centreaza , pe plan intern, î n jurul islamiza rii ab-
solute a statului s i societa t ii, prin aplicarea ge-
nerala  a legii canonice musulmane – sharia – iar, 
pe plan extern, î n direct ia reconstruirii califatu-
lui islamic global. 

I n contextul “prima verii arabe”, soldata  cu î nla -
turarea de la putere a regimului egiptean con-
dus de pres edintele Hossni Mubarak, mis carea 
islamista , prin format iunea politica  Partidul 
„Drepta t ii s i Dezvolta rii” se angajeaza  î n primele 
alegeri parlamentare din 2011, î n care î s i adju-
deca  majoritatea sufragiilor, iar un an mai ta r-
ziu, î n 2012, prin candidatul sa u Mohammed El-
Morsi, participa  la alegerile prezident iale, pe ca-
re le ca s tiga  cu o mica  majoritate. Noua adminis-
trat ie demareaza  un amplu s i intens program de 
islamizare sociala  s i institut ionala  care va pro-
duce puternice nemult umiri s i scinda ri î n corpul 
societa t tii egiptene, degenerate î n ample mani-
festat ii de strada  soldate cu numeroase victime 
omenes ti, toate acestea conduca nd la inter-
vent ia, î n vara anului 2013, a institut iei militare 
î n arena politica . Pres edintele islamist Moham-
med El-Morsi s i conducerea mis ca rii au fost 
arestat i, mis carea î nsa s i fiind scoasa  î n afara le-
gii s i declarata  drept organizat ie terorista .  

Astfel, dupa  aproape un secol de lupte pentru 
acapararea puterii î n stat, implementarea crite-
riilor coranice de administrare a statului s i soci-
eta t ii s i militantism pentru renas terea califatului 
musulman planetar, “Mis carea Frat ilor Musul-
mani” a ratat lamentabil primul exercit iu al pu-
terii, treca nd, pentru a ca ta oara ?, î n subteranele 
obscure ale ilegalita t ii s i act iunilor clandestine, 
fa ra  o perspectiva  clara  a ies irii din acest labi-
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rint.  

Ata t prin programele, doctrina s i act iunile sale, 
ca t s i prin puternica influent a  pe care a avut-o 
asupra grupa rilor s i organizat iile jihadiste pe 
care le-a creat sau le-a inspirat, Mis carea Fra t ii-
lor Musulmane a avut o contribut ie cova rs itoare, 
mai ales î n ultimii ani, la producerea unei supra-
puneri s i chiar a unei fuziuni semantice aproape 
totale î ntre Islam, pe de o parte, s i conceptul de 
„islamism” sau ”Islam politic”, pe de alta  parte, 
adica  î ntre Islamul ca sfera  a spiritualita t ii s i ex-
ploatarea acestuia î n scopuri mercantile, ideolo-
gice, politice, politicianiste s i populiste. 90 de ani 
despart contemporaneitatea de momentul î n ca-
re Hassan Al-Banna î s i lansa mis carea s i progra-
mul pe care nu put ini islamologi s i analis ti, inclu-
siv musulmani, din arealul islamic sau din afara 
acestuia, nu au ezitat sa -l eticheteze drept  totali-
tar s i fascistoid. Ca ci, asemenea ideologiilor tota-
litare s i dictatoriale din veacul trecut, ceea ce se 
identifica  prin conceptul de islamism se dove-
des te a fi o construct ie care aspira  la instituirea 
propriei sale dictaturi absolute asupra a tot ceea 
ce î nseamna  componentele viet uirii istorice s i 
sociale a omului – de la individul î nsus i pa na  la 
comunitatea de indivizi, la institut iile care regle-
menteaza  funct ionarea acestora s i pa na  la asu-
marea dimensiunii ontologice s i antropologice. 
Iata  ce scria, din acest punct de vedere, imamul 
fondador  Hassan Al-Banna : “Noi, Frat ii Musul-
mani, considera m ca  preceptele Islamului s i î n-
va t a turile sale universale integreaza  tot ceea ce 
se refera  la omul situat î n aceasta  lume s i î n lu-
mea de dincolo. Islamul nu se reduce la aspectele 
culturale s i spirituale, ci î nseamna , î n acelas i 
timp, cult, credint a , patrie s i ceta t enie, religie s i 
stat, spiritualitate s i act iune, Carte (Coranul, 
n.n.) s i sabie. Preanobilul Coran ne vorbes te des-
pre toate acestea, pe care le prives te ca parte in-
disolubila  a Islamului” (Hassan Al-Banna: Mu-
zakkirāt Al – Da’wa wa al – Dā’iya, „Memorii des-
pre predica  s i predicator”, Cairo, 1505, citat î n 
cartea noastra  „Jihad sau drumul spre Djanna”, 
Editura Corint, Bucures ti, 2011, p.231). Conside-
rat ca atare, islamismul este, mai degraba , o ide-
ologie politica  radicala  care nu ezita  sa  recurga  
la intimidare, teroare, persecut ie pentru distru-
gerea individualita t ii, î na bus irea liberta t ii de 

ga ndire s i  transformarea societa t ii î ntr-o masa  
amorfa , docila  s i us or manevrabila . 

Maniheist prin esent a sa, islamismul, asemenea 
orica rei ideologii acaparatoare, propune o viziu-
ne asupra lumii extrem de simplista  s i schemati-
zata  î n care exista , inevitabil, un “altcineva” a ca -
rui eliminare constituie un obiectiv sine qua non 
pentru legitimarea î nsa s i a activismului islamist 
s i islamizant. 

Vremelnica guvernare a Fra t iilor Musulmane î n 
Egipt a scos î n evident a  caracterul sincretist al 
islamismului fals-democratic s i fals-liberal, aces-
tea reus ind ca, prin practicile de islamizare 
fort ata  a statului, sa  î mparta  societatea egiptea-
na  printr-o profunda  falie care separa  î ntre cei 
50% dintre egiptenii investit i cu rolul penibil de 
“polit ie islamica  de moravuri” î mpotriva celor-
lalti 50% care, pentru a nu fi de acord cu politica, 
principiile s i programele fra t iilor musulmane, 
sunt privit i ca î ntruchipare a “celuilalt”- de-
viat ionist, apostat, tra da tor al “adeva ratei cre-
dint e”  s i , prin aceasta, prototip al inamicului 
care trebuie marginalizat, alungat, daca  nu chiar 
eliminat fizic din viat a biologica  s i comunitara . 
Din acest punct de vedere poate fi î nt eleasa  s i 
gî ndirea doctrinarului s i teoreticianului egiptean 
Şayyd Qotb, sintetizata  prin sentint a “Islamul 
trebuie sa  conduca !”. Drept argument, Qotb cre-
de ca  “este imperios necesar ca islamul sa  con-
duca  s i sa  comande pentru a se realiza pe sine 
î nsus i, pentru a construi societatea perfecta  s i 
echitabila  de care avem nevoie, dar care nu va 
deveni realitate ata ta vreme ca t Islamul nu va 
det ine puterea asupra a tot ceea ce t ine de viat a 
terestra  s i sociala ... Lumea are nevoie de o cre-
dint a  pozitiva . Rolul cres tinismului s-a î ncheiat 
tocmai pentru ca  el nu a oferit umanita t ii nimic 
constructiv s i pozitiv, spune ideologul egiptean 
recurga nd chiar la textul coranic pentru a la muri 
fundamentala deosebire î ntre cei credincios i s i 
cei deviant i: „Necredincios ii sunt aceia care nu 
accepta  ca  individul s i lumea trebuie sa  se con-
duca  dupa  legea relevata  prin cuva ntul lui Al-
lah” (Şayyd Qotb: Ma’rakat Al-Islam wa al-
Ra’smāliya, “Lupta dintre Islam şi Capitalism”, 
Pontifico Instituto di Ştudi Arabi e Islamici, Ro-
ma, nr. 61/1981, pp.234-235) 
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I ntr-o prima  vizita  efectuata  la Universitatea 
religioasa  Al-Azhar din Cairo, imediat dupa  ale-
gerea sa ca pres edinte al Egiptului, î n 2013, Ab-
del Fattah El-Şissi vorbea despre î ndatorirea pe 
care clasele clericale, î n primul ra nd, o au de a 
salva Islamul de la sinucidere, prin renunt area la 
lectura literala  a scripturilor musulmane medie-
vale s i la tentativele de a comasa, cu fort a, o ga n-
dire medievala  î n tiparele modernita t ii contem-
porane. 

Altfel, avertiza s eful statului egiptean, scoate-
rea î n afara legii a unei organizat ii radicale isla-
mice nu va î nsemna, î n mod automat s i dis-
parit ia ga ndirii extremiste, iar rdicalizarea isla-
mului nu va avea drept rezultat deca t aducerea 
acestuia pe o pozit ie greu justificabila  de ostili-
tate a religiei musulmane fat a  de restul lumii 
contemporane. Ş i a acesteia fat a  de de lumea is-
lamica !   

 

Reza SHAHRESTANI 

1. O retrospectivă 

Pra bus irea fostei Uniuni Şovietice, urmata  de 
destra marea sistemului european  de guvernare 
ideologica  materialist-dialectica  s i de î ncetarea 
vremelnica a ra zboiului rece, a maract, î ntre al-
tele, s i debutul unui proces amplu s i multidi-
rect ional de rega ndire, s i reconfigurare a noii 
politici externe a Federat iei Ruse ca mos tenitoa-
re a ideologiei ruses ti de mare putere promova-
ta  de tot i liderii Rusiei, de la  regimurile t ariste 
imperiale pa na  la Boris Elt a n s i Valdimir Putin. 
Iar aceasta  orientare a fost constatata  cu deose-
bire î n spat iul ambiant geografic al Asiei Centra-
le s i caucaziene, al Ma rii Negre s i al bazinului 
baltic, î n vreme ce crearea Federat iei ruse a sta-
telor independente desprinse din corpul fostei 
Uniuni Şovietice a fost, la ra ndul sa u, una dintre 
materializa rile de prim rang ale noii politici ex-
terne a Rusiei î n contextul geostrategic regional 
de dupa  evenimentele de la sfa rs itul secolului 
trecut. 

Acestui context li se circumscrie s i evolut ia re-
lat iona rii dintre Federat ia Rusa  s i Republica Is-
lamica  a Iranului, raporturile bilaterale dintre 
cele doua  state fiind determminate de un com-
plex de factori generat i s i impus i, cu prioritate, 
de geografia politica  a vecina ta t ii regionale care, 
î n succesiunea etapelor istorice, nu a fost carac-
terizata  ata t de o interact iune cooperanta , ca t, 
mai ales, de caracterul conflictual s i competit io-
nal al acesteia. 

Daca  revolut ia islamica  a lui Ruhollah Kho-
meyni a pus capa t influent ei occidenale asupra 
geografiei politice iraniene, aceasta nu a adus, î n 
acelas i timp, s i schimba ri notabile ca t prives te 
neî ncrederea, suspiciunile s i ra ceala manifestate 
de noile autorita t i religioase teocratice de la Te-
heran, un î nceput de dezghet  fiind marcat abia 
odata  cu î ncheierea “epocii sovietice”  s i, mai 
exact, dupa  cei opt ani ai ra zboiului iraniano-
rakian din 1980 -1988, prima schimbare concre-
ta  î n abordarea relat iilor bilaterale consta nd î n 
“descoperirea” de ca re Iran a Rusiei post-
sovietice ca important furnizor de material mili-
tar. La aceasta aveau sa  se adauge, ca elemente 
de apropiere  si continuitate, dosarele conflictu-
ale regionale s i globale pe es ichierul ca rora regi-
murile “Rusiei democrate” s i Iranului revolut io-
nar musulman aveau sa  descopere rezerve neex-
ploatate de promovare a relat iilor lor ca paravan 
al sust inerii intereselor geostrategice s i gepoliti-
ce ale fieca ruia dintre cei doi actori  “aliat i”. Eta-
pa de pionierat a acestei colabora ri î ntre contra-
rii a fost stabilita , pe fundalul conflictului Iran-
Irak, de fostul pres edinte sirian Hafez Al – As-
sad,  dus manul ireductibil al basismului irakian 
al lui Şaddam Hussein – s i de ayatollahul Kho-
meyni care au adus pe harta politica  s i conflictu-
ala  a Orientului Mijlociu sintagma de “Front al 
Refuzului s i Rezistent ei” î mpotriva “dus manului 
sionist”. Dar la liantul “rezistent ei” aveau sa  se 
adauge s i alte dosare generate de evolut iile regi-
onale, î n fruntea acestora situa ndu-se, asta zi, 
ra zboiul civil sirian care, de ca t iva ani, constituie 
factorul motrice fundamental al relat iona rii ruso
-iraniene s i elementul de care depinde, î n buna  
ma sura , viitorul Şiriei s i al poporului sirian. 

   Şe poate contata ca , asta zi, î n arealul Asiei 
centrale, s-a produs o cobora re remarcabila  a 
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nivelului concurent ei ruso -iraniene care a  ca-
racterizat relat iile bilaterale î n ultimul deceniu 
al secolului trecut, î in vreme ce, î n acelas i seg-
ment al relat iilor bilaterale, se î nregistreaza  un 
dinamism fa ra  precedent al schimburilor comer-
ciale s i al proiectelor de cooperare economica  , 
context  din care nu lipsesc marile companii ru-
ses ti prezente pe piat a iraniana , precum 
Gazprom s i alte companii ruses ti din domenii 
fundamentale - siderurgia, contruct ia de auto-
mobile, programele nucleare, industria de pro-
duct ie militara  fiind doar ca teva dintre acestea. 

Ar fi, î nsa , eronat se se creada  ca  asemenea ca-
maraderie de front î n ra zboiul din Şiria este sufi-
cienta  pentru a caracteriza cu optimism festivist 
viitorul relat iilor dintre Moscova s i Teheran. 
Drumul de viitor al acestor raporturi bilaterale 
nu este lipsit de bariere s i piedici dificil de î nla -
turat. Iar una dintre aceste bariere se rega ses te 
î n aceea ca  regimul de la Teheran nu are sufici-
enta  î ncredere  î n stilul rusesc de a face politica , 
iar aceasta  suspiciune este sust inuta  de un lung 
s ir de precedente istorice  î n care Moscova a do-
vedit ca  este î n ma sura  sa -s i abandoneze î n ulti-
ma clipa  prietenii s i aliat ii, daca  interesele sale 
exclusive o cer. 

I n al doilea ra nd, este vorba de faptul ca  politica 
echilibrelor pe care Federat ia Rusa  o promovea-
za  î n  regiunea Orientului Mijlociu nu corespun-
de î ntotdeauna s i cu necesitate intereselor Ira-
nului care aspira  la a se impune ca mare putere 
regionala , î n condit iile î n care Moscova act ionea-
za  tocmai pentru a î mpiedica aparit ia î n acest 
areal a altor puteri concurent iale s i doritoare de 
a-s i impune propria influent a  î ntr-o geografie 
politica  pe care Rusia dores te sa  o monopolizeze 
doar pentru sine.  

Şe poate vorbi, î n al treilea ra nd, de faptul  ca  
chiar acele interese care, î n ultimii ani, s-au do-
vedit convergente, prin finalita t ile lor planificate 
au avut la temelie rat iuni s i cauze divergente, 
ceea ce, din perspectiva evolut iei viitoare, poate 
constitui un factor de amenint are a unei reale 
apropieri î ntre cele doua  state. Astfel, ata t Fede-
rat ia Rusa , ca t s i Iranul, au venit î n Şiria pentru a 
sustine regimului lui Bashar Al - Assad, dar moti-
vele s i finalita t ile pentru care au procedat as a, 

sunt neconvergente, daca  nu chiar diametral 
opuse. 

De partea cealalta , exista  s i elemente deloc ne-
glijabile care, î ntr-o forma  sau alta, pot sust ine s i 
î ncuraja apropierea s i rezilient a raporturilor bi-
laterale dintre Rusia s i Iran. 

1. Factorul economic are o pondere a cărui 
important a  deriva  nu ata t din volumul schimbu-
rilor comerciale, de circa doua  miliarde dolari 
anual, ca t din domeniile strategice care au tan-
gent a  cu sfera economica  s i care concentreaza  
mare parte a fluxului de schimburi s i cooperare 
bilaterala , astfel: 

a) - Sectorul transporturilor î n care, î mpreu-
na  cu Azerbaidjanul, cele doua  t a ri sunt implica-
te î n realizarea proiectului gigantic al 
“Coridorului Nord-Şud”, format din linii mariti-
me, magistrale feroviare s i rutiere care ar urma 
sa  lege subcontinentul indian, zona Golfului Per-
sic s i bazinul Ma rii Caspice, via Iran, cu extensie 
pa na  la Şankt Petersburg s i mai departe, ca tre 
Europa de Nord. Coridorul ar urma sa  asigure un 
flux anual de transporturi estimat la cca. 10 mili-
oane de tone. I n plus, durata activita t ilor pe toa-
ta  lungimea acestui culoar este preva zuta  sa  se 
reduca  de la 40 de zile, ca t dureaza   prin tranzi-
tarea Canalului de Şuez, la 14 zile pe itinerarul 
magistralei Nord-Şud; 

b) - I n domeniul energiei, Iranul s i Federat ia 
Rusa  dispun de urias e rezerve de  gaz natural s i 
petrol a ca ror existent a , coroborata  cu inter-
vent iile din ultimii ani ale competitorilor occi-
dentali pe piat a de energie, au determinat Mos-
cova s i Teharanul sa -s i consolideze cooperarea, 
î ndeosebi î n ceea ce prives te uniformizarea 
pret urilor. Dar aceasta  cooperare nu exclude 
concurent a dintre cei doi parteneri care se dove-
des te acerba  s i mai presus de relat iile bilaterale 
de cooperare. 

2. Factorul regional și internațional trebu-
ie avut î n vedere î n ma sura î n care interesele 
specifice ale Federat iei s i ale Iranului nu se limi-
teaza  la geografia  Orientului Mijlociu, ci sunt  
orientate s i ca tre zone exterioare, poate chiar 
mai importante, precum Asia Centrala , Caucazul 
s i Marea Caspica , arealuri care influent eaza  ne-
mijlocit securitatea nat ionala , mai ales pentru 
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Rusia, interesata  de crearea unei centuri de se-
curitate î n proximitatea sa geografica , ceea ce 
presupune o stra nsa  colaborare cu Iranul care 
are frontiere comune cu toate cele trei regiuni 
amintite. 

Şe poate spune ca , as a cum se prezinta  î n mo-
mentul de fat a , relat iile dintre Iran s i Federat ia 
Rusa  au un caracter strategic, fa ra , î nsa  a se ridi-
ca la nivelul funct ional al unei aliant e strategice. 
Ceea ce unes te cele doua  state î n Orientul Mijlo-
ciu, Asia Centrala  s i Caucaz este cu mult mai vo-
luminos deca t ceea ce le separa . Iar numitorul 
comun al acestor relat ii se rega ses te ata t in inte-
resele conjuncturale, ca t s i î n ceea ce ata t Mos-
cova ca t s i Teheranul î nt eleg prin sfidarea sau 
provocarea occidentala . Iar acest din urma  fac-
tor reprezinta , pentru ambii parteneri, un izvor 
de neî ncredere s i suspiciune fat a  de posibilita-
tea ca, î n anumite circumstant e, una dintre pa rt i 
sa  se apropie de Occident, î n defavoarea intere-
selor pe care le are partenerul sa u. O temere ma-
nifestata  î ntr-o ma sura  mai accentuata  la Tehe-
ran. Este adeva rat ca  pres edintele Vladimir Pu-
tin l-a asigurat pe ghidul spiritual Ali Khamenei 
cu cuvintele categorice :”Nu va  vom tra da nicio-
data !”. Dar ce credibilitate au promisiunile fa cu-
te la nivelul cel mai î nalt al piramidei politice? 

 

2. Binomul Federația Rusă – Iran în contextul 
Orientului Mijlociu 

Dezmembrarea Uniunii Şovietice a marcat s i 
trecerea ordinii mondiale de la bipolaritatea pu-
terii la polul unic reprezenat de Ştatele Unite ale 
Americii al ca rei rol a fost cu repeziciune conso-
lidat î n urma atacurilor teroriste de la 11 sep-
tembrie 2001. Din acest moment, lupta î mpotri-
va fenomenului terorist islamist devenit, cel 
put in din punctul de vedere al strategiei ameri-
cane, prioritate absoluta , dupa  ce ca derea Uniu-
nii Şocietice s i a sistemului comunist a pus Ame-
rica î n fat a unui neconfortabil vid al lipsei de 
inamici. Procesul proclamat de Zbignyew Bre-
zinsky - al ca uta rii de noi dus mani, dupa  di-
parit ia comunismului, a fost inaugurat prin ra z-
boaiele din Afghanistan s i Irak. 

Rolul de actor universal trasat Americii de Ge-
orge W. Bush (2001 – 2009) a luat sfa rs it odata  

cu venirea la Casa Alba  a lui Barack Obama 
(2009 – 2016) care a trecut la arhiva istoriei  s i 
principiul elaborat de Dwight Eisenhower care, 
vreme de patru decenii, a fa cut din America uni-
ca putere influenta  asupra destinului s i a evo-
lut iilor din regiunea Orientului Mijlociu. Acor-
da nd prioritate politicilor interne, î n defavoarea 
relat iona rii internat ionale, viziunea lui Barack 
Obama a facilitat, drept consecint a ,  aparit ia s i 
ascensiunea unor noi fort e regionale s i inter-
nat ionale concurent iale ata t î n raporturile din-
tre ele, ca t s i fat a  de Ştatele Unite ale Americii. 

I n acest context, nu este surprinza tor ca Fede-
rat ia Rusa  sa  recurga  la î ntreaga panoplie de ar-
me strategice – petrol s i gaze naturale, senti-
mentele religioase cres tin - ortodoxe , comert ul 
cu armamente s .a. - pentru a-s i reconstrui statu-
tul de mare putere pe es t ichierul global s i pen-
tru expansiunea prezent ei s i influent ei sale î n 
vecina tatea apropiata , î n care Orientul Mijlociu 
s i Asia Centrala  se situeaza  pe un loc privilegiat. 
“Victoria” militara   î n Georgia, deschiderea s i 
alimentarea frontului din Ukraina, anexanrea 
peninsulei Crimeea s i intervent ia militara  î n Şi-
ria, pentru salvarea de la pra bus ire a regimului 
Bashar Al-Assad, au fost tot ata t ia factori de suc-
ces care au sust inut s i î ncurajat programul poli-
tic al pres edintelui Vladimit Putin. 

Atas amentul liderului de la Kremlin pentru ex-
tinderea geopolitica  a sferei de influent a  ruses ti 
a constituit rat iunea determinanta  a insistent ei 
cu care acesta a act ionat pentru identificarea s i 
atragerea de aliat i, de preferint a  mai mult î n do-
meniul economic deca t î n cel politic: angajarea 
î n concurent a pentru magistralele petroliere s i 
de transport al gazelor naturale pentru a-s i asi-
gura, î n perspectiva , dominat ia asupra piet ei eu-
ropene de energie convent ionala , sau demersu-
rile pentru realizarea de noi contracte î n proiec-
tele de explorare s i exploatare a petrolului din 
Kurdistanul irakian, Şiria s i Iran sunt doar doua  
exemple î n acest sens. 

Dupa  ce, de la sfa rs itul lunii septembrie 2015, 
Federat ia Rusa  s-a implicat masiv î n evolut ia 
ra zboiului civil sirian,  Moscova a tatonat posibi-
lita t ile de extindere ca tre statele de la apa Golfu-
lui Persic cu care, pe suportul politic discursiv al 
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rezolva rii conflictului sirian, a î ncheiat contracte 
ma surate, valoric, î n miliarde de dolari î n dome-
nii care merg de la activita t ile nucleare, la pro-
duct ia militara  s i la tehnologiile futuriste.  

I n acest areal, Iranul este o putere regionala  de 
neocolit care, printre statele regionale, este t ara 
cu cele mai vechi relat ii cu lumea occidentala , 
data nd din vremea s ahului Abbas I (1571-1629), 
relat ii care au continuat pa na  la revolut ia islami-
ca  s i detronarea ultimului monarh persan, Moa-
hamed Reza Pahlavi Aryahmer 

I n condit iile  î n care, dupa  venirea î n Biroul 
Oval a noului pres edinte Donald Trump, relat iile 
americano-iraniene stau tot mai mult sub sem-
nul descriptivului „ostilitate”, relat iile de 
„aliant a ” dintre Rusia s i Iran apar ca un exemplu 
de camaraderie de front atunci ca nd este vorba 
de ra zboiul din Şiria. Care ra zboi, dupa  cele mai  
recente interpreta ri, pare a se apropia de sfa rs it. 

Şanct iunile internat ionale impuse Iranului s i 
politica promovata  de Barack Obama au avut 
drept urmare o dinamizare s i o consolidare mai 
accentuta  a relat iilor dintre Federat ia Rusa  s i 
Republica Islamica  a Iranului, inclusiv î n dome-
niul programelor nucleare î n care cele doua  
pa rt i au derulat contracte cuantificate, valoric, î n 
miliarde de dolari. Totodata , Rusia s-a folosit pe 
scara  larga  de milit iile iraniene sau pro-iraniene 
pentru impunerea unui statu-quo pe es ichierul 
militar sirian. Condit iile ra zboiului, coroborate 
cu presiunile exercitate de Ştatele Unite s i t a rile 
Uniunii Europene, au avut drept consecint a  o 
la rgire a spat iului de cooperare î ntre tandemul 
Rusia-Iran cu state din vecina tatea proxima  î ntre 
care Azerbaidjanul figureaza  pe un loc de frunte 
- cooperare consfint ita  prin summitul din noiem-
brie de la Teheran, care i-a reunit pe s efii de sta-
te ai Federat iei Ruse, Iranului s i Azerbaidjanului. 

Realegerea î n demnitatea suprema  a lui Vladi-
mir Putin, pentru un al patrulea mandat prezi-
dent ial,  a evident iat interesul stringent al aces-
tuia de a diminua ca t mai mult cu putint a  impac-
tul sanct iunilor economice internat ionale aplica-
te Federat iei Ruse, î n vreme ce Iranul, confruntat 
tot mai virulent cu campania ostila  americano-
israeliana , are, la ra ndul sa u, o stringenta  nevoie 
de sprijinul politic al Rusiei î n cotracararea ofen-

sivei desfa s urate de America s i de Israel, iar 
Azerbaidjanul as teapta  aceeas i sust inere ruseas-
ca  î n lega tura  cu diferendul creat de enclava Na-
gorno-Karabakh. 

Şe poate spune ca  relat ionarea ruso-iraniana  
este nu ata t una eminamente strategica , ca t, mai 
ales, una de coordonare a intereselor, care poate 
fluctua î n funct ie de succesiunea contextelor 
conflictuale. Federat ia Rusa , de pilda , a votat 
pentru aplicarea de sanct iuni internat ionale anti
-iraniene, pentru motivul ca , î n schimb. a primit 
de la occidentali promisiunea ca  va beneficia, 
pentru o perioada  de 25 de ani, de accesul la 
porturile militare ale Ukrainei precum s i aceea 
ca  Ukraina nu va fi primita  ca nou membru î n 
Aliant a Atlanticului de Nord.  

Rusia are nevoie de Iran pentru î ncheierea “cu 
brio” a campaniei  î n Şiria s i pentru implementa-
rea strategiei sale de superputere la nivelul regi-
onal al Orientului Mijlociu. De partea cealalta , 
Iranul are nevoie de Federat ia Rusa , î n conjunc-
tura  conflictuala  î n care Iranul trebuie sa  act io-
neze singur, pe mai multe fronturi. Iar relat iona-
rea dintre Moscova si Teheran - dincolo de inte-
resele strategice, legate, mai ales, de evolut ia 
ra zboiului civil sirian s i de avantajele s i benefici-
ile economice - pare a fi, asta zi, nu ata t un instru-
ment de influent are s i orientare directa  a geoos-
trategiei Orientului Mijlociu, ci un mijloc de s an-
taj mascat pentru impunerea propriilor puncte 
de vedere î n apriga competit ie la care participa  
actorii s i beligerant ii regionali s i globali pentru 
configurarea noului Orient Mijlociu s i noii ordini 
globale care se nas te î n climatul tensionat al no-
ului razboi rece al lumii contemporane.  

 

Reza SHAHRESTANI 

Cel put in î n lumina declarat iilor publice din ul-
timul timp ale responsabililor politici s i militari 
israelieni, se poate î nt elege ca  Israelul este tot 
mai preocupat s i î ngrijorat de politica regionala   
a Iranului  pe care autorita t ile de la Teheran nu 
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se mai stra duiesc î n mod deosebit sa  o camufle-
ze sub paravanul retoricii: Republica Islamica  
este tot mai decisa  sa -s i asigure o prezent a  pe 
termen nelimitat î n Şiria pe care sa  o utilizeze 
drept platforma  pentru continuarea expansiunii 
regionale a puterii s i influent ei regimului teocra-
tic s i a revolut iei sale islamice. 

La 10 februarie,  nivelul î ncorda rii s i febrei 
conflictuale dintre statul evreu, pe de o parte, s i 
regimurile sirian s i iranian, pe de alta  parte, a 
cunoscut un nivel de cres tere pa na  la o cota  
amenint a toare care ar fi putut sa  degenereze 
î ntr-o confruntare militara  directa , dar calcule 
de ultim moment au putut sa  bareze evolut ia 
lucrurilor ca tre un deznoda ma nt fierbinte. Fap-
tele s-au derulat cu rapiditate: o drona  venita  
dinspre Şiria, dar manevrata  - potrivit narativu-
lui israelien – de ca tre iranienii din Şiria a pa -
truns î n spat iul aerian israelian unde a fost in-
terceptata  s i dobora ta  de fort ele Tzahal. I n ri-
posta , Israelul a ra spuns cu un raid aerian de 
bombardament care a avut ca t inta  locul de ple-
care al dronei î n cauza . Apa rarea antiaeriana  si-
riana  a ripostat, dobora nd un aparat israelian F-
16 - primul incident de acest fel pe care statul 
israelian l-a î nregistrat î n ultimii 30 de ani. Epi-
sodul s-a î ncheiat cu cu o vasta  operat iune aeria-
na  israeliana  î n teritoriul sirian s i î mpotriva a 
peste 10 locat ii s i baze militare controlate s i ges-
tionate din iranieni, inclusiv aeroportul militar 
Tayfur, de la nga  Homs, folosit de unita t ile com-
batante iraniene. A fost, un casus belli. Constitu-
ind prin sine insis i un precedent periculos, a pus 
î n lumina  climatul inflamat care caracterizeaza  
relat ionarea israeliano – iraniana  la î nceputul 
acestui an.  

Mas ina de ra zboi iraniana  a fost desfa s urata  î n 
Şiria pentru a contribui la salvarea de la pra pas-
tie a regimului Bashar Al-Assad, angajat pe du-
blul front al eradica rii propriei opozit ii politico.-
militare s i al jihadismului radical islamist repre-
zentat, cu deosebire, de Ştatul Islamic s i de for-
mat iunile islamiste autohtone, ava nd î n frunte 
gruparea Al-Qaida s i  milit iile autointitulate 
„Armata Islamica ” (Al-Jaysh Al/Islamiy) . Ştatul 
Islamic a fost, practic, eliminat ca factor cu greu-
tate î n ecuat ia ra zboiului sirian, iar celelalte for-
mat iuni ale opozit iei  nu mai constituie nici ele o 

amenit are credibila  la adresa regimului din Da-
masc, dar aceasta nu î nseamna  ca  Iranul are cea 
mai mica  intent ie de a-s i î ncheia prezent a mili-
tara  î n Şiria. Dimpotriva , aceasta  prezent a  s i 
amenint a rile posibile pe care ea le incumba  au 
tendint a de a se extinde, teritorial, ca tre regiuni-
le sudice ale Şiriei, ca tre granit a cu Iordania s i 
ca tre linia de demarcat ie din Platoul Golan, ceea 
ce, pentru decident ii s i responsabilii israelieni,  
accentueaza  amenint a rile posibile la adresa in-
tereselor de securitate nat ionala  a statului evreu 
s i reprezinta  un focar de tensiune care, la un 
moment dat, va crea condit iile pentru o confrun-
tare militara  directa . 

La acest element de preocupare se mai adauga  
cel put in alte doua  care  se circumscriu tacticii 
deja experimentate de  ca tre Iran s i anume ace-
ea de a-s i derula eventualele conflicte regionale 
î n afara teritoriului nat ional s i prin intermediul 
“francizelor” pe care Republica Islamica  le-a 
creat, de-a lungul anilor, î n Liban, Irak s i Şiria s i 
î ntre care s-a remarcat, prin virulent a , format iu-
nea politico-militara  Hezbollah din Liban. 

I n acest context, este vorba, î n primul ra nd, de  
faptul ca , potrivit informat iilor obt inute de ser-
viciile israeliene s i occidentale, Iranul a dezvol-
tat s i continua  sa  consolideze î n Şiria o dinamica  
infrastructura  militara  destinata  product iei in-
dustriale de ra zboi, inclusiv î n domeniul rache-
telor, o buna  parte a product iei rezultate fiind 
destinata  arsenalului militar ofensiv al grupa rii 
Hezbollah. 

Este vorba, î n al doilea ra nd, de faptul ca , dupa  
alegerile legislative desfa s urate la 6 mai, î n Li-
ban, Hezbollahul s i-a consolidat pozit ia pe es i-
chierul politic intern, ceea ce va avea o influent a  
directa  asupra pozit iei pe care noul guvern de la 
Beirut o va adopta fat a  de eventuale escalada ri 
ale evolut iilor relat ionale dintre “Partidul lui Al-
lah” s i statul evreu, î n sensul unei implica ri  de-
fensive active î n orice conflict care ar putea sa  
survina , î n concordant a  cu mesajul pe care, dupa  
investirea sa la palatul Baabda, î nsus i pres edin-
tele libanez Michel Aoun î l transmitea prin de-
clarat ia potrivit ca reia Heybollah este parte in-
separabila  a armatei libaneze nat ionale. Nu mai 
put in important este s i faptul ca , î n perspectiva 
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ajungerii la o î ncheiere a ra zboiului civil sirian, 
Heybollahul î s i va readuce acasa  cei peste 
10.000 de combatant i aflat i î n prezent î n regiu-
nea sudica   a frontului sirian, ceea ce va spori 
semnificativ potent ialul de lupta  al acestei for-
mat iuni s i, î n consecint a , gradul de amenint are 
pe care î l reprezita  pentru securitatea statului 
Israel. 

Aceasa  “complementaritate” teritoriala  a ame-
nint a rilor nu a ra mas neobservata   î n cercurile 
politice s i militare israeliene, sens î n care minis-
trul Apa ra rii, Avigdor Lieberman declara ca  “noi, 
israelieneii, suntem hota ra t i sa  î i î mpiedica m pe 
inamicii nos tri sa  aduca  atingere sau sa  î ncerce a 
crea condit iile pentru a aduce atingere securi-
ta t ii ceta t enilor Israelului…” Avigdor Lieberman 
mai declara ca  “atunci ca nd viitoarea campanie 
militara  va î ncepe, indiferent ca  aceasta va avea 
loc î n nord sau î n sud, ea va lua forma unei ope-
rat iuni desfa s urata  pe doua  fronturi – î n Liban s i 
î n Şiria. Vremea ra zboiului pe un singur front a 
trecut, aceasta este abordarea pe care o avem s i 
pentru aceasta armata noastra  se prega tes te… 
Punctul meu de vedere este ca  inamicii nos tri ar 
trebui sa  se ga ndeasca  bine la orice ma sura   î m-
potriva Israelului pe care ar intent iona sa  o ia 
pentru a nu ne sili sa  le demonstra m capacita t ile 
armatei israeliene” avertiza ministrul Lieberman 
care mai exprima opinia ca , "pe de alta  parte, 
fort ele armate ale Libanului s i-au pierdut inde-
pendent a s i au devenit o parte integranta  a 
Hezbollahului de la care primes te ordine”. 

I n general, situat ia de la frontierele Israelului 
cu Şiria s i Liban este suficient de tensionata  î n-
ca t sa -i determine pe unii jurnalis ti s i comenta-
tori arabofoni sa  avanseze posibilitatea ca un 
deznoda ma nt militar sa  se declans eze î ntr-o per-
spectiva  apropiata , dupa  ce, Tel-Avivul î s i va fi 
format o imagine sustenabila  ca t prives te pozit ii-
le s i orienta rile noului guvern libanez rezultat 
din scrutinul legislativ de la î nceputul acestei 
luni. 

Dincolo de retorica mart iala  care caracterizea-
za , de multa  vreme, ata t discursul ministrului 
Avigdor Lieberman, ca t s i tele-discursurile flu-
viu, gen “one - man show” ale liderului Hezbol-
lah, s eicul Hassan Nasrallah, ra ma ne î ntrebarea 

obiectiva  privind ma sura reala  î n care Israelul – 
chiar animat de î ncuraja rile s i diatribele 
pres edintelui Donald Trump – este dispus s i, mai 
ales, prega tit sa  se angajeze, de unul singur, î n 
“ra zboiul pe doua  fronturi” î n care ar avea de 
luptat î mpotriva unui triplu inamic – Iranul, 
Hezbollahul s i armata libaneza  - aceasta nemai-
vorbind de posibilitatea ca pe frontul sirian s i, 
mai ales, la granit a Platoului Golan dar, de ce 
nu?, chiar s i î n Gaza - sa  se activeze s i alt i belige-
rant i , fie ei chiar s i asimetrici. 

Exista , desigur, suficiente argumente care ar 
pleda î n favoarea analis tilor care cred ca  un ra z-
boi este inevitabil. Dar, î n acelas i timp, nu lipsesc 
nici argumentele care pledeaza  î n favoarea ideii 
ca  ra zboiul nu este iminent, cel put in î ntr-un vii-
tor previzibil. 

I n momentul de fat a , ca nd evolut iile frontului 
sirian prevestesc o as teptata  î ncetare a focului, s i 
ca nd tensiunile dintre Rusia s i comunitatea occi-
dentala  seama na , mai degraba , cu un joc „de-a 
s oarecele s i pisicica, î n Şiria s i, î n general, î n con-
textul tulbure al Orientului Mijlociu, exista  un 
„statu-quo” politic  s i militar pe toate fronturile  
posibile ale unui ra zboi viitor s i  pe care nici 
unul dintre beligerant ii influent i nu este, î nca , 
dispus sa -l î ncalce ata ta vreme ca t nu exista  o 
alternativa  mai favorabila  s i mai profitabila  pen-
tru vreunul dintre aces tia.  Iranul evolueaza  î n 
limitele trasate de acest statu - quo, limite pe ca-
re le î ncalca  uneori, cons tient ca  va primi riposta 
israeliana  s i dispus sa  o accepte ata ta vreme ca t 
aceasta nu constituie un casus beli ireversibil, ci, 
mai degraba , un „incident de ra zboi” fa ra  conse-
cint e dramatice asupra evolut iei frontului î n an-
samblul sa u. Şe î nt elege, as adar, ca , ata ta vreme 
ca t Israelul s i Iranul vor respecta regula jocului, 
ra zboiul va ra ma ne un semn de î ntrebare, î n re-
gim de espectativa . 

Pentru ca î nfruntarea sa  devina  realitate, beli-
coasa euforie anti-iraniana   a Administrat iei 
Trump nu este suficienta , cu ata t mai mult cu ca t 
Ştatele Unite nu dispun de „francize” regionale 
autohtone care sa  poarte, de facto, operat iunile 
unui ra zboi „prin interpus i”. De unul singur, Isra-
elul nu poate sa   fie o asemenea franciza , care sa  
duca  ra zboiul î n numele aliatului de peste ocean. 
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Mai mult, statul evreu este atras de ideea de a 
determina Administrat ia de la Washington sa  
preia init iativa, cu sprijinul „colateral” israelian. 
Este greu de imaginat ca  Donald Trump î i ura s te 
ata t de mult pe mollahii persani î nca t sa  accepte 
ca America sa  fie pentru Israel ceea ce este 
Hezbollahul pentru Iran. 

Ştarea conflictuala  are tendint e de cres tere. Iar, 
dat fiind ca  „statu-quo-ul" de care vorbeam nu 
poate sa  dureze la nesfa rs it, ra zboiul ra ma ne o 
perspectiva  care trebuie luata  î n calcul. Un ra z-
boi existent  care, deocamdata , ra ma ne, pentru 
un timp imprecis, doar un deznoda ma nt ama nat.  

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

 

1. Preliminarii 

Asista m de ca teva luni, la un euforic proces de 
metamorfozare a efigiilor definitorii ale Regatu-
lui Arab Şaudit, proces care, agrementat de ca te-
va “hota ra ri istorice” precum liberalizarea drep-
tului femeii de a se as eza la volanul unui auto-
mobil personal  sau de a asista pe stadioane la 
meciuri s i la alte manifesa tri cultural-sportive s i 
educative, este destinat sa  transforme regatul 
wahhabit, pa na  la orizontul anului 2030, î n ceea 
ce presa numes te, deja, printr-un mimetism ne-
cenzurat “Şaudia first”. Denumirea oficiala  a re-
gatului – aceea de Al-Mamlaka Al-Arabiya Al-
Saudiya – Regatul Arabiei Şaudite –  este, deja, 
alungata  din vorbirea colocviala , pentru a fi î nlo-
cuit cu omniprezenta s i omnipotenta sigla  MBŞ  
care, î n varianta extinsa , î l identifica  pe  Moha-
med Bin Şalman, print  mos tenitor s i rege ante-
factum al t a rii sale. 

I n paralel, dar t inut cu grija   î n planul secund al 
reflectoarelor mediatice, î n Yemen continua  cu 
brutalitate ra zboiul pe care Arabia Şaudita  l-a 
declans at î n urma  cu trei ani, din init iativa s i 
prin voint a print ului MBŞ, un ra zboi care, pus 
sub deviza “Furtuna Ferminta t ii” s i ava nd drept 
obiectiv declarat lichidarea rebeliunii declans ata  

de scizionis tii houthit i, s-a dovedit a se î nscrie, 
ca parte integranta , mai amplului s i mai comple-
xului conflict - desfa s urat prin interpus i – î ntre 
doua  puteri regionale, respectiv sunnismul 
wahhabit al monarhiei de la Ryad s i s iismul duo-
deciman  iranian, miza acestuia fiind data  de 
ambit iile de expansiune s i influent a  regionala  î n 
plan geografic, economic, confesional -ideologic 
s i militar. Deja î mpotmolita  î n mlas tina î n care a 
fost transformat Yemenul - fosta Arabia Felix – 
s i lipsita  de o viziune pe termen lung cî t prives te 
ca ile de ies ire din acest conflict gres it conceput, 
Arabia Şaudita , ca, de altfel, s i Iranul teocrat, par 
a nu dori sa  cons tientizeze ca  pra bus irea î n haos 
a Yemenului  va putea sa  aiba , pe termen mediu 
s i lung, efecte de bumerang nu doar asupra cli-
matului strategic regional, ci s i asupra stabili-
ta t ii interne s i a fundamentelor pe care sunt 
construite cele doua  regimuri religioase din 
“Arabia first” s i din Iranul visa tor la arcuri s i se-
milune s iite. 

 

2. Un război mic cu  consecințe mari 

Pra bus it, î nca  din 2014, î n fla ca rile unui con-
flict civil s i regional î n acelas i timp, Yemenul es-
te descris, î n aborda rile occidentale, ca fiind  
“pa ma ntul uitat”, uneori, sau „frontul unui ra z-
boi uitat”, alteori, ambele atribute subliniind 
ma sura indiferent ei, a neputint ei sau a lipsei de 
voint a  politica  pe care aceasta  sintagma  abstrac-
ta  numita  “comunitatea internat ionala ” î n frunte 
cu marile puteri ale ordinii mondiale le manifes-
ta  fat a  de tragedia unui popor victimizat de or-
goliile s i ambit iile principalilor actori regionali 
implicat i. Criza umanitara  generata  de ra zboiul 
altora se traduce prin cea mai grava  epidemie de 
holera  î nregistrata  vreodata  - peste un milion de 
cazuri, potrivit Crucii Ros ii Internat ionale – 
acestora ada uga ndu-li-se peste 10.000 de mort i 
civili ca urmare a act iunilor de ra zboi sau sub-
nutrit iei cronice care î n prezent, amenint a  direct 
peste 70% din totalul demografiei yemenite. 

Coalit ia condusa  de Arabia Şaudita  care se spri-
jina , la sol, pe milit ii locale dintre care nu lipsesc 
cele de sorginte ideologica  salafista  s i pe for-
mat iuni secesioniste din partea de sud a t a rii, se 
afla  - se poate spune – î ntr-o stare de competit ie 
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cu toate celelalte pa rt i beligerante ca t prives te 
ignorarea suverana   a convent iilor interat ionale, 
inclusiv î n domeniul protect iei populat iei civile, 
al patrimoniului istoric s i cultural sau al infras-
tructurii nat ionale a Yemenului, î mpiedica nd, î n 
acelas i timp, programatic, activitatea misiunilor 
cu caracter umanitar sau ment ina nd o blocada  
severa  asupra  porturilor s i aeroporturilor care 
permit lega tura cu lumea aexterioara . 

Discursul oficial al regimului de la Ryad pretin-
de ca  obiectivul ra zboiului sa u î l reprezinta  
“restabilirea legalita t ii”, adica  a pres edintelui 
Mansour Hadi ca ruia, mai recent, Ryadul i-a im-
pus arest la domiciliu, sub acuzat ia de insuficien-
ta  implicare î n campania î mpotriva rebeliunii 
houthite 

Tot acest ra zboi prin interpus i se prezinta , din 
pa cate, ata t ca un context î n care beligerant ii, 
statali sau non-statali, comit, la ada postul unui 
embargou total asupra circulat iei informat iilor, 
atrocita t i care pot fi cu us urint a  asimilate crime-
lor de ra zboi sau î mpotriva umanita t ii. Cu toate 
acestea s i sub diverse justifica ri circumstant iale, 
cel mai frecvent evocata  fiind lupta î mpotriva  
“terorismului s i a expansionismului” Iranian – 
sponsor, la ra ndul sa u, al rebeliunii , mari puteri 
de talie mondiala  auto - proclamate apostoli ai 
democrat iei s i pa cii, î n frunte cu Ştatele Unite ale 
Americii, Regatul Unit al Marii Britanii s i Frant a, 
continua  sa  acorde Arabiei Şaudite s i, î n egala  
ma sura , Emiratelor Arabe Unite, o substant iala  
s i diversificata  asistent a  militara , de la arma-
ment sofisti-
cat , la consi-
lieri militari, 
informat ii 
satelitare, fo-
tografii aerie-
ne ale frontu-
lui s .a. - o 
asistent a  ca-
re, departe de 
a fi un gest de 
solidaritate, 
este materia-
lizata   î n fa-
buloase con-
tracte cu in-

dustriile de armament ale statelor respective - 
valoarea efortului anual de ra zboi fiind estimata  
la cca. 15 miliarde dolari. Dar furniturile de ma-
teriale s i echipamente militare numai pentru 
Arabia Şaudita  s i doar pentru sust inerea ope-
rat iunii “Furtuna Şperant ei” nu au ca surse doar 
cele trei state ment ionate, ret eaua de aprovizio-
nare militara  a ra zboiului din sudul Peninsulei 
Arabice fiind mai extinsa  s i mai diversificata , as a 
cum arata  s i datele de mai jos, pentru anul 2016, 
furnizate de Comisia Europeana  pentru Contro-
lul Exporturilor de Armament realizate de t a ri 
ale Uniunii Europene. 

A. Arabia Saudită 

Total importuri din Uniunea Europeană : 
3,08 miliarde dolari din care: 

- Frant a  -  28 %; 

- Anglia  -  22 %; 

- Germania – 19 %; 

- Italia – 15 %; 

- Bulgaria – 7 %; 

- Şpania – 6 %; 

- Alte t a ri – 3 %. In  aceasta  grupa  sunt cu-
prinse Austria, Belgia, Cehia,   Danemarca, Olan-
da, Polonia, Şuedia. 

 B. Emiratele Arabe Unite 

Total importuri din Uniunea Europeană : 2,3 
miliarde dolari din care: 
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- Şuedia – 54 %; 

- Frant a – 15 %; 

- Anglia – 7 %; 

- Italia – 3 % 

- Alte state- 13 %.In aceasta  categorie sunt 
cuprinse Austria, Belgia, Bulgaria, Croat ia, Cehia, 
Danemarca, Finlanda, Ungaria, Luxembourg, 
Olanda, Polonia, Portugalia, Şlovenia, Şpania. 

 

3. Războiul yemenit și  capcanele jihadismu-
lui 

Din momentul î n care rebelii houthit i, sust inut i 
de Iran au fost î n ma sura  sa  lanseze atacuri cu 
tiruri de rachete cu raza  lunga  de act iune, capa-
bile sa  loveasca  t inte de pe î ntregul teritoriu al 
regatului saudit, autorita t ile de la Ryad au adop-
tat o pozit ie oscilanta  î ntre propaganda triumfa-
lista  potrivit ca reia “totul este bine pe frontul 
din sud” s i o comunicare publica  defectuos pla-
nificata  s i care î s i propune sa  convinga  opinia 
publica  s i mass-media ca ... Arabia Şaudita  este o 
victima ! Iar ca nd diplomat i saudit i aflat i î n misi-
une la ONU vorbeau de ca teva sute de mort i î n  
urma bombardamentelor houthite, imaginea s i 
prestigiul de “clarva za tor”  ale   viitorului mo-
narh, print ul MBŞ, au fost primele afectate, chiar 
daca  nedeclarativ, omul de ra nd î nt elega nd ca , 
î n pofida propagandei oficiale, “nu totul merge 
bine pe frontul de sud”. 

Pra bus irea institut ionala  a statului yemenit a 
la sat cale libera  pentru dinamizarea s i mai ac-
centuata  a militantismului salafist jihadist. Mar-
ginalizarea, de ca tre  Arabia Şaudita  s i Emiratele 
Arabe Unite a  format iunii politice islamiste 
“Islah” (Reforma) , din descendent a ideologica  a 
“Frat ilor Musulmani” a pus capa t rolului mode-
rator s i  pacifist pe care acest partid l-a avut î n 
contextul "prima verii arabe”, iar aceasta a dat 
fra u liber grupa rilor jihadist-extremiste. Haosul 
declans at pe plan intern a permis organizat iei Al
-Qaida ca, î n aprilie 2015, sa  puna  sta pa nire pe 
Mukalla – al cincilea port ca ma rime al Yemenu-
lui – î ntr-un moment î n care Ştatul Islamic pro-
clamase  “neocalifatul” î n Şiria s i Irak. Daca  dro-
nele americane nu au reus it sa  scoata  Yemenul 

din sfera de interes a mis ca rilor jihadiste, este 
tot atî t de adeva rat ca  o prelungire a ra zboiului 
yemenit î n condit iile î n care Ştatul Islamic s i-a 
pierdut componenta geografica  î n Levant s i Me-
sopotamia poate face din aceasta  t ara  un loc 
atractiv pentru replierea jihadis tilor s i focar de 
iradiere regionala  s i extra-regionala  a violent ei 
s i ideologiei jihadiste. 

 Mai mult deca t a fi privit ca o periferie neglija-
bila , Yemenul trebuie considerat drept pat ger-
minativ al unui viitor deloc linis tit î n care o sin-
tagma  festivista  precum „Şaudia first” ar putea 
sa  ra ma na  o simpla  figura  de stil.  

 

Maher NABOULSI, Siria 

Ra zboiul civil din Şiria a î nsemnat nu numai 
inimaginabile distrugeri, pierderi umane s i sufe-
rint e î nsot ite de o puternica  dezagregare a t e-
sa rturii sociale, economiei s i institut iilor statale, 
ci s i o acerba  competit ie î ntre actorii regionali s i 
extraregionali direct implicat i î n conflictul in-
tern sirian pentru stabilirea unor capate de pod 
pe teritoriul acestei t a ri, amplasamente care au 
luat forma unor baze, centre s i caza rmi al ca ror 
numa r se apropie, î n prezent, de cifra 30, cu ten-
dint a de cres tere. Cu except ia bazelor s i ampla-
samentelor det inute de aliat ii regimului din Da-
masc (Federat ia Rusa , Iran, milit iile Hezbollahu-
lui libanez), restul bazelor stra ine existente  
sunt considerate, din punctul de vedere al gu-
vernului sirian, ca fiind ilegale, î n ma sura î n care 
acestea au fost implantate fa ra  acordul statului 
sirian.  

Materialul de fat a , elaborat pe baza informat ii-
lor furnizate de comandamentele militare ale 
armatelor implicate î n conflictul din Şiria, de 
mijloacele de informare regionale s i internat io-
nale s i de sursele proprii ale  „Pulsului Geostra-
tegic”, î s i propune sa  ofere o panorama  cuprin-
za toare a prezent ei stra ine pe teritoriul frontu-
lui sirian, fa ra  a avea pretent ia de a fi exhaustiv 
sau neafectat de lacunele inerente unei docu-
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mentat ii pe marginea 
unei teme deloc imu-
na  la inexactita t i s i 
aproximat ii. 

 

1. Statele Unite ale 
Americii 

I nca  de la declans a-
rea crizei siriene, î n 
prima vara anului 
2011, fostul 
pres edinte Barack 
Obama a promovat 
cu consecvent a  o po-
liticia  ezitanta  ca t 
prives te intent ia sau 
dorint a de angajare 
militara  a Ştatelor 
Unite pe frontul siri-
an, aceasta  perioada  
de imprecizii s i ezi-
ta ri î ncheindu-se 
doar la sfî rs itul lunii 
septembrie 2015, 
odata  cu intervent ia 
militara  nemijlocita  a 
Federat iei Ruse pe 
frontul sirian s i î n 
evolut iile dramatice 
ale acestuia. 

Primul pas ca tre im-
plicarea armata  ame-
ricana  directa  î n Şiria 
a contat î n decizia    
de dislocare î n Şiria a 
unui prim es alon for-
mat din 50 de soldat i 
din fort ele speciale, 
cu misiunea non-
combativa , de 
„consilieri” pentru 
detas amente ale 
opozit iei siriene ar-
mate. Era prima pre-
zent a  americana   î n 
geografia ra zboiului 
sirian de dupa  de-
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clans area acestuia s i dupa  constituirea s i activa-
rea, î n august 2014, a coalit iei multistatale anti-
teroriste, determinata , fundamental, de ocupa-
rea oras ului irakian Mossul de ca tre gruparea 
jihadist-terorista  autointitulata  „Ştatul Islamic” 

Numa rul init ial al „consilierilor” americani avea 
sa  creasca  progresiv, pa na  la 500, la finele anului 
2016 „consilierii” î nsis i revenind la statutul lor 
real -  acela de combatant i î n fort ele de elita  an-
gajate î n campania mai larga  de eradicare a fe-
nomenului terorist islamist. Alt i 1.000 de soldat i 
au fost dislocat i î n Kuwait ca fort e de rezerva , 
nivel numeric care s-a ment inut pa na  la 6 iunie 
2017 ca nd oras ul sirian Raqqa, fief al  
„califatului islamic” a fost declarat drept oras  
eliberat de sub ocupat ia jihadist-islamista . 

Venirea la Casa Alba  a noului pres edinte ameri-
can Donald Trump, a marcat s i î nceputul unor 
schimba ri de esent a  î n strategia Ştatelor Unite 
de ducere a ra zboiului anti-terorist islamist s i, î n 
acest cadru, de pozit ionare fat a  de evolut iile ra z-
boiului intern sirian. La 27 decembrie 2016, Do-
nald Trump ordona Pentagonului sa  treaca  la 
elaborarea unui plan accentuat ofensiv de lupta  
î mpotriva Ştatului Islamic” din Şiria, precum s i a 
proiectului de instituire a unor zone de securita-
te pe teritoriul sirian, de care noul locatar al Ca-
sei Albe vorbise î nca  î n timpul campaniei sale 
electorale pentru alegerile prezident iale. I n pre-
zent se estimeaza  la 2.000 numa rul soldat ilor 
americani aflat i î n misiune î n Şiria, cifra fiind, 
potrivit unor surse publice arabe, superioara  
celei oficial anunt ate s i fluctuanta  î n funct ie de 
deciziile Administrat iei Donald Trump de recon-
figurare - fie prin retragere, fie prin sporire, a 
efectivelor americane de pe frontul ra zboiului 
sirian. Din anul 2015, Ştatele Unite au acordat o 
atent ie prioritara  implementa rii î n Şiria de baze 
permanente s i temporare, numa rul acestora fi-
ind, la sfa rs itul lunii aprilie, de 16, ceea, din 
punct de vedere numeric,  plaseaza  America pe 
primul loc î n competit ia cu ceilalt i actori externi 
– Rusia, Iranul s i Turcia – pentru asigurarea unei 
prezent e militare stabile î n geografia ra zboiului 
sirian. Ceea ce particularizeaza  amplasarea ba-
zelor americane este faptul ca  marea majoritate 
a acestora sunt situate î n nordul s i nord-estul 
Kurdistanului sirian, de-a lungul frontierelor de 

stat ale Şiriei cu Turcia s i Irakul. I ntr-o prezenta-
re succinta , acestea sunt: 

1. Baza Rumeylan, din districtul 
(guvernoratul) Qamishli, î n extremitatea nord-
estica  a Şiriei. Dispune de un aeroport care poa-
te opera avioane grele de cargo incusiv pentru 
aprovizionarea militara  s i logistica   a unita t ilor 
combatante ale etnicilor kurzi. Zona reprezinta  
principalul perimetru petrolifer s i gazeifer al 
t a rii; 

2. Baza Al-Malikiya, în guvernoratul nord-
estic Qamishli. Dispune de un aeroport care ope-
reza  avioane cargo de mare tonaj; 

3. Baza Tell Baydar, situată în guvernora-
tul nord-estic Hassake. Ada postes te cca. 800 sol-
dat i americani din trupele speciale; 

4. Baza Tell Tamar, în guvernoratul Hassa-
ke, î n proximitatea frontierei cu Turcia. Ada pos-
tes te soldat i din  cadrul coalit iei multinat ionale 
anti-teroriste s i instructori pentru aliant a arabo-
kurda ; 

5. Baza Al-Shaddadi, în sudul guvernoratu-
lui Hassake, la limita bogatului ca mp petrolier 
Jabissa. Ada postes te cca. 150 de soldat i ameri-
cani din unita t ile de elita ; 

6. Baza-aeroport Tanaf, în sud-vest, la fron-
tiera cu Iordania. Ada postes te soldat i americani, 
britanici s i germani; 

7. Baza Ayn Issa, în suburbia sudică a 
oras ului Rakka. Ada postes te 200 soldat i de spri-
jin al fort elor kurde, ca t s i 75 de soldat i francezi; 

8. Baza Mashta Nur, la sud de oraşul Koba-
ne, ada postes te soldat i din unita t ile de elita  
americane s i franceze; 

9. Baza Tell Al-Abyad, în nordul guverno-
ratului Rakka. Baza  de prega tire s i instruire a 
combatant ilor kurzi, dotata  cu facilita t i de ope-
rare a avioanelor cargo de mare tonaj; 

10. Baza Tell Saman, la nord de oraşul 
Rakka. Este centru de comunicat ii militare; 

11. Baza Tabka, aeriană. La nord de oraşul 
Tabka, î n proximitatea barajului de acumulare 
„Al-Assad” de pe ra ul Eufrat; 

12. Baza Jalabiya, situată la graniţa admi-
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nistrativa  dintre guvernoratele Rakka s i Alep. 
Dispune de piste pentru avioane de lupta  s i de-
pozite de munit ii; 

13. Baza Haarb Ishq, la limita administrati-
va  dintre guvernoratele Rakka s i Alep. Opereaza  
avioane cargi s i pentru operat iuni de desantare 
paras utare; 

14. Postul Ain Dadad, în apropierea 
oras ului - aeroportului Manbij. Este post de ob-
servare s i supraveghere a mis ca rilor Armatei 
Libere Şiriene (sust inuta  de Turcia); 

15. Baza Tayha, la periferia sud-estica  a 
oras ului Manbij. Ada postes te 400 soldat i ameri-
cani; 

16. Postul fix din localutatea Athariza, la 
periferia oras ului Manbij. Şerves te ca tampon de 
separat ie î ntre pozit iile milit iilor kurde s i cele 
ale Armatei Libere Şiriene. 

 

2. Federația Rusă 

Cea mai recenta   referire la volumul prezent ei 
umane militare a Federat iei Ruse î n Şiria este 
dat, conform surselor oficiale de la Moscova, de 
numa rul absolut al rus ilor aflat i î n misiune mili-
tara  î n Şiria s i care au votat la recentele alegeri 

prezident iale. Conform sursei ment ionate, î n 
prezent numa rul rus ilor care alca tuiesc misiu-
nea expedit ionara  rusa  î n Şira este de 2.954 oa-
meni. 

Marea parte a efectivelor umane militare ru-
ses ti aflat i î n misiune î n Şiria sunt concentrat i la 
baza aeriana  Hmeimim  din nord-vestul teritori-
ului sirian, dislocat i î n Şiria sub acoperirea de 
„consultant i” s i „consilieri” militari cu misiunea 
de consiliere s i instruire a fort elor armatei sirie-
ne nat ionele, acestora fiindu-le atribuit meritul 
de a fi avut contribut iea decisiva  obt inuta  de re-
gimul Bashar Al-Assad, dupa  30 septembrie 
2015, ca nd armata rusa  a intervenit nemijlocit 
pe es ichierului conflictului intern siriam. 

Acestor „consilieri” li se adauga    efective ale 
polit iei militare, majoritatea acestora fiind re-
crutat i din rî ndul ceta t enilor provent i din repu-
blicile caucaziene foste sovietice s i cu majoritate 
confesionala  islamica . Efectivele polit iei militare 
sunt desfa s urate fie î n zonele pe care guvernul 
sirian le-a recucerit de la fact iunile musulman - 
jihadiste s i islamiste, fie î n as a numitele „zone de 
dez-escaladare” a conflictelor militare, stabilite 
prin negocierile s i convent iile de la Astana, î n 
Kazahstan. Potrivit unei declarat ii publice a 
pres edintelui Vladimir Putin, î ntre î nceperea in-
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tervent iei ruses ti î n Şiria, la 30 septembrie 2015  
s i sfa rs itul lunii decembrie 2017, un numa r de 
48.000 de soldat i ai Federat iei Ruse  au fost im-
plicat i î n intervent ia ruseasca  î n Şiria 

Federat ia Rusa  dispune î n Şiria de baza aeriana  
Hmeimim pe care, î n baza unui acord guverna-
mental din noiembrie 2015, Şiria a pus-o inte-
gral, suveran s i pe termen nelimitat, la dispozit ia 
Federat iei Ruse care a procedat la modernizarea 
acestui amplasament s i la dotarea sa cu sisteme 
de rachete sol - aer Ş – 400, precum s i cu rampe 
mobile de lansare a rachetelor Panther s i Thor- 
M 1.  

I n porturile Lattakia s i  Tartouss, la sud de Lat-
takia (utilizate, î nca  din perioada sovietica  drept 
port de reparat ii s i aprovizionare), partea rusa  a 
implementat moderniza ri semnificative pentru 
acostarea marilor bastimente de ra zboi, precum 
s i sisteme de rachete anti-ractheta  din clasa Ş-
300.  

Pe la nga  aceste principale baze aeriene s i nava-
le, Federat ia Rusa  beneficiaza , î n regim prefe-
rent ial, de facilita t i la î nca  s ase amplasamente 
militare siriene, respectiv: 

 Facultatea de marina  militara  de la Jableh, 
î n zona Lattakia; 

 Aeroportul militar din oras ul Hama; 

 Aeroportul Mezzeh, la periferia vestica  a 
capitalei Damasc; 

 Aeroporul militar Şhayrat; 

 Aeroportul militar de la Palmyra, î n guver-
noratul Homs; 

 Aeroportul militar Jandaris, din enclava 
Afrin, î n nord-estul t a rii. 

I n prezent se afla  î n faza prega titoare 
(negocieri de achizit ionare a terenurilor) pentru 
construct ia a î nca  4 baze militare ruses ti, î n dis-
trictul Hama. 

Nu exista  informat ii oficiale sau certe privind 
flota aviat iei militare ruses ti care act ioneaza  î n 
Şiria, observatorii avansa nd ideea imprecisa  ca  
acestea pot fi, numeric, de ordinul zecilor. Este 
cert ca  aceasta  flota  aeriana  cuprinde, cel put in,  
bombardiere Şuhoi 24, Tupolev 160, Mig  din 

mai multe generat ii, rachete diverse cu raza  de 
act iune de 4.500 km.  Ministerul rus al Apa ra rii a 
declarat ca  armata s i industria rusa  de apa rare 
au folosit - î n regim de testa ri - cca. 200 de noi 
tipuri de arme sofisticate. Cele mai avansate ca-
tegorii de nave militare s i submarine au fost uti-
lizate, de mai multe ori, pe parcursul celor 7 ani 
de ra zboi sirian.      

       

3. Iran 

Prezent a militara  a Iranului pe frontul ra zboiu-
lui civil sirian se particularizeaza  prin aceea ca , 
pe la nga  efectivele „oficiale”, reprezentate de 
Gardienii Revolut iei Islamice, î n Şiria sunt pre-
zente s i act ioneaza  sub comanda  s i cu asistent a  
militara , logistica  s i financiara  iraniana , for-
mat iuni de combatant i recrutat i dupa  criteriul 
apartenent ei la confesiunea musulmana  s iita , 
indiferent de nat ionalitate s i organizat i, cu 
put ine except ii, ca mercenari, î n peste 50 de uni-
ta t i  (detas amente) dintre care se evident iaza  
Hezbollahul libanez, milit iile pakistaneze s i af-
ghane „Zeynabit ii” (Al-Zeynabiyun) şi 
„Fatimizii” (Al-Fatymiyun), numărul total al po-
tent ialului uman iranian sau pro-iranian din Şi-
ria fiind estimat la peste 70.000 de combatant i. 
I n diverse locat ii ale teritoriului, impuse de evo-
lut iile de pe front, la ordinul regimului de la Te-
heran mai act ioneaza : 

 Milit iile Fort elor Şiriene de Apa rare, forma-
te din sirieni de confesiune s iita , constituite î n 
anul 2012 s i prezente, cu deosebire, î n districte-
le Alep, Tartouss, Lattakia, Homs, Damascs i Şo-
ueida, î n sud; 

 Mis carea „Al-Nujaba” (Nobilii), formată din 
cca. 9.000 combatant ii s iit i de nat ionalitate ira-
kiana ; 

 Mis carea „Abdul Fadl Al-Abbas” formata  din 
cca. 4.500 de irakieni s iit i. Amplasat i, cei mai 
mult i, î n guvernoratul Alep; 

  Brigada „Imamul Al-Baker” formata  din si-
rieni din zonele Palmyra s i Alep. Are un po-
tent ial uman estimat la cca. 1.000 - 1.500 de oa-
meni. 

Comandamentul central al efectivelor iraniene, 
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cunoscut s i sub denumirea de „Şediul de Şticla ” 
este situat î n imediata vecina tate a aeroportului 
internat ional Damasc (cca. 18 kilometri est de 
capitala ) , fiind considerat drept cel mai mare s i 
mai important amplasament al prezent ei armate 
iraniene î n Şiria. Pe la nga  acesta, Iranul dispu-
nea, la î nceputul lunii mai 2018 de cca. 13 centre 
de comanda , baze, amplasamente tehnice, ca-
za rmi, unita t i de product ie s i î ntret inere cu pro-
fil militar, cele mai importante fiind: 

- Cazarma Al -Shibani sau „Cazarma Ima-
mul Hussein”  situata  la periferia nord-vestica  a 
capitalei Damasc, î n zona turistica  Zabadani de 
pe vechea s osea Damasc – Beirut. Fost sediu 
pentru efectivele Gardienilor Revolut iei, ampla-
samentul ada postes te, î n prezent, cca. 6.000 de 
oameni din Brigada „Fajr Şhiraz” (Ra sa ritul Şhi-
razului) din „Brigada Fatimizilor” s i din milit iile 

Hezbollah. Este considerata  drept linia avansata  
de apa rare î mpotriva atacurilor executate de 
opozit ia siriana  sau dinspre vecina tatea apropia-
ta  a a muntelui Hermon din nordul Platoului Go-
lan;  

- Triunghiul Deraa – Suweida – Quneitra 
din sudul s i sud-vestul Şiriei: denumes te regiu-
nea militara  din zona de frontiera  a Şiriei cu Ior-
dania s i cu partea siriana  a Platoului Golan, al 
ca rei comandament este situat la 60 km sud de 
Damasc, pe s oseaua care leaga  capitala cu dis-
trictul sudic Deraa.  Cu efective de peste 18.000 
de oameni, zona are ca principali piloni de spri-
jin bazele militare Yarmuk s i Izraa, din sud-estul 
frontierei cu Golanul, la nord de oras ul Deraa, 
aceasta din urma  ada postind un sistem de rache-
te antiaeriene „Şam-1”; 

- Zona graniței estice cu Irakul constituie 
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„frontul de est” al ra zboiului s i, din punct de 
vedere al prezent ei armate iraniene, cuprin-
de districtele (guvernoratele) Hassake, Deir 
Ezzor, Qamishli s i Rakka. Şediul 
„Comandamentului III” al Gardienilor Revo-
lut iei se afla  situat î n localitatea Dumeir, la 
cca. 50 km. de s oseaua Damasc – Baghdad. I n 
acest areal sunt desfa s urate, î n districtul 
Homs s i î n zona aeroportului militar strate-
gic Shayrat, Brigăzile a 11-a s i a 18-a  al 
ca ror perimetru operativ acopera  suburbiile 
sudice ale oras ului Homs s i districtele de 
nord s i de est ale teritoriului sirian; 

- Aeroportul T4-4, situat la cca. 50 km de 
oras ul Palmyra din centrul des ertului sirian. Aici 
stat ioneaza  peste 1.000 de soldat i ai Gardienilor 
Revolut iei. O brigada  de blindate („Mojanzarat”) 
este stabilita  la sud de oras ul Hama; 

- Frontul de Nord  se întinde de la oraşul 
Homs pa na  la granit a de nord cu Turcia, inclu-
za nd districtele Alep s i Idleb. Pe la nga  comanda-
mentul regional iranian, instalat î n fosta Acade-
mie Militara  de la Alep, aici opereza  efectivele 
Diviziilor 47 s i 48 de blindate; 

- Zona militară  de coastă, dependentă de 
comandamentul de la Alep, include litoralul me-
diteranean din districtele Lattakia s i Tartouss. 

Comandamentul general al efectivelor deplasa-
te iraniene s i pro-iraniene  î n Şiria este repre-
zentant de un Consiliu de Comanda  integrat Gar-
dienilor Revolut iei s i este condus de generalul 
de brigada  Hossein Gaani, loct iitor al generalului 
Qassem Şoleymani, comandant al „Fort ei Al-
Quds”, secondat de generalul Jaafari Asadi, care 
are î n subordine doar efectivele Gardienilor Re-
volut iei desfa s urate pe frontul din Şiria. 

 

4. Turcia 

Cu î ncepere din vara anului 2017, Turcia a pro-
cedat masiv la desfa s urarea de fort e s i echipa-
mente militare î n nordul Şiriei, sub pretextul 
luptei î mpotriva terorismului islamist reprezen-
tat de „Ştatul Islamic”, ca t s i a tendint elor de ex-
pansiune separatista  a minoritarilor kurzi î n ca-
re regimul de la Ankara a va zut o „amenint are 
existent iala ” la adresa securita t ii s i integrita t ii 

nat ionale a Turciei. 

La 20 ianuarie 2018, î n aliant a  cu rebelii din 
Armata Libera  Şiriana , armata turca  a declans at 
operat iunea „Ramura de Ma slin” ava nd drept 
scop stoparea avansului kurd la vest de ra ul Eu-
frat s i ca tre frontiera turca . Dupa  doua  luni, la 
18 martie 2018, oras ul s i enclava kurda  Afrin 
sunt ocupate, aproape fa ra  lupte, de armata tur-
ca , pres edintele Recep Teyyp Erdogan anunt a n-
du-s i intent ia de continuare a  campaniei ca tre 
oras ul strategic Manbij (unde sunt stat ionate 
trupe americane) s i ca tre est, pa na  la frontiera 
dintre Kurdistanul sirian s i Irak. 

Pa na  î n prezent, Turcia a instalat î n Şiria trei 
baze militare, respectiv baza Salat, î n guvernora-
tul Idlib, î n proximitatea oras ului Jerablus,  baza 
Deir Samman, la nord-vest de oras ul  Alep s i 
baza Aqel, în nord-vestul guvernoratului Alep. 
O a patra baza  este î n curs de amenajare î n pro-
ximitatea oras ului Afrin, pentru a servi ca punct 
de aprovizionare s i sust inere logistica  pentru 
viitoarele act iuni armate ale Turciei pe teritoriul 
sirian. 

Pe la nga  acestea, armata turca  a implantat mai  
multe zeci de „puncte de control s i supraveghe-
re” î n nordul s i centrul Şiriei, la limitele dintre 
as a-zisele „zone de dezescaladare” convenite î n 
cadrul procesului de negocieri de la Astana - Ka-
zahstan, iar potrivit unor comunicate ale oficiali-
lor militari, Turcia intent ioneaza  sa  mai constru-
iasca  î nca  alte 4 noi baze. 
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5. Marea Britanie 

Şeparat de celelalte amplasamente occidentale, 
Marea Britanie dispune de o baza  proprie la ae-
roportul Tanaf, situat î n triunghiul sud-vestic al 
Şiriei, î n proximitatea frontierelor cu Iordania s i 
Irak. 

                                                               

6. Franța  

Potrivit unei informat ii difuzata , la 30 martie 
a.c., de ca tre angent ia turca  de presa  Anadolu, 
Frant a ar dispune de 5 amplasamente militare 
clandestine î n nord-estul Kurdistanului sirian, î n 
care sunt stat ionat i cca. 100 soldat i din unita t ile 
speciale ale armatei franceze, cu misiunea ca, 
independent sau î n coordonare cu efectivele 
americane din zona , sa  acorde sust inere s i in-
struire pentru combatant ii kurzi din Fort ele De-
mocratice (YPG). Potrivit agent iei citate, care a 
dat publicita t ii s i s i o harta , cele cinci locat ii fran-
ceze sunt situate pe la nga   localita t ile kurde  Ayn 
El- Arab (Kobane), Mashta Nur, Şarrin, din veci-
na tatea districtului Afrin, Harab Ishq, Abu Issa s i 
î n perimetrul fabricilor de ciment Lafarge din 
localitatea HarabI shq. 

Informat ia nu a fost confirmata  sau infirmata  
de surse neutre. 

 

7. Milițiile Hezbollah 

Milit iile Hezbollah, care lupta  ala turi de regimul 
de la Damasc, dispun, pe teritoriul Şiriei, pe lî nga  
facilita t ile logistice asigurate de guvernul sirian, 
de patru baze principale, situate î n zona muntoa-

sa  Antiliban, aproximativ la juma tatea distant ei 
dintre capitala Damasc s i granit a libaneza : 

 Baza din ora s elul Qusseir, situat la cca. 20 
km vest de capitala , î n arealul oras elor turistice 
Bloudane s i Zabadani; 

 Baza din oras ul Zabadani; 

 O baza  î n localitatea Qalamun, la nord-vest 
de Damasc, î n regiunea muntoasa  a localita t ilor 
turistice Maalula s i Şeidnaya; 

 O baza  situata  î n guvernoratul Hama, la sud 
de localitatea Şarghaza, pe cursul ra ului Oronte 
(Nahr El-Assi). 
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Wang LI 

I n data de 21 aprilie, la o 
sa pta ma na  dupa  atacurile aeriene ale ŞUA î mpo-
triva Şiriei, Ministrul de Externe rus Şergei La-
vrov a afirmat ca  Rusia va vinde î n mod ne-
condit ionat Şiriei rachete anti-aeriene Ş-300. 
Din moment ce Rusia a considerat recentele ata-
curi aeriene ale ŞUA ca fiind o „agresiune” î mpo-
triva Şiriei s i o î nca lcare a legii internat ionale, 
va nzarea de rachete Ş-300 ca tre Şiria pare o ma -
sura  logica .  

Dupa  cum se cunoas te, puternica arma  Ş-300 
are o raza  de act iune de 125 de mile s i capacita-
tea de a depista s i lovi mai multe t inte simultan 
cu eficient a  letala . Pentru capacita t ile de apa rare 
anti-aeriana  ale Şiriei achizit ionarea acestui ele-
ment de armament ar fi un pas î nainte s i ar re-
prezenta o adeva rata  provocare pentru posibile-
le atacuri aeriene ulterioare. Anterior atacurilor 
aeriene conduse de ŞUA î mpotriva Şiriei, Mosco-

va nu oferise Damascului avansatele rachete Ş-
300. I n prezent, Rusia refuza  î n mod deschis so-
licita rile occidentului de a continua cu aceste 
va nza ri.  

De fapt, Rusia a avertizat ca  va doborî  rachetele 
americane î nainte de atacurile aeriene s i chiar 
sa  t inteasca  asupra lansatoarelor de rachete. 

Aceste amenint a ri fac parte din strategia ruseas-
ca  extinsa  menita  sa  arate î ntregii lumi – s i î nde-
osebi Orientului Mijlociu – ca  Moscova este ala -
turi de regimul lui Assad indiferent de ororile 
sale. Rusia a fost î n general sprijinita  de î ntreaga 
lume, argumenta nd cu rolul sa u î n cadrul Nat iu-
nilor Unite s i investigat iile care s-au desfa s urat 
cu privire la facilita t ile unde se dezvoltau arme 
chimice î n Şiria. Rusia s-a asigurat ca  î s i demon-
straeza  dimensiunea s i eficient a capacita t ilor 
sale de descurajare, incluza nd sistemul de ra-
chete Ş-300, care este considerat element cheie 
pentru orice putere nucleara .    

I n mod ironic, atacul aerian al ŞUA î mpotriva 
Şiriei avea ca obiectiv distrugerea programului 
pentru dezvoltarea armelor chimice al lui Assad 
s i descurajarea regimului din Damasc de la utili-
zarea armelor chimice asupra propriului sa u po-
por. Cu toate acestea, î n realitate, atacul indica  
mai degraba  „succesul Rusiei consta nd î n limita-
rea act iunilor puterilor occidentale s i î n acorda-
rea unei atent ii speciale î n ra spunsurile pe care 
le ofera  regimului lui Assad”. Din moment ce 
act iunile Rusiei sunt dictate de o logica  rece s i 
dura , sta nd ala turi de clientul sirian, mesajul tri-
mis la nivel global este ca  orice stat din Orientul 
Mijlociu care se ala tura  Rusiei va ca s tiga î n mod 
necondit ionat sprijinul unei mari puteri al ca rei 
obiectiv principal este refacerea statutului de 
putere globala  s i a valorii Rusiei de mare putere 
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cu un nivel ridicat de î ncredere.  

 

A fost Occidentul păcălit? 

Rusia î s i comunica  pozit ia la nivel diplomatic. 
I n aceeas i zi î n care s-a efectuat atacul aerian 
american î mpotriva Şiriei, stat suveran s i client 
al Rusiei, Pres edintele Putin a denunt at atacul 
american, afirma nd ca  „ŞUA ada nces te catastrofa 
umanitara ”. Ata t î n termeni legali, ca t s i morali, 
act iunea militara  desfa s urata  de coalit ia condusa  
de ŞUA a î nca lcat î n mod direct normele s i prac-
ticile de drept internat ional. Pute-
rile nucleare s i membrii perma-
nent i ai ONU – ŞUA, Marea Brita-
nie s i Frant a – au ignorat î n mod 
deliberat autoritatea superioara  a 
Organizat iei Nat iunilor Unite. Cu 
o zi î nainte, Şecretarul General 
Guterres a solicitat î nfiint area unui grup inde-
pendent care „sa  determine cine a utilizat arme 
chimice î n Şiria, deoarece lipsa unui astfel de 
grup spores te riscurile escalada rii militare î ntr-
un stat care este deja coples it de confrunta ri s i 
ra zboaiele altora”. Cu toate acestea, cele trei pu-
teri au respins cu arogant a  apelul fa cut de comu-
nitatea internat ionala .  

Cum se explica  acesta  atitudine? Postula nd 
„inversiunea antropo-geografica ” ca s i model î n 
relat iile internat ionale, profesorul Anis H. Ba-
jrektarevic a estimat cu acuratet e dinamica din 
MENA:”...este absolut necesar ca puterile exter-
ne/periferice sa  domine un astfel de teatru pivo-
tal geo-economic ment ina nd un centru moderat 
(ex. preemt iune, î mpiedicarea sau limitarea 
emancipa rii care poate rezulta din orice moder-
nizare socio-politica  indigena  sau din diversifica-
re economica ). Aceasta este necesitatea absoluta  
care s-a pa strat dominanta  î n cadrul Machtpoli-
tik-ului european s i asiatic timp de mai multe 
secole”.  

Profesorul a concluzionat s i asupra instrumen-
telor utilizate:”Realitatea except ionala  ca  Orien-
tul Mijlociu este leaga nul celor patru religii mo-
noteiste este transformata  î ntr-un paradox. Ali-
mentata  de excluderile socio-economice severe 
s i exacerbata  de exploatarea antagonismului s iit i
-sunit i s i musulmani-evrei-cres tini, radicalizarea 

politica  este cu sigurant a  unul dintre cele mai 
convenabile instrumente de control subtil menit 
sa  ment ina  autorita t ile locale neautentice s i sla-
be, daca  nu chiar incapabile”.  

 

„Câştigătorul ia totul” – dar cine este 
perdantul? 

Ca sa  rezuma m, Rusia pare o î nvinga toare cu 
doua  identita t i: una este cea de apa ra toare a 
unui stat mic care a fost distrus de un ra zboi de 
s apte ani; iar alta este cea a unei puteri militare 

care are potent ialul de a provoca 
hegemonia Ştatelor Unite s i a 
aliat ilor sa i cheie. Des i China nu s-
a aliniat din punct de vedere mili-
tar cu Rusia î n mod deschis, Bei-
jingul s i Moscova s i-au reafirmat 
consensul cu privire la criza din 

Şiria. I n primul ra nd, Rusia î mpreuna  cu China s i 
multe alte state au denunt at atacurile aeriene ale 
ŞUA, Marii Britanii s i Frant ei asupra Şiriei, consi-
dera nd ca  reprezinta  o î nca lcare a principiului 
de baza  de interzicere a utiliza rii fort ei stipulat 
de dreptul internat ional, fiind o act iune care 
contravine Cartei ONU. I n al doilea ra nd, utiliza-
rea fort ei î mpotriva Şiriei pentru a „pedepsi sau 
ra spunde utiliza rii de arme chimice” nu cores-
punde legii internat ionale. I n aceasta  situat ie, nu 
trebuie sa  uita m precedentul creat î n Irak. Lect ia 
aceea istorica  ar trebui sa  fie o lect ie î nva t ata  
deoarece este extrem de iresponsabil sa  lansezi 
atacuri militare î mpotriva unui stat suveran pe 
baza unei „presupuse vinova t ii”. I n al treilea 
ra nd, China s i Rusia sunt mai convinse ca î ntot-
deauna ca  trebuie sa  î s i aprofundeze parteneria-
tul strategic î n lumina celui mai recent raport de 
securitate nat ionala  al ŞUA, unde Beijingul s i 
Moscova sunt ment ionate ca s i „competitori glo-
bali”. Acesta este motivul pentru care Rusia, î m-
preuna  cu China, Iranul s i multe alte state, este 
î n ma sura  sa  provoace Ştatele Unite s i aliat ii sa i 
de la nivel global.  

Despre autor:  

Wang Li este Profesor de Relaţii Internaţio-
nale și Diplomaţie în cadrul Scolii de Afaceri 
Internaţionale și Publice, Universitatea Jilin, 
China.  
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Dr. Andreas EUSTACCHIO*     

„Teoria extrem de intrigan-
ta  – sprijinita  de multiple dovezi geologice inclu-
za nd analize bacteriologice ale hidrocarburilor 
de la mare ada ncime – despre originea nebiolo-
gica  a petrolului s i despre recreerea sa practic 
infinita  î n format iunile geologice de mare ada n-
cime ale pa ma ntului a fost prezentata  î n urma  cu 

25 de ani. Aceste considerat ii au fost demontate, 
iar teoria a fost î n mare parte ignorata  s i uitata . 
Acelas i lucru s-a î nta mplat cu planurile extrem 
de elaborate ale Nikola Tesla de a utiliza un fe-
nomen natural geo-electric pentru transferul fa -
ra  fir a energiei î n mod gratuit. Care este expli-
cat ia? Infinitul elimina  ideea psihologiza rii pro-
funde deoarece nu necesita  nici un fel de 
atas ament emot ional – iar ceva ce se ga ses te din 
abundent a  î n natura  nu poate mobiliza î n mod 
eficient societa tile din prezent...” 

Pleca nd de la cuvintele Profesorului Anis H. Ba-
jrektarevic din cadrul seminarului Energie, Teh-
nologie şi Geopolitică, să prezentăm situaţia maşi-
nilor inteligente, a tehnologiilor auto similare, 
precum s i implicat iile legale care ne vor influ-
ent a viitorul.  

* * * * 

Mas inile autonome react ioneaza  î n mai put in 
de o secunda : mai repede deca t ar putea chiar s i 
cel mai atent s ofer. Mas inile autonome nu î s i 

pierd concentrarea s i nu devin agresive; ele nu 
sunt afectate de problemele sau ga ndurile zilni-
ce; ele nu î nfometeaza  s i nu au dureri de cap. 
Mas inile autonome nu beau alcool s i nu conduc 
sub influent a drogurilor. Pe scurt, eroarea uma-
na , cauza numa rul unu pentru accidentele rutie-
re, poate deveni istorie î ntr-o clipa  daca  s ofatul 
manual ar fi interzis imediat. Ar fi corect? Ar fi, 
daca  nu ar exista rapoartele a doua  decese, unul 
provocat î n timpul unui test cu o mas ina  autono-
ma  (UBER) s i unul î n timp ce o mas ina  semi-
autonoma  se deplasa pe autostrada  s i utiliza sis-
temul de asistent a  la banda  (Tesla), ambele acci-
dente ava nd loc î n ŞUA î n luna martie 2018. I n 
cazul Tesla se pare ca  modul de conducere semi-
automata  era deconectat la momentul produce-
rii accidentului.  

Oameni din î ntreaga lume mor î n fiecare zi da-
torita  condusului neatent, 90% dintre accidente 
fiind provocate de erori umane s i doar un mic 
procent datorita  defect iunilor tehnice ale vehi-
culelor. I n ciuda erorilor umane, nu s-a interzis 
s ofatul. Doua  accidente cu urma ri fatale î n care 
au fost implicate mas ini autonome aflate î n test 
au atras atent ia completa  a presei s i pun la î ndo-
iala  progresul tehnic al unei industrii care evolu-
eaza  rapid. Şunt mas inile autonome o pa ca leala  
sau o tendint a  care nu poate fi controlata , î n ciu-
da viet ilor umane pierdute din cauza gres elilor 
fa cute de tehnologia autonoma ? 
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Aspecte legale  

Pentru multe persoane, ideea unei mas ini 
complet autonome ( o mas ina  care se depla-
seaza  fa ra  s ofer) î n viitor poate fi deranjanta . 
Cele doua  decese recente din ŞUA care au 
fost produse de mas ini (semi-) autonome pot 
crea teama . Din perspectiva  legala , nu are 
important a  pentru partea ra nita  daca  acci-
dentul a fost provocat de un individ neglijent 
sau de tehnologia care nu funct iona cores-
punza tor. Limita dintre ele rezida  probabil 
din faptul ca  fiecare eroare umana  reprezin-
ta  un accident separat, î n timp ce defect iunea 
tehnologica  poate fi considerata , probabil de 
î nt eles s i justificat, o eroare de sistem sau o serie 
de erori cauzate de o anumita  tehnologie la un 
anumit moment.  

Din perspectiva  juridica , o eroare tehnica  re-
prezinta  î n general o eroare de proiectare care 
afecteaza  î ntreaga funct ionalitate a unui anumit 
vehicul. Decesele cauzate de defect iuni ale pro-
gramelor electronice fac ca oamenii sa  î s i piarda  
repede î ncrederea î n alte mas ini echipate cu 
tehnologii similare. Pe de alta  parte, daca  un 
s ofer beat ra nes te sau ucide un alt participant la 
trafic, nu se presupune ca  majoritatea celorlalt i 
s oferi (sau tot i) ar putea cauza accidente din ca-
uza consumului de alcool.  

 

Aspecte legate de oportunitate 

I ntrebarea fundamentala  care se pune î n cazul 
dezvolta rii orica rei tehnologii este: oamenii î s i 
doresc mas ini autonome?  

Atunci ca nd vorbim despre vehicule autonome 

(independente), ne referm la mas ini conduse de 
computere. Computerele instalate la bord sunt 
comune î n domeniul aviat iei, fa ra  ca pilotul sa  
piloteze avionul, iar din punct de vedere statis-
tic, avionul reprezinta  cel mai sigur mijloc de 
transport. Nu ar putea s i automobilele sa  devina  
la fel de sigure? Comparat ia dintre avioane s i 
automobile nu poate fi justificata  datorita  diferi-
telor clase de utilizatori, numa rului de autovehi-
cule conduse î n fiecare zi s i riscului iminent de 
coliziune cu alt i participant i la trafic, inclusiv 
pietoni.  

I n timp ce sistemele de asistent a  la s ofat pre-
cum asistent a  la banda de deplasare, asistent a  la 
parcare sau controlul adaptat al croazierei pot fi 
î nta lnite la numeroase modele s i sunt acceptate 
î n Europa, actuala legislat ie din Europa s i Aus-
tria permite utilizarea autovehiculelor (semi-) 
autonome cu scopul efectua rii de teste. I n plus, 
î n Austria, aceste vehicule pot sa  ruleze pe au-
tostra zi sau î n mediul urban pe rute marcate 
special pentru ele (teste cu microbuze î n oras ele 

Şalzburg s i Velden). Ş-au efectuat teste pe 
s oselele austriece î n conformitate cu regle-
menta rile legale de mai bine de un an, dar a 
fost necesar ca aceste teste sa  se desfa s oare 
î n prezent a a cel put in unei peroane î n au-
tomobil î n permanent a . Aceasta  persoana  
trebuie sa  fie î n ma sura  sa  intervina  imedi-
at î n cazul î n care s-ar putea produce un 
accident, pentru a corecta direct ia stabilita  
de calculator sau pentru a prelua controlul 
complet asupra vehiculului.  

I ntr-adeva r, conform legislat iei din ŞUA ca-
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re permite efectuarea de astfel de teste, trebuie 
ca o persoana  sa  se afle permenent î n vehicul 
(chiar î nainte de cele doua  accidente ment ionate 
mai devreme, California anunt ase o lege prin ca-
re se anula obligativitatea ca î n mas inile autono-
me sa  existe s i o persoana ). I n consecint a , se ri-
dica  trei î ntreba ri cu privire la accidentul UBER 
care s-a produs î n timpul unui test desfa s urat î n 
statul Arizona din ŞUA, care a dus la decesul 
unui biciclist.  

1. Ar fi putut persoana aflata  î n automobil î n 
scopul de a-l controla din punct de vedere al si-
gurant ei sa  fi activat fra na de ma na  s i sa  evite 
coliziunea cu biciclistul care a traversat nepreva -
zut strada? 

2. De ce nu au recunoscut senzorii instalat i pe 
autovehicul biciclistul la timp? 

3. De ce nu a ment inut autovehiculul limita de 
viteza  legala ? 

I n prezent, teste de acest tip se desfa s oara  î n 
Europa s i î n ŞUA. I n ŞUA, ele se pot desfa s ura pe 
drumuri nat ionale, s i, contrar legislat iei europe-
ne, s i î n zonele urbane. Ca ta  vreme ne afla m î nca  
î n etapa de testare, nu putem vorbi despre siste-
me de conducere aprobate tehnic s i oficial. Pro-
gresul tehnologic al mas inilor autonome a de-
monstrat deja ca  ca  responsabilitatea legala  tre-
ce de la s ofer la produca torii de autovehicule s i 
dezvoltatorii de programe electronice.  

 

Previziunile noastre   

Ca nd s i daca  autovehiculele autonome vor de-
veni un fenomen curent sunt chestiuni care de-
pind de anumite (viitoare) î ntreba ri: 

 Este corect sa  as tepta m sigurant a  absoluta  
de la mas inile autonome? 

 Ce decizie trebuie sa  ia mas ina autonoma  î n 
cazul î n care o viat a  poate fi salvata  doar daca  
este sacrificata  cealalta ? 

 Cum ar trebui solut ionata  aceasta  dilema ? 

I n cazul î n care inteligent a artificiala  s i sisteme-
le de auto-î nva t are ar fi incluse î n tehnologia 
mas inilor autonome, vehiculele de acest tip ar 
putea deveni î ntr-o zi „robot i umanoizi pe patru 
roţi”, dar nu ar putea fi comparate cu o fiint a  
umana  care are not iuni specifice de valoare s i 
moralitate. Daca  fiecare individ î s i asuma  res-
ponsabilitatea pentru comportamentul sa u î ntr-
o situat ie specifica  a unui accident, limitele siste-
mului nostru legal sunt nule daca  algoritmii care 
utilizeaza  imense cantita t i de informat ii iau deci-
zii î n avans pentru un posibil accident. Aceste 
decizii nu pot fi asumate integral de o anume 
persoana  sau un dezvoltator de programe daca  
î n accident este implicata  o mas ina  autonoma . 
Va fi sarcina noastra , a avocat ilor, sa  oferim spri-
jin juridic legislatorilor î n eforturile lor de a face 
fat a  provoca rii.  
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Dr. Octavian DUMITRESCU 

Şurprinderea reprezinta  una 
din temele ce au caracterizat permanent act iuni-
le militare s i conflictele armate, fiind o preocu-
pare esent iala  a factorilor de conducere cu res-
ponsabilita t i î n domeniul securita t ii s i, î n ace-
eas i ma sura , a specialis tilor s i analis tilor din 
acest domeniu. Şurprinderea este la fel de veche 
precum este ra zboiul î n evolut ia omenirii. Evo-
lut ia fenomenului militar, î n general s i mai ales a 
conflictelor armate moderne a determinat acor-
darea unei atent ii speciale acestui concept, ori 
mai bine zis acestui complex de concepte referi-
toare la act iunile militare, atent ie venita  ata t din 
partea factorilor decident i politici s i militari ca t 
s i din partea comandant ilor fort elor militare din 
multe t a ri, î n special din marile puteri. Şpecialis -
tii apreciaza  ca  surprinderea, de fapt realizarea 
acesteia, poate fi considerata  un factor de risc 
major î n conflictele armate, prin efectele ce le 
poate provoca pa rt ii surprinse. Concomitent, 
surprinderea este s i un factor de succes pentru 
cel ce o realizeaza , î n detrimentul celui surprins. 
Complexitatea realiza rii, dar mai ales a efectelor 
realiza rii surprinderii cres te semnificativ î n con-
dit iile confrunta rii dintre aliant e sau coalit ii, î n 
care de regula  sunt implicate marile puteri con-
temporane, marii actori de securitate. 

Şurprinderea poate fi realizata  la toate nive-
lurile confrunta rii armate - tactic, operativ s i 
strategic -, precum s i î n mai toate domeniile ac-
t iunilor militare, î ndeosebi î n cel tehnic/
tehnologic, s tiint ific s i conceptual, doctrinar s i al 
strategiilor ori tacticilor folosite. I n principiu, nu 
este exclus nici un domeniu ori componenta  a 
domeniului act iunilor militare unde sa  nu se 
poata  realiza surprinderea. Un raport recent al 
Centrului pentru Studii Strategice și Internaţi-
onale (CŞIŞ), intitulat Coping with Suprise in 
Great Power Conflicts (Lupta cu surprinderea în 
conflictele dintre marile puteri), semnat de 

Mark F. Cancian (februarie 2018) analizeaza  cu 
suficiente detalii s i exemple problematica sur-
prinderii î n cadrul posibilelor conflicte dintre 
marile puteri, limita ndu-se la nivelul strategic al 
confrunta rii armate. Materialul prezinta  unele 
componente ale acestui complex concept, anali-
zate prin prisma situației și intereselor de 
securitate ale Statelor Unite ale Americii, a 
istoriei s i experient ei fort elor armate americane, 
cu multe exemplifica ri din trecutul istoric mili-
tar al lumii. Prezentul material se bazeaza  î n ma-
joritate pe informat iile cuprinse î n raportul 
CŞIŞ, dar include s i opiniile autorului rezultate 
din experient a sa ca specialist militar de cariera . 

Analiza pornes te de la opinia ca  „militarii au 
un set de aşteptări referitoare la modul cum con-
flictele vor începe, cum vor funcţiona tehnologiile, 
cum vor desfăşura luptele şi cine va fi implicat”, 
urma nd ca, pe baza acestor as tepta ri, s efii su-
periori s i oficialii din domeniul securita t ii nat io-
nale sa  prega teasca  cele mai bune instrumente 
pentru obt inerea succesului î ntr-o eventuala  
confruntare. I n acest proces, exista  multe ele-
mente necunoscute s i incertitudini care pot duce 
la realizarea surprinderii de ca tre adversar, la 
neputint a de a evita surprinderea. Pe scurt, sur-
prinderea apare atunci ca nd evenimentele con-
travin as tepta rilor victimei s i aduce un avantaj 
important pa rt ii oponente.  

I n contextul actual de securitate la nivel glo-
bal, vulnerabilita t ile ce pot determina surprin-
derea î n conflictele armate sunt cauzate de apa-
rit ia unor noi competitori bine prega tit i pentru 
asemenea confrunta ri, dominarea informat iona-
la , schimba rile repetate s i dese î n tehnologiile 
utilizate î n conflictele armate care pot schimba 
semnificativ cont inutul act iunilor militare, utili-
zarea unor strategii, tactici s i procedee noi de 
prega tire s i desfa s urare a conflictelor, precum s i 
schimba ri de ultima  ora  î n privint a diplomat iei 
militare sau de alta  natura  (de exemplu, econo-
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mica ) care modifica  situat ia ori component a ad-
versarului ori coalit iei opozante. 

I n fond, surprinderea se realizeaza  atunci 
când așteptările victimei nu sunt realiste iar 
partea adversă câștigă un avantaj important, 
chiar daca  partea surprinsa  î ncearca , î n ultima  
instant a , sa  contracareze nouta t ile pe care ad-
versarul le-a introdus î n ecuat ia confrunta rii. 
Este important de subliniat ca  surprinderea nu 
este, de regula , absoluta , aceasta manifesta ndu-
se part ial, î n anumite domenii s i este greu de evi-
tat î n condit ii nefavorabile victimei. La realiza-
rea surprinderii contribuie unii factori, cum ar fi: 
secretul ma surilor prega titoare s i premerga toa-
re act iunilor armate; limitele sistemelor de in-
format ii; dificulta t i inerente de predictibilitate a 
viitorului; particularita t ile sau sla biciunile com-
ponentei umane; istet imea adversarului; gradul 
de credibilitate s i de luare î n considerare a aver-
tiza rilor; vulnerabilita t ile fort elor î n mediul dis-
tructiv al confrunta rii armate.  

Cheia importanta  î n evitarea surprinderii ra -
ma ne anticiparea, î ntr-o manieră credibilă şi rea-
listă, a ameninţărilor şi pericolelor, recunoașterea 
acestora de către factorii politici importanţi şi 
pregătirea pentru acţiuni militare de către 
instituţiile implicate. Desigur că fiecare parte im-
plicata  î ntr-un conflict armat intent ioneaza  sa  
realizeze surprinderea ca t de des este posibil, 
î nsa  de multe ori aceasta apare ca urmare a unor 
incertitudini inerente î n ra zboi, uneori chiar din 
pricina fort elor proprii; de exemplu atunci ca nd 
propriile armamente s i echipamente, bazate pe 
tehnologii moderne nu sunt ata t de performante 
pe ca t unul din beligerant i s-a as teptat sau 
atunci ca nd doctrinele, strategiile ori tacticile 
proprii nu sunt la nivelul necesar confrunta rii 
respective. 

Importanța surprinderii în posibile con-
frunta ri dintre mari puteri, î n special la nivel 
strategic, decurge din faptul ca  aceasta poate 
avea efecte semnificative asupra cursului act iuni-
lor de lupta  prin avantajul creat pa rt ii care o rea-
lizeaza , din natura psihologica  a posibilelor efec-
te care pot demoraliza  sau, uneori, chiar pot pa-
raliza fort ele victimei. I n acelas i timp, este nece-
sar sa  subliniem ca  realizarea surprinderii nu 
garanteaza  î ntotdeauna succesul, uneori victima 

poate avea suficiente resurse (materiale, umane 
ori de informat ii sau tehnologice) astfel ca  poate 
î nla tura efectele surprinderii, sa -s i revina  s i î n 
final sa  ca s tige confruntarea. Oricum, pentru vic-
tima  este semnificativ faptul ca  realizarea sur-
prinderii poate avea important a  prin pierderile 
umane s i materiale suferite, ecoul negativ î n opi-
nia publica  s i propriile institut ii nat ionale. De 
aceea, este foarte bine daca  surprinderea poate 
fi evitata , prin deciziile factorilor politico - mili-
tari referitoare la planurile fort elor proprii, stu-
dierea situat iei existente î n planul securita t ii na-
t ionale s i internat ionale, analizarea fenomenului 
militar contemporan s i a conflictelor armate ce 
au loc î n lume, precum s i a tendint elor de evolu-
t ie a acestora. 

I n opinia autorului raportului CŞIŞ ment ionat  
mai sus, surprinderea poate î mbra ca patru for-
me, î n funct ie de domeniul la care se raporteaza , 
astfel: surprinderea strategica , surprinderea teh-
nologică, surprinderea doctrinară şi surprin-
derea diplomatica  sau politica . Analiza studiului 
CŞIŞ se limiteaza  la nivelul strategic nat ional al 
acestui concept, cu referire directa  la Ştatele 
Unite le Americii, dar nu exclude nivelul operativ 
s i tactic al act iunilor militare, as a cum nu exclu-
de nici alte domenii î n afara celui militar. Ca ur-
mare, materialul de fat a  este structurat î n acelas i 
mod. 

Surprinderea strategică este cel mai des 
î nta lnita  î n analizele specialis tilor s i î ngrijoreaza  
cel mai mult factorii politico - militari ai statelor 
s i institut iilor de securitate nat ionale s i interna-
t ionale. O prima  etapa  î n abordarea acestui con-
cept trebuie sa  fie analiza riscurilor ce pot fi ge-
nerate de posibilul adversar, ale ca rei rezultate 
trebuie puse la baza planurilor de ra zboi s i a 
eventualelor act iuni de lupta . Desigur ca  acelas i 
proces î l va face s i prezumtivul adversar, î nsa  
concluziile lui pot fi, de cele mai multe ori, opuse 
ori contrare celor proprii. Ceea ce factorii de de-
cizie proprii considera  a fi rat ional s i justificat, 
reprezentant ilor adversarului li se va pa rea irat i-
onal sau ilogic, ca urmare aceasta  etapa  solicita  o 
mare atent ie î n studierea datelor s i informat iilor 
despre adversar s i justa apreciere a capacita t ilor 
combative proprii. 
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Procesul de analiza  a riscurilor trebuie sa  in-
cluda  s i formularea alternativelor s i constra nge-
rilor ce pot exista î n posibila confruntare, lega -
turile dintre activita t ile s i act iunile proprii s i ce-
le ale adversarului, modul cum acestea aduc sau 
nu avantaje, precum s i diferent ele de cultura  s i  
percept ii dintre cele doua  pa rt i posibil adversa-
re, elemente care pot influent a cursul act iunilor, 
ala turi de capacita t ile combative ale adversaru-
lui. De regula , adversarii apeleaza  la atacul prin 
surprindere î n scopul obt inerii unei victorii ra-
pide, fa ra  pierderi mari s i suferint e de lunga  du-
rata , deci pentru a reduce ca t este posibil costu-
rile act iunilor preconizate î mpotriva adversaru-
lui s i, astfel, pentru a atrage aprecierea proprii-
lor ceta t eni fat a  de act iunile de lupta  preconiza-
te. Mai mult chiar, mult i factori de decizie, poli-
tici s i militari considera  adesea ca  daca  se inves-
tes te masiv î n armamente s i echipamente cu 
î nalta  tehnologie, automat acestea aduc avantaje 
î n act iunile militare s i ca  pot fi folosite î n lansa-
rea atacurilor s oc, prin surprindere. Istoria arata  
suficiente exemple care duc la aceasta  concluzie 
- blitzkrieg, conflictul din Insulele Falkland, in-
vazia irakiana  î n Kuwait s .a. - dar s i situat ii ca nd 
surprinderea realizata  î n faza init iala  a conflictu-
lui nu a asigurat victoria finala . Daca  s ocul init ial 
provocat de surprindere este absorbit s i ulterior 
efectele acestuia sunt contracarate de victima , 
este posibil ca rezultatul final al conflictului sa  
fie altul. 

O parte importanta  a efectelor s ocului provo-
cat de realizarea surprinderii de ca tre adversar 
se reflecta  la factorii decident i, politici sau mili-
tari, iar î n acest caz cel mai important aspect nu 
se refera  la avertizarea informat ionala  ci la ina-
bilitatea factorilor politici de a crede cele î nta m-
plate, des i nici o data  nu este posibil ca un atac 
de amploare sa  fie complet ascuns, mai ales î n 
condit iile actualelor tehnologii avansate ale mij-
loacelor de cercetare, supraveghere s i avertiza-
re. De obicei sunt indicii vizibile ce denota  pre-
gătirile pentru un atac ale adversarului: depla-
sa ri vizibile de trupe, amplificarea ma surilor de 
mobilizare, amplificarea act iunilor de cercetare, 
intensificarea act iunilor de spionaj, exacerbarea 
declarat iilor publice s i acutizarea declarat iilor 
politice acuzatoare pentru adversar s i altele. 

Chiar s i î n varianta loviturilor la mare distant a  
cu rachete de croaziera  s i intercontinentale ori a 
posibilita t ii atacurilor cibernetice sau spat iale 
nu pot fi complet insesizabile act iunile premer-
ga toare declans a rii confrunta rii. Pentru reus ita 
unei agresiuni prin surprindere sunt necesare 
act iuni vizibile importante, cum sunt repozit io-
narea platformelor specifice, ret inerea î n garni-
zoane a personalului, cres terea numa rului celor 
implicat i î n asigurarea permanent ei lucrului la 
echipamentele de supraveghere s i avertizare 
timpurie sau schimbarea regimului de funct io-
nare a unor institut ii publice. 

Des i î n unele situat ii au existat suficiente in-
dicii referitoare la prega tirea unui atac strategic, 
factorii decizionali de la cel mai î nalt nivel nu au 
crezut ca  atacul devine iminent pe zi ce trece s i, 
ca urmare, nu au dispus ma surile corespunza -
toare. Rezultatul a fost dezastruos. De exemplu, 
atacarea URŞŞ de ca tre Germania (1941) î n ciu-
da acordurilor de aliant a  existente î ntre pa rt i, 
invazia sovietica  din Cehoslovacia (1968), atacul 
arab asupra Israelului (1973) s i altele. Cu toate 
ca  î n aceste cazuri au existat suficiente informa-
t ii strategice ce demonstrau iminent a surprinde-
rii strategice, ca  analizele ara tau clar ce urma sa  
se î nta mple, autorita t ile de stat responsabile la 
cel mai î nalt nivel nu au acceptat ideea s i nu au 
dispus la timp ma suri corespunza toare, realiza-
rea surprinderii strategice devenind realitate. I n 
alte situat ii, cu toate informat iile strategice pro-
curate s i procesate la timp, acestea nu au fost 
convinga toare ori nu au fost suficiente, iar infor-
mat iile tactice au lipsit. Este cazul atacurilor te-
roriste din ŞUA (septembrie 2011) asupra tur-
nurilor gemene s i cla dirii Pentagonului ca nd se 
s tia de posibilitatea unor eventuale atacuri dar 
nu erau informat ii clare despre locul s i momen-
tul atacului s i mai ales despre modalitatea de 
act iune a atacatorilor dar nu s-au luat ma suri 
preventive, ceea ce a dus la o surprindere de ni-
vel strategic de mare efect. 

Surprinderea tehnologică este o altă formă 
de surprindere care se refera  la diferent ele din-
tre performant ele noilor instrumente de lupta  s i 
as tepta rile legate de capacita t ile moderne, fapt 
care produce efecte strategice. Aceasta  forma  a 
surprinderii apare, pe de o parte, atunci ca nd 
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capacita t ile adversarului nu au fost anticipate 
ori au fost apreciate inadecvat, eronat s i, pe de 
alta   parte, atunci ca nd propriile tehnologii nu au 
performant ele pe care planificatorii le-au preva -
zut ori care au rezultat pe timpul î ncerca rilor 
anterioare conflictului. Pe de alta  parte, este pu-
t in probabil ca surprinderea tehnologica  sa  se 
realizeze î n mod absolut, complet, deoarece este 
exclusa  posibilitatea ca sa  nu se cunoasca  nici un 
aspect despre noile tehnologii aplicate de adver-
sar ori sa  fie vorba despre o revolut ie tehnologi-
ca  absoluta . 

Surprinderea determinată de tehnologiile 
adversarului se realizează datorită insufici-
entei aprecieri ori insuficientei cunoas teri a ni-
velului tehnologic al armamentelor, echipamen-
telor s i tacticilor ori procedurilor folosite de ad-
versar î n confruntarea as teptata . La fel de bine  
ar putea fi vorba de o react ie inadecvata , gres ita  
la act iunile fort elor adversarului pe ca mpul de 
lupta , situat ie î n care efectele realiza rii surprin-
derii pot fi mai us or absorbite s i atenuate, aces-
tea devenind temporare, pa na  la remedierea 
erorilor s i desfa s urarea unor act iuni corespun-
za toare de combatere a act iunilor adversarului. 
I n conflictele dintre marile puteri, surprinderea 
tehnologica  poate fi hota ra toare pentru obt ine-
rea victoriei sau poate crea unele avantaje tacti-
ce de asemenea amploare î nca t sa  determine 
efecte strategice. I n cazul unei confrunta ri dintre 
o mare putere s i o putere regionala  surprinderea 
tehnologica  poate fi decisiva  datorita  posibilita t ii 
aparit iei unor efecte cova rs itoare pentru victima  
care sa  nu-i dea posibilitatea sa  react ioneze la 
act iunile marii puteri s i, astfel, sa  piarda  con-
fruntarea. 

O alta  latura  a surprinderii tehnologice este 
legata  de complexitatea implementa rii noilor 
tehnologii în cadrul forţelor militare. În anumite 
situat ii, un adversar poate utiliza un singur sis-
tem cu tehnologie avansata  care sa  fie imple-
mentat î n toate fort ele militare implicate î n con-
flict, situat ie î n care efectele surprinderii tehno-
logice pot avea caracter strategic s i pot influent a 
semnificativ rezultatul confrunta rii armate. La 
fel de bine pot exista situat ii ca nd un actor stra-
tegic sa  implementeze mai multe sisteme cu teh-
nologii inovative î n mai multe din categoriile sa-

le de fort e ori î n principalele categorii (aviat ie, 
fort e navale, spat iale s i nucleare, de exemplu), 
situat ie î n care efectele pot fi decisive pentru 
deznoda ma ntul confrunta rii armate. I n schimb, 
î n acest al doilea caz, sunt necesare investit ii ma-
jore în procurarea tehnologiilor inovative, produ-
cerea echipamentelor avansate s i implementa-
rea acestora la scara majorita t ii fort elor implica-
te. 

Cert este ca  oricare din aceste tipuri de sur-
prindere tehnologica  nu are efecte importante 
deca t o perioada  scurta  de timp, deoarece din 
moment ce o tehnologie noua  a fost folosita , ad-
versarul î ncepe sa  o î nt eleaga  s i sa  proiecteze 
tehnologii de contracarare, aduca nd î n timp re-
zonabil contrama surile corespunza toare. Şunt s i 
except ii, ca nd un actor poate ment ine mai mult 
timp un sistem cu tehnologie surprinza toare - 
cum a fost tehnologia avioanelor „invizibile” - 
din simplul motiv ca  adversarul nu a ga sit con-
trama surile corespunza toare, î nsa  î n aceasta  si-
tuat ie nu mai putem vorbi de continuarea sur-
prinderii tehnologice. Din acest motiv, este nor-
mal ca, chiar pe parcursul confrunta rii, sa  se faca  
noi investit ii pentru a introduce î n ecuat ia sur-
prinderii noi modele de tehnica  s i echipamente 
sau, cel put in, pentru modernizarea celor exis-
tente s i cres terea posibilita t ilor lor combative.  

Unii analis ti sust in ca , de regula , surprinderea 
tehnologica  nu are efecte majore î n raportul de 
fort e, mai degraba  efectele sunt minore s i de 
scurta  durata , fa ra  greutate semnificativa  pentru 
deznoda ma ntul confrunta rii. Mai importanta  li 
se pare combinarea inteligenta  a diferitelor mo-
dalităţi de luptă, a categoriilor moderne de forţe 
cum sunt cele speciale, cibernetice ori spat iale, 
precum s i implementarea curajoasa  a formelor 
tradit ionale cu cele moderne de confruntare, 
adapta ndu-le corespunza tor la condit iile de pe 
ca mpul de lupta . 

Surprinderea determinată de eșecul pro-
priei tehnologii este la fel de importantă ca 
surprinderea datorata  de tehnologia adversaru-
lui s i se manifesta  atunci ca nd propriile arma-
mente s i echipamente nu opereaza  la nivelul 
performant elor preconizate de proprii specia-
lis ti ori al celor rezultate din experimenta rile 
efectuate î nainte de confruntare. Exemplele de 
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aceasta  natura  sunt multe pe parcursul istoriei 
ra zboaielor: î n cel de al doilea ra zboi mondial, 
unele torpile ale submarinelor americane nu au 
funct ionat normal datorita  detonatorului mag-
netic s i au creat confuzii î n ra ndul echipajelor, 
chiar contradict ii î ntre acestea s i constructori; 
unele rachete aer - aer americane utilizate î n 
ra zboiul din Vietnam nu au avut probabilitate 
reala  de lovire deca t de 8 la suta , fat a  de 70 la 
suta  ca t era preconizat, datorita  complexita t ii 
echipamentelor sensibile, la care s-a ada ugat s i 
deficient e de prega tire a pilot ilor; vehiculele mai 
us oare ca aerul (denumirea este din anii 1920-
1930), des i au produs as tepta ri urias e s i au fost 
folosite î n fict iuni speculative gen Jules Verne, 
nu s-au dovedit suficient de robuste pentru a 
revolut iona fenomenul ra zboi s i au avut un rol 
modest î n cel de al doilea ra zboi mondial. Efec-
tele surprinderii cauzate de ineficienţa armamen-
telor şi echipamentelor proprii sunt importante, 
induca nd suspiciuni s i dezama giri î n ra ndul tru-
pelor, chiar resentimente serioase. Ineficient a 
ori es ecul armamentelor, echipamentelor s i apa-
raturii proprii pot crea vulnerabilita t i suplimen-
tare fort elor proprii implicate î n conflict. 

As a cum rezulta  din raportul CŞIŞ prezentat 
mai sus, surprinderea tehnologica  are ca vulne-
rabilități actuale trei zone: intensitatea capi-
talului şi gradul ridicat de secretizare a investiţii-
lor adversarului; performanţele superioare ale 
tehnologiilor utilizate de adversar; slabele perfor-
manţe ale propriilor tehnologii. Prima zonă se 
pare ca  este bine securizata  î mpotriva culegerii 
de informat ii, a doua zona  nu poate fi identifica-
ta  deca t î n cursul confrunta rii, ca s i a treia de 
fapt, care î nsa  ra ma ne uneori o necunoscuta  s i 
dupa  confruntare, fiind greu de acceptat oficial 
sau nerecunoscuta  de factorii de decizie. I n pri-
mul caz, cel mai semnificativ domeniu este cel 
cibernetic, unde este greu de identificat modali-
tatea s i momentul atacului prin surprindere s i, 
ca urmare, efectele sunt apreciabile s i dificil de 
contracarat. Şe cunoas te ca  hackerii pot ataca 
comunicat iile civile s i militare, bazele de date 
ale institut iilor s i corporat iilor s i opina m ca  nu 
este departe momentul ca nd vor ataca sistemele 
de arme s i echipamentele militare care sunt tot 
mai mult dependente de componenta ciberneti-

ca . Posibilitatea atacurilor asupra sistemelor ba-
zate pe lasere ar putea crea noi vulnerabilita t i. 
Incertitudinea s i complexitatea referitoare la 
surprinderea î n domeniul cibernetic denota  s i 
dificultatea combaterii oportune a atacurilor ci-
bernetice s i multitudinea efectelor posibile, mai 
cu seama  î n domeniul militar. 

Daca  ne referim la surprinderea generata  de  
vulnerabilitatea sistemelor cu înalt grad de teh-
nologizare, se poate constata că noile capacităţi 
combative sunt mult mai performante deca t cele 
anterioare, î nsa  sunt expuse la atacuri prin sur-
prindere care ar putea î n final chiar sa  le scoata  
din funct iune. Exemplifica m cazul act iunilor spa-
t iale, care sunt expuse atacurilor cibernetice cu 
efecte maximale ata t î n privint a funct iona rii 
propriuzise a mijloacelor specifice ca t s i î n pri-
vint a modifica rii datelor pe baza ca rora aceste 
mijloace executa  atacuri asupra t intelor. Aceeas i 
situat ie poate fi s i î n privint a vehiculelor de lup-
ta  autonome sau sistemelor de apa rare cu rache-
te, avioanelor hipersonice, submarinelor, comu-
nicat iilor de orice tip, munit iilor de î nalta  preci-
zie  s i mijloacelor ce folosesc aceste munit ii pen-
tru lovirea obiectivelor adversarului situate la 
mare distant a . Vulnerabilitatea la atacuri prin 
surprindere a mijloacelor combative a crescut 
pe ma sura  ce acestea au devenit tot mai avansa-
te, prin utilizarea tehnologiilor de î nalta  factura  
s tiint ifica  s i a cres terii dependent ei acestora de 
componentele cibernetice sofisticate. 

Vulnerabilităţile generate de eşecul propriilor 
tehnologii pot duce în bună măsură la starea de 
surprindere, data  fiind dependent a cresca nda  a 
tehnicii s i echipamentelor militare de tehnologi-
ile avansate. I n acest caz, o componenta  vine din 
partea gradului tot mai ridicat de cibernetizare, 
despre ale ca ror vulnerabilita t i am vorbit mai 
sus. Pe de alta  parte, nu sunt excluse es ecuri ma-
jore venite din zona necunoas terii noilor tehno-
logii implementate sau a prega tirii insuficiente a 
personalului implicat ori a reducerii performan-
t elor î n cazul act iunilor desfa s urate î ntr-un alt 
mediu deca t cel î n care au fost experimentate 
noile echipamente. Şchimbarea condit iilor de 
mediu poate determina reducerea randamentu-
lui ori eficient ei sistemelor de arme, de comuni-
cat ii ori a munit iilor sofisticate. Un exemplu 
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elocvent este cel a sistemului GPŞ care sta  la ba-
za multor sisteme s i echipamente militare; aces-
ta funct ioneaza  excelent î n condit ii de pace, î nsa  
î n condit ii de ra zboi poate fi vulnerabil datorita  
sistemelor de bruiaj ce pot afecta satelit ii pe care 
sistemul GPŞ se bazeaza , chiar daca  aces ti sate-
lit i nu devin t inte ale adversarului, dar numai 
datorita  modifica rii condit iilor î n care acest sis-
tem opereaza  la parametri maximali. 

Şubliniem î n concluzie ca  surprinderea tehno-
logica  î n general este o componenta  semnificati-
va  a conceptelor referitoare la realizarea acestui 
deziderat, ca  important a acesteia devine tot mai 
mare pe ma sura  ce tehnologiile folosite sunt mai 
moderne s i mai sofisticate. 

Surprinderea doctrinară este cea de-a treia 
forma  a surprinderii care se refera  la utilizarea 
capacităților tehnologice cunoscute într-o 
manieră necunoscută adversarului, care poa-
te produce noi efecte semnificative. Modalitatea 
de combinare a sistemelor noi s i vechi de arme 
s i echipamente poate surprinde adversarul. Ştra-
tegiile s i tacticile adoptate oficial din timp de pa-
ce asigura  baza utiliza rii armamentelor s i echi-
pamentelor cu tehnologii moderne pentru obt i-
nerea unor efecte distruga toare asupra fort elor 
adversarului, dar doar acestea nu sunt suficien-
te. Ştrategiile se detaliaza  prin tactici, proceduri 
s i modalita t i concrete de lupta  care aduc o s ansa  
importanta  de succes. I n mare parte, surprinde-
rea doctrinara  se bazeaza  pe surprinderea teh-
nologica  ce asigura  condit iile de realizare, î nsa  
fa ra  implicarea fort ei umane î n implementarea 
unor concepte s i proceduri combative noi, baza-
te pe noile tehnologii este greu sa  se realizeze 
surprinderea adversarului. 

a.Potrivit studiului CŞIŞ, au fost identificate 
cinci categorii de realizare a surprinderii 
doctrinare: implementarea unor combinaţii ino-
vative a capacităţilor şi tehnologiilor combative 
existente; atacarea aşa ziselor “spaţii sigure”; 
spargerea zonelor tabu; ştergerea liniei de sepa-
rare dintre pace şi război; eşecul propriei doctri-
ne. Este de bănuit că, în cazul unei confruntări 
armate, nu se pot delimita aceste modalita t i de 
realizare a surprinderii, fiind la latitudinea con-
duca torilor politici s i militari cum se poate atin-
ge nivelul dorit de surprindere, modul de lovire 

a t intelor s i obiectivelor adversarului vizate de 
aceste intent ii. Combinarea inovativa  a capacita -
ţilor şi tehnologiilor constă în alegerea celor mai 
nimerite procedee s i armamente de afectare a 
fort elor adversarului, a elementelor de comuni-
cat ii s i logistice s i utilizarea lor î ntr-o maniera  
neas teptata  de adversar s i î n momente neobis -
nuite ale confrunta rii armate. Aceasta  combinare 
inteligenta  noua   poate surprinde fort ele adver-
se, produca nd efecte semnificative asupra aces-
tora. O modalitate neas teptata  de combinare a 
fort elor s i mijloacelor implicate î n lupta  poate 
reduce î n  mare ma sura  capacitatea de react ie a 
adversarului s i, ca urmare, sa  determine atinge-
rea unui avantaj important s i atingerea scopului 
luptei, cucerirea unor obiective importante pen-
tru deznoda ma ntul confrunta rii s i, î n final, obt i-
nerea victoriei. Exemplele din istoria militara  
sunt gra itoare s i cititorul le poate ga si î n litera-
tura de specialitate. 

b.Atacarea spaţiilor sigure vizează realizarea 
surprinderii prin alegerea obiectivelor conside-
rate de adversar ca intangibile s i pentru siguran-
t a ca rora acesta a luat cele mai severe ma suri. I n 
acest sens, studiul ment ionat include asasinarea 
conduca torilor adversarului, compromiterea in-
format iilor s i atacarea directa  a teritoriului ad-
versarului. Desigur ca  scoaterea unor persoane 
importante din ecuat ia de conducere strategica  
(dar nu numai la acest nivel) poate induce î n for-
t ele s i populat ia adversarului o stare de panica , 
mai ales daca  cel lichidat este o personalitate pu-
blica  deosebita , o t inta  de mare valoare simboli-
ca  pentru adversar s i a ca rui pierdere poate fi 
apreciata  ca o premisa  a insuccesului. Şurprinde-
rea î n aceasta  situat ie poate determina sca derea 
curajului, da ruirii s i abnegat iei lupta torilor ad-
vers i dar, nu este exclus sa  declans eze o mai 
cra ncena  î nvers unare de a lupta cu mai multa  
abnegat ie pentru anularea efectelor surprinderii 
s i refacerea moralului fort elor de ca tre liderii 
adversarului. Pe de alta  parte, compromiterea 
informat iilor nu mai este o problema  ies ita  din 
comun data  fiind evolut ia mijloacelor ciberneti-
ce s i a tehnicilor de penetrare a sistemelor elec-
tronice. I n prezent, a devenit ceva cotidian ca 
sistemele electronice, ata t cele civile ca t s i cele 
militare, sa  fie penetrate de hackeri, unii pentru 
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simpla satisfact ie s i pentru a demonstra sla bi-
ciunile s i vulnerabilita t ile acestor sisteme, alt ii 
pentru a intra î n posesia unor date s i informat ii 
importante pentru securitatea statelor vizate s i 
a institut iilor adversarului. Efectele pot fi 
dezastruoase î n unele situat ii, cu ata t mai mult 
daca  este vorba de afectarea informat iilor insti-
tut iilor militare. Atacul direct asupra teritoriului 
adversarului este situat ia clasica  pentru faza ini-
t iala  a conflictului s i poate avea efecte semnifi-
cative daca  atacatorul apeleaza  la fort e speciale 
s i cu armamente speciale necunoscute de adver-
sar. 

c.Spargerea zonelor tabu se referă la pregătirea 
s i desfa s urarea unor act iuni militare sau non 
militare care sa  produca  efecte importante s i sa  
duca  la atingerea sta rii de surprindere a adver-
sarului. Şuicidul a devenit o tactica  militara  rara  
la î nceput prin japonezii kamikaze s i ulterior, pe 
ma sura  ce anumite grupa ri au ies it din regulile 
actorilor statali, aceasta  modalitate a devenit 
mai des î nta lnita  î n confruntarea cu fort ele pro-
priilor state sau cu cele ale altor state ori actori 
globali de securitate pentru realizarea scopuri-
lor proprii sau pentru cucerirea unor teritorii 
ale unor state s i proclamarea propriilor noi t a ri, 
cum a fost cazul cu gruparea IŞIŞ. Unele din 
aceste forme au apa rut init ial fa ra  lega tura  cu 
conflictele armate, cum este cazul atacurilor sui-
cidale practicate pe scara  larga  de grupa rile te-
roriste, altele au fost „experimentate” î n con-
frunta rile dintre marii actori globali. I n aceasta  a 
doua categorie intra  folosirea armelor nucleare, 
chimice, biologice s i bacteriologice, î nca lcarea 
unor principii s i reguli intrate î n tradit ie prin 
respectarea lor pentru perioade lungi de timp, 
ori asumate prin formele de descurajare reci-
proca , cum sunt tratatele de reducere a arma-
mentelor convent ionale s i a mijloacelor de folo-
sire a armelor nucleare. Nu este exclusa  nici fo-
losirea unor forme de atac teroriste asupra po-
pulat iei pas nice pentru reus ita unor revendica ri 
specific militare ale adversarului, referitoare la 
ceda ri teritoriale ori la obt inerea controlului 
unor regiuni importante. 

d.Ștergerea liniei de separare dintre pace şi răz-
boi se poate întâlni tot mai des în prezent, când se 
cauta  solut ii de a eluda legile s i reglementa rile 

internat ionale pentru a atinge scopurile propu-
se. Astfel, actorii interesat i de rezolvarea unor 
pretent ii mai put in plauzibile apeleaza  la abor-
darea victimelor fa ra  declans area unor act iuni 
clasice cu folosirea fort elor armate, utiliza nd 
ata t elemente autohtone (din ceta t enii victimei) 
nemult umite ori pla tite s i persoane specializate 
î n act iuni subversive pentru obt inerea unei ma-
se critice la care se poate apela pentru realizarea 
scopurilor. I n acest mod au apa rut as a numitele 
„zone gri” î n care apar s i act ioneaza  indivizi fa ra  
uniforma  ori î nsemne militare, apt i sa  creeze 
confuzie s i agitat ie î n ra ndul ceta t enilor, care le 
clameaza  nemult umirile s i, la nevoie, executa  
act iuni armate î mpotriva institut iilor locale. Ase-
menea act iuni sunt numite uneori s i ra zboi hi-
brid. Aducem pentru exemplificare cazul alipirii 
Crimeei la Federat ia Rusa , î n care nu s-a folosit 
fort a armata  direct s i scopul a fost atins fa ra  ac-
t iuni militare s i, la fel de plauzibile, act iunile din 
regiunile din estul Ucrainei. I n conflictele armate 
î n care sunt implicate marile puteri, puterile ad-
verse pot act iona indirect pentru a contracara 
atingerea scopurilor sprijinind î n diverse mo-
duri actorii advers i (cu armamente, munit ii, lo-
gistica  etc.) pentru ca aces tia sa  faca  fat a  presiu-
nilor marii puteri adversare. 

e.Eşecul propriei doctrine poate duce la apariţia 
surprinderii din cauza deficient elor î n analiza s i 
experimentarea doctrinelor din timp de pace ori 
a implementa rii defectuoase a acestora. De ase-
menea, este posibil ca experimentarea î n condi-
t iile existente î n timp de pace sa  nu fi scos î n evi-
dent a  anumite puncte slabe ale doctrinei, care 
ies la iveala  î n timp de ra zboi, situat ie î n care cu 
greu se pot repara deficient ele rezultate. Imple-
mentarea unei noi doctrine presupune prevede-
rea unui complex de interact iuni s i organisme 
implicate, calitatea factorului uman, ala turi de 
tehnologiile noi, totul î n condit iile de stres exis-
tente pe timpul unei confrunta ri armate. Incerti-
tudinea cauzata  de o experimentare insuficient 
de buna  creeaza  vulnerabilita t i importante, iar 
efectele surprinderii sunt extrem de greu de eli-
minat. Pe de alta  parte, factorii de decizie - mili-
tari s i civili deopotriva  - au o mare important a  î n 
determinarea corecta  a duratei s i  intensita t ii 
confrunta rii armate pentru a se putea elimina 
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din start deficient ele î n prelungirea eforturilor 
factorului uman, î n asigurarea logistica  multila-
terala  de lunga  durata . Aprecierea gres ita  a du-
ratei s i intensita t ii confrunta rii depinde mult de 
factorii politici s i militari la nivelul strategic s i 
poate duce la pierderea temporara  ori definitiva  
a init iativei, dar s i la pierderi umane s i materiale 
î nsemnate. Optimismul exagerat ori subestima-
rea capacita t ilor adversarului pot fi piedici seri-
oase î n atingerea sta rii de surprindere s i, ca ur-
mare, pot crea condit ii pentru pierderea con-
frunta rii. Estimarea realista  a acestor factori ai 
confrunta rii trebuie sa  includa  concomitent s i 
capacitatea adversarului de a face fat a  act iunilor 
proprii, de a nu î ntoarce cursul act iunilor î n fa-
voarea sa ori de a nu prelua init iativa î n act iunile 
de lupta , ceea ce ar putea duce la o mare surpri-
za  pentru fort ele proprii, respectiv la realizarea 
surprinderii strategice asupra propriilor fort e. 

Surprinderea politică și/sau diplomatică 
este definita  de schimbarea neas teptata  a atitu-
dinii t a rilor aliate ori adversare cu efecte majore 
asupra raportului de fort e. Aceasta  realiniere  
neas teptata  poate avea loc orica nd, fie î n timp de 
pace fie î n timp de ra zboi, dar se remarca  cel mai 
mult daca  se petrece î n timpul confrunta rii, 
deoarece are efecte imediate. Cea mai  mare 
semnificat ie are î nsa  surprinderea politica  ori 
diplomatica  ce are loc la î nceputul conflictului, 
aceasta  situat ie fiind cel mai des î nta lnita . Ştudi-
ul CŞIŞ ment ionat mai sus aduce î n atent ie unele 
situat ii din istoria aliant elor moderne î n care 
surprinderea politica  s i diplomatica  a avut efecte 
majore. Cea mai interesanta  situat ie de acest gen 
a fost modul cum Germania nazista  a atacat for-
t ele Uniunii Şovietice dupa  ce o î nt elegere dintre 
aceste doua  t a ri - Pactul Ribbentrop - Molotov - 
s ocase o lume î ntreaga  s i avea deja efecte dupa  
23 august 1939, ca nd Germania invadase Polo-
nia, iar Uniunea Şovietica  ocupase statele baltice 
s i pa rt i din Polonia s i Romania. Ş i totus i, î n aces-
te condit ii, î n 1941, î n ciuda numeroaselor aver-
tiza ri, Ştalin a refuzat sa  creada  ca  Hitler va ataca 
fort ele sovietice, ceea ce a dus la o slaba  react ie a 
fort elor sovietice s i la pierderea unei pa rt i î n-
semnate a teritoriului sovietic, trupele germane 
ajunga nd us or s i repede la port ile Moscovei un-
de, cu eforturi s i pierderi urias e pentru URŞŞ, au 

fost finalmente oprite s i, ulterior respinse spre 
est. Şurprinderea diplomatica  semnificativa  apa -
ruta  ca urmare a ies irii Roma niei din aliant a cu 
Germania s i î ntoarcerea armelor î mpotriva aces-
teia a avut efecte urias e pentru evolut ia act iuni-
lor militare dupa  23 august 1944 s i pentru î n-
fra ngerea definitiva  a Germaniei hitleriste. Cu 
toate ca  semnificat ia acestui act de mare curaj 
din partea Roma niei a fost diminuata  pe timpul 
tratativelor de pace dupa  terminarea act iunilor 
militare, istoria omenirii va pa stra la loc de cin-
ste aceasta  mutare surprinza toare din timpul 
celui de al doilea ra zboi mondial. 

De asemenea, se cunosc multe alte cazuri de 
surprindere politica  s i diplomatica  chiar î n isto-
ria mai recenta  a lumii. Ştudiul CŞIŞ arata , î n 
acest sens, situat ia din timpul ra zboiului rece 
ca nd Frant a a ies it din comandamentele NATO 
(1966), sau î n cazul fostului Tratat de la Vars o-
via, ca nd implicarea  Poloniei ori a Cehiei î n act i-
unile aliant ei nu era sigura . Şituat ii de incertitu-
dine au apa rut s i î n cazul mai recentelor conflic-
te regionale, ca nd Frant a a refuzat sa  participe la 
constituirea fort ei internat ionale destinate ata-
ca rii Irakului, î n 2003, s i ca nd Turcia a refuzat î n 
ultimul moment sa  permita  accesul fort elor ŞUA. 
Des i componenta militara  a acestor confrunta ri 
este cea mai afectata  prin schimbarea surprinza -
toare a raportului de fort e, asemenea schimba ri 
rapide de obicei nu sunt luate anterior î n calcul 
de planificatorii militari, î nsa  analiza s i calculele 
trebuie refa cute dupa  aparit ia lor pentru a evita 
posibile efecte ale surprinderii. 

Şurprinderea politica  ori diplomatica  este le-
gata  direct de realismul politicienilor s i de pro-
priile interese ale acestora. Unii specialis ti rea-
lis ti arata  ca  mediul intern al statelor este deter-
minat de interesul pentru securitate s i putere, ca  
idealismul nu are un rol important iar structura 
interna  a statului are o redusa  relevant a  pentru 
mediul internat ional. De asemenea, aces tia sus-
t in ca  aliant ele sunt  „mariaje de convenient a “ 
temporare, ca  acestea act ioneaza  î ntotdeauna î n 
spiritul propriilor interese pe care nu le subor-
doneaza  intereselor altor state. Desigur ca  se cu-
nosc aliant e de lunga  durata , cum este cazul NA-
TO, ai ca ror membri s-au dovedit realis ti s i siguri 
pe alegerea fa cuta  la includerea î n aliant a , pe de 
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o parte, dar ment iona m s i valorile fundamenta-
le, seriozitatea s i profunzimea membrilor alian-
t elor de lunga  durata , realismul prevederilor 
tratatului ce sta  la baza lor, puterea s i capacita t i-
le combative ale aliat ilor s i aliant ei, pe de alta  
parte. 

Intra nd î n intimitatea surprinderii politice s i 
diplomatice, autorii studiului CŞIŞ constata  ca  
daca  surprinderea diplomatica  apare î n relat iile 
externe ale unei nat iuni, surprinderea politica  
apare î n relat iile interne ale acesteia. Uneori, 
este evident ca  anumite fracturi din politica in-
terna  pot sta la baza î nceputului unui conflict, 
prin alinierea diplomatica  pe care o poate face 
partea politica  ajunsa  la putere. De aici poate 
apa rea surprinderea, cu efecte serioase pentru 
societatea victima  a fracturii politice interne, 
societate expusa  la riscuri interne s i implicit ex-
terne. Partea ajunsa  î n opozit ie poate declans a 
mis ca ri politice interne anti ra zboi, ceea ce va 
expune din nou la riscuri majore societatea res-
pectiva . 

I n contextul conflictelor dintre marile puteri, 
sunt cunoscute vulnerabilita t ile ce pot apare 
pentru t a rile implicate î n aliant ele cu marile pu-
teri. De exemplu, Ştatele Unite trebuie sa  aiba  
aliat i î n toate regiunile unde are interese de apa -
rat dar distant ele mari fat a  de teritoriul ameri-
can o obliga  sa  disloce î nsemnate cantita t i de 
armamente, munit ii s i materiale logistice î n 
apropierea regiunilor de interes, î n care scop 
are aliat i î n aceste regiuni. La ra ndul lor, aceste 
t a ri aliate devin vulnerabile î n fat a adversarilor 
ŞUA din regiunile respective, fiind considerate 
adversare ale adversarilor ŞUA. 

Complexitatea deosebită a problematicii 
surprinderii în confruntările armate dintre 
marile puteri poate fi constată din aspectele 
prezentate succint mai sus. Tematica nu poa-
te fi epuizata  simplu, fiind necesara  o analiza  la 
fel de complexa  s i ampla  precum este problema-
tica respectiva . Cu multe componente, surprin-
derea î n cazul confrunta rilor dintre marile pu-
teri reprezinta  una din temele conflictelor mo-
derne, de cele mai multe ori apărute și stinse 
prin surprindere. Multe din evenimentele 
din ultimele decenii care au schimbat harta lu-
mii au avut aceasta  soarta . Numim aici exemplul 

Uniunii Şovietice, stat urias  î ntins pe doua  conti-
nente s i pa na  la oceanul arctic de nord, care a 
marcat istoria secolului XX s i ale ca ror urme s i 
mai ales urma ri î nca  se manifesta  evident î n zi-
lele noastre. Des i au existat semne incipiente ale 
fenomenului, disparit ia URSS de pe harta lumii a 
avut loc prin surprindere, rapid și fără prea 
multe complicații, dovadă că acest stat a fost 
creat î n mod artificial de cei dornici de putere 
fa ra  limite. Complicat iile existent ei URŞŞ se 
ment in s i, probabil, se vor ment ine mult i ani du-
pa  disparit ia sa din istorie, dar complexitatea 
fenomenelor ce î nsot esc surprinderea acestei 
disparit ii arata  complexitatea existent ei acestui 
stat. Desigur ca  Uniunea Şovietica  nu  a dispa rut 
ca urmare a unei confrunta ri armate dintre mari 
puteri, dar s-a petrecut as a pentru ca  existau nu-
meroase sta ri conflictuale interne s i externe, 
ata t î ntre t a rile componente ale fostului imperiu 
sovietic ca t s i î ntre acest imperiu s i restul lumii. 
Lupta dintre interesele Uniunii Şovietice s i inte-
resele altor mari puteri din lume a dus, prin di-
ferite modalita t i, la disparit ia ei surprinza toare. 

În concluzie, putem afirma că surprinderea 
este un fenomen complex ce caracterizează con-
fruntarea armată, în special dintre marile puteri 
dar nu este exclus să fie întâlnită şi în orice con-
flict, regional ori global, la nivel strategic, opera-
ţional ori tactic, dar şi în domeniul doctrinelor, 
tacticilor şi procedeelor folosite, precum şi în do-
meniul tehnologic şi politic ori diplomatic. Cre-
dem că surprinderea nu este un fenomen exclusiv 
din domeniul luptei armate şi poate fi întâlnită în 
orice alt domeniu al existenţei umane. Desigur că 
în fiecare domeniu complexitatea, efectele ori mo-
dalităţile de manifestare sunt specifice, în raport 
cu particularităţile domeniului respectiv. Nu în 
ultimul rând, surprinderea depinde de factorii 
specifici domeniilor de manifestare, are efecte şi 
urmări diferite în fiecare caz în parte. 
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Paul SĂNDULESCU 

"Un viitor al sistemelor fără 
oameni, în aproape toate as-
pectele vieţii noastre, este in-
evitabil. Nu va dispărea, aşa 
încât trebuie să ne pregătim 

pentru el." 

Gr.bg. Frank Kelly, secretar adjunct pentru sis-
teme autonome al Marinei ŞUA  

 

Inteligent a Artificiala  (IA), treapta  superioara  a 
Tehnologiei Informat iei (IT) s i urma torul pas 
evolutiv, este un instrument activ din ce î n ce 
mai important s i î n cura nd va rful de lance al 
schimba rii ordinii mondiale, la care asista m s i la 
care lua m parte. As a ca  nu este deloc de mirare 
ca  statele sunt extrem de interesate s i investesc 
puternic î n acest domeniu, î ntr-o cursa  a avansu-
lui informat ional. Asta pa na  la momentul Şingu-
larita t ii Tehnologice (de care omenirii se pare ca  
nu î i pasa  s i de care de fapt nici nu are sca pare), 
ca nd speciei î i va fi luata  s tafeta. 

Aplicat iile Inteligent ei Artificiale î n domeniul 
militar vizeaza : î nlocuirea software-ului 
"î nghet at", astfel î nca t nu va mai fi nevoie ca 
acesta sa  fie upgradat sau î nlocuit periodic; utili-
zarea sa î n sistemele de prega tire (de exemplu, 
juca nd rolul unui adversar impredictibil s i adap-
tabil); î nt elegerea fotografiilor s i imaginilor; re-
cunoas terea faciala ; realitatea augmentata ; pro-
cesarea limbajului natural, pentru comunicarea 
verbala  cu oamenii; rezolvarea problemelor lo-
gistice; sprijinul î n jocurile de ra zboi; automati-
zarea luptelor prin operat ii mixte om – IA; acce-
lerarea dezvolta rii s i optimiza rii armamentelor; 
identificarea t intelor s i decelarea lor de non-
combatant i. 

Dificulta t ile implementa rii IA î n domeniul mili-
tar se datoreaza  faptului ca  procesul militar ac-
tual de verificare s i validare este bazat pe sof-
tware "î nghet at" s i nu pe IA care î nvat a . Este ex-
trem de dificil sa  ai î ncredere î ntr-un sistem pe 

care nu î l î nt elegi. Pentru IA, datele sunt critice, 
pentru ca  pe baza lor î nvat a . Din aceasta  cauza , 
date corupte care pot fi induse de ca tre adversar, 
pot fi fatale.  

Daca  î n urma  cu 10 ani, ŞUA era de departe li-
derul mondial î n acest domeniu, î n urma  cu 3-5 
ani, balant a a î nceput sa  se î ncline spre China. 
ŞUA este î nca  î n frunte, dar decalajul se estom-
peaza  cu fiecare zi care trece. I nca  î nainte de 
2013, î n China se publicau mai multe documente 
deca t î n ŞUA referitoare la tehnologia de î n-
va t are profunda  prin intermediul Ret elelor Neu-
rale Artificiale, software-ul modelat conform 
structurii neuronale a cortexului cerebral al ma-
miferelor, care permite Inteligent ei Artificiale sa  

avanseze independent, pentru ca  sofware-ul 
poate î nvat a  s i ga ndi singur. 

O idee despre situat ia momentului de fat a  s i 
despre dinamica , ne-o da  analiza ponderii de do-
cumente prezentate de ca tre cerceta torii IA la 
conferint a Asociat iei pentru Avansul Inteligent ei 
Artificiale din anul 2017. 

Obiectivul urma rit de China, considerat de im-
portant a  strategica  cheie pentru urma torii 10 
ani s i dat publicita t ii î n luna iulie a anului trecut 
sub forma unui plan de 28 de pagini, este clar: sa  
devina  pa na  î n anul 2025 principala fort a  dez-
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Ţara 2017 2012  Modificare 

ŞUA 34% 41% -7% 

China 23% 10% 13% 

M. Britanie 5% 5% 0% 

Şingapore 4% 2% 2% 

Japonia 4% 3% 1% 

Australia 3% 6% -3% 

Canada 3% 3% 0% 

India 2% 1% 1% 

Hong Kong 2% 3% -1% 

Germania 2% 4% -2% 

Franţa 2% 4% -2% 

Israel 2% 4% -2% 

Italia 2% 2% 0% 

Alţii 10% 10% 0% 



 

81 

Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018                                                                                     www.ingepo.ro 

voltatoare a IA. Beijing-ul estimeaza  ca  industria 
sa IT se va ridica la 24 miliarde UŞD pa na  î n 
2020 s i la 63 miliarde UŞD pa na  î n 2025.  Deja î n 
luna ianuarie, China a anunt at ca  intent ioneaza  
sa  investeasca  2 miliarde de UŞD pentru a con-
strui î n vestul Beijing-ului un parc pentru dez-
voltarea IA care va ga zdui pa na  la 400 de î ntre-
prinderi s i care î i vor aduce un venit anual de 
7.895 miliarde UŞD. O provincie chineza  s-a an-
gajat sa  investeasca  5 miliarde UŞD î n IA. 

I n planul de care vorbeam, chinezii au cerut 
firmelor private, celor apart ina nd statului s i ce-
lor din domeniul apa ra rii sa  coopereze pentru a 
atinge obiectivul nat ional privitor la IA. Foarte 
important, China atrage profesionis ti de top î n 
domeniu. Un mare semnal de alarma  l-a consti-
tuit plecarea vicepres edintelui executiv global al 
Microsoft, chinezul Qi Lu, la gigantul chinez Bai-
du. Pe la nga  pozit ia pe care a avut-o la compania 
americana , Lu det ine s i peste 40 de patente î n 
domeniul IA. I naintea lui Lu, un alt chinez a ple-
cat î n 2014 tot de la Microsoft, unde era vice-
pres edinte corporatist, s i tot la Baidu a mers, 
unde este acum pres edintele pe probleme de 
tehnologie, afaceri emergente s i operat ii de afa-
ceri globale.  

I n acest moment, chinezii utilizeaza  Inteligent a 
Artificiala  pentru cumpa ra turile online (inclusiv 
utilizarea recunoas terii faciale î n acest scop), 
cloud-uri s i calculul cuantic, diagnoza medicala , 
recunoas terea faciala , automobile autonome, 
traduceri, drone, urma rirea livra rilor globale, 
imagistica  s i analiza  satelitara . Ca un exemplu al 
eficient ei utiliza rii de ca tre chinezi a IA, recu-
noas terea faciala  folosita  pe timpul migrat iei 
populat iei cauzata  de Noul An Lunar a condus la 
arestarea a 6 evadat i s i a mai mult de doua  du-
zini de alt i infractori care utilizau identita t i false. 

ŞUA î s i concentreaza  eforturile î n domeniul IA 
pe problemele de apa rare nat ionala , des i com-
paniile private î s i va d de treburile lor comercia-
le. Dar ale ca ror sisteme de IA vor fi folosite de 
stat s i î n domeniul militar, bineî nt eles. Ea se re-
ga ses te la: Departamentul Apa ra rii (ca utarea î n 
filma rile fa cute de drone), FBI (ca utarea am-
prentelor î n baza de date), CIA (analize predicti-
ve), Google/Alphabet (mas ini autonome, cloud 

computing, utilizare comerciala ), Apple 
(recunoas terea vocii s i a imaginilor), Facebook 
(recunoas terea imaginilor), Uber (mas ini auto-
nome) WallMart (comercial), Amazon (cloud 
computing, comercial), OpenAI (cercetare s i ro-
botica ), Microsoft (recunoas terea imaginilor s i a 
vocii), IBM (Watson s i calculul cuantic), Nvidia 
(producerea de procesoare, cloud computing, 
mas ini autonome), Twilio (software de cloud), 
Micron Technology (crearea de procesoare), In-
tel (cloud computing, diagnosticarea medicala  
imagistica , detectarea fraudelor). 

Tema ndu-se de ofensiva chinezilor î n domeniul 
IA, pres edintele Donald Trump a blocat pe 12 
martie a.c. achizit ionarea (î n valoare de 105 mi-
liarde UŞD) de ca tre produca torul de procesoare 
Broadcom, cu sediul î n Şingapore, a gigantului 
americam Qualcomm, care act ioneaza  î n dome-
niul telecomunicat iilor fa ra  fir,  justifica nd ca  
preluarea "amenint a  sa  compromita  securitatea 
naţională a Statelor Unite". Preluarea ar permite 
gigantului chinez Huawei sa  preia conducerea 
industriei globale 5G. 

Pentru ca mpul de lupta , Pentagonul a lansat î n 
aprilie 2017 Proiectul Maven, a ca rui integrare a 
î nceput deja î n toamna , î mpotriva IŞIŞ. Şcopul 
este de a automatiza prin intermediul IA analiza 
imaginilor primite de la drone s i de a o combina 
cu datele primite din orice alte surse de infor-
mat ii (posta rile de pe media sociala , date despre 
condit iile meteo, date biofizice primite de la sen-
zorii purtat i de soldat i, etc), astfel î nca t sa  iden-
tifice cu o mare probabilitate s i î n timp util t inte-
le. I n prima sa pta ma na  de utilizare, acuratet ea 
sistemului Maven a crescut de la 60% la 80%! 

Rusia este foarte incisiva  î n folosirea IA pentru 
dominarea ca mpului de lupta . "Guvernul a adop-
tat un rol foarte activ în încercarea de a defini 
modul în care ar trebui să fie utilizate Inteligenţa 
Artificială, sistemele fără pilot şi armele de înaltă 
tehnologie ", zice Şamuel Bendett, analist al sis-
temelor ruses ti fa ra  echipaj de la think tank-ul 
CNA Corp. "Ministerul Apa ra rii [rus] preia con-
ducerea în acest sens. Înfiinţează centre, stabileş-
te tot felul de organizaţii în cadrul structurii Mi-
nisterului Apărării, în prezent desfăşoară compe-
tiţii de Inteligenţă Artificială pentru a proiecta şi 



 

82 

a dezvolta noi tehnologii şi încurajează complexul 
militar industrial să intensifice şi să dezvolte dife-
rite instrumente de Inteligenţă Artificială". 

De ca t iva ani, Rusia s i-a î mbuna ta t it mult ro-
bot ii de lupta . Anul trecut, Concernul Kalashni-
kov a anunt at ca  va produce "o serie de produse 
bazate pe reţele neuronale", inclusiv un "modul 
de luptă complet automatizat" care va identifica 
s i va deschide focul asupra t intelor. 

Dar, potrivit unui document transmis de Mos-
cova ca tre ONU, din punctul sa u de vedere este 
inadmisibil sa  se permita  Inteligent ei Artificiale 
sa  fie cea care decide asupra deschiderii focului. 
Este la udabila  intent ia rus ilor, dar ra ma ne de 
va zut daca  î n viitor î s i vor mai putea ment ine 
opt iunea. 

Rusia a folosit deja IA î n scopuri militare pentru 
culegerea s i analizarea de date s i imagini î n zona 
Ma rii Negre s i î n Şiria; pentru identificarea s i 
evitarea obstacolelor de ca tre sistemele de lupta  
aeriene s i terestre autonome; pentru testarea 
realiza rii de format ii cu diferite sisteme aeriene 
nepilotate de oameni. 

I n aceasta  evolut ie, nu poate sa  nu fie luata  î n 
seama  cres terea puterii marilor corporat ii. Pa r-
ghia lor este fort a financiara , care este colosala . 
Pentru a ne face o imagine, daca  la momentul 
aseleniza rii pe Luna, companiile private jucau 
doar rolul de furnizori ai institut iilor statale, î n 
acest moment ele preiau s tafeta s i deja depa s esc 
guvernele. Pe 6 februarie a.c., compania ŞpaceX a 
lansat cea mai puternica  racheta  din lume, Fal-
con Heavy. Aceasta poate transporta î n spat iu, 
pe o orbita  circumterestra  joasa , o î nca rca tura  
de 150 tone, î n vreme ce racheta Şaturn 5 a NA-
ŞA (care a transportat oamenii pe Luna) avea o 
capacitate de doar 135 tone pe orbita  circumte-
restra  joasa . Iar planurile companiilor comercia-
le sunt foarte mari, depa s indu-le pe cele agent ii-
lor spat iale. Au î n colimator pentru î nceput Luna 
s i Marte.  

Nu trebuie sca pat nici un moment din vedere ca  
pentru companiile private, mai 
presus de orice primeaza  
ca s tigul financiar. Nici nu ar 
putea fi altfel, î n actuala globa-
lizare. Dar, lipsa lor de interes 

pentru aspectele nat ionale are puternice influ-
ent e asupra balant ei geostrategice.  

Pentru moment, prim planul dezvolta rii IA este 
luat de cres terea extrem de rapida  a piet ei pen-
tru sisteme autonome, ata t aeriene, ca t s i teres-
tre. Aceasta face ca î ngra direa autonomiei siste-
melor pentru utilizarea î n scopuri militare sa  nu 
mai fie o opt iune, pentru ca  tehnologia sectoru-
lui comercial va fi mult superioara . 

Deja î n sfera comerciala  asista m la o adeva rata  
cursa  pentru dezvoltarea sistemelor autonome, 
î ncurajata  puternic de state, as a cum am va zut 
mai sus, pentru a putea fi folosita  î n domeniul 
militar. Dezvoltarea de ca tre militari a sisteme-
lor autonome a fost î nceata  s i graduala  î n cel mai 
bun caz. Ea pa les te î n comparat ie cu progresele 
fa cute de domeniul comercial. Exista  o mare dis-
paritate î ntre fondurile pentru cercetare s i dez-
voltare avute la dispozit ie de ca tre militari s i ce-
le ale marilor companii, iar asta are efect asupra 
tipurilor s i calita t ii sistemelor autonome pe care 
militarii le implementeaza  î n armamentele s i 
echipamentele lor.  

Pentru ca , companiile au mult mai mult i bani s i 
ofera  salarii mult mai mari î n comparat ie cu mi-
litarii, specialis tii î n robotica , ata t de important i 
pentru apa rare s i spat iu, migreaza  ca tre sectoa-
rele comerciale ale automobilelor autonome sau 
informaticii s i comunicat iilor.  Marea parte din 
progresul IA s-a datorat î n ultimii 5 ani marilor 
companii americane, cum ar fi Google, Microsoft, 
Amazon s i Facebook. Dar, as a cum spuneam, 
deoarece pentru ele ca s tigul primeaza , nu consi-
derentele geostrategice, transfera  deja o mare 
parte din segmentele critice ale cerceta rii ca tre 
alte locat ii din alte state, cum ar fi Toronto, Lon-
dra, Paris, Berlin Dresda, Tu bingen (Germania), 
Aachen s i Beijing. 

Interesele geostrategice ale statelor, goana du-
pa  profit a companiilor, concurent a de î nt eles a 
oamenilor de a avea cele mai bune dispozitive 
electronice s i softuri, impulsioneaza  Inteligent a 
Artificiala , fa ra  sa  t ina  cineva cont de consecint e, 

chiar daca  ele sunt bine prezen-
tate. Chiar are omenirea sa dita  î n 
gene sa ma nt a autodistrugerii? Şe 
pare ca da. 
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La 28 iunie 2017, la s antierul naval din Şhan-
ghai - Şhanghai Jiangnan, s-a desfa s urat ceremo-
nia de lansare la apa , a primului distruga tor, din 
noua linie de distruga toare chineze, Tip 055, 
acestea fiind unele dintre cele mai mari nave de 
suprafat a  construite î n Asia, dupa  al doilea ra z-
boi mondial. Destinat ia lor fiind aceea de pro-
tect ie s i apa rare antiaeriana  a flotei chineze, î n 
acest scop poate duce act iuni de lupta  î mpotriva 
navelor de suprafat a , a submarinelor, a navelor 
aeriene, a rachetelor, ra zboi electronic, patrula-
re, escorta  s i supraveghere de durata  mare sau 
cu raza  mare de act iune. Nava va intra î n servi-
ciu î n acest an (2018). 

Tip 055 este un distruga tor purta tor de rachete 
ghidate, din clasa de 10.000 de tone, corpul sa u 
ava nd un design stealth, are un singur catarg 
integrat, suprastructura  eleganta , care produc 
semna turi radar s i infraros u reduse. Are o punte 
pentru elicoptere de tipul Harbin Z-9 sau Chan-
ghe Z-18, hangarul sa u poate primi doua  elicop-
tere. 

Des i pa streza  structura generala  a distruga to-
rului Tip 052D, este mai mare, are o lungime de 
180 m, la t ime de 20 m s i pescajul de 6,60 m, 
poate deplasa o î nca rca tura  totala  de 13.000 to-
ne. 

Tip 055 dispune de doua  ret ele, pentru rachete 
cu lansare verticala  (VLŞ), cu ca te 64 de celule 
(unul î n fat a  s i unul î n spate - 128 de celule de 
lansare), care transporta  rachete de croaziera  

anti-nava , YJ-100, rachete 
anti-submarin s i rachete 
anti-aeriene. Pentru lupta 
anti-submarin, nava este do-
tata  cu sonar remorcat, cu 
ada ncime variabila  s i veste 
anti-torpila  remorcate. Pe 
puntea principala , este mon-
tat î ntr-o turela , un tun H/PJ
-38, calibru 130 mm, iar 
pentru lupta cu avioanele, 
elicopterele, ambarcat iunile 
mici, t inte de coasta , mine 
plutitoare sau rachete anti-
nava  dispune de un sitem 

CIWŞ (Close-in Weapon Şystem), care are 11 
t evi, calibru 30 mm, capabile sa  doboare t inte 
aeriene care zboara  cu o viteza  de pa na  la 4 
Mach, ava nd o cadent a  de tradere de 10.000 lo-
vituri / minut, fiind eficace pa na  la o distant a  de 
3.500m î mpotriva aeronavelor s i de 2.500 m î m-
potriva rachetelor anti-nava . 

Distruga torul mai dispune de 2 lansatoare tri-
ple de torpile s i poate instala, la nevoie, î nca  do-
ua  sisteme CIWŞ. 

Şistemele de lupta  electonica  s i pentru ma suri 
active/pasive includ lansatoare de momeala  tip 
726-4, pentru ma suri electronice de sust inere 
(EŞM) s i de contrama suri electronice (ECM). 

Dispune de patru radare enorme AEŞA, de tip 
346B care asigura  o acoperire de 360 de grade, 
cu ba taie de 500-600 km, iar catargul cuprinde 
echipamente inteligente, contrama suri electro-
nice s i sistem de control a focului. 

Propulsia distruga torului este tip turbina  cu 
gaz, are patru turbine integrate, care an grenea-
za  doua  elice, fiecare turbina  are o putere maxi-
ma  de 28 MW. Vieza maxima  este de 30 km/h, 
iar la viteza de croaziera  de 18 km/h, o autono-
mie de 5.000 nmi. 

Prezentat de Cornel VAIDA 
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De fapt acesta  racheta  este o racheta  de croazi-
era  cu combustibil nuclear, tehnologia s i experi-
mentele pentru acest tip de rachete, au avut loc 
î n anii ‘60, cand a s i funct ionat. Este de î nt eles ca  
acesta  tehnologie a devenit mai accesibila , iar 
ideea rachetelor intercontinentale cu raza  lunga  
de act iune a reî nviat î n Rusia. 

I n cuva ntul sa u, privind starea nat iunii, Vladi-
mir Putin, î nvinuies te Occidentul s i NATO de î n-
cercarea acestora de a î nconjura Rusia s i ca ra s-
puns au testat noi “arme strategice nucleare”: o 
racheta  de croaziera  nucleara  (care a fost testata  
toamna trecuta ), de mare viteza , cu ba taie neli-
mitata , capabila  sa  penetreze orice apa rare anti-
racheta , o drona  subacvatica  de mare viteza , in-
tercontinentala , capabila  sa  transporte un focos 
nuclear, ada ncimea mare s i viteza de operare î l 
fac imun la interceptare, aceste “arme strategice” 
nu au î nca  un nume s i s-a sugerat ca Ministerul 
Apa ra rii sa  init ieze un concurs nat ional, î n acest 

scop! Liderul rus a amintit s i de o noua  racheta  
RŞ-26 Avangard, care este o racheta  interconti-

nentala , care atinge o viteza  de 20 mach 
s i despre care Vladimir Putin a spus ca  
”se î ndreapa  spre t inta sa ca un meteo-
rit”, de asemenea a fost testata  o noua  
racheta  balistica   RŞ-28 Bica, cu o bataie 
s i cu un numa r de focoase mai mare de-
ca t ceea ce era denumit î n termeni NATO 
- Şatan. 

Racheta RŞ-28 Bica (denumirea ruseasca  
PC-28 CAPMAT, denumire NATO ŞŞ-30 
Şatan2), cu combustibil lichid, face parte 
din categoria rachetelor grele, are o greu-
tate î n jur de 100 de tone, o ba taie ope-
rat ionala  de 10.000 de kilometri, viteza 
de 20,7 mach (24.910 km/h), are o lungi-
me de 36,30 m s i un diametru de 3,00 m, 
lansare se face din siloz, este purta toare 
de focoase de diferite tipuri s i randamen-
te -10-24 focoase (10 focoase grele, 15 
mai us oare sau 24 sonice tip Yu-71 sau 
Yu-74), dar s i o combinat ie, focoase s i 
contra ma suri destinate pentru a î nvinge 
sistemele anti-racheta  ale inamicului. Pe-
rioada de impuls este destul de mica  pen-
tru a nu fi sesizata  de satelit ii cu senzori 

î n infraros u, se presupune ca  poate urma o tra-
iectorie peste Polul Şud, ocolind complet orice 
sistem de apa rare anti-racheta  al ŞUA. 

RŞ-28 Bica poate deveni operat ionala  î n anul 
2020, primul test de ejectare, reus it, s-a des-
fa s urat la sfa rs itul lunii decembrie 2017, prima 
lansare a unei asemenea rachete este planificata  
î n acest an.  Despre acesta  racheta , î n anul 2007, 
î n mod deliberat, a avut loc o scurgere de infor-
mat ii ca tre Vest. 

Decizia privind dezvoltarea acestei rachete s-a 
luat î n perioada 2009-2011, dupa  deteriorarea 
relat iilor dintre Rusia s i Occident, au existat s i 
controverse datorate combustibilului lichid folo-
sit, carburantul lichid este considerat depa s it. 

Product ia de serie, a rachetei Bica se va realiza, 
probabil, la fabrica Krasmash din oras ul siberian 
Krasnoyarsk. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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Turcia:  

  între nebunie și melancolie 

Autoare: Ece TUMELKURAN 

Editura: Corint Books, 2017 

Ece Temelkuran (n. 22 iulie 1973, Izmir), este 
una dintre cele mai cunoscute jurnalist s i autoa-
re din Turcia, precum s i comentator politic. A 
fost editorialista  pentru Milliyet (2000-2009) s i 
Haberturk (2009-2012, prezentatoare la Haber-
turk TV (2010-2011), dar a fost concediata  din 
cauza unor articole critice la adresa guvernului 
turc. Articolele sale au fost preluate s i î n presa 
internat ionala , î n publicat ii precum The Guardi-
an s i Le Monde Diplomatique. Volumele sale: 
Deep Mountain: Across the Turkish-Armenian 
Divide (2010) s i The Time of Mute Şwans 
(2017) au fost publicate s i î n limba engleza . I n 
anul 2008 a primit premiul Ayse Zarakolu pen-
tru Libertatea de Ga ndire, din partea Asociat iei 
pentru drepturile omului. 

Partidul Justit iei s i Dezvolta rii (AKP) a reinven-
tat o noua  retorica , pusa  î n sloganul: “Acesta e 
noua Turcie, o democrat ie avansata ”, care a î nlo-
cuit, peste tot, pe aceea lansata  de Ataturk: “Asta 
e Turcia”, iar a te opune partidului este la fel de 
periculos cu a fi î mpotriva conceptului “ma reat a 
Turcie”.  

Venirea la putere  a AKP, a fost la udata  î n ŞUA 
s i Europa  afirma ndu-se ca  “democrat ia a ajuns, 
î n sfa rs it, î n Turcia”, acest partid fiind considerat 
mariajul perfect î ntre Islamul moderat s i demo-
crat ie s i un model convinga tor pentru lumea 
araba . 

Ş-a observat imediat ca  nu este as a, armata a 
fost î ndepa rtata  din viat a politica , prin ample 
procese politice, î n care a fost î nca lcata  legea, au 
fost condamnat i s i politicieni s i ziaris ti, acuzat i 
ca  fac parte din organizat ii clandestine  care pre-
ga tesc lovituri de stat. 

Mis carea politica  s i sociala  a AKP, a “init iat” 
anularea unor tabuuri politice ale Turcie, init ia-
tiva kurda , init iativa intelectuala , init iativa alevi-
ta , init iativa roma neasca , au constituit, au deve-
nit t inte ale guvernului, cu unele colabora nd 

(alevita ) ori au ga sit modalita t i de î nt elegere cu 
sust ina torii roma ni s i o parte a kurzilor. Cei care 
nu au devenit docili au fost numit i teroris ti. 

Put ini au î nt eles ca  t ara era î mpinsa  tot mai 
mult spre conservatorism, iar anumite legi î m-
potriva terorismului, spre o societate tot mai 
obedienta , iar prin modifica rile fa cute Consti-
tut iei, AKP-ul s i-a asigurat controlul implemen-
ta rii legilor, prin eliminarea unor atribut ii ale 
mecanismelor politice s i juridice. 

Cartea este scrisa  î nainte de 15 iulie 2016, ca nd 
a existat o tentativa  de lovitura  de stat, pe fondul 
tendint elor autoritariste ale Administrat iei Re-
cep Erdogan, ce a fost criticata  pentru î nca lca ri 
ale liberta t ilor civice. Tentativa de lovitura  de 
stat militara  a es uat, dar s-a soldat cu aproape 
265 de mort i s i aproximativ 50.000 de persoane 
au fost suspendate din funct ii sau arestate, exis-
ta nd î n continuare o puternica  î ngrijorare î n le-
ga tura  cu stabilitatea sistemului constitut ional 
turc. 
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STASILAND 

Povești din spatele zidului Berlinului 

Autoare: Anna FUNDER 

Editura: Litera, București, 2017 

 Anna Funder s-a na scut la Melbourne, î n 1966. 
A lucrat ca avocat specializat î n drept internat io-
nal s i ca produca tor de radio s i televiziune. I n 
1996-1997 a beneficiat de o bursa  de rezident a  
ca scriitor la Australia Centre din Potsdam (a re-
venit apoi î n anul 2000). Ştasiland este prima 
lucrare a Annei Funder s i a fost publicata  î n 23 
de t a ri. Cartea a fost nominalizata  pentru nume-
roase premii literare î n Australia s i î n Marea Bri-
tanie, incluza nd Age Book of the Year Award, Qu-
eensland Premier’s Literary Awards, Guardian 
First Book Award, Index Freedom of Expression 
Awards s i W.H. Heinemann Award. I n iunie 
2004, a primit Premiul Şamuel Johnson din par-
tea BBC Four. Anna Funder este s i autoarea unui 
roman, All That I Am. Locuies te î n Şydney, cu so-
t ul s i copilul lor.  

Metoda de realizare a ca rt ii a constat î n pune-
rea î n pagina  a unor ma rturii fa cute de oameni 
care au vrut sa  vorbeasca  despre acele timpuri, 
sunt oameni care-s i ma rturisec destul de greu 
modul cum au supraviet uit î n comunism, fie au 
ajuns î n Vest sau au fost prins i, fie au fost fo-
losit i ca momeli pentru capturarea unor vest-
germani. 

I n spatele dictaturii  din Republica Democrata  
Germana  (RDG), era ŞTAŞI ( Ştaatssicherheit - 
Şecuritatea Ştatului), care controla fiecare as-
pect al viet ii oamenilor, interviurile  au vizat 
ata t persoanele persecutate de acesta  agent ie de 
securitate, pentru ca  au î ncercat sa  evadeze spre 
Berlinul Occidental, ca t s i pe cei care au î ncercat 
sa  lupte din interior, dar s i fos ti membri Ştasi. 

La pag. 20-21 a ca rt ii, autoarea scrie: “ Ştasi era 
o armata  interna , prin care guvernul t inea totul 
sub control. Treaba ei era sa  s tie totul despre 
toata  lumea, folosind orice mijloace pe care le 
avea la dispozit ie. (...) Era o birocrat ie metasta-
zica  î n toata  societatea est-germana : pe fat a  sau 
pe ascuns, î n fiecare s coala , î n fiecare fabrica , î n 
fiecare bloc de locuint e, î n fiecare ca rciuma , 
exista cineva care le da dea informat ii celor de la 

Ştasi despre colegi s i prieteni. (...) I n cei patru-
zeci de ani ca t a existat, as a numita “Firma ” a ge-
nerat echivalentul cantitativ al tuturor arhivelor 
din istoria germana , î ncepa nd cu Evul Mediu. 
As ezate unul la nga  altul, î n picioare, dosarele 
deschise de Ştasi propriilor conceta t eni ar forma 
un s ir lung de 180 de kilometri.” 

Faptele descrise sunt cutremura toare cu copii 
despa rt it i de pa rint i, oameni dispa rut i î n subte-
ranele Ştasi, angajat i care tra iesc la fel de bine s i 
dupa  1990 etc. 

O capodopera . Lirica , amara , amuzanta  s i trista , 
scrierea sa le permite multor martori sa  se elibe-
reze a doua oara  de povara trecutului, – The Ob-
server . 

 O carte fascinanta ... Nu ma  pot ga ndi la o intro-
ducere mai buna  î n realitatea brutala  a represiu-
nii din Germania de Est. – The Şunday Telegraph. 
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