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EDITORIAL

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 numai 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 încercat 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 majoritatea 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 regimului Sargsyan au mai avut loc în 2011 și în iulie 2016, acestea din urmă vizând eliberarea deținuților politici și demisia acestuia, pentru a pune capăt regimului său corupt - conform declarațiilor protestatarilor.
Liderul opoziției, Nikol Pashinyan, în vîrstă de 42 de ani, fost jurnalist și de mulți ani în opoziție, a reușit 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 majoritate deținută de Partidul Republican al fostului președinte Serzh Sargsyan, ne face să credem că reformele 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 oligarhic 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 întârziat livrările de tehnică militară către Yerevan, provocând astfel o debalanță în raporturile de forțe dintre 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 NagornoBarabakh din anii 1990, ca în aprilie 2016, în ceea ce mai este denumit și Războiul de Patru Zile, să recupereze 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 eventuală 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 demonstrațiilor 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 obiectivele geopolitice. Dependența militară și economică de Rusia va determina noua conducere de la Yerevan 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.
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Actualitatea geostrategică mondială

Prof.dr. Dorian VLĂDEANU solut si perplexitatea institutionala reprezinta o
MOTTO: alta caracteristica de însotire a saraciei.

Isus Cristos: Pe săraci îi aveţi Prin 1934, Bertold Brecht spunea, cu o amara
mereu cu voi... ironie: „Şaracul priveste bogatul zicand posac:
Daca eu as fi bogat, tu ai fi în locul meu”.
1. Întrebări și obiceiuri eterne
Cele mai bogate trei persoane ale lumii au o
Ce este saracia? De ce este saracia unul din re- avere mai mare decat PIB-ul celor mai sarace 50
lele permanente care a însotit civilizatia noastra de tari ale lumii. Evident, saracia celor 50 de tari
în toate timpurile? Este saracia rezultatul lenei, nu are drept cauza directa bogatia celor trei pereste rezultatul unor mecanisme sociale deficita- soane dupa cum adevarat este si ca astfel de stare, este rezultatul unor mentalitati? Este o stare tistici nu mai sensibilizeaza pe nimeni. Dimpotriobiectiva sau este o stare necesara, construita? va, au început chiar sa plictiseasca. Şa nu uitam
Este razboiul celor putini împotriva celor multi si ca un sfert din populatia ŞUA traieste la pragul
sau a celor multi împotriva celor putini? Este sa- de saracie sau sub el. Nici în Europa Occidentala
racia aceeasi peste tot sau, cei saraci pe anumite lucrurile nu stau deloc bine (zeci de milioane de
meridiane sunt bogati în alte parti ale lumii (si saraci si doar o mica parte din acestia provin din
invers)?
imigratia recenta).
Robert McNamara considera că „sărăcia ab- Cele mai recente studii arata ca în Germania
soluta este o stare extrema a existentei umane 20% dintre femei sunt direct afectate de riscul
cand individul, în lupta pentru supravietuire, es- de saracie (si nu toate provin din fosta RDG).
te supus la lipsuri si umilinte de neimaginat, ce
Pentru Europa de Est nici o statistica nu este
depasesc fantezia lumii privilegiate”.
valabila, saracia a învins si experienta, si practiŞa retinem din aceasta definitie data de un per- ca, si teoria si imaginatia. Nemaiputand fi nici
sonaj care, în existenta lui, nu a cunoscut saracia, descrisa, nici cunoscuta, evident ca nu mai este
o prima caracteristica a acestui flagel: lupta pen- nici recunoscuta.
tru supravietuire, din cauza lipsurilor. O a doua
caracteristica o reprezinta starea de „umilinta de Putine domenii de activitate sunt atat de bogate
în experti precum cel al saraciei. Ca atare, nu lipneimaginat”.
sesc nici teoreticienii si nici teoriile; dimpotriva,
David Shipler, în cartea sa „The working poor abunda...
-invisible in America”, consemneaza un eveniment a carui tragism si lipsa de logica depaseste Prima teorie moderna a aparut în Anglia Şecocadrele romanelor lui Kafka:”In fata sediului gu- lului XIX si l-a avut principal vector purtator pe
vernamental al HUD (Housing and Urban Deve- Herbert Spencer conform căruia sărăcia este
lopment), Wasingthon-DC, trupul neansufletit al rezultatul unor tare morale individuale.
unei femei fara adapost, înconjurat de masini ale „Şaracii sunt persoane lenese, criminale, vagapolitiei, pompierilor, ambulante, etc, era ridicat bonzi, betivi, angajati într-un mod de viata autosi dus spre morga. Reporterul de la New York distructuv”. Prin urmare, vinovati de saracie
Şa retinem caracterul
Times consemneaza declaratia unei angajate sunt saracii însisi.
„obiectiv”
s
i
„nepartinitor”
al pozitiei domnului
HUD care privea scena: „Ce ironie! Cat traieste,
omul nu primeste nici o farama din ajutorul ce i Herbert Şpencer, caracter opozabil oricarei idei
se da dupa moarte”. Lipsa de solutii, blocajul ab- sau banuieli de apartenenta la vreo teorie a lup7
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tei de clasa. Ce ne facem însa cand constatam ca sinta îndelungata în mediul rural.
nu toti saracii sunt betivi, criminali, lenesi,etc?
Daca saracia absoluta s-ar parea ca s-a mai re„Şaracia este o trasatura culturala”, spune Oscar dus în ultimele doua trei decenii (mai ales datoLewis la mijlocul secolului trecut (pe la 1959- rita detentei economice a Chinei), saracia s-a ex1960), bazanduse pe studiile realizate în mediile tins si înca se extinde astfel ca, din cei peste 2,5
urbane din Puerto Rico si Mexic. Altfel spus, sa- miliarde de saraci (documentati de sursele instiracia formeaza o cultura cu valori, norme, mo- tutiilor internationale),) circa 900 milioane sunt
duri de gandire care modeleaza comportamentul în tarile „bogate” (între 45-50 milioane sunt
indivizilor.
doar în ŞUA), peste 250 milioane în tarile intrate
Caracteristicile saraciei sunt identificate ca fi- în matca democratiei occidentale dupa 1990
ind orientarea spre trairea prezentului (impo- (tarile din fostul bloc comunist si a celor devenisibilitatea amanarii consumului si deci a econo- te independente dupa colapsarea URŞŞ) iar resmisirii), resemnarea si acceptarea autoimpusa, tul se distribuie „frateste” între Africa, Asia si
fatalism, lipsa implicarii în viata si organizare America de Şud.
sociala, etc.

Din 100 de locuitori, 20 traiesc cu mai putin de
Exista si alte teorii interesante care au, toate, 1$/zi iar 40 traiesc cu mai putin de 5$/zi.
un punct comun: nici unul din sustinatorii si pro- Organizatia Internationala a Muncii a stabilit,
motorii ei nu a facut parte, fie si pentru o zi, din undeva prin anii `70 (1977) o lista cu necesilumea pe care o teoretizeaza.
tatile fundamentale a caror lipsa definesc conŞintetizand, putem scrie ca expertii definesc ditia de saracie: lipsa de carne sau peste proassaracia din doua perspective: din cea a satisface- pat, un numar mai mic de 6 perechi de sosete
rii nevoilor materiale (sau din perspectiva con- (sîc!), lipsa autoturismului, etc. Dupa mai bine
sumului) si din perspectiva functionarii sociale de 40 de ani constatam ca ceea ce atunci definea
saracia, astazi, defineste în buna masura si pe
(loc de munca, educatie, cultura, activism politic
multe meridiane, clasa mijlocie!
sau apolitic, etc).

Şa încercam sa dam o definitie acestui concept In Germania de exemplu, limita saraciei este
trist si în a carui sfera de cuprindere nu-si do- definita de venitul de minim de 1000 €/luna.
Tot în Germania exista peste 20 milioane de penreste nimeni sa intre, fie si pentru o zi.
sionari a caror pensie medie este de 1100 €/
Prin urmare, saracia, în acceptiunea ei cea mai luna; sa fie pensionarii celui mai bogat stat eurolarga, este definita de o stare de lipsa permanen- pean si a celei de-a treia forte economice a lumii
ta a resurselor strict necesare pentru a asigura mai aproape de clasa mijlocie sau de zona saraciun mod de viata decent – si al carui continut este ei? Şunt totusi 20 de milioane ...
definit (conform acelorasi experti) de lipsa hranei (în proportie de 32%), lipsa banilor (28%) si Ca traiesti în Germania cu 1000 €/luna ori în
Romania cu 4 $/zi sau în Africa, Asia, America
lipsa unui adapost permanent (30%).
de Şud cu 1 $/zi, te afli deja sub muscatura de
In încercarea de a da o reprezentare cuantifica- buldog a saraciei iar din aceasta muscatura nu te
bila spectrului de suferinte generate de saracie, mai poti elibera nici usor si nici singur.
vom spune ca saracia poate fi, prin urmare,
partial
cuprinsa
într-o
descriere
„tridimensionala”: a) lipsa securitatii locuintei
2. Bogăția lumii: sărăcia !
(gospodaria nu are în proprietate locuinta); b) Şaracia în Germania, Romania, Ş.U.A., Franta,
veniturile si cheltuielile totale de consum sub un Rusia etc au un anumit specific si tip de cauze iar
anumit prag (prag specific anumitor zone, tinu- cea din Nigeria, Bolivia, Afganistan, Irak, Şiria,
turi, tari); c) patrimoniu sarac – redus de regula etc au un cu totul alt specific si tip de cauze.
la cel mult doua bunuri de folosinta îndelungata,
în mediul urban, respectiv un singur bun de folo- Daca pentru primul set de exemple mai exista o
8

Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018

urma de demnitate si speranta pentru milioanele de saraci, pentru al doilea set de exemple speranta si urma de demnitate au disparut de secole
si nu exista semne ca ar reaparea în urmatoarele
secole, pentru sutele de milioane de saraci.
Cand am început sa scriem aceste randuri nu ne
-am imaginat nici o clipa ca ar avea puterea sa
schimbe fie si pentru a mia parte dintr-o zi starea de disperare a unui african sarac, lipit pamantului sau a unui roman care plange ca nu-si
mai permite sa-si trimita copilul la scoala ori a
unui veteran american care doarme pe sub nu
stiu ce pod dupa ce si-a riscat viata în Vietnam
sau Irak spre gloria tarii si binele unora ale caror
fete nu le vede nimeni.

www.ingepo.ro

s-ar dubla (utopica solutie propusa de marele
sociolog este, evident, dincolo de orice imaginatie contemporana).
Şi totusi, daca pentru tarile slab dezvoltate este
efectul direct al subdezvoltarii, pentru tarile dezvoltate problema saraciei este jenanta si deosebit de periculoasa. Acest fapt credem ca l-a determinat pe Lyndon Johnson sa lanseze primul
program national de “razboi împotriva saraciei”.
Şi cum el mai avea de purtat un razboi în acelasi
timp, s-a facut ca pana la urma le-a pierdut pe
amandoua astfel ca, în 1994, ŞUA avea mai multi
saraci decat în 1964 iar dupa criza financiara
globala din 2008, numarul acestora a depasit recordul din 1994.

Nu, nu mi-am imaginat asa ceva dar înca mai
fac parte din lumea celor care (nu prea multi), cu
ultimele ramasite de constiinta pretinsa necorupta de vreo dorinta de marire sau avere, stie si
simte ca este obligat sa faca ceea ce face: sa scrie
si sa reaminteasca unui manunchi de oameni care sigur au constiinta disponibila si putere mai
multa, nu sa faca ceva azi, ieri sau maine, ci macar sa nu uite aceasta amenintare sub care traieste o întreaga planeta de milenii.

Un comentator american dotat din plin cu
simtul umorului (negru) facea remarca subtila
ca deoarece ambele razboaie au fost pierdute,
poate era mai bine daca nu erau ... “pornite”!
Pragmatismul ne învata ca ce nu poate fi castigat, nu ar trebui început! ...

Marea majoritate a teoreticienilor considera ca
nu inegalitatea veniturilor reprezinta problema
sociala si una din cauzele saraciei. Marea majoritate, dar nu toti! De exemplu, Townsend
(Marea Britanie) considera ca daca cei mai bogati 20% ar ceda 15% din veniturile lor celor
mai saraci 20%, atunci veniturile celor din urma

John Perkins (în ale sale “Confessions of an
Economic Hit Man” – o expunere pe larg a coruptiei) explica pe întelesul tuturor (oare?...) de
ce si cum se ofera împrumuturi mici tarilor subdezvoltate, împrumuturi care din mici devin, trecute prin spectrul dobanzilor si al conditionarilor, foarte mari, imposibil de rambursat de multe

De drept, primele cercetari sistematice asupra
saraciei, dar si primele rezultate notabile au fost
realizate în Marea Britanie, de catre Seebohm
Rowntree, în 1899; programele de cercetare au
Şi fiindca tot nu vrea nimeni sa rezolve mai te- fost ulterior reluate, pe aceleasi coordonate memeinic problema saraciei si cumplitele ei conse- todologice, în 1936 si apoi în 1950.
cinte, sa mai facem putina teorie. Mai întai sa facem precizarea ca saracia, ca expresie a inegali- Aplicarea în practica a rezultatelor celor mai
tatilor, ar fi o problema, inegalitatea veniturilor temeinice, responsabile si îndelungate cercetari
asupra saraciei din ultimii 100 de ani a avut o
alta problema iar cea a averilor, o cu totul alta.
multitudine de rezultate si efecte pozitive care ar
Bill Gates spunea că nu este vina ta că te-ai putea fi sintetizate în cateva cifre si cuvinte: daca
nascut sarac. Vina ta este atunci cand mori la în 1899 traia în saracie circa 33% din populatie,
fel ... Bine zis, dar nu i-as da prea multa dreptate în 1936 procentul s-a redus la 18% iar în 1950,
din motive care vor deveni tot mai clare. Deo- la doar 1,5%. A fost cea mai mare campanie îmcamdata am înlocuit cumva problema saraciei cu
potriva saraciei si cea mai mare victorie în lupta
dilema avutiei: saracia se datoreaza inegali- cu acest flagel social. Şi ultima ! ...
tatilor de venituri sau inegalitatii de avere (ca un
facut, cei mai multi bogati nu prea au venituri – Şi totusi, unde s-ar putea gasi într-o exprimare
sintetica, sursa saraciei?...
este singurul lor punct comun cu saracii).
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generatii de traitori în tara care a avut nefericita
inspiratie de a apela la creditele externe. Cand
datoriile nu mai pot fi platite, începe targuiala
veche de cand lumea si colonialismul: ne dati voi
petrolul sau vi-l luam noi? Dar zacamintele de
cupru? Nici de zacamintele de fier nu credem ca
mai aveti nevoie! ... Cat despre cele de litiu, cu
siguranta ne trebuie noua mult mai mult decat
voua!
Ei, si ca sa va mai ajutam din cand în cand cu
niste credite pentru supravietuire, ar fi bine sa
ne concesionati avantajos si gazul metan dar si
vreo 50.000 de Ha de padure! Poftim?!... Şa le
plantam? Nu, nici nu se pune problema! Şa le taiem, da! Daca vreti, le replantati voi si noi va
sprijinim cu alte credite. Şprijinim natura si generatia de maine! ...
Activistul Wesley P .P. Hall sublinia că “„totul
pleaca de la explicarea modului în care opereaza
sistemul bancar global si cum este acesta legat
de razboi si terorism”. Şuna a teoria conspiratiei? Şe poate, nimic mai real! ... Şunt si cateva
exemple? Cateva?

Ucraina este primul exemplu de ţară bogată
si stat sarac. Inainte de 1990 era considerata
mai bogata decat Polonia sau decat Rusia iar astazi doar Republica Moldova este mai saraca.
Daca în 1992 avea un PIB de 113 mld.$, în 2013
PIB-ul era de doar 97 mld.$.
Şi totusi, în 2007 era (si este) între primele 10
tari din lume sub aspectul productiei de fier si
otel si pe locul al treilea la exportul acestor produse. Cu un potential agricol mai mare decat al
oricarei tari europene (de la est la vest si de la
nord la sud), Ucraina se zbate între o saracie endemica si riscul disparitiei ca stat. Şi nici U.E. nu
se arata dornica de o extindere prea rapida pe
directia Bruxelees – Kiev, ci mai curand de colaborari bipartide pe axe de tipul Paris – Moscova
ori Berlin – Moscova...!

boi, ci de prea multa pace ...!). Motivele cumplitului razboi tin de un complex de factori înca neierarhizati, nestructurati si neenuntati de o maniera clara, indubitabila cum ar fi: explozia demografica, penuria de apa, seceta prelungita,
prezenta simultana a trei gazoducte pe teritoriul
Şiriei, dispute religioase sau social – politice,
modificari climatice, etc.
Este adevarat ca în perioada 2006-2010, mai
bine de 60% din teritoriu Şiriei a suferit cea mai
severa seceta din ultima jumatate de mileniu,
dupa cum tot adevarat este ca în perioada 20072008, circa 95-97% din vegetatie a fost practic
“arsa” astfel încat 85% din septelul propriu a
disparut, 75% din fermieri au dat faliment si
peste 2 milioane de oameni au fost sever afectati
de seceta.
In 1950 populatia Şiriei era de 5 milioane iar în
2010 de 25 de milioane, pe aceeasi suprafata, cu
resurse naturale mult diminuate.
Şiria s-a confruntat astfel, pe deoparte, cu o migratie a populatiei de la sat la oras (peste 1,5 milioane) si pe de alta parte, cu emigranti din Irak
(3,5 – 4 milioane). De la circa 9 milioane, în
2002, populatia urbana a ajuns, pana în 2010, la
circa 14 milioane, generandu-se astfel presiuni
economice, sociale, politice si religioase pe care
nu credem ca le-ar fi putut solutiona repede si
bine vreun guvern, oricare ar fi fost provenienta
lui si oricat de mare i-ar fi fost competenta.
Din punct de vedere geostrategic, Şiria are, evident, o serie de caracteristici care nu pot fi trecute cu vederea de marii „jucatori” si „actori” din
zona. In primul rand are peste 200 km de litoral
la Marea Mediterana. Apoi în Şiria se intersecteaza trei gazoducte:

a) Gazoductul Arab (nu este în totalitate
functional)), a carui constructie a fost sustinuta
de Occident si al carui traseu a fost (si înca mai
este): Arabia, Şiria, Turcia, Europa (acest gazoSiria, altădată o ţară liniştită, de basm şi un duct ar fi redus dependenta energetica a Europei
stat dat exemplu în valtoarea terorismului religi- de Rusia dar si de...Germania!);
os care alimenta terorismul mondial din tarile
b) Gazoductul Prieteniei (sîc!) sau Islamic
vecine, s-a trezit aruncata brusc, într-o lume cu al carui traseu este: Iran, Irak, Şiria, Liban, Euromii de morti, zeci de mii de raniti, milioane de pa;
dezradacinati, cu o migratie a populatiei mai mac) Gazoductul Quatar – Turcia cu două rare chiar si decat a Romaniei (neafectati de raz10
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mificatii: Arabia Şaudita, Iordania, Şiria respectiv zelor de sist în si de catre ŞUA, respectiv
Arabia Şaudita, Kuweit, Irak.
mentinerea unui pret scazut de catre Arabia ŞauDaca ne punem întrebarea: pe cine deranjeaza dita pentru jugularea finantarii suporterilor staindependenta energetica a Europei? Raspunsul tului islamic. Şi nu numai a lor...
este simplu: Rusia. Şa fie Rusia în spatele cumplitului conflict din Şiria? Raspunsul nu mai este
deloc simplu si s-ar parea ca nici prea prudent al da, în ipoteza ca cineva l-ar sti (si sunt destui).
Şa mai cercetam...

Şe mai ridica doua întrebari: va mai ajunge vreodata gazul în Europa si 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?! ...

Descoperirea în Golful Persic a celui mai mare
zacamant de gaz metan complica si mai mult
problemele existente deja.

Şi daca mai adaugam faptul ca prin Şiria, Rusia
are cale libera la portul si baza navala din Tartus
(singurul punct de acces în Marea Mediterana) si
ca Assad a refuzat implementarea proiectului
gazoductului saudit alegandu-l pe cel iranian,
atunci întrebarile si teoriile privind saracia încep
sa capete gust de bani si sange si nu de cerneala,
biblioteca si universitate.

Deocamdata nu, fiindca la acest capitol nu exista nici o Europa integrata si cu atat mai putin Şeceta care a fost mentionata în randurile de
unita! La acest capitol, ca si la multe altele ...
mai sus a afectat în acelasi timp si Rusia si ŞUA,
Dupa sapte ani de razboi, din economia Şiriei Turcia, Iordania, Israelul, etc, dar aici nu s-a vanu a ramas mai mult decat a ramas din cea a fos- zut si nu s-a auzit de nici un conflict izbucnit din
telor state socialiste dupa aproape trei decenii senin pe motive de penurie de apa si seceta. Evide restructurare în conditii de pace (ca sa nu mai dent, seceta, modificarile climatice, razboiul din
spunem ca si la emigrare paralelismele si ase- Irak, penuria de apa, etc au fost factori favorimanarile sunt de-a dreptul stranii – stranii, dar zanti dar nu determinanti ai conflictului “civil”
din Şiria. Oare sa conteze atat de putin sufenu inexplicabile).
rintele a milioane de oameni, extinse peste timp,
De exemplu, rafinăria Banias (construită cu ani la rand, unul dupa altul, fara oprire, în fata
Industrial – Import – Export, Romania, în 1975) intereselor unei gloate de decervelati, bolnavi de
este o ruina (ca si marea majoritate a rafinariilor lacomie si frica de a pierde controlul absolut
din Europa de Est).
asupra a ceva ce nu este rezultatul muncii si
In 2010, PIB-ul era de 60 mld. $ iar astazi este eforturilor lor si nici nu le apartine? Ei, parca ar
de circa 40 mld. $ ! In 1997 se extrageau fi prima data?! Ce este, a mai fost si ce a fost, va
600.000 barili petrol/zi iar în 2014 doar 60.000 mai fi – spune Ecleziastul.
barili/zi. In 2010 se exporta petrol în valoare de Afganistanul este altă ţară din acelaşi areal
4,7 mld. $ iar în 2014, doar 0,14 mld.
geografic în care, cel putin pe ecranele media,
Şe spune ca scaderea pretului petrolului (care ceea ce impresioneaza este saracia! Şi a oameniafecta dramatic economia Rusiei) nu ar fi putut lor dar si a locurilor! O însusire de munti sterpi
fi oprita decat prin destabilizarea Orientului si cenusii aparati de cei mai saraci si teribili lupMijlociu. Şi din nou se ridica întrebarea: sa fi tatori ai planetei, aproape cu mainile goale, daca
fost Rusia în spatele dezastrului din Şiria? Daca ai în vedere tehnica de lupta a celor care ieri îi
analizam si situatia din Irak, Afganistan, ajungem atacau iar astazi îi apara dar si a celor care ieri îi
imediat la concluzia ca ipoteza nu are prea multi aparau iar astazi îi ataca!
sorti de izbanda (evident, în conditiile unei ana- Şi unii si ceilalti voiau sa binecuvanteze Afgalize cat de cat obiective). In sprijinul acestei ipo- nistanul cu ce aveau ei mai bun: unul cu socialisteze vine faptul ca, cel putin din punctul de vede- mul iar celalalt, cu democratia.
re al marilor jucatori pe piata hidrocarburilor,
pretul la petrol a scazut din doua motive princi- Unul se angaja în lupta de clasa, celalalt în lupta
pale: dezvoltarea exponentiala a productiei ga- împotriva terorismului. Nici unul însa nu voia sa
11
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lupte cu singurul adversar pe care nu l-a învins Geological Şurvey (forul suprem în geologia si
nimeni: saracia. Dimpotriva, venisera sa-l ajute... mineritul american) ghidonat atent si discret de
Nu sa moara repede, ci sa traiasca vesnic!
CIA, cartografiasera la detaliu toate zacamintele
Analistii politici (unii chiar independenti) nu s- din Afganistan care, la o prima strigare, au fost
au lasat pacaliti de furibunda campanie anti- evaluate la 1.000 mld. $.
terorista pornita de Bush dupa 11 septembrie
mai ales ca, gurile rele – cam multe – spun ca
doar cu cateva zile înainte, cineva de la Casa Alba
s-ar fi întalnit cu ... Bin Laden! – desigur, teoria
conspiratiei ...

Asa se face ca imediat sahistii geopoliticii de la
Moscova elaborau deja noi “teorii ale deschiderii”, la Washington ochii „establishmentului” financiar iesisera din orbite, la Teheran îngrijorarea ajungea la maxim iar la Beijing strategii inDar o declaratie a Pentagonului (neluata în sea- trau în sedinta de urgenta.
ma de presa ... independenta), din noiembrie, In acest timp, 99% din populatia afgana si nici
2002, (ca asa e bine!) amintea, printre altele, ca o capetenie tribala nu avea nici cea mai mica inmai multe expeditii afgano – americane (cine a formatie despre averile inimaginabile care-i vor
spus ca o democratie etalon nu poate colabora fixa definitiv pe crucea saraciei.
cu o dictatura religioasa exemplara, s-a înselat!) Şi guvernul afgan si Hamid Karzai au fost
sustineau ca cele mai recente prospectiuni iden- anuntati printre ultimii (s-ar parea ca aceasta
tificasera depozite minerale uriase în subsolul este regula generala pentru aliatii strategici).
celei mai sarace si pustiite tari din Asia.
Dar darzenia unui popor care nu s-a lasat nici
Şa mai retinem ca din imprudenta si cu multi
ani înainte (1985), Departamentul de Geologie
din Afganistan publica un raport conform caruia
în subsolul tarii exista resurse imense de fier,
crom, aur, argint, uraniu, gaz metan (circa 150
mld. mc), magneziu, sulf, lapis lazuli, carbune
(peste 500 mil. tone), litiu.

învins, nici cucerit în toata istoria lui multimilenara nu este de bun augur pentru cei care deja sau înfiintat la bogata masa a resurselor Afganistanului. Intre timp, vajnicii luptatori anticoruptie
(cunoscuti si pe alte meleaguri) au fixat tariful:
30 milioane $ pentru “convingerea” unui ministru.

Rusii stiau de gazul metan de prin 1957 iar de
restul (mai ales de uraniu) s-au inspirat la fata
locului, prin anii `80. Ceva însa nu le-a priit
(probabil rachetele americane Şting) si în 1989,
cu visteria secata si coada la locul ei au facut
„stanga-mprejur”. Dupa care au venit cei de
dreapta – au venit si nu mai vor sa plece!

Şi fiindca ridicolul nu are bun simt, sesizarea de
coruptie a fost facuta de niste oficiali americani
care aflasera ca tocmai se acorda licenta de exploatare a cuprului unor firme din China! Probabil ca daca licentele ar fi avut alta destinatie, chiar si cu costuri mai mari si un lobby mai extins,
nu s-ar mai fi adus nici o acuzatie! Cand a aflat
de imensele rezerve (si pentru ce lupta de fapt),
comandantul fortelor americane din Afganistan,
gen. David H. Petraeus a exclamat: “Oh, Doamne,
este un potential absolut urias aici. Practic
aceasta tara sta pe comori”. Ulterior (dupa doi
ani), Wahidullah Shahrani, ministrul minelor din
Afganistan, a declarat ca rezervele minerale ale
tarii nu sunt doar de 1.000 mld. $$, ci de peste 3
ori mai mari: 3.000 mld. $ !!!

Evident, pe motive de democratie, terorism la
care se adauga, spun sursele specializate, rezervele de mai sus evaluate între 1.000 si 3.000
mld. $ !
Intr-o exprimare mai explicita, Afganistanul are
cele mai mari zacaminte de fier, cupru, uraniu si
litiu din lume asa încat, si daca ar fi fost locuita
de calugarii celor mai cuminti ordine crestine,
tot ar fi fost gasiti vinovati de terorism si
dusmani ai democratiei !

In Afganistan, rata inflatiei este de 13,8%, rata
somajului 35% iar indicele de saracie de 48,8%;
Pe 13 iunie 2010, The New York Post anunta un daca avem în vedere experienta recenta a Irakueveniment cu implicatii geostrategice si geopoli- lui, putem spune ca în Afganistan înca este bitice de profunzime si de cuprindere globala: U.Ş. ne! ...
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Nigeria este, de deparLocul în clasamentul proŢara
Locul după PIB/cap loc.
te, cea mai bogata tara si
ducției de petrol
unul din cele mai sarace
Nigeria
11
174 (2.600 $/cap loc.)
state din Africa. Este cel
17
137 (5.900 $/cap loc.)
mai mare producator si Angola
Sudan
31
170 (3.000 $/cap loc.)
exportator de petrol din
Africa. Productia zilnica
de petrol: 2,4–2,5 mil. barili/zi si 21,5 mld.mc/ acestor sari (ca de altfel si a altora).
an gaz metan.
Irakul este o altă ţară bogată dar un stat să-

De mentionat ca nu dispune de nici o rafinarie rac.
pe teritoriul tarii asa încat, la fiecare 1.000 $ ex- Dar despre Irak nimeni nu a scris mai temeinic
port de petrol pierde cel putin tot atat prin im- si mai documentat decat Noam Chomsky în celeportul de produse petroliere, combustibili etc.
bra lui carte “Doctrina socului”. Nu s-a schimbat
In nordul tarii, 70% din populatie traieste cu însa nimic. Nicaieri si, probabil, niciodata!
mai putin de 1 $/zi.
O idee, care de fapt a strabatut întreaga istorie
Desigur, de vina este coruptia guvernamentala
si organizatia terorista Boko Haram! ... Nici o
mare corporatie petroliera nu are perimetre de
exploatare în aceasta parte a lumii! ... Cu cateva
exceptii: Shell, British Petroleum, Chevron, Lukoil, ENI, Royal Dutch, Exxon Mobil.

a lumii, se poate desprinde totusi din cele scrise
mai sus: în toate timpurile si pe toate meridianele cei mai saraci oameni se afla în tarile cele mai
bogate. Şa fie oare saracia cea mai mare bogatie
a lumii.

ONG-ul britanic Global Witness si Finance Uncovered (o retea de jurnalisti de investigatie prezenta în peste 60 de tari) a dat publicitatii un raport în care ENI si ŞHELL au fost acuzate de coruptie la nivel înalt în Nigeria (de altfel, seful autoritatii anticoruptie din Niger, Ibrahim Magu a
fost tinta unui atentat din care a reusit sa scape
“ca prin miracol” comenteaza presa).

3. Concluzii (?!)

Cu o populatie de peste 186 milioane locuitori
si o natalitate cu doua cifre, Nigeria este tara a
carei populatie are cea mai scazuta varsta medie
(sub 35 de ani) dar si somajul cel mai ridicat în
randul tinerilor.

Daca am face doar o mica inventariere a statelor africane exportatoare de petrol si am corela
pozitia detinuta în clasamentul saraciei, cu locurile detinute pe piata exporturilor de hidrocarburi, ar fi practic imposibil sa nu se faca o corelare care tine de bun simt, nu în mod obligatoriu
de competenta sau nu stiu ce înclinatie politica:
Desi împreuna au peste 20% din populatia Africii si unele din cele mai mari bogatii exploatate si
exploatabile de pe întreg mapamondul, în ce priveste saracia, s-ar parea ca aceasta este inexorabila si pe termen nedefinit legata de bogatia

Este dificil a trage concluzii la o problema cruciala a omenirii care nu a avut solutii secole si milenii la rand si nici nu credem ca vor fi gasite
prea curand, ceea ce nu înseamna ca nu trebuie
sa minimizam potentialul geostrategic al celei
mai insiduale, perfide si “nevinovate” arme: nu o
fabrica cineva, anume o detin toti, cu o nimicitoare capacitate de automultiplicare si, în anumite conditii, atent stimulate, "trage”! Nu are
tirul prea precis, este drept! Nu o data cei care
au armat-o si au “tras” au nimerit sub “focul” ei
(Robespierre este un exemplu la îndemana, poate cel mai cunoscut si 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 putin
strategica. Adevarul are putini prieteni iar cei
care-si duc existenta prin preajma lui, la fel!
Nu am intentionat sa analizam si/sau sa dezvoltam o teorie sau alta, ci sa ne apropiem de ceea
ce consideram a fi cauza fundamentala a saraciei
si permanentizarii ei în toate erele si timpurile
istorice, indiferent de doctrina politica dominan13
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ta, indiferent de credintele religioase relevante.
Cauzele fundamentale ale saraciei le consideram a fi lacomia si lipsa de morala. Nu lenea, nu
betia, nu înclinatia spre o viata conflictuala si
parazitara împanata adesea cu accente criminogene.
Teoriile lui H. Spencer se dovedesc a fi în fapt o
suita de exceptii, cu un grad redus de cuprindere
dar cu o mare încarcatura ideologica.
Ştudii recente si ample realizate de Universitatea Berkeley (California, ŞUA) documenteaza
existenta unor corelatii inverse si puternice între
avere si comportamentul social considerat a fi
uman si firesc în sensul ca empatia, bunul simt si
înclinația spre ajutorarea unui semen este
invers proporțională cu averea pe care o poseda un individ sau altul. Rezultatele studiului
confirma, daca mai era nevoie de confirmare,învataturile lui Aristotel si Platon: "lacomia
reprezinta fundamentul comportamentului neetic." Ei, si ce daca! ar raspunde un pragmatic.

Asemenea situatii, de cuprindere globala, nu
apar în analizele lui Herbert Şpencer privind saracia si cu certitudine nici lenea, nici betia nu pot
fi acceptate drept cauze ale saraciei pentru mai
bine de jumatate din teritoriul planetei.
Rapoartele OXFAM noteza ca: “Daca în perioada
1990 – 2010 cresterea ar fi fost pro-saraci, 700
de milioane de oameni, majoritatea femei, nu ar
trai astazi în saracie. Dar, în acest timp, veniturile celor mai saraci 10% dintre oameni au crescut
cu aproape 3 $/luna (?!) în timp ce veniturile celor mai bogati 1% au crescut de 182 de ori!"

Şi tot OXFAM (care-si bazeaza analizele pe rapoartele GLOBAL WELTH DATA BOOK – 2015)
arata, cu o surprindere muta ca averea primilor
52 cei mai bogati oameni ai planetei este egala
cu averea celor mai saraci 3,6 miliarde locuitori
ai planetei. Asa cum nisipul din pustiurile Africii
alimenteaza cu minerale imensul bazin al Amazonului (desi nimeni nu ar fi crezut un astfel de
lucru) la fel se pot pune în legatura cele doua categorii de oameni, mai bine zis, averile de neînŞe ridica apoi si întrebari ca: cine este mai sa- chipuit ale unora versus imensitatea masei si
rac, un taran din provinvcia Şichuan care nu are saraciei celorlalti.
nici un ban, dar nu are nici datorii, sau un absolvent de medicina care are multe milioane dato- Altfel spus, legatura exista chiar daca nu se verii, dar si venituri foarte generoase? Desi nu de. Evident, aceasta ipoteza nu poate fi si nu esagreem ideea, dam totusi citire uneia din conclu- te valabila doar daca presupunem ca toti cei 3,6
ziile Raportului Credit Şuisse care afirma ca da- miliarde sunt, conform teoriei lui H. Şpencer,
toriile nu ar afecta inechitatile ... Prin urmare, hoti, drogati, betivi, criminali etc; în acest caz
dintre cei doi, mai sarac este taranul chinez este evident ca omenirea s-a mai procopsit cu o
problema mare cat planeta!
(comparatia este însa cel putin fortata).
Ridicand nivelul de generalizare, am putea sa Dar saracia nu se întinde doar prin stepele si
ne întrebam în mod asemanator, de exemplu, pustiurile Asiei, ci si de-a lungul autostrazilor si
care tara este mai bogata: Afganistanul cu cele printre zgarie norii tarilor de o parte si de alta a
3.000 de miliarde dolari zacaminte minerale sau Atlanticului. In Grecia si Şpania, unul din trei
copii traieste în saracie iar în ŞUA, 30% dintre
Japonia care este practic lipsita de asemenea reminori sunt în zona saraciei, fiind afectati de lipsurse? Şau poate Olanda, Belgia, Luxemburg...?
suri mari.
Nici aceste exemplu nu sunt foarte bine alese.
Dar daca întrebarea devine: care tari sunt mai Economistul Thomas Piketty arata fara dubii ca
bogate, cele care au resurse sau cele care le ex- nici tarile considerate bogate nu sunt ferite de
ploateza? Pot fi doua tipuri de raspunsuri: a) nisipurile si desertul în expansiune al saraciei.
daca tara care le prelucreaza este aceeasi cu cea Asa se face ca în ultimii 30 de ani cresterea venicare le detine, raspunsul este simplu; b) daca turilor celor mai saraci 50% dintre americani a
tara care le exploateaza nu este tara care detine fost de 0% în timp ce veniturile celor mai bogati
resursele, atunci cu certitudine saracia ramane 1% au crescut cu 300%. Vin apoi si institutiile
financiare globale de tipul Bancii Mondiale si
“la proprietar”.
FMI care avertizeaza ca inechitatea si inegali14
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tatile interne (din interiorul statelor) este mult nu mai poate fi neglijat: „Daca o societate libera
mai mare decat în urma cu trei decenii!
nu poate rezolva situatia celor saraci si tot mai
Din rapoartele acestor institutii (ca si din alte multi, nu poate salva nici pe cei putini, care sunt
surse) afam ca, de exemplu, în 1970, la nivelul bogati”. Kenedy sesizase teribila putere a unei
Marii Britanii, doar 10% din profituri se întor- stari cu un potential de detonare mai devastator
ceau la actionari (restul se investea), iar în 2010, decat a celor mai cumplite arme.

70%, iar 180 de tari nu înregistrau venituri nici Otto Scharmer, cofondator al Presecing Incat cele mai mari 10 corporatii.
stitute pentru Excelență în Educație
Investitorii institutionali (cum ar fi fondurile de (decernat de MIT) a aratat si el, la randul lui, cepensii) detineau, în urma cu 30 de ani, 30% din ea ce de secole este evident dar, nu stiu de ce, nu
capital; astazi, doar 3%! In cadrul corporatiilor, vede nimeni: de felul în care un stat îsi trateaza
diferentierile salariale sunt colosale. La acest saracii va depinde capacitatea sa de supravietuicapitol este arhicunoscut exemplul directorului re: Salvarea comunitatilor are prioritate în fata
unei companii IT din India al carui salariu este salvării corporațiilor tot aşa cum salvarea
de 400 de ori mai mare decat salariul mediu la naturii si vietii însasi are prioritate în fata salvanivelul firmei. In 1980, producatorii de cacao rii unei civilizatii ale carei semne de decadenta
primeau 18% din valoarea unei ciocolate; în morala si spirituala s-ar parea ca n-a fost nicicand la un nivel atat de ... “înalt” ...!
2010, doar 6% !!
Prin cele mai “sofisticate” sisteme de lobby, marile corporatii se sustrag tot mai mult de la obligatiile sociale si fiscale astfel ca de exemplu, APPLE plateste cu titlu de impozite doar 0,005%
din profiturile realizate în tarile europene (2014
– 2016).

Şa ne amintim si de asa-numitul indice de fragilitate statală care măsoară fragilitatea unei
constructii statale, a unei tari, avand la baza o
serie de 6 indicatori: migratia, refugiatii, presiunea demografica, dezechilibrele economice, dezechilibrele sociale (saracii), diferendele dintre
diferitele tipuri de minoritati si majoritate.

Aceste politici (combinate cu multe alte
subterfugii si exceptari legiferate “la ordin”) Nici unul din statele lumii de astazi, pe o scala
produc tarilor cu nivel scazut de dezvoltare de la 0 la 100, nu are indicele de fragilitate statala sub 70 (0 fiind valoarea minima iar 100, vapierderi de peste 300 mld. $/an.
loarea maxima a acestui indice).
OXFAM noteza ca 43-45% din averea miliardarilor trecuti în FORBEŞ (în anul 2016) este co- Iar arma saraciei este peste tot luata în calcul si
nectata si rezultata direct din astfel de practici la este cu atat mai omniprezenta si perfida cu cat
nu sta în banduliera soldatilor, ci în birourile lucare se adauga coruptia pe scara extinsa.
xoase ale unor decidenti fara fata si constiinta.
Michael Tanner din cadrul Institutului CATO
nota: "sărăcia nu poate fi eradicată făcând-o Incheiem acest periplu, trist si poate inutil, prin
confortabila; nici unul din saracii cu un venit de lumea celei mai la îndemana arme, lumea saracisub 3 $/zi nu va cheltui pentru toti copiii sai cat lor si a saraciei, cu un citat al unuia din putinii
cheltuieste un bogat pentru unul din cainii sai oameni care au calcat pe suprafata pamantului,
Mahatma Ghandhi: "cea mai cumplita forma de
favoriti."
violenta este saracia." La care, sa ne fie iertat ca
Şuntem partial de acord si cu spusele lui W. adaugam si noi: si cea mai abjecta forma de lipsa
Churchill: “Nu faci pe săraci mai bogaţi făcân- de constiinta.
du-i pe bogati mai saraci”; spusele lui au fost însa valabile într-o epoca în care lacomia globalis- Nu orice sarac este lenes, drogat, betiv, criminal
ta, nu cuprindea întreaga planeta si nici mintea dupa cum nu orice biped cu functie este om ! ...
întregii umanitatii.
Deasemenea, nici avertismentul lui J.F. Kennedy
15
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Dr. Matthew CROSSTON

mai notabila initiativa retaliatorie a RusIn ultima vreme au exis- iei la acele sanctiuni a fost presupusul amestec
tat zgomote oribile si fur- în alegerile prezidentiale americane din 2016;
tuni în toate segmentele
Legea Magnitskii (la care s-au adaugat alte
social media referitoare la un iminent al Treilea noi sanctiuni acum cateva saptamani) este de
Razboi Mondial între Ştatele Unite si Rusia, ma- fapt un fel de pedeapsa de orgoliu: America a
joritatea bazate pe implicare în crestere si o es- trecut pe lista neagra o serie de prieteni influenti
caladare intensificata în Şiria. Ultimile lovituri ai lui Putin (oligarhi) care nu mai pot intra în
aeriene ale ŞUA (împreuna cu partenerii si aliatii America;
sai Anglia si Franta) constituie un crescendo caInchiderea unor oficii diplomatice atat în Rure, fara dubiu, duce la cele mai înalte niveluri de sia cat si în America, cu un plan ulterior de escaanticipatie. La toate acestea adaug o mica ladare a expulzarilor reciproce de diplomati pe
atentionare contrara: nu va tineti înca respiratia care fiecare tara îl va respecta riguros;
cu privire la norii negri. Exista deja multe dovezi
O tara o acuza pe cealalta ca ignora atacurile
ale unei relationari respectuoase proiectata între
Ştatele Unite si Rusia care îndeparteaza orice cu arme chimice împotriva populatiei siriene;
banuiala ca o confruntare fizica directa între cele
O tara o acuza pe cealalta ca inventeaza
doua tari va avea loc. Printre aceste dovezi se atacuri chimice împotriva populatiei sirienene;
numara si ultimele lovituri aeriene.
Zvonuri despre o înregistrare comproChiar daca nu exista dubii ca relatiile prezente mitatoare din punct de vedere moral a presedindintre America si Rusia nu sunt nici luminoase si telui ŞUA cu ocazia unei vizite anterioare în Runici pozitive, exista numeroase exemple de mod- sia;
eratie pentru a arata ca niciuna dintre parti nu
Zvonuri despre demersuri secrete pentru
doreste si nu urmareste un razboi cu celalalt. In
blocarea/s
i sau deturnarea miliardelor de dolari
unele cazuri, aceleasi dovezi care au facut ca oamenii de peste tot sa intre în fibrilatie la idea presupuse a fi ascunse pe tot globul de catre
setei de sange a Razboiului Rece sunt de fapt presedintele Putin;
dovezi pe care oamenii trebuie sa le retina si daŞi, bineînteles, cea mai mare dintre toate:
torita carora razboiul este improbabil. Şa ne ga- ambele parti intervin în razboiul civil din cealndim la urmatoarele incidente/initiative care au alta tara dar în favoarea partilor opuse ale conavut loc în ultimii cativa ani si sa ne gandim de flictului.
cate ori oricare dintre ele ar fi putut duce la razAceasta este o lista destul de impresionanta a
boi sau la alte repercusiuni militare serioase îndezacordurilor, disputelor, conflictelor sau
tre adversari:
agresiuni pur si simplu. Au existat razboaie care
Şustinerea, de catre Rusia, prin prezenta mil- au izbucnit peste tot în lume ca urmare a unor
itara, a referendumului privind secesiunea mult mai putine incidente, mult mai putin inCrimeii;
tense acuzatii si manevre. Din aceasta cauza,
Şanctiunile retaliatorii americane pentru multi sunt obsedati astazi de asa-zisul Nou Razaceasta sustinere a dus la deprecierea la boi Rece. Trebuie sa salutam Noul FALŞ Razboi
jumatate a valorii rublei si acest lucru a deterio- Rece. Toate ratiunile prezentate mai sus trebuie
rat semnificativ castigurile si puterea de sa fi fost un motiv suficient pentru o confruntare
cinetica între cele doua tari. Şi, cu toate acestea,
cumparare ale rusilor obisnuiti;
nu a intervenit niciun conflict direct. Ştatele
16
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Unite au lansat lovituri aeriene ”surpriza“ în Şiria nu o
data, ci de doua ori. Şi, “ca
prin minune,” nici un militar
rus în uniforma oficiala nu a
fost ucis în vreunul din cele
doua atacuri aeriene. Atunci
cand Casa Alba face o conferinta de presa cu microfoane pentru a multumi aliatilor sai pentru cooperare si asistenta, realitatea nerecunoscuta este ca unul dintre acei aliati este, de fapt, Rusia: cele doua parti au colaborat, cel putin comunicational, înaintea loviturilor
aeriene pentru a fi sigure ca numai tinte militare
siriene propriu-zise sunt atinse si ca prezenta
militara oficiala rusa are timp sa fie retrasa din
zona respectiva. Este, bineînteles, o veste
proasta pentru oricare dintre sirieni si toti sirienii: tot ceea ce au spus de fapt ambele tari de-a
lungul întregului razboi civil este ca nu e nicio
problema sa versi sange sirian atata timp cat nu
se varsa sange american sau rusesc în acelasi
timp. Aceasta este perna moale a razboiului prin
interpusi. Cel putin cand este vorba de americani
si de rusi. Şi, iar, niciun comentariu asupra actiunii acestui baros asupra ambelor parti siriene
din interiorul Şiriei.
Problema cu analizele în curs cu privire la
relatiile ruso-americane este aceea ca sunt, în
final, vinovate de acel grosolan pacat academic:
nu sunt falsificabile. Ii învatam pe tinerii nostri
doctoranzi ca atunci cand o investigatie serioasa
a demarat, ei trebuie sa se asigure ca proiectul
lor are sansa de a fi, de fapt, unul gresit. Acest
principiu al posibilitatii falsitatii este integrat în
proiectele si în mintile noastre pentru a ne asigura ca nu suntem partinitori si ca nu ne proiectam dorintele noastre în
concluziile la care ajungem.
Date fiind complexitatea,
ambiguitatea si natura alternativelor concurentiale
ale securitatii globale si razboiului, este simplu de constatat importanta principiului descris: este uluitor si
usor sa ”obtii rezultatele pe
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care le doresti“ daca esti decis
sa privesti o chestiune într-un
anume
fel.
Descoperirea
datelor
si
interpretarea
probelor este un lucru simplu.
Problema este atunci cand analistul trebuie sa se straduie sa
nu ignore contra-probele si
explicatiile alternative care
tulbura apele rezultatului dorit. Exact acest lucru s-a întamplat timp de (cel
putin) trei ani în privinta modului cum am analizat relatiile ruso-americane. Chiar datele pe care
atatea agentii de presa si presupusi experti rusi
din Occident le utilizeaza drept ”dovada“ pentru
un Nou Razboi Rece de necontestat sunt
pozitionate în asa fel încat sa arate modul în care
doua tari au ales sa NU înceapa un razboi si sa
NU sa se confrunte fizic atata timp cat pot avea
simplu atat de multe tari care sa faca acest lucru
în locul lor. In locul unor vesti proaste dovedite,
se poate la fel de usor argumenta ca sunt dovezi
ale unor vesti bune.
Interpretare. Aceasta este esenta activitatii noastre în materie de probleme globale, securitate
internationala si intelligence. Chiar în acest moment încalcam unele dintre principiile noastre
esentiale de cercetare pentru a pastra un singur
rezultat analitic dorit. Poate ca cel mai ingrijorator lucru este ca rezultatul dorit în acest caz
este unul mai periculos, mai violent si mai iresponsabil. Poate ca e straniu sa spun asta, dar, pe
moment, se pare ca oamenii carora cu totii
trebuie sa le multumim pentru evitarea prapastiei adevaratului razboi nu sunt intelectualii si
savantii nostri ci liderii celor doua tari despre
care toti încearca sa se pronunte ca sunt chititi
sa se distruga reciproc. Şalutam ciudata logica a
Noului Fals Razboi Rece si
curioasa realitate a pernei
moi a razboaielor prin interpusi.
Dr. Matthew CROSSTON
Dr. Matthew Crosston este
Vice-preşedinte Executiv al
ModernDiplomacy.eu. Este
conducător superior de doc17
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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 International Journal of Intelligence and Counterintelligence. Lucrările sale sunt catalogate la:
https://brown.academia.edu/
ProfMatthewCrosston/Analytics

ra într-o stare de refuzare a riscului.
Lipsa acestei actiuni pune întregul proiect european la risc de declin si dezmembrare treptata.
Este important ca noi europenii sa întelegem
acest aspect deoarece tendintele pe termen lung
indica o continuare a cresterii scazute în cazul în
care nu se implementeaza politici noi. Obiectivul
trebuie sa fie sa struneasca economiile europene
catre niveluri de crestere mai ridicate care conduc catre o piata unica, catre euro si catre
„marea” extinderea a UE.

Lipsa acestei actiuni pune întregul proiect euroGiles Merritt, fondator și pean la risc de declin si dezmembrare treptata.
Președinte al Friends of „Nu cu o explozie, ci cu un geamat” asa cum afirEurope ma poetul T.Ş. Elliot în legatura cu modul în care
Daca Uniunea Europeana ar va sfarsi lumea.
muri, asteptarea ar fi ca pe
Care sunt aceste tendinte pe care mioapa Eurocertificatul de deces sa fie pa trebuie sa se concentreze imediat? Cea mai
trecuta inertia drept cauza. evidenta este declinul demografic dar îndeaMiopia este totusi o cauza proape se afla si vulnerabilitatea tehnologica,
mai probabila. Miopia risca standardele de viata în scadere si intensificarea
sa devina boala terminala a tensiunilor sociale. Toate sunt cunoscute, dar
proiectului european.
ignorate.

„Nu doresc sa apartin unei generatii de
somnambuli” a spus Presedintele francez Emmanuel Macron la Ştrasbourg saptamana trecuta.
Acesta a subliniat în fata Parlamentului European si faptul ca solutiile identificate la problemele din trecut nu mai sunt potrivite pentru problemele din prezent. Aceasta este o tema pe care
poiticienii si liderii din întreaga Europa ar trebui
sa o repete la nesfarsit.

Politicienii care doresc sa fie realesi refuza sa
devina prorooci ai sfarsitului. Jurnalistii raspund
apetitului public pentru stiri si lipsa de educatie.
Acesta este fara îndoiala motivul pentru care
gravele implicatii ale îmbatranirii Europei primesc atat de putina atentie. Faptul ca peste doar
zece ani aproximativ 40% din populatia Europei
va avea peste 65 de ani este considerata o problema care tine de sanatate si pensii.

Dificultatile pe termen lung cu care se confrunta Europa sunt daunatoare, iar daca opinia publica nu poate fi constientizata de ele, puterea asupra electoratului partidelor populiste va scadea
substantial. Dar, pentru început, un adevar simplu.

Dar acesta este doar varful icebergului. Mult
mai îngrijoratoare este reducerea fortei de munca în Europa. Unii ar putea spune ca este bine
pentru cei care cauta locuri de munca, dar este
gresit. Forta de munca a UE în 2028 de 240 milioane de oameni va fi de doar 207 milioane la jumatatea secolului în conditiile în care imigratia
ramane la nivelurile actuale, dar poate fi redusa
în mod dezastruos la 169 de milioane daca imigratia este încetinita sau chiar oprita. Reducerea
cu 33 de milioane a platitorilor de taxe si a consumatorilor din economia europeana în urmatorii treizeci de ani va fi extrem de grava, iar o reducere cu 60 de milioane de omani va fi catas-

Diminuarea din ultimul deceniu a dorintei de
integrare europeana nu are nimic de-a face cu
proasta conducere si are totul de-a face cu conditiile economice. Liderii nationali ai UE sunt
blamati în mod constant, dar realitatea este ca
politicile de austeritate de dupa criza economica
din 2008 si cresterea redusa sau lipsa cresterii
în Europa au blocat politicienii si voturile acesto18
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trofica.
Economia europeana are nevoie de avant pentru a putea evita colapsul politic si economic.

www.ingepo.ro

a fi bastionul de paza al flancului estic al NATO si
zid de netrecut în fata expansiunii fostei Uniuni
Şovietice si a ideologiei comuniste catre Europa
si, în general, catre zonele din sfera de interese a
Occidentului aflat în acerba competitie impusa
de geopolitica razboiului rece de dupa încheierea ultimei conflagratii planetare.

Europa are nevoie imediata de planificarea modului în care sa abordeze declinul demografic.
Veniturile medii sunt deja la nivelul a doua treimi din cele ale americanilor si sunt pe cale sa
coboare la trei cincimi. Economia europeana are Astazi, pe fondul evolutiilor pe care lumea le
nevoie de avant pentru a evita colapsul politic si parcurge, inclusiv în regiunea Orientului Mijlociu, nu sunt putini analistii si comentatorii care
economic.
sustin ideea ca NATO este, ea însasi, confruntata
Avantul ar putea veni dintr-o strategie de in- cu o criza la originea careia pot fi identificate cei
vestitii într-o Europa încrezatoare si ferma care putin trei elemente cauzatoare: este vorba, în
sa vizeze educatia, sanatatea si locuintele. Daca s primul rand, de ascensiunea, pe esichierul glo-ar discuta reformele de guvernare ale zonei eu- bal si într-un ritm tot mai accelerat, a vizibilitatii
ro prin prisma împrumuturilor pentru con- si ofensivitatii Feferatiei Ruse, fapt care amestructia unei Europe mai energice, rezervele gu- ninta în mod serios cu fantoma revenirii la clivernelor nord-europene s-ar reduce. Modestul matul care a caracterizat ordinea globala bipola„Plan Junker” de alocare a 315 miliarde de euro ra de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial .In al
pentru infrastructura ar trebui sa fie considerat doilea rînd, vorbim de regresul relativ pe care
un program pilot.
Ştatele Unite ale Americii îl înregistreaza în caIdeea de baza este ca un numar mai mare de drul sistemului global de relatii si politici exterspitale, scoli si locuinte este necesar pentru îm- ne, fapt care l-a determinat pe liderul de la Casa
batranita populatie a Europei si pentru sangele Alba sa ceara aliatilor Americii suportarea efortanar pe care îl aduce imigratia. Efectele pompa- turilor financiare pentru protectia pretinsa din
rii-amorsarii vor reenergiza economiile încete si partea Ştatelor Unite, protectie care nu a constivor permite proiectului UE sa îsi reia ambitiosul tuit niciodata pana acum o chestiune conceputa
în termeni amintind de logica tranzactiilor coavant.
merciale. Este vorba, în ultimul rand, de ceea ce
Publicat iniţial de către Prietenii Europei, poate fi etichetat drept esecul comun al Ştatelor
www.friendsofeurope.org, şi republicat prin ama- Unite si al Uniunii Europene - cei doi principali
bilitatea autorului.
„piloni de sustinere” ai NATO - în gestionarea
relatiilor cu Turcia lui Recep Teyyp Erdogan,
fapt generator de tensiuni care au mers chiar
pana la amenintarile formulate de liderul de la
Ankara cat priveste retragerea Turciei, mai devreme sau mai tarziu, din calitatea de membru al
Aliantei Atlantice. Nu pate fi ignorata evidenta
ca, din aliatul cel mai vechi si cel mai fidel al
Dinu COSTESCU Americii, Recep Teyyp Erdogan se afirma drept
unul din opozantii inflexibili ai euroIncetarea relatiilor dintre Turcia si Alianta atlantismului caruia îi opune ostentativ doctrina
Nord-Atlantica - doar o chestiune de timp? Iata o si ambitiile sale neo-otomane care tintesc la o
întrebare care ar fi fost greu de imaginat în urma reconfigurare geopolitica si de forte a Orientului
cu cativa ani, sau, mai exact, în toata perioada de Mijlociu, în care Turcia sa se afirme ca paradigdupa primirea Turciai în NATO, în anul 1952, ma ideala si ca model atotputernic si omniscient
perioada în care tara de la Bosfor si Dardanele si pentru toate problemele regiunii. Ofensiva bote-a îndeplinit cu fidelitate misiunea încredintata zata „Şcutul Eufratului”, pentru stoparea expande alianta politico-militara occidentala - aceea de
19
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siunii minoritarilor kurzi sirieni la vest de apele
Eufratului, urmata de operatiunea „Ramura de
Maslin”, soldata cu ocuparea enclavei kurde
Afrin din nord-vestul Şiriei, intentiile declarate
ale lui Erdogan de a continua campania militara
asupra orasului kurd Manbij - unde sunt stationate importante efective combatante americane
– si, în final, de a ajunge în extremitatea nordestica a Kurdisatnului sirian, la frontiera cu Irakul, adica, practic, de a constitui, în teritoriul sirian, o zona-tampon de securitate, de-a lungul
întregii granite cu Şiria, au fost tot atatea motive
care au înveninat raporturile Turciei cu Ştatele
Unite, în conditiile în care Admninistratia Trump
a acordat o puternica sustinere militara, logistica
si morala unitatilor combatante ale etnicilor
curzi sirieni pe care guvernul de la Ankara îi considera a fi teroristi si a reprezenta o amenintare
existentiala la adresa intereselor de securitate
nationala a Turciei.
Desigur, disensiunile legate de abordarea diferita a chestiunii kurde nu sunt singurul motiv de
tensionare a raporturilor dintre Ankara si Ştatele Unite. Faimoasa decizie a lui Donald Trump de
recunoastere a Ierusalimului drept capitala
„eterna” a Ştatului Israel si de a transfera sediul
ambasadei americane de la Tel-Aviv în „orasul
sfant” a oferit lui Recep Teyyp Erdogan prilejul
de a se erija în aparator al „celui de-al treilea loc
sfant al Islamului”, facandu-se, astfel, continuator, peste veacuri, al sultanului otoman Abdulhamid al II-a, cunoscut, între altele, pentru
opozitia sa categorica fata de Declaratia Ballfour
si, implicit fata de înfiintarea în Palestina a unui
„camin national evreiesc”, asa cum promitea lordul Balfour în numele Majestatii Şale Britanice.
In luna decembrie 2017, în fata unei adunaari a
comilitonilor sai din partidul islamist al Dreptatii si Dezvoltarii, presedintele turc se adresa
omologului sau de peste Ocean cu aceste cuvinte: ”Domnule Trump, nu vom abandona Ierusalimul care, pentru musulmani, constituie o linie
rosie”.
Pe de alta parte, Ştatele Unite au o viziune cat
se poate de critica asupra apropierii accelerate
dintre Ankara si Rusia lui Vladimir Putin, incusiv
prin achizitionarea sistemelor rusesti de aparare
antiaeriana Ş 400 - o miscare deloc obisnuita
20

pentru un important stat membru al aliantei NATO.
Functionarea mecanismelor NATO se bazeaza
pe o deplina încredere si relationare între statele
si armatele membre, codificata în Articolul V din
Carta constitutiva care prevede ca orice atac împotriva unui stat membru va fi considerat drept
agresiune împotriva tuturor statelor membre.
Nu este greu de remarcat ca, în ultimii ani, mai
toate optiunile strategice ale lui Recep Teyyp Erdogan s-au transformat în esecuri, începand cu
politica sa siriana si sustinerea clandestina acordata unor grupuri jihadiste opuse regimului
Bashar Al-Assad, pana la obsesia terorismului
kurd care, la rîndul sau, a contribuit fundamental la degradarea relatiilor Turciei atît cu Ştatele
Unite, cît si, prin ricoseu, cu Alianta NordArlantica. Dificultatea pe care pretedintele Erdogan o are în stabilirea si punerea în practica a
unei strategii castigatoare nu este straina, la randul sau, de un alt esec înregistrat de liderul turc
atunci cînd a sperat ca va putea sa exploateze în
avantajul sau, marile schimbari produse în vecinatatea regionala de asa - numita „primavara
araba” pentru a-si crea imaginea si pozitia unui
erou si a unui lider regional care sa influenteze
decisiv evolutiile regionale si sa proiecteze Turcia islamica în prim-planul esichierului strategiei
globale. Defularea declansata împotriva societatii turce dupa tentativa esuata de lovitura de
stat din vara anului 2016 nu a ocolit nici armata
nationala, surse de la sediul NATO din Bruxelles
afirmand ca esaloanele militare turcesti integrate structurilor NATO au fost ”epurate” în proportie de 60 – 80%, au fost marginalizate sau au
cunoscut masive cereri de azil în strainatate ale
cadrelor operative si de comanda. Refuzul constant al Washingtonului de a raspunde pozitiv la
insistentele cereri de extradare a imamului
Fethullah Gullen, rezident în America si acuzat
de catre Recep Teyyp Erdogan de a fi initiator si
instigator al puciului din iulie 2016 a deschis o
amenintatoare bresa în soliditatea relatiilor dintre Turcia si Ştatele Unite si, implicit, dintre Turcia si structurile Aliantei Atlantice. O bresa pe
care au adancit-o o data mai mult si disensiunile
dintre ostilitatea lui Erdogan fata de minoritarii
kurzi sirieni, pe de o parte, si sustinerea pe care
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Administratia Donald Trump a acordat-o acelo- nea si necesitatea de a aborda urgent problema
rasi kurzi în campania comuna împotriva ji- revigorarii democratiilor muribunde.
hadstilor din Ştatul Islamic.
Populistii, neliberalii, autoritarii, dictatorii miliDaca la toate acestea se adauga faptul ca Uniu- tari si fostii leaderi democrati care au devenit
nea Europeana a suspendat sine-die negocierile nedemocrati strica peisajul si transforma lumea
de aderare a Turciei într-un context în care re- într-un loc mai periculos. Cea mai puternica
latiile dintre comunitatea europeana si eu- natiune a lumii este condusa de catre un om care
roatlantica cu o Turcie tot mai implicata în relatii este obsedat de Twitter. Exista si alti leaderi care
de parteneriat si cooperare strategica cu Fede- înjura si se lauda. Politica pe fragmente sonore
ratia Rusa, se poate întelege lesne ca „epoca de devine norma.
aur” a cochetarii dintre Turcia, pe de o parte si Ce este de facut? Democratia înseamna politica.
NATO si comunitatea occidentala, pe de alta par- Iar politica înseamna politicieni. Iar politicienii
te s-a încheiat, de facto, cu toate consecintele ca- apartin partidelor politice. Prin urmare, demore pot, în perspectiva, sa erodeze si mai mult so- cratia este legata de partidele politice, iar cei caliditatea si buna functionare a acestor raporturi. re sunt alesi primesc cele mai multe voturi, ocuDesigur, NATO nu are, conform constitutiei sale, nici un mandat si nici atributii de a lua pozitii
sau a initia imixtiuni în probleme care tin de situatia interna din statele membre. Dar asperitatile strategice care exista între Turcia si NATO,
însotite de orientarea autocratica ascendenta a
regimului Erdogan face dificila continuarea unor
relatii „ca în vremurile bune”. Cu prilejul vizitei
pe care, în luna ianuarie, Recep Teyyp Erdogan a
facut-o la Paris, presedintele Emmanuel Macron
i-a spus oaspetelui sau ca „visul de aderare a
Turciei la Uniunea Europeana a fost unul
„nerealist”.

pa locuri în Parlament, voteaza legi, par importanti.
Ei bine, democratia este si despre oameni. Este
despre noi toti convietuind, împartind lumea si
asumandu-ne responsabilitatea pentru asta.

Pe masura ce lumea devine mai tribala si mai
polarizata, iar dezbaterea politica devine mai
superficiala, nu este surprinzator ca din ce în ce
mai multi oameni se satura de politicieni, de luptele lor interne, de tendinta lor de a pune partidul mai presus de natiune. Şe satura de neglijenta pe care acestia o au vis-a-vis de interesul
cetatenilor. Şe satura de coruptia lor morala si/
Şe va ajunge, oare, la aceeasi concluzie si în ce- sau pecuniara. De satura de dominatia lor, de
ea ce priveste continuitatea relatiilor dintre Tur- neglijenta lor si de egoul lor.
cia si Alianta Atlanticului de Nord?
Şi în timp ce atentia tuturor tinde sa fie focalizata pe cei care îi urmeaza si voteaza fanatici,
exista si un alt aspect global mult mai sensibil.
Este vorba despre oamenii „obisnuiti” care iau
lucrurile în propriile maini pentru a fi în beneficiul bunului public comun. Ei fac acest lucru prin
intermediul initiativelor individuale, a actiunilor
Shada ISLAM, Director Eu- locale, a miscarilor nationale si a campaniilor
rope & Geopolitics din ca- globale.
drul Friends of Europe
Şa ne întelegem: în timp ce politicienii se cearRezultatele atacurilor milita- ta, oamenii obisnuiti formeaza si reformeaza lure conduse de ŞUA în Şiria ne mea. Fie ca este vorba despre încercarea de a
vor da de lucru pentru o pe- opri masacre sau a adaposti refugiati, fie ca este
rioada de timp. Şfarsitul unui vorba despre oprirea crimelor si interzicerea
razboi care a durat sapte ani si stabilirea pacii în armelor, fie ca este vorba despre curatirea parŞiria sunt extrem de importante pe agenda glo- curilor si a strazilor, de solicitarea hranei sigure
bala. Evolutiile acestea accentueaza de aseme21
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sau de lupta pentru sanse egale, este povestea mocratiei. Nu este deci surprinzator ca în state
oamenilor care îsi unesc fortele, care uita de dis- precum Ungaria, Polonia, Turcia si Rusia, atacuputele dintre ei si abordeaza provocari comune. rile mediatice si demonizarea organizatiilor sociTinerii americani ies în strada cerand încetarea etatii civile sunt marci ale autocratilor si ale neliatacurilor armate, anti-brexistii încearca sa beralilor.
opreasca Brexitul, maghiarii protesteaza împotriva politicilor si actiunilor lui Victor Orban si
multi cetateni israelieni cer încheierea pacii cu
palestinienii. Actiunile acestor oameni devin mai
mari, mai puternice si mai ambitioase.

Aceste realitati apar foarte rar în titlurile ziarelor, iar daca se întampla acest lucru, sunt imediat
înlocuite de catre voci virulente si toxice care
considera ca lumea este un taram al unei nesfarsite competitii. Cei rai ajung în titlurile ziarelor si îsi zdrobesc adversarii prin intermediul
canalelor sociale. Ura si prejudecata primesc
atentia tuturor. Dar, realitatea din lumea de astazi nu se refera doar la cei care insulta si ofenseaza. Realitatea prezenta se refera si la o conectivitate constructiva a oamenilor care lasa la o
parte diferentele dintre ei si durerile proprii
pentru a-si uni mainile în speranta unei schimbari pozitive.

Aflandu-se pe un teren sensibil, UE nu se mai
poate bizui pe partidele politice pentru promovarea libertatii si a democratiei, nici pe plan intern, nici pe plan extern. Asa cum demonstreaza
inclinatia Partidului Popular European catre Orban, esecul Partidului Republican de a guverna
prin Trump, dezbaterile partidelor politice în
legatura cu Brexitul sau lipsa unei solutii negociate pentru Catalonia, nu ne mai putem baza pe
politicieni cand vine vorba despre interesul
national sau public.
UE nu se mai poate bizui pe partidele politice
pentru promovarea libertatii si a democratiei.

Daca UE este serioasa în privinta reînnoirii democratiei atat la nivel european, cat si global, ea
trebuie sa se angajeze mai serios cu actori nestatali, inclusiv autoritati locale si regionale, oameni
de afaceri, lideri de sindicate si studenti, grupuri
de femei si reprezentanti ai minoritatilor etnice
Şa ne întelegem: în timp ce politicienii se cear- sii religioase.
ta, oamenii obisnuiti formeaza si reformeaza lu- Aceste discutii nu mai pot ramane la nivelul de
mea.
simplu ritual, ele sunt obligatorii. Şprijinul finanAsemenea ca în „En Marche” din Franta, unele
miscari au leaderi. Dar majoritatea acestor
miscari sunt amorfe, împrastiate, volatile si fara
leader. Unele au o existenta scurta, altele una
mai lunga.

ciar si moral acordat grupurilor pro-democratice
de la nivel national sau international ar trebui
dublat. Comisarii europeni si membrii Parlamentului European trebuie sa parasesca zona lor de
confort si sa înceapa lupta cu cei rai.

Cu siguranta miscarile spontane nu pot înlocui
partidele politice bine organizate. Cu toate acestea, ele sunt necesrae pentru a construi si a
mentine societati deschise si inclusive, pentru a
tine politicienii cu picioarele pe pamant, pentru
a nominaliza si a atrage atentia, pentru a
mentine politica la un anumit nivel de curatenie
si pentru a determina schimbarea constructiva.
Uneori, vocile lor sunt acoperite de voci mai puternice. Uneori – asa cum este miscarea #MeToo
– ele pot transforma comportamente.

Discursurile si scurtele aparitii la conferinte sau
conventii nu mai sunt suficiente. Avand în vedere apropierea alegerilor pentru Parlamentul European, schimbarea regulilor UE cu privire la angajamentul public este de necesitate imediata.
Este momentul sa devenim personali si sa stabilim legaturi emotioanle.

Da, oamenii sunt sedusi de populistii de pretutindeni. Dar, mult mai multi oameni fac eforturi
pentru a împiedica lumea sa ajunga la disperare.
Ei sunt cei care merita sprijinul si atentia noasAsa cum este cazul jurnalismului autentic si in- tra.
dependent, campaniile politice si sociale sunt
extrem de importante pentru supravietuirea de22
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Nora T. KALINSKIJ
Spre deosebire de revoluția
din Ucraina, chiar și guvernul
interimar din Armenia va înclina către Rusia

Au fost necesare mai putin de doua saptamani
de proteste pentru ca Prim-Ministrul armean
Şerzh Şargsyan, fostul presedinte al tarii cu doua
mandate care spunea ca nu va ocupa functia de
premier, sa renunte la functie. Liderul protestatarilor de saptamana trecuta a vorbit despre o
„revolutie de catifea”, facand referinta la revolutiile colorate pro-democratice de la începutul
anilor 2000 care au avut loc în fosta Uniune Şovietica si Balcani. Dar aceasta nu a fost o revoDeclaratia Asociatiei pentru Ştiinte Politice din lutie colorata. Revolutiile colorate au scos statele
Armenia: Este momentul sa gandim limpede. în care au avut loc aceste evolutii de pe orbita
Asociatia pentru Ştiinte Politice din Armenia îsi Rusiei. Armenia însa nu are optiunea aceasta.
exprima profunda preocupare cu privire la evenimentele care au loc în prezent în Armenia. AtaLimitele occidentului
cul din data de 20 aprilie asupra masinii de serviciu a Ministrului Apararii, desfasurat în timpul In cazul revolutiilor colorate din trecut, Occiîndatoririlor de serviciu, reprezinta o dovada dentul a oferit sprijin indirect protestatarilor
clara a faptului ca actuala situatie ameninta sta- prin intermediul organizatiilor neguvernamentalitatea Armeniei, care se afla de facto în con- tale. Cu toate acestea, nu exista dovezi clare cu
ditii de razboi, si poate crea conditii pentru mul- privire la sprijinul financiar direct sau de alta
tiple ingerinte externe daunatoare. Chemarile la natura materiala al Ştatelor Unite sau al altor
înalta tradare pentru beneficii financiare sunt state europene acordat protestelor din Armenia.
deosebit de periculoase. Asociatia pentru stiinte De fapt, nici un guvern occidental nici macar nu l
Politice din Armenia, o organizatie care reuneste -a criticat pe Şargsyan sau pe guvernul pe care
profesionisti din domeniul stiintelor politice, es- acesta l-a condus. Un numar redus de ONG-uri
te îngrijorata de polarizarea si adancirea con- sprijinite financiar de Occident au semnat o pefruntarii de la nivelul societatii. Interesul natio- titie în sprijinul protestelor, dar acest lucru nu
nal ar trebui sa primeze în fata intereselor politi- sugereaza iminenta unor transformari politice
ce. Asociatia pentru Ştiinte Politice din Armenia critice.
solicita începerea negocierilor fara pre-conditii
Dar, chiar daca este putin probabil ca protestele
si îsi ofera sprijinul profesional.
sa fi fost conduse din exterior, nu înseamna ca
În numele Consiliului Asociaţiei pentru Şti- puterile externe nu pot profita de ele. Daca reinţe Politice din Armenia, Președinte Onorific voltele din Armenia continua – posibil cu ajutoal Asociaţiei, Doctor în Ştiinţe Politice, Profe- rul Occidentului – vecinul Azerbaidjan poate fi
sor, General-locotenent Hayk Kotanjian.
tentat sa profite de asemenea. Ambele state ocupa un loc vulnerabil în Caucazul de Şud, fiind si23
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tuate în vecinatatea 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 în prezent,
Occidentul este multumit de modul în care se
desfasoara lucrurile. Armenia este un aliat cheie
al Rusiei într-o zona tampon de importanta cruciala, astfel ca Rusia a adoptat deja o pozitie defensiva.
Desi Occidentul poate agrava lucrurile, nu poate spera ca Armenia sa se alature taberei occidentale. Opozitia din Armenia l-a criticat pe
Şargsyan pentru relatiile sale apropiate cu Rusia,
dar nu exista un curent anti-rus puternic în politica armeana. Alianta „Iesirea” sau Yelk, singurul
partid liberal din Parlament care se opune integrarii în Uniunea Economica Eurasiatica condusa de Rusia, are doar noua locuri din cele 105.
Acum se va forma un guvern interimar, iar protestatarii solicita organizarea de noi alegeri. Chiar daca voturile protestatarilor slabesc conducerea Partidului Republican, noul guvern va urma
coordonatele politice ale guvernului anterior
atunci cand vine vorba de Rusia. Şpre deosebire
de revolutia Euromaidanului din Ucraina din
2013-2014, unde majoritatea cetatenilor erau
pro-occident, în Armenia chiar si guvernul interimar va înclina catre Rusia. Obiectivul Occidentului este acum instabilitatea si nu schimbarea
de regim.
Garanțiile Rusiei
Şituatia aceasta se datoreaza faptului ca nevoile
economice si de aparare ale Armeniei dicteaza
apropierea de Rusia. Armenia nu are iesire la
mare, iar granitele sale cu Azerbaidjanul si Turcia sunt închise. Are o granita de aproximativ 27
de mile (44 kilometri) la sud cu Iranul si o granita mult mai mare la nord cu Georgia. In anul
2016, 31% din importurile Armeniei au provenit
din Rusia via Georgia, incluzand resurse energetice, alimente si vehicule. Averile multor oligarhi
din Armenia depind de comertul cu Rusia si, asa
cum se obisnuieste în multe state fost-sovietice,
acestia au destul de multa putere. Daca Armenia
doreste sa evite o recesiune severa si reducerea
24

importurilor de energie, alimente sau alte bunuri, relatiile comerciale bune cu Rusia sunt
obligatorii.
Rusia protejeaza Armenia de amenintarile de
securitate venite din partea Azerabaidjanului
sau a Turciei. Armenia este blocata într-un conflict înghetat cu Azerbaidjanul pentru regiunea
Nagorno-Karabah si un numar de provincii azere
pe care Armenia le-a ocupat în timpul razboiului
pentru aceasta regiune la începutul anilor 1990.
Granita dintre cele doua state este o zona sensibila, cu încalcari zilnice ale acordurilor de încetare a focului. Rusia mentine o oarecare stare de
echilibru între cele doua parti. Rusia realizeaza
acest lucru pozitionandu-se ca si principal furnizor de armament pentru ambele parti implicate
în conflict. Daca ar izbucni razboiul între cele doua parti, Turcia ar putea interveni în sprijinul
Azerbaidjanului. Un astfel de razboi ar putea sa
se extinda si la regiunile musulmane ale Rusiei
din Caucazul de Nord. Un razboi în Caucaz este
ultimul lucru pe care si-l doreste Rusia, mai ales
ca acum analizeaza cel mai bun mod de a raspunde atacurilor aeriene conduse de ŞUA împotriva regimului Assad din Şiria.
Azerbaidjanul nu are un avantaj militar decisiv
asupra Armeniei, dar daca tensiunile din Armenia duc la un haos politic la nivelul superior al
guvernului, Azerbaidjanul poate încerca sa profite si sa recucereasca o parte din teritoriul
pierdut în razboiul din 1988-1994. Şituatia nu
este atat de grava în Armenia, asa ca Azerbaidjanul asteapta. Dar membrii parlamentului din
Azerbaidjan sustin protestele din Armenia în
speranta ca îndepartarea lui Şargsyan va fi urmata de îndepartarea clanului de politicieni armeni care provin din Nagorno-Karabah, cum este si Şargsyan. Şrprijinul Azerbaidjanului pentru
proteste indica faptul ca Azerbaidjanul încearca
sa foloseasca aceste proteste pentru propriul
avantaj.
Amenintarea pe care o reprezinta Turcia pentru Armenia este mai putin directa. Turcia, la fel
ca si Rusia, este ocupata cu Şiria. Dar, chiar daca
Turcia nu este în pozitia de a proteja puterea militara din Armenia, Caucazul de Şud este la fel de
important pentru Turcia cum este pentru Rusia.
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In plus, ambitia si puterea Turciei sunt în
crestere, ceea ce este îngrijorator pentru Armenia. Luna trecuta, Armenia a anulat un acord de
pace pe care l-a semnat cu Turcia în anul 2009,
acuzand Turcia ca nu face nici un efort pentru a-l
ratifica. Animozitatea dintre cele doua state este
veche de un secol si în plus, este mai usor pentru
Armenia sa colaboreze cu Rusia – fiind mai departe si mai putin solicitanta. Baza militara din
Gyumri, Armenia, este o garantie de securitate
împotriva expansiunii Turciei, de care se tem
armenii. Este de asemenea o garantie ca Rusia
nu va abandona Armenia.
Armenia va continua apropierea de Rusia cata
vreme nu se vor schimba coordonatele economice si de aparare ale tarii. Chiar daca protestele
nu reprezinta o revolutie colorata, ele pot avea
consecinte serioase. ŞUA, UE, Azerbaidjanul, Rusia si Turcia au interese proprii în destinul Armeniei. Mediul politic fragil din Armenia forteaza Rusia sa mentina o pozitie puternica în acest
stat si ofera posibilitatea unor actori de a încerca
sa reduca puterea Rusiei sau chiar de a-si consolida pozitia în Caucaz. Din moment ce Armenia
se gaseste la mijlocul tuturor acestor forte, continuitatea protestelor reprezinta o amenintare serioasa pentru echilibrul politic fragil al Caucazului de Şud. Cel mai posibil scenariu este ca îsi vor
pierde interesul, dar efectele actiunilor lor vor
persista. Exista destul de mult explozibil în aceata regiune.
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Notă: Articolul reflectă opinia autorului şi
nu în mod necesar opiniile Institutului de Cercetari pentru Ştudii Europene si Americane
(RIEAŞ).
Grecia a iesit dintr-o perioada de dictatura militara doar în iulie 1974 pentru a pasi direct întrun ciclu politic prelungit de divizare, de politica
partinica paralizanta si o coruptie fara precedent.
Perioada de dupa 1974 a constituit a “patra
runda” a conflictului dintre stanga comunista si
dreapta “blestemata”1. In aceasta a patra runda,
stanga a reusit în sfarsit sa castige în viata politica. Asa-numitii “conservatori”, lipsiti de convingeri ideologice si extrem de tematori sa nu fie
perceputi ca “neprogresisti” dupa sapte ani de
dictatura militara, au încercat sa învinga copiind
metodele de agitatie a stangii la nivel local dar
au esuat lamentabil.
Acest ciclu post-junta a luat sfarsit în 2010 cu
falimentul Greciei schimband drastic o
“democratie” de tip usa rotativa si cu punerea
tarii la discretia creditorilor. Planurile de salvare
succesive elaborate de UE care se bazau pe austeritatea brutala de inspiratie germana au scufundat economia, au distrus clasa de mijloc si au
demolat cele doua principalele partide politice,
“conservatorii” Noii Democratii si “socialistii”
PAŞOK.

Grecia post-2010 este deseori descrisa pe buna
Articol publicat initial de Geopolitical futures, dreptate ca “Grecia de la Weimar” avand în vedere situatia interna intrata într-un declin abrupt
www. geopoliticalfutures.com
si continuu din momentul începerii crizei. Principalele efecte ale acestei prabusiri sunt vizibile cu
ochiul liber:
 invazia creditorilor a zdruncinat institutiile
Tassos SYMEONIDES
statului,
care erau deja slabe si corupte, facandu(Consilier Academic RIEAS )
Copyright: Institutul de le practic nefunctionale;
Cercetari pentru Ştudii Euro austeritatea a distrus economia privata si a
pene
si
Americane saracit milioane de oameni;
(www.rieas.gr) Publicat la 19
 cascada de directive draconice ale UE/FMI,
martie 2018
mutilarea veniturilor si 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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masuri bugetare si mai aspre2, au starnit o profunda respingere a “institutiilor” europene si au
convins majoritatea oamenilor ca “nu exista lumina la capatul tunelului;”

ŞYRIZA-ANEL (sau ŞYRANEL), a fost zdrobita si
transformata în terci politic de dna Merkel în
timp ce creditorii s-au grabit sa aplice masuri de
austeritate care au lasat fara grai chiar pe cei
mai duri neoliberali totalitari.
 guvernul grec “… foloseste metode extrem
de dubioase pentru a crea iluzia unui surplus bu- Nu în mod neasteptat, colaborationismul pe fagetar – iar grecii obisnuiti sunt cei care platesc.”3 ta al ŞYRIZA cu creditorii împinge ŞYRANEL din
ce în ce mai aproape de o umilitoare înfrangere
 contrar previziunilor, prabusirea economica
nu numai ca nu a afectat retelele împamantenite electorala. Ca raspuns, primul ministru Alexis
de coruptie cunoscute printre greci sub numele Tsipras a lansat un demers nu prea voalat de
de “interese de cumetrie,” dar le-a oferit si un manipulare si subminare a ceea ce a mai ramas
teren fertil pentru extindere în continuare si din institutiile democratice, astfel încat SYRIZA
pentru a submina casanta “democratie” greaca. și stânga radicală să domine peisajul politic în
calitate de “baroni”, chiar și după ce vor fi
In plus, dezastrul uman al celor 500000 de ti- confruntaţi cu dezastrul în viitoarele alegeri
neri greci cu studii care si-au luat bagajele si au generale5.
plecat pentru a-si cauta o soarta mai buna în alta
parte ameninta însasi existenta tarii—din punct “De-democratizarea” pe furis, sponsorizata de
de vedere demografic, politic si economic. Cu ŞYRIZA, este o amenintare fundamentala la adremajoritatea segmentului ei de populatie activa sa stabilitatii interne, deja schioapa, a Greciei.
aproape plecata, Grecia se transforma într-o tara ŞYRIZA cultiva mentalitatea de “Hannibal ante
a batranilor si a pensionarilor. Aceasta situatie, portas” (inamicul în fata portii), pretinzand ca
acompaniata de o veritabila invazie a unor stra- este fecioara suferinda de mult timp a democraini, în majoritatea lor musulmani, fara documen- tiei aflata sub atacul din toate directiile al subte, venind din Turcia învecinata, se transforma versivilor apartinand fostelor regimuri, fie
“conservatori”, fie “socialisti.” Pentru a-si mascuîntr-o catastrofa nationala.
liniza reteta, ŞYRIZA arunca în fata “varfuri” penMai presus de toate acestea, “Grecia de la Wei- tru a defaima, a ocarî si ataca opozantii cu acuzamar” derapeaza periculos spre un stangism au- tii nefondate de coruptie, si a inunda neîntretoritar4. Un vot negativ din ianuarie 2015, a per- rupt auzul public cu modul în care ŞYRIZA va fi
mis ŞYRIZA, un grupuscul anarhist radical, care “detronata” de toti acesti dusmani ascunsi ai poera cantonat pe marginile îndepartate ale politi- porului care vor aduce sfarsitul Greciei asa cum
cilor partidelor parlamentare, sa formeze un gu- o stim6.
vern de coalitie în cardasie cu cel mai neobisnuit
asociat, formatiunea ANEL, de extrema dreapta, Aflat sub presiune, ŞYRANEL a optat sa se abtio derivatie a conservatorilor partidului traditio- nă deliberat de la aplicarea legii în faţa violenţelor zilnice ale bandelor anarhiste pentru
nal Noua Democratie.
a starni teama si insecuritate. “Ştrategii” ŞYRIZA
Dupa o scurta perioada în care a încercat sa sfi- spera ca raspandirea problemelor ar permite
deze mandarinii de la Bruxelles în legatura cu partidului lor, care se clatina, sa castige într-un
conditiile ucigase ale planului de salvare, coalitia fel mantia singurului actor “credibil” în masura
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 puncte 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 lichidare.
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sa restabileasca ordinea - pe care ei însisi au
subminat-o deliberat. Este evident ca ŞYRIZA a
ales sa joace acest joc periculos pana la capat.
Atena este martora zilnica a unor atacuri anarhiste violente fara ca cineva sa fi fost vreodata
arestat sau acuzat. In timp ce ŞYRANEL face promisiuni desarte cu privire la “lege si ordine” si
“reorganizarea” modului de aplicare a legii, ministrii sai instructeaza deschis politia sa nu se
atinga de bandele care se adapostesc în ghetoul
lor din centrul Atenei, în care politia nu intra,
pentru a face raiduri, a jefui si a da foc fara a fi
molestate.
Chiar daca ŞYRIZA va fi într-un fel scoasa de la
guvernare, acest lucru nu va schimba mult situatia actuala. Niciunul dintre partidele parlamentare actuale nu are suficient suport electoral pentru a forma singur un guvern puternic—iar ŞYRIZA, pentru a consolida perspectiva de neguvernabilitate, a adoptat o lege electorala prin care se introduce reprezentarea proportionala
simpla, un sistem care, într-o tara cu istoria politica a Greciei, aproape ca garanteaza instabilitate perpetuă prin guverne de coaliţie slabe7.
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politie format din politia orasului si o jandarmerie paramilitara înarmata care a existat pana în
1984, cand socialistii din PAŞOK au eliminat-o8.
Noul sistem trebuie sa prioritizeze (a) un birou
special de investigatii împotriva bandelor care
gestioneaza imigratia ilegala si traficul de persoane, bande care urmaresc încalcarea frontierelor Greciei (b) o unitate de informatii care sa vizeze “activistii” care vin în Grecia pentru a starni
probleme pentru minoritatea etnica, pentru a
promova miscari secesioniste si pentru a sustine
“drepturile” strainilor fara acte, si (c) un detasament special de jandarmerie care sa patruleze
frontierele în stransa colaborare cu Fortele Armate care sa înlocuiasca Şerviciul de Protectie a
Frontierei, respectiv serviciul civil existent în
prezent (înfiintat în 1998).

ÎN AL DOILEA RÂND: Antiterorismul trebuie
sa dobandeasca o recunoastere juridica proprie,
în cooperare cu Departamentul Antiterorist, al
carui mandat sa fie urmarirea penala a teroristilor si judecarea acestora în tribunal(e) cu regim
special. O prioritate egala trebuie acordata adoptarii unei legi antiterorism complet noua, cu proceduri penale de urgenta, separate de prevederiIntrebarea critica privitoare la cum poate fi
protejata securitatea interna a “Greciei de la We- le Codului Penal.
imar” devine cu atat mai stringenta. Orice succe- ÎN AL TREILEA RÂND: Birocraticul şi greoiul
sor al ŞYRANEL va fi confruntat cu o sumbra si- Şerviciu National de Informatii (EYP) trebuie
tuatie de securitate interna, fara a mai mentiona reorganizat în mod radical utilizand experienta
amenintarile serioase de razboi venite din par- tarilor aliate ale caror servicii de informatii au
tea Turciei vecine, tara care aluneca spre o dicta- fost deja adaptate ambientului de dupa 11 septura Islamica. Daca va exista un guvern viitor de- tembrie 2001. Accentul trebuie pus pe noile tehcis să rupă cu lunga tradiţie a retoricii goale nologii, pe recrutarea specializata si pe solidaridespre securitate și va renunţa la teame de tatea unui spirit de echipa care sa respinga mesceea ce stânga ar putea face sau spune pentru chinele certuri politice interne de natura partinia proteja “libertăţile populare,” următoarele ca.
ar trebui să fie obiectivele reformei cu acţiune
ÎN AL PATRULEA RÂND: Un Plan Ştrategic Naimediată:
tional de Actiune (NŞAP) trebuie creat pentru a
IN PRIMUL RÂND: Desfiintarea Politiei Greciei articula în detaliu obiectivele securităţii naţi(HELAŞ) si reintroducerea sistemului francez de onale, metodele cu care acestea pot fi atinse si

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 improbabil 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 comunismului intern şi în luptele împotriva insurgenţilor comunişti din timpul tentativei acestora de a prelua puterea în 1946-49.
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directiile culegerii si analizei informatiilor. NŞAP
trebuie de asemenea sa stabileasca reguli de extindere a interactiunii cu ministerele, cu mass
media si cu media sociale.
ÎN AL CINCILEA RÂND: Perfecţionarea resursei umane trebuie sa fie în sarcina unei academii
nationale de informatii la nivel universitar separate de modelul actual osificat al diverselor colegii apartinand diferitelor servicii ale fortelor armate. Un interserviciu al Academiei Nationale de
Informaţii & Securitate Naţională trebuie să
beneficieze de personal profesoral calificat si sa
furnizeze cursuri intensive în conformitate cu
programa urmata în institutiile similare din tarile aliate. Cursantii academiei trebuie sa fie eligibili pentru pregatire ulterioara în strainatate si
pentru oportunitati de a participa la programe
educationale speciale în calitate de cursanti observatori invitati în tarile aliate.
Grecia postbelica a confundat în mare parte colectarea si analiza informatiilor cu politia interna. In perioada post-junta, “reforma” a împins
sistemul în cealalta extrema prin “democratizarea” care a paralizat atat serviciile de informatii cat si politia prin intermediul monstruozitatii notorii a birocratiei guvernului grec, mafiei subversive a sectorului public si manipularii
partinice.
Dacă succesorii SYRIZA cedează acelorași
tentaţii, Grecia va fi victima unor dezastre paralizante. Ce urmează a se constata, prin urmare, este dacă politicienii greci vor reuși să
evite Hidra din Lerna a ceea ce grecii sunt
mândri să denumească “particularitatea Greciei” 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 Greciei” să fie oprită de la demolarea definitivă a
casei.
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Joseph H. CHUNG
Unul dintre cele mai
neasteptate evenimente care
au avut loc în perioada Jocurilor Olimpice de la PyeongChang a fost remarcabila
manevra diplomatica a celor
trei staruri: Moon Jae-in, Kim
Jong-un si Donald Trump.
Moon Jae-in l-a convins pe Kim Jong-un sa trimita o delegatie numeroasa la PyeongChang în
spiritul ideii ca tara sa nu este condusa de un
personaj irational.
Kim Jong-un a afirmat în fata lumii ca el doreste
pace.
Trump a afirmat ca el nu este Obama si ca acesta nu a luat masuri pentru a solutiona criza nucleara din Coreea de Nord.

In plus, „cele trei staruri” au stabilit masura istorica de a organiza doua întalniri istorice: întalnirea dintre cele doua state coreene si întalnirea
dintre ŞUA si Coreea de Nord.
Ideea este minunata, dar care poate fi rezultatul
acestor doua summituri? Un lucru este clar: fiecare dintre cele trei staruri pare a avea sperante
si asteptari diferite. Indiferent de acestea, aceste
summituri trebuie sa aduca pace în Peninsula
Coreea si sa puna capat celor saptezeci de ani de
incertitudini, securitate fragila, teama si tensiune inutile.
Intalnirile de la PyeongChang
Este posibil ca Olimpiada de la PyeongChang sa
fi scris o pagina noua în istoria moderna a diplomatiei globale. Lumea se astepta la cel mai rau
scenariu posibil al unui razboi al lui Trump împotriva lui Kim Jong-un si însasi reusita Olimpiadei era pusa la îndoiala. Razboiul nu si-a aratat
dintii, cel putin nu deocamdata, iar tinerii lumii
au concurat, fraternizat, au împartit victoria si
au demonstrat prietenie sincera atunci cand au
fost înfranti. Da, PyeongChang a fost un succes ca
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si eveniment sportiv.

obtina? Ce l-a motivat pe Moon Jae-in sa devina
Dar, a mai existat ceva. Am fost cu totii impresi- liant între Donald Trump si Kim Jong-un?
onati de tacuta, eleganta si demna diplomatie a De ce aceste întalniri?
lui Kim Yo-Jong, sora lui Kim Jong-un; am fost cu Prof. Anis Bajrektarevic sustinea ca „nasterea
totii impresionati de efortul onest al echipei de Coreei unite ar însemna sfarsitul suprematiei
kockey Coreea de Nord-Coreea de Şud, care au Ştatelor Unite în Pacific”. Este o eventuala reunifacut echipa în armonie în ciuda celor saptezeci ficare un macaz geopolitic? Este cu adevarat asa?
de ani de separare ideologica. Performanta deosebita a grupului muzical nord-corean ne-a facut Şa începem cu Kim Jong-un. Decizia sa de face
sa ne întrebam cum este posibil ca un stat aflat pace cu ŞUA si cu aliatii sai poate fi explicata
sub o constanta amenintare din exterior si a prin prisma factorilor interni, precum si a celor
unor sanctiuni inumane sa poata crea o aseme- externi. Factorii interni includ urmatoarele aspecte. In primul rand, dupa lansarea rachetei
nea echipa.
ICBM Hwasung-15 în luna noiembrie a anului
In plus, PyeongChang a oferit o arena diploma- trecut, ajungand la 15.000 de kilometri, regimul
tica pe care toate cele trei staruri au actionat bi- Juche pare a considera ca poate descuraja atacune. Moon Jae-in a luat initiativa, în urma consul- rile nucleare ale ŞUA, cel putin asta a afirmat
tarii cu Trump, de a invita uriasa delegatie a Co- Kim Jong-un în cadrul discursului sau cu ocazia
reei de Nord la PyeongChang si a reusit sa stabi- Anului Nou.
leasca un climat de pace. La randul sau, Kim Jong
-un l-a învitat la începutul lunii martie pe trimi- In al doilea rand, încheierea cu succes a prograsul special al lui MoonJae-in la PyeongChang, iar melor nucleare a consolidat conducerea lui Kim
Moon Jae-in a fost invitat la o întalnire cu Kim la Jong-un, ceea ce a asigurat coeziune sociala si
stabilitate politica la nivel intern.
finalul lunii aprilie.

In al treilea rand, dezvoltarea pietelor private si
înmultirea telefoanelor mobile care le-a permis
nord-coreenilor sa aiba acces la lumea externa ia facut pe acestia sa fie mai deschisi si mai doritori de dezvoltare economica si pace. Este foarte
probabil ca Kim Jong-un sa cunoasca aceasta
realitate, precum si faptul ca ea poate pune în
pericol supravietuirea regimului Juche. Cu toate
acestea, tanarul leader considera ca leadershipul
Un alt eveniment surprinzator a fost reactia lui sau este suficient de puternic pentru a asigura
Xi Jinping si a lui Abe. Ambii au salutat cele doua supravietuirea regimului.
reuniuni si si-au sustinut interesele, evocand rolul pe care l-au avut în aplicarea sanctiunilor in- Pe de alta parte, exista si cativa factori externi
pentru dorinta lui Kim Jong-un pentru pace. In
ternationale împotriva lui Kim Jong-un.
primul rand, intensificarea amenintarilor nuEste de la sine înteles ca ne dorim cu totii reuni- cleare si nenumaratele sanctiuni au fost cu siguuni de succes. Dar nu suntem siguri care va fi re- ranta un factor important în decizia lui Kim. Pazultatul acestor reuniuni. Totusi, ne putem per- na în prezent, Coreea de Nord a redus cu succes
mite sa banuim care sunt motivele pe care le au efectul daunator al sanctiunilor, în principal prin
fiecare dintre actorii implicati. Daca cunoastem intermediul unei retele ascunse de comert si
motivatia starurilor, avem o idee si despre rezul- prin aparitia pietei private, precum si prin ajutotatele acestor reuniuni.
rul acordat de China.
Care sunt motivele care au determinat transfor- Şituatia este diferita acum. Dupa instalarea lui
marea lui Kim Jong-un dintr-un razboinic necu- Trump la Washington, amenintarile nucleare sgetat într-un om al pacii? Ce spera Trump sa au accentuat, iar efectele sanctiunilor s-au agraAcelasi trimis a mers apoi la Washington si i-a
comunicat lui Trump dorinta lui Kim Jong-un de
a se întalni cu Trump, acesta din urma acceptand
invitatia. Trump a sugerat finalul lunii mai pentru aceasta întalnire. Aceasta evolutie a diplomatiei este atat de neasteptata si de dramatica
încat întreaga lume – sincer vorbind – a ametit
putin.
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vat, mai ales dupa ce China s-a alaturat sanctiunilor internationale aplicate Coreei de Nord. In
aceasta situatie, Coreea de Nord a considerat ca
pacea cu ŞUA si cu aliatii acesteia este singura
metoda prin care se poate salva regimul.

Guvernul liberal al lui Moon Jae-in a preluat puterea în 2017. Şa ne amintim ca Moon a fost unul
dintre principalii artizani ai „Politicii Rasaritului
de Şoare” timp de zece ani, din 1998 pana în
2008. Revenirea guvernului liberal sub conduceUn alt factor extern îl constituie schimbarea de rea lui Moon ar putea reprezenta o cauza pentru
regim din Coreea de Şud. Pentru o perioada de schimbarea perceptiei pe care o avea Kim Jongzece ani (2008-2017), Coreea de Şud a fost gu- un vis-a-vis de relatiile dintre coreeni.
vernata de catre presedinti conservatori, Lee Tanarul leader Juche stie ca poate avea încredeMyung-bak (2008-2013) si Park Geun-hye (2013 re în Moon Jae-in si este posibil ca acest lucru sa
-2017). Ambii sunt acum la închisoare pentru fi contribuit la decizia sa de a organiza o reuniumita, coruptie si abuz de putere.
ne între cele doua state si chiar si reuniunea
Una dintre caracteristicile principale ale guver- Washington-Phenian. Şe pare ca Kim Jong-un se
nelor conservatoare este cultul anti-nord- bazeaza pe rolul de mediator al lui Moon Jae-in
corean. Aceasta atitudine este partial explicata pentru succesul întalnirii dintre Trump si Kim.
prin istoria colonialista. Guvernul conservator al
Coreei de Şud a fost creat în anul 1948 de catre
coreenii care au activat, ca si înalti lucratori civili, sub guvernul colonial japonez, colaborand la
torturarea si uciderea patriotilor care au luptat
împotriva Japoniei.
Pe de alta parte, guvernul nord-corean a fost
înfiintat de catre Kim Il-sung si de catre patrioti.
Astfel, chiar de la începutul erei de dupa cel de-al
Doilea Razboi Mondial a existat un sentiment
profund de furie si ostilitate între guvernul conservator din sud si leaderii nord-coreeni.
Şituatia aceasta a dus la rezultate grave. In primul rand, guvernele conservatoare care au condus Coreea de Şud pentru saizeci de ani din cei
saptezeci de dupa 1948, au creat o situatie în care relatiile dintre coreeni erau dominate de ostilitate reciproca, suspiciune, neîncredere si, mai
presus de toate, de tensiune. In al doilea rand,
guvernele conservatoare au utilizat tensiunile
dintre coreeni drept instrument în campaniile
electorale.
Guvernele conservatoare, creau adesea, înainte
de alegeri, un climat de teama, prin fabricarea
unor conflicte armate între coreeni sau prin zvonuri false, astfel încat voturile sa mearga la conservatori, care pretindeau ca sunt cea mai buna
garantie de „securitate”, iar coreenii de sud sunt
foarte sensibili la problemele legate de securitate. Acest fenomen este numit „vantul de vest Book-Poong”.
30

Şa vorbim acum despre Donald Trump. Exista
probabil si aici factori externi si interni care l-au
determinat pe Trump sa ia în considerare o întalnire cu Kim Jong-un. La nivel intern, scandalul
„Rusia-gate”, scandalul sexual si popularitatea
scazuta ar fi putut sa îl determine pe Trump sa
foloseasca o întalnire între ŞUA si Coreea de
Nord ca si mijloc de a devia atentia publica de la
problemele interne. In plus, Trump a promis în
campania electorala sa ia masuri în cazul Coreei
de Nord, un lucru pe care presedintii anteriori,
îndeosebi Obama, nu l-au facut. Intalnirea cu tanarul leader Juche poate reprezenta îndeplinirea
unei promisiuni electorale.
Factorul extern care probabil l-a motivat pe
Trump sa vorbeasca cu Kim Jong-un este perceptia sa cu privire la îngradirea Chinei. China
devine din ce în ce mai puternica; Rusia dezvolta
noi armamente, inclusiv drone subacvatice puternice si rapide. Mai mult, atat Xi Jinping, cat si
Vladimir Putin vor conduce China, respectiv Rusia, pentru o foarte lunga perioada de timp, probabil pe viata.
Este posibil ca acesta sa fi fost motivul pentru
care Trump a reexaminat relatiile Washingtonului cu Phenianul si a decis sa rezolve problema
cu Coreea de Nord o data pentru totdeauna, astfel încat sa poata aloca mai multe resurse strategiei pentru îngradirea Chinei.
In ce îl priveste pe Moon Jae-in, exista mai multe motive care l-ar fi putut determina sa ia aceste
initiative diplomatice. In primul rand, Moon este
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constient ca tara sa a devenit colonie japoneza
datorita separarii leaderilor coreeni în projaponezi, pro-chinezi si pro-rusi. Coreea a fost si
este în continuare înconjurata de giganti militari
care încearca sa foloseasca Peninsula Coreea
pentru a-si promova propriile interese.
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loasa.
In aceasta situatie, cineva ar trebui sa joace rolul de mediator în negocierea dintre Trump si
Kim. Moon Jae-in, Presedinte al Coreei de Şud,
este singura persoana care poate juca acest rol
în mod eficient, datorita remarcabilei si sincerei
sale diplomatii, pe care a demonstrat-o la Olimpiada de la PyeongChang. Moon este singura
persoana care beneficiaza atat de încrederea lui
Trump, cat si a lui Kim Jong-un.

Reunificarea sau cel putin cooperarea reciproca
între nord si sud si eforturile comune de a aborda interventiile externe sunt foarte importnate
pentru Moon. Acest aspect a fost adesea adus în
atentie de Profesorul Michel Chossudovsky, care Şe pare ca au existat discutii intense între Poma sugerat chiar si un tratat de pace între nord si peo, fost director al CIA (în prezent Şecretar de
sud.
Ştat) si Şuh Hoon, director al CIA din Coreea de
In al doilea rand, unul dintre motivele care stau Şud (Şerviciul National de Informatii) si între
la baza unui FDI redus în Coreea de Şud este ten- Chung Eui-yong, seful Consiliului National de Şesiunea între Coreea de Nord si Coreea de Şud. curitate din Coreea si John Bolten, care a fost nuMoon spera ca prin intermediul acestor întalniri mit consilierul pe probleme de securitate al lui
va reduce tensiunea între cele doua state si va Trump. Nu se cunoaste rezultatul acestor conspori investitiile straine în Coreea de Şud. In al tacte si întalniri. Cu toate acestea, un lucru este
treilea rand, Economia Coreei de Şud a ajuns la cert: daca nu exista compromis, nu are rost ca
un nivel de maturitate si si-a epuizat potentialul întalnirea dintre Trump si Kim sa aiba loc.
de crestere, Şeulul are nevoie de o noua granita Chiar si daca Trump si Kim ajung la un acord cu
economica pentru a se dezvolta în continuare, privire la denuclearizare, continutul si temporiiar Coreea de Nord poate oferi aceasta perspecti- zarea acestuia depind de beneficiile pe care le
va economica.
solicita Kim si de cele pe care Trump este dispus
Ce putem astepta de la aceste întalniri?

Prin urmare, toate cele trei natiuni au motive
foarte bine întemeiate pentru a se angaja în dialog. Intrebarea interesanta este:”Care vor fi rezultatele acestor întalniri?”, „La ce sa se astepte
cele trei state de la aceste întalniri, în cazul în
care vor fi unele reusite?”

sa le ofere. Şe pare ca cererea Coreei de Nord
consta în: scoaterea mijloacelor nucleare din Peninsula Coreea, suspendarea amenintarilor nuclare ale ŞUA, ridicarea sanctiunilor aplicate Coreei de Nord, semnarea unui tratat de pace si
stabilirea de relatii diplomatice bilaterale normale. Nu se stie daca Trump va fi de acord cu
aceste solicitari.

Reuniunea Nord-Şud va avea loc în data de 27
aprilie. Principala tema de la aceasta întalnire va Cu toate acestea, este posibil ca Trump sa acfi pregatirea întalnirii dintre Trump si Kim, care cepte unele dintre aceste solicitari din doua motive:
este planificata pentru sfarsitul lunii mai sau începutul lunii iunie.
In primul rand, Coreea de Nord nu va cere reCeea ce doreste Trump este denuclearizarea tragerea trupelor ŞUA din Coreea de Şud, ceea ce
completa si imediata, ceea ce înseamna distruge- înseamna ca Washingtonul poate sa îsi continue
rea imediata si completa a armelor nucleare. Pe strategia de îngradire a Chinei.
de alta parte, Kim pare a fi dispus sa denuclearizeze treptat. Pozitia lui Kim este la fel de ferma
ca si a lui Trump. Bunaoara, daca se întalnesc
fara a avea un compromis negociat anterior, întalnirea ar putea fi un esec total, iar criza nucleara poate deveni chiar mai riscanta si mai pericu-

In al doilea rand, este posibil ca Washingtonul
sa încerce sa îsi apropie Coreea de Nord prin intermediul relatiior diplomatice normale si a cooperarii comerciale si economice. In acest caz, Coreea de Nord nu va mai fi zona de tampon efectiva pentru China.
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Cu alte cuvinte, procesul de denuclearizare al
Coreei de Nord poate deveni o variabila importanta în dinamica cino-americana a capcanei lui
Tucidide. Denuclearizarea peninsulei coreene nu
înseamna ca în regiune nu va mai exista pericolul unui razboi din moment ce ŞUA îsi mentine
ambitia de a domina China în loc sa coopereze
pentru prosperitate si securitate globala.

Vorbitori:
 Kadri Liik, Cercetator Politic Asociat, CERE

Londra;

 Nicu Popescu, Analist Asociat, Institutul European pentru Ştudii de Şecuritate(EUIŞŞ), Paris;
 Dmitry Şuslov, Director de Program, Clubul

de Discutie Valdai3;

*

 Nathalie Tocci, Director, Institutul de Afaceri
Internationale, Roma;
Profesorul Joseph H. Chung predă economie
în Canada și Coreea și este consultant pentru
 Moderator Fredrik Wesslau, Director, Promai multe agenții guvernamentale sau publi- gramul Europa Extinsa, CERE.
ce, inclusiv pentru Biroul de Planificare Economică din Coreea și pentru Consiliul Prezi- Fredrik Wesslau a iniţiat discuţiile spunând
dențial pentru Unificarea Coreei. În prezent ca definirea Rusiei drept o ”sfidare” la adresa
este co-director al Observatorului pentru Occidentului a devenit gandire conventionala.
Asia de Est din cadrul Universității Quebec- Rusia pare sa creeze obstacole Occidentului în
Campusul Montreal. Proiectele sale de cerce- toate domeniile politice si în multe arii geografice – inclusiv, în ultimii ani, prin amestecul în tretare sunt centrate pe problemele Coreei.
burile interne ale tarilor europene si ŞUA. OtraO versiune anterioară a textului ”Există în sfârșit virea lui Şergei Şkripal si a fiicei acestuia poate fi
„un regim de pace permanent” al Peninsulei cea mai recenta manifestare a acestei probleme.
Coreene?” a apărut în „Global Research”.
Dar natura acestei sfidari 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, care sunt modalitățile corecte de riposte ale
Europei?
1
Dr. Simion COSTEA In momentul în care intram în cel de al patrulea
"Ce vrea Rusia?" a fost titlul unei conferinţe mandat al lui Putin – poate ultimul sau mandat incitante organizata the think-tank-ul Consiliul CERE a pregatit un Audit al Puterii UE-Rusia care
European pentru Relatii Externe (CERE) la 28 sustine ca sfidarea Rusiei la adresa Europei este
martie 2018 la Bruxelles pentru a discuta scopu- globală ca întindere și are o natură normatirile strategice ale Rusiei si modalitatile în care vă. Rusia vrea să demonteze multe dintre aspectele de baza la ordinii europene de dupa RazEuropa poate riposta2.
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 apropierea 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 participă la evenimentele Valdai.
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acestea, să se concentreze mai puțin pe Rusia
și mai mult pe Europa însăși – trebuie șă remedieze neajunsurile și deficiențele modelului 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:

www.ingepo.ro
 Dmitry

Şuslov a confirmat constrangerile de
natura economica a politicii externe ruse. Din
aceasta cauza, Putin nu vrea o cursa a înarmarilor; Rusia dispune de suficienta forta de descurajare. In opinia lui Şuslov, Putin are popularitate;
el nu are nevoie de escaladarea conflictului cu
Occidentul pentru a fi popular.

 Putin urmărește încheierea conflictului
rus Dmitry Şuslov a aratat ca sigur
va exista continuitate în perioada noului mandat în condițiile dorite de Rusia.
al lui Putin, dar cu anumite adaptari tactice. Pu Expertul a mai aratat ca Rusia exploateaza
tem anticipa o escaladare a confruntării pre- diviziunile reale ale Occidentului pentru a-si
lungite a Rusiei cu Occidentul.
atinge scopurile proprii. Nu Rusia a inventat
aceste diviziuni, ele exista deja.
 Rusia vrea o ordine multipolară în care
 Expertul

China și India să înlocuiască normativul ordiEl a mai explicat ca Rusia este angajata într-o
nii Occidentale.
revoltă strategică fără reguli și fără limite, în
speranta ca nimic rau nu i se va întampla Rusiei,
 ŞUA a decis înca odata sa castige si sa prodar riscul este prezent pentru toți.
moveze o politica de îndiguire fata de China si
Rusia. Politica ŞUA este mai "belicoasa" în con Dmitry Suslov a mai arătat că, la Moscofruntarea cu Rusia si China. In opinia expertului va, mulți simt că: ”Sunt într-o stare premerrus, ŞUA nu admite ca Rusia sa poata depasi or- gătoare războiului”.
dinea mondiala dominate de America, un fapt ce
 Turcia este un partener tactic pentru Rusia,
genereaza confruntare.
asa cum sunt si Arabia Şaudita, Iranul si Israelul.
 Rusia va dezvolta mijloace asimetrice pentru Rusia are o relatie amestecata cu Turcia, care nu
a descuraja ŞUA.
este un aliat strategic, considera Dmitry Şuslov.
 Ştatele

Membre EU vor interactiona cu Ru-

este un partener si o provocare pensia.
tru Rusia; un partener în demersul schimbarii
ordinii internationale, în confruntarea cu ŞUA.
 ŞUA si Rusia vor elebora politici mai nuantaRusia vrea o Eurasie extinsa care sa includa Chite în Ucraina.
na, dar China nu vrea sa i se dilueze puterea,
 Dmitry Şuslov a afirmat ca Rusia nu are cum apreciaza Şuslov.
sa beneficieze de pe urma afacerii Şkripal. De ea
beneficiaza Regatul Unit, ŞUA si Ucraina. Este o Principalele idei ale experților UE:
provocare a acestor trei puteri pentru a reunifica
 Kadri Liik a explicat ca acest conflict dintre
Occidentul împotriva Rusiei este de parere UE si Rusia are radacini în conceptele normatiDmitry Şuslov. Nicu Popescu a exprimat o opinie ve diferite cu privire la ordinea internaționadiferita: cazul Şkripal poate ca nu are noima pen- lă și ordinea internă. Modelul Rusiei este
tru Rusia în ansamblu, dar poate avea noima centrat pe națiune și promovează sfere de
pentru anumiti ofiteri rusi de informatii. Aface- influență și nu ordinea liberală universală.
rea Şkripal arata o unitate surprinzatoare în Oc- Rusia respinge amestecul în ordinea sa intercident spre deosebire de cazul Litvinenko. Pana nă.
si Italia, Franta si Ungaria au rectionat4.
 UE nu are o strategie privind Rusia pentru
 Expertul

rus a afirmat ca escaladarea conflictului dintre Est si Vest va continua; se va
ajunge la o stare premergatoare razboiului, nu la
razboi.

 China

ca nu este suficient de unita. UE trebuie sa se
uneasca si sa elaboreze o strategie pe termen
lung vis-a-vis de Rusia, alaturi 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, multi experti au considerat ca Rusia avea nevoie de un succes extern
pentru a-i amplifica lui Putin popularitatea interna.
 In legatura cu "interesul national" al UE: UE
nu poate renunta la valorile sale, înscrise în DNA
-ul sau.
 Rusia spune ca Eurasia este un joc nou, ca
UE este depasita. Numai ca Eurasia nu este suficient de puternica din punct de vedere economic5.

Consensul UE este puternic în privinta sanctiunilor aplicate în cazul Crimeii, Donbassului si
a lui Şkripal. Cu toate acestea, angajarea selectiva a UE cu Rusia nu este suficienta6. Concurența
dintre Rusia și Occident se duce în domeniul
reglementărilor interne, pentru sfere de influență și pentru ordinea globală, conform
opiniei lui Nathalie Tocci.


nomic dar sunt raționale din punct de vedere
geopolitic.
 Interdependenta sporita nu a adus Rusia în
sistemul si normele occidentale. Rusii pretind ca
doar reactioneaza la politica agresiva a Americii,
dar acest lucru este neadevarat; Rusia a fost
mult mai categorica, agresiva si furibunda în
timpul mandatelor lui Obama decat în mandatele lui Bush. Rusia este nemultumita chiar daca
ultima interventie militara a Occidentului de rasturnare a unui regim a avut loc în urma cu 9 ani
în Libia. Nivelurile scazute ale interventionismului occidental nu au condus la relatii mai bune cu
Rusia. Dimpotriva. Rusia este încrezatoare în
propriile forțe, nu reactivă.
 Europenii ar fi multumiti sa reduca cheltuielile de aparare si sa aiba relatii bune cu Rusia.

a fost din ce în ce mai agresivă, și
nu doar defensivă. În Ucraina, defensiva Rusiei nu este statică, este activă. Atacurile cibernetice nu sunt un lucru nou în noul Razboi
Rece8.
 Ordinea liberala internationala poate exista
daca avem democratii puternice si atractive pen Gazprom a vandut cantitati record de gaze
tru ceilalti (pentru Ucraina, între altii). Care este naturale anul trecut, o activitate ce tine de ordiobiectivul UE? Şa influenteze Rusia care are vul- nea liberala, nu de razboiul rece din trecut. Nicu
nerabilitati. Cum putem sa ne protejam cel mai Popescu a aratat ca Rusia doreste un razboi rece
bine?
politic, nu unul economic.
 UE trebuie să recupereze atractivitatea
sa liberală – soft power. Nu putem impune
norme, nici în reconstructia Şiriei. Ce vrea Europa se afla în schimbare. Ceea ce ar trebui sa vrem
este sa constientizam cine suntem si dupa aceea
sa gestionam confruntarea7.
 Nicu

Popescu a fost de acord
ca noi si Rusia gandim foarte diferit geopolitica, economia si reglementarile interne. Consideram
ca Rusia nu are fonduri pentru a
plati pentru criza din Donbass si
ca razboiul din Şiria este scump.
Acțiunile Rusiei nu sunt raționale din punct de vedere eco-

 Rusia

 La prima vedere, campania din Şiria a fost
bine gestionata în plan diplomatic. Şi Rusia a reusit sa se descurce bine în raporturile cu multitudinea de actori implicati, în proiectarea fortei,
în vanzarea de armament si în mentinerea unor
relatii de lucru cu toate puterile regionale. Un
mare contrast fata de Ucraina.
Rusia a administrat extrem de
gresit Ucraina.
 Nu esta clar cat de sustenabila

este aceasta politica rusa în urmatorii 10 sau 20 de ani. Pe
termen scurt, probabil că Rusia va escalada conflictul9.

5. Kadri Liik
6. Nathalie Tocci
7. Nathalie Tocci
8. Nicu Popescu
9. Nicu Popescu
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PUNCTE DE VEDERE
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, președintele 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 negocieri 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 favorizat 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 programul 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 incentivele 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 menținerea acordului denunțat de președintele Donald Trump. Remarcăm declarațiile destul de tăioase ale comisarului pentru politica externă și de securitate Federica Mogherine (care după opinia noastră depășesc posibilitățile reale - destul de modeste - ale politicii externe ale UE, în condițiile legislației europene 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 retragerii 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 Europa, 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 sancțiuni 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 informații 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 declanșarea 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 subliniată și acțiunea militară israeliană asupra “aproape întregii infrastructuri iraniene din Siria”, ca replică la cele 20 de rachete iraniene lansate asupra Israelului, cea mai puternică acțiune militară israeliană 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.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu
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Dinu COSTESCU identitara a Orientului Mijlociu, sunt, mai mult
Daca o lectie utila si sustenabila poate fi des- ca oricand, generatoare de haos, dezordine si
prinsa din evolutiile pe care Orientul Mijlociu le- competitie distructiva.
a parcurs în ultimii 7-8 ani, aceasta poate fi sintetizata în afirmatia nelinistitoare ca demersurile si initiativele menite sa aduca si sa implementeze securitatea si stabilitatea în aceasta sensibila parte a geopoliticii globale s-au dovedit a fi, în
marea majoritate a lor, doar niste constructii himerice si, ipso-facto, lipsite de perspectiva concretizarilor.

Riscul, provocarile, incertitudinile, confruntarea militara, confesionala, etnica si de alta natura
au devenit, astfel, embleme definitorii ale starii
prin care se particularizeaza Orientul Mijlociu la
acest început de mileniu al III-lea.

Orientul Mijlociu ramane, si în acest an, un sol
napadit si sufocat de amalgamul stufos al unor
forte sociale, politice, ideologice si securitare
conflictuale profund înradacinate si care, prin
vigoarea si rezilenta care le caracterizeaza, împiedica aparitia unei generatii noi de curente si
forte capabile de schimbare si reformare sociala,
identitara, etica si comportamentala.

Orientul Mijlociu este nu doar o regiune în care
o multitudine de conflicte se manifesta simultan,
ci si un esichier pe care amenintarea unor noi
conflicte este o realitate pe cat de actuala, pe atat
de greu previzibila.

Iar problema care exista în totalitatea acestui
peisaj, nu rezida, cu deosebire, în multitudinea
acestor forte – institutionalizate sau nu, dar aflate într-o relationare eminanemnte conflictuala ci în aceea , cu mult mai daunatoare, a polarizarii
lor în jurul unor forte extraregionale care, acaparand termenii ecuatiilor regionale, devin ele însele actori autohtonizati, regionalizati, ceea ce
face ca problemele regionale traditionale sa se
internationalizeze si sa se manifeste tot mai incisiv ca factori internationali ai unei stari conflictuale globale.
Pe de alta parte, puterile si guvernele occidentale, amenintate de sfidarile conflictuale
„orientale”, s-au dovedit fie lipsite de vointa, fie
incapabile sa-si utilizeze instrumentele diplomatice, economice si securitare pentru însanatosirea corpusului general al Orientului Mijlociu,
preferînd, de cele mai multe ori, fie politica
strutului, fie afisarea gijii supralicitate pentru
valorile, civilizatia sau „stilul de viata” propriu
care nu trebuie impurificat prin contactul cu razboaiele, problemele si „conflictele” altora.
Iar daca, în perioada „revolutiei pana la victorie” si a razboiului rece din secolul trecut, rivalitatile au putut fi „tinute în frau”, fie prin tehnica
descurajarii, fie prin politici autoritare, astazi,
conflictele care macina coerennta geopolitica si
38
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Intretaierile, suprapunerile, divergentele sau
convergentele existente între starile conflictuale,
cauzalitatile, natura acestora, identitatea si strategiile beligerantilor si ale intereselor lor lasa
prea putin loc pentru rigorile taxonomice, reducand, în acelasi timp, acuratetea si gradul de predictibilitate si credibilitate a scenariilor si
prognozelor analitice.
Cu toate acestea, o privire panoramica si concentrata, cu deosebire, asupra Mashreq-ului oriental, cu cele trei mari subdiviziuni ale geografiei
sale politice – Levantul si extensia sa mesopotamiana, Eurasia sudica si Peninsula Arabica, cu
proximitatea Golfului Persic- va permite o constatare cat se poate de evidenta. Şi este vorba de
faptul ca, daca Maghrebul, sau nordul arab al
continentului african este, cu exceptiile sale libiana si egipteana, mai putin sau deloc afectat de
razboaie active, fiind preocupat, mai curand, de
revenirea la normalitatea interna ravasita de fenomenul „primaverii arabe”, în schimb, restul
Orientului Mijlociu ramane un focar activ de conflicte în defasurare sau previzibile în care se întalnesc mai toate tipologiile de tensiuni si beligeranti: razboiul de gherila, pe frontul antiterorismului jihadist, în Şiria si Irak, razboiul civil intern însotit de un amplu proces de disolutie sociala si statala, întalnit în Şiria, Libia, Yemen, asanumitul „razboi prin interpusi” sau razboi de
franciza, cu implicarea statelor si actorilor nonstatali, ca în cazul conflictului din Şiria, Yemen,
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Libia, dar si în alte conflicte în care sun implicati Ce consecinte de natura conflictuala pot decurmari actori regionali (Arabia Şaudita, Emiratele ge din aceste decizii?
Arabe Unite, Qatar, Iran, Turcia, Israel) si globali
- In Siria, Federatia Rusa a anuntat o serie de
– Ştatele Unite ale Americii, Federatia Rusa, Ma- noi demersuri pentru reluarea negocierilor de
rea Britanie, Franta, Canada etc.
pace într-un cadru care sa fie o conexiune între
procesele Geneva, Astana si Şoci, un demers imprecis si cu sanse incerte de reusita, ceea ce, în
*
mod inevitabil, va însemna noi pertractari, tergiRandurile de fata nu îsi propun sa elaboreze un versari si, în ultima analiza, prelungiri ale calvainventar descriptiv al starilor conflictuale ale rului sirian;
Orientului Mijlociu, ci sa încerce o identificare,
- In Libanul angajat în contorsionatul proces
fie si rezumativa, a factorilor de risc posibil pe
al alegerilor parlamentare marcate de un semnicare evolutiile regionale în viitorul previzibil le
incumba prin acutizarea conflictelor în des- ficativ avans al partidului Hezbollah, formatiufasurare, sau prin degenerarea catre criza extre- nea libanza pro-iraniana a anuntat readucerea în
tara a potentialului uman, militar si logistic desma a unor stari conflictuale latente.
fasurat, pe frontul din Şiria, alaturi de armata
In acest sens, o remarca se cuvine facuta, ea fi- loialista a lui Bashar Al – Assad. Or, în actualul
ind impusa de conexiunea organica existenta în- context, orice escaladare a tensiunilor în sudul
tre remarca însasi si potentialul sau generator Libanului si la frontiera nordica a statului evreu,
de conflict.
are perspectiva de a degenera într-un nou razEste, astfel, bine stiut ca, daca tensiunile si cri- boi cu Israelul, al carui ministru al Apararii,
zele din regiunea Orientului Mijlociu se perpetu- Avigdor Lieberman, declara ca un eventual nou
eaza în lipsa unei solutii politice, aceasta se dato- razboi cu Hezbollahul va însemna un razboi pe
reaza, în buna parte, confruntarii de interese un front unitar care sa cuprinda Libanul, Şiria si
strategice între marile puteri implicte în criza Iranul..
cvasi-generalizata a regiunii si mentionam, cu In conditiile în care, pe frontul sirian si, în perdeosebire, Ştatele Unite de dupa venirea la Casa spectiva, pe cel din Irak, Turcia îsi declara tot
Alba a Administratiei Donald Trump, Federatia mai vocal intentia de a continua si dezvolta inRusa de la interventia militara în Şiria, la sfrsitul terventia militara pana la neutralizarea oricarei
lunii septembrie 2015 si dupa castigarea, de ca- amenintari de securitate din partea etnicilor setre Vladimir Putin, a celui de-al patrulea mandat paratiști kurzi - independent de evolutia dela Kremlin, prin recentul scrutin prezidential.
mersurilor pentru realizarea unei reglementari
Nu în ultimul rand, intereseaza si miscarile po- politice a conflictelor interne din cele doua state
litico-militare pe care le au în vedere sau ar pu- vecine, Şiria si Irakul . Or exista suficiente motive
tea sa le aduca în prim-plan Turcia, Iranul si Is- sa se creada ca independentismul kurd, departe
de a se fi epuizat, va gasi noi resurse de sustineraelul.
re militara a revendicarilor sale de autonomie,
1. Statele Unite. După declaraţia-soc facuta cu repercusiuni negative directe în planul crizede presedintele Donald Trump cu privire la vii- lor si al confrunarilor violente, îndeosebi în Şiria
torul statut „etern” al Ierusalimului, cu toate si Irak.
consecintete acestei decizii asupra procesului de
negocieri palestiniano-israeliene, liderul de la - Desi este putin previzibil ca disensiunile israeCasa Alba si-a înasprit tonul virulent la adresa liano-palestiniene să degenereze în mişcari
Iranului si a acordului nuclear, pentru ca, la înce- revendicative de amploare ca urmare a lipsei de
putul lunii aprilie, sa declare, la fel de neasteptat, continut a asa- numitei „afaceri a secolului” proca Ştatele Unite vor proceda „foarte curand”, la misa de presedintele Donald Trump pentru ajunretragerea militara (cca. 2.000 de soldati) din gerea la un consens privind solutionarea dosarului palestinian, acest dosar îsi va mentine poŞiria.
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tentialul conflictual care ar putea fi incitat, inclusiv prin provocarea - de catre factiunile palestiniene, Hamasul, îndeosebi - a unor incidente care sa fie urmate de ripostele obisnuite din partea
armatei israeliene, contribuind, si acestea, la
Maher NABOULSI, Siria
perpetuarea unui climat tensionat în zona si la
nivelul general al Orientului Mijlociu.
O ciudata maladie pare a se fi asternut peste
In sfîrsit, departe de a se calma, marele conflict facultatile rationale ale asa-numitei “comunitati
confesional care separa lumea musulmana între internationale” în care nu mai exista legalitate
șiiți și sunniți va evolua pe o traiectorie as- internationala si nici drept international consicendenta în care rolul principal va reveni regatu- derat, pana nu demult, biblia si cartea de capatai
lui wahhabit saudit si regimului teocratic irani- a diplomatiei. Autoproclamatii “jandarmi ai luan, alimentat si de radicalizarea conflictuala a mii” (sau, dupa posibilitati si limitele orgoliilor)
abordarilor americane si israeliene fata de Repu- doar ai unei regiuni, fie ea geografica sau confeblica Islamica a Iranului, pe de o parte, si de cris- sionala se transforma, tot mai isteric, in violatori
talizarea tot mai vizibila a unei axe Arabia Şaudi- ai dreptatii, fabricanti de haos si anarhie în nuta - Ştatele Unite - Israel orientata impotriva re- mele “democratiei”, condamnand violent ceea ce
ei numesc ingerintele altora, dar uitand, în acegimului de la Teheran, pe de alta parte.
lasi timp, faptul primordial ca ei sunt invadatorii
Aflat într-o lunga vizita politico - economica în
si semanatorii de vant care de mult nu se mai
Ştatele Unite, printul mostenitor al Arabiei Sautem de recolta furtunii.
dite, emirul Mohammed Bin Şalman declara,
chiar, ca, „daca presiunile economice si diploma- Aflat în misiuni pacificatoare în Orientul Mijlotice nu vor reusi sa impuna o schimbare de fond ciu, un ministru de afaceri externe din vestul
a politicii zonale si regionale a Iranului, este continentului european, cerea în gama stridenta
foarte posibil ca, într-un interval de 10-15 ani, plecarea din Şiria a tuturor celor care “nu au nici
între cele doua puteri vecine sa aiba loc un raz- o treaba în aceasta tara”. Cine sunt acestia? Ştaboi de proportii.” Masiva si febrila campanie de tele Unite, Marea Britanie, Franta, militiile islaînarmare derulata de monarhia saudita prin coo- miste din 100 de tari ale lumii fie în numele aceperarea de sute de miliarde dolari cu industriile leiasi ciuruite democratii, fie al neocalifatului
americane militare poate fi un semnal al adopta- musulman mondial? Nu, n-ati ghicit. Cei care “nrii de catre sauditi a cunoscutului dicton „si vis au nici o treaba în Şiria” sunt, potrivit demnitarului respectiv, Federatia Rusa, Iranul si Hezbolpacem, para bellum”
lahul. (Turcia, nu, pentru ca Turcia este membra
a NATO!)

Orientul Mijlociu ramîne si se prezinta, poate
chiar cu acuitate sporita, ca un taram al conflictelor si al surprizelor dintre cele mai neasteptate. Şi, din pacate, nu în sensul pozitiv al cuvantului.
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Intrat în cel de-al optulea an de “primavara araba”, conflictul intern din Şiria s-a transformat
într-o placa turnanta pentru relatiile internationale care fac o necontenita repetitie pentru trecerea la marele si adevaratul raboi rece al noii
ordini globale. In acelasi timp, frontul sirian
aminteste de infernalul carusel oferit, în cursul
celei de-a doua conflagratii mondiale, de razboiul civil din Şpania: ca si în Şpania anilor 1936 –
1939, în Şiria contemporana se confrunta, pe
viata si pe moarte, doua mari coalitii: una occidentalo – euroatlantica si regionala confesionala
care aduna la un loc Ştatele Unite, Marea Britanie, Franta, Arabia Şaudita, Turcia, Qatarul si Is-
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raelul, si o a doua, “orientala”, formata din
Şiria, Federatia Rusa, Iran si o parte a celor
peste 400 militii a caror pozitionare se
schimba în functie de schimbarile frontului
si de generozitatea financiara a sponsorilor.
Natura însasi si viziunea strategica a celor
doua tabere determina si deosebirile fundamentale dintre acestea. Caci, în vreme ce
coalitia orientala îsi foloseste proprii soldati si propriile capacitati logistice, tabara
occidentala duce un razboi de franciza, prin
interpusi care constituie, de cele mai multe
ori, militii multinationale sau autohtone cu
caracter national-confesional. In acest caz,
invazia traditionala, cu armatele proprii ale
invadatorului, este înlocuita de recursul la francize consituite pe principiul mercenariatului material sau politic si care actioneaza pentru crearea sau agravarea problemelor interne ale statului – tinta, rastunarea regimului de guvernamant
existent si, în final, trecerea statului vizat sub
controlul fortelor externe care l-au destabilizat.

mare poligon în care toti marii beligeranti externi – fie ei euroatlantici, eurasieni sau regionali
- îsi testeaza sutele de noi tipuri de arme supersofisticate ale caror victime sunt, cu prioritate,
civilii sirieni, familiile, batranii si copiii acestora.
El este, în acelati timp, o scena în culisele careia
se fac cu febrilitate repetitiile premergatoare viitorului nou razboi foarte rece care ameninta sa
Nu este noua afirmatia – facuta, la vremea res- devina, cu rapiditate, unul foarte fierbinte daca
pectiva, de catre chiar înalti demnitari si deci- nu de-a dreptul incandescent.
denti al administratiilor americane care au plasat invadarea Irakului, în 2003 si, apoi, inter- Dar razboiul sirian este, din dubla perspectiva a
ventia în Şiria, dupa 2011, în contextul mai gene- pacii si a razboiului, si un mare punct de cotitural al strategiei de remodelare a Orientului Mij- ra. In pofida uriaselor resurse umane, materiale,
lociu si transformarea lui în „noul” sau „marele” financiare, logistice desfasurate pe campurile de
Orient Mijlociu prin punerea în practica a trium- lupta si în spatiul aerian al acestora, recursul la
falistei si distructivei teorii a „anarhiei construc- serviciile mercenarilor jihadisti veniti din toate
tive” – teorie testata, de altfel, si pe alte meridia- colturile pamantului nu a realizat mai mult decat
ne ale planetei de dupa prabusirea fostului colos ar fi putut sa obtina armatele regulate. Dar acest
sovietic si încheierea, vremelnica, a Razboiului fapt ridica o întrebare asupra careia analistii,
cercetatorii si decidentii politici si militari ar treRece.
bui, poate, sa mediteze cu mai multa atentie: vor
Or consecintele acestei abordari martiale a or- devenii francizele combatante avangarda din
dinii globale nu au întarziat sa demonstreze ca prima linie a razboiului rece de maine?
recursul la forta arsenalelor militare nu este o
epopee montata pe platourile hollywoodiene, ci Şirienii si Şiria, ca tara agresata, are tot dreptul
un traumatism de proportii în care chiar si ame- sa-si apere identitatea si existenta, inclusiv, sau
ricanii îsi pot pierde viata. Dovada o gasim în mai ales în cadrul negocierilor unde li se decide
esecul aventurii irakiene, prelungirea sine die a destinul si dreptul la a-si configura viitorul, la
razboiului din Afghanistan sau în pertractarile adapost de agresiuni si ingerinte în probleme
orgolioase a caror miza o reprezimta existenta care-l privesc excusiv.
Şiriei si viitorul societatii si al poporului sirian.
Razboaiele pe care, în Şiria, le poarta vointe
stra
ine si ostile unele altora sunt tot atatea comEsichierul razboiului din Levant este, astazi, un
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ponente ale unui razboi care ameninta sa devina
unul universal. Iar daca asa-numita “comunitate
internationala” este, cu adevarat si cu bunacredinta, interesata de solutionarea dramei siriene, interesul sau trebuie sa se manifeste doar
prin prisma dreptului international condificat în
Carta Natiunilor Unite. Care este piedica aflata în
calea catre o asemenea abordare – caci o asemenea piedica exista? Raspunsul, chiar daca este
usor de rostit, el este, de opt ani, ocolit cu pudoare si cu buna stiinta de comunitatea internationala însasi. De ce? Pentru ca orice abordare a solutionarii conflictelor pe temelia principiilor de
drept international
presupune o premiza
obligatorie si anume aceea a definirii clare a conceptelor de „agresor” si de „victima”. O sarcina
pe care nimeni nu pare dispus sa si-o asume.
Impotmolirea marilor puteri în mlastina razboiului sirian are drept argument retoric preocuparea acestora de a tine sub control o stare de tensiune a carei eventuala ebulitie prin componente
precum chestiunea migrantilor ar duce la destramarea unui echilibru si asa periculos de fragil.
Dar fapt este ca divergentele, conflictele de interese si presiunea orgoliilor care opun marii ac-
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tori jucatori pe tabla de sah a razboiului sirian
sunt atat de evidente si remanente încat orice
scenariu de încetare a starii de razboi într-un
viitor previzibil devine superfluu.
Opozitia politica siriana a pus mana pe arme în
speranta ajungerii la reforma si democratie. Nereusind sa se manifeste ca partener coagulat si
nesabotat de interese înguste, a pierdut sustinerea financiara, morala si militara din partea taberei occidentale, bazandu-se, astazi, pe finantari parcimonioase din partea unor medii
private integriste din statele monarhice ale Golfului, reusind sa supravietuiasca doar printr-o
paguboasa autoplasare în trena unor entitati jihadiste.
Razboiul intern din Şiria poate fi considerat ca
o componenta marginala a complexului razboi
rece care, tot mai vocal si mai transparent, se
desfasoara între marii actori globali si regionali.
Conflictul este, însa, în acelasi timp, o oglinda în
care se reflecta marile mize ale geopoliticii actuale care, cu greutate ascunse sub argumentul
luptei împotriva fenomenului jihadist – terorist,
arata cat de înveninate sunt relatiile care anima
aceasta geopolitica a zilelor noastre.
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Ambasador prof. Dumitru premeditat de catre partea israeliana cu scopul
CHICAN de a atrage Iranul catre o confruntare care sa
1. Escaladarea limitată și confirme implicarea activa a regimului teocratic
în destabilizarea vecinatatii israeliene si sa ofere
controlată
un argument în favoarea unei ofensive israelinaŞangeroasa campanie militara care, la mijlocul no-americano-occidentala împotriva „pericolului
primaverii trecute, a incendiat zona de rasarit a existential” pe care îl reprezinta expansionismul
oazei Ghouta, din jurul capitalei siriene Damasc, militarist si confesional al Republicii Islamice
a marcat, pentru prima oara în ultimii 30 de ani, pentru Israel, pentru contextul regional si peno angajare directa de lupta între aviatia israelia- tru stabilitatea internationala.
na si apararea anti-aeriana a armatei siriene,
actiune soldata cu doborarea unui avion de interceptare si bombardament al armatei israelie2. Echilibrarea intereselor
ne. Insotita de amenintari si avertismete lansate Tendinta Moscovei de “reconfigurare a alide ambele parti, tensiunea produsa de incidentul antelor” are loc în conditiile în care Federatia
care a angrenat, de data aceasta, statele sirian si Rusa a înregistrat un important esec politic al
evreu, a avut o durata scurta, de numai o zi, dar programului sau de preluare a initiativei si de
ea a prefatat, în principiu, deschiderea perspecti- acaparare, prin Confernta pentru Dialog de la
vei catre un potentiat conflict de mai mare am- Şoci, a procesului de negocieri politice între beliploare între Şiria, aliata cu Federatia Rusa si cu gerantii sirieni implicati în razboiul civil. Dar
Iranul, pe de o parte, si Israelul sustinut de Ştate- aceasta nu a însemnat, de facto, un regres al
le Unite ale Americii. Iar aceasta conduce, în mod pozitiei si rolului Rusiei pe esichierul frontului
firesc, la o întrebare majora cît priveste atît evo- sirian. Dimpotriva, în aceasta faza a conflictului,
lutiile de viitor ale conflictului intern sirian, cît si în care toti lupta împotriva tuturor, atat Fedeimpactul acestora la nivelul tensiunilor regionale ratia Rusa, cît si restul puterilor direct implicate
guvernate de vertiginoasa coborare catre înghet în evolutiile razboiului – Ştatele Unite, Iranul,
a climatului conflictual existent la nivel global în Turcia – par, mai mult ca niciodata în ultimii sapmomentul de fata: cum se va aclimatiza Şiria si te ani de razboi, animate de interesul ca,
cum va evolua într-un context caracterizat de pastrînd un echilibru “pe muchie de cutit” între
profundele si inflexibilele tensiuni ascensionale interesele proprii ale beligerantilor, sa-si asigure
între cei doi principali actori – Ştatele Unite si pentru sine un avantaj geografic si strategic cat
Federatia Rusa - care nu mai sunt doar puteri cu
mai consistent, pentru perpetuarea unui control
vocatie globala, ci au devenit principalii jucatori asupra Şiriei de dupa conflict. De la concepte
regionali pe esichierul Şiriei si al Orientului Mij- precum “Şiria utila” si “Şiria profunda” la inventii
lociu? Şi ce rol va avea Şiria – daca va avea - în tactice-teritoriale ca „zonele de dezescaladare”,
gestionarea acestui conflict care a transformat urmasii de astazi ai lui Mark Şykes si François
dosarul sirian într-un fel de gaura neagra în jurul Picot par a voi sa repete experimentul cartogracareia se rotesc vertiginos mai toate conflictele fic realizat de autoritatile franceze de mandat
regionale si extra-regionale active sau latente în care, în 1922, au împartit arbitrar Şiria Mare în
momentul de fata?
nu mai putin de cinci “state” artificiale - un exAu existat aprecieri ale unor analisti care sustin periment pe cat de nefericit, pe atît de tipic coloca doborîrea de catre Tsahal a unei drone iranie- nial.
ne în fîsia de frontiera din Golan, a fost un act
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Siria sub mandat francez – 1922

In acest context, Israelul a desfasurat intense
demersuri politico-diplomatice, îndeosebi pe
langa Kremlin si Casa Alba, pentru a împiedica
permanentizarea unei prezente iraniene în partea de sud a teritoriului sirian si în vecinatatea
liniei de demarcatie din Platoul Golan, reusind,
în acelasi timp, sa zadarniceasca proiectul iranian de creare a unui “coridor siit” iranian pe aliniamentul Irak-Şiria-Liban, menit sa asigure Iranului atat o legatura directa cu formatia politicomilitara Hezbollah, cat si un cap de pod avansat
în proximitatea imediata a statului evreu. Este,
însa, de prevazut ca aceasta idee a coridorului
siit va constitui una dintre chestiunile acut conflictuale în contextul viitoarelor formule de încheiere a conflictului intern sirian

mir Putin, de alegrile prezidentiale din Egipt, adjudecate, pentru un nou mandat, de presedintele
Abdel Fattah El-Şissi si de alegerile parlamentare din Liban si Irak, Israelul a adoptat o pozitie
prudenta si statica fata de evoltiile frontului sirian, preocupat, poate, si de dorita de a mentine
acest echilibru fragil, pe de o parte, dar si de evitare a consecintelor daunatoare pe care eventuale alte noi acte belicoase le-ar putea avea asupra
relatiilor sale cu Arabia Şaudita, relatii care timid, dar constant, cunosc o evolutie încurajatoare (cel mai recent act de bunavointa din partea
Ryadului a fost, în luna martie, deschiderea
spatiului aerian saudit, zborurilor comerciale
din Israel, inaugurate de un avion al companiei
Air India decolat de pe aeroportul Ben Gourion
In ultima perioada, marcata de alegerile prezi- cu destinatia New Delhi, cu tranzitarea aeriana a
dentiale din Rusia, încheiate cu victoria lui Vladi- Arabiei Şaudite).
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3. Competiția pentru zone de influență

Idlib, în vest, iar, pe de alta parte, fortele statale
care le controleaza împreuna cu aliatii lor, sunt
opuse si concurentiale, ceea ce face posibila afirmatia ca sintagma “scindare teritoriala” nu mai
este un simplu exercitiu lingvistic, dupa cum face
putin sustenabila ideea ca Şiria va mai reveni
vreodata, cu adevarat, la configuratia de dinaintea razboiului. Zonele de influenta pe care astazi
le identificam doar cu titlu de repere cartografice sunt gandite din perspectiva transformarii lor
viitoare în mini-state. Iar aceasta perspectiva
priveste, în modul cel mai alarmant, chestiunea
fundamentala a unitatii si suveranitatii nationale
a Şiriei si a poporului sirian. Şi aceasta cu atat
mai mult cu cat perspectiva unui acord de pace
este, practic, inexistenta.

O privire, fie si fugitiva, pe harta de astazi a Şiriei, pune în evidenta realitatea ca geografia acestei tari este vizibil diferita de cea existenta la declansarea revoltelor siriene, în anul 2011. Iar deosebirea fundamentala este data de accea ca, în
ansamblu, corpusul geografic sirian este scindat
într-un mozaic de enclave si zone de influenta
controlate de forte externe – regionale si globale
– între care prezenta Ştatelor Unite, Federatiei
Ruse si Turciei se afla, de departe, pe locuri de
frunte.
Şe va constata ca, în general, aceste zone de influenta sunt, pe de o parte, separate fie de frontiere naturale, precum cursul raului Eufrat, fie artificiale, precum magistrala feroviara Damasc-

Zone de influenţă în Siria - SUA, Rusia, Turcia
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Astazi orice retorica despre “Şiria utila“ (a regimului) si “cealalta Şirie”(sau Şiria celorlalti) devine superflua în conditiile în care chiar “Şiria
utila” este lipsita de unitate, aflata sub o dubla
ocupatie – ruseasca si iraniana – si ravnita, cu
arma în mana de caleidoscopul militiilor venite
din toate colturile pamantului. Ceea ce se întelege în mod curent prin “Şiria utila”, adica regiunea de litoral cu porturile Lattakia, Banyas Tartous, districul Homs precum si capitala metropolitana si rurala este, în realitate, o zona de
control, influenta si dominata de o prezenta militara ruseasca necontrolata de nimeni altcineva
decat de Vladimir Putin.
Zona agricola a capitalei Damasc, pana la granita cu Libanul este arie de exclusivitate iraniana în care mult evocatul coridor siit pe aliniamentul Iran-Irak – Damasc – Beirut nu mai este
de mult o posibilitate, el devenind, deja, o realitate utilitara si folosita intens de coloanele militare iraniene si de convoaiele militiilor trimise
de Teheran, aflate, si acestea, sub comanda exclusiva a ofiterilor iranieni si a politicienilor de
la Teheran.
La est de Eufrat, unde se afla principalele bogatii naturale, agricole, hidrografice, petroliere
si gazeifere, zacamintele de fosfat si uraniu ale
tarii, situatia este similara. Aceasta este regiunea
controlata de Ştatele Unite si unde nimeni nu
intra decat cu voia americanilor.
In nord-vest se situeaza districtele pazite de
“Şcutul Eufratului” si de “Ramura de Maslin” ale
lui Recep Teyyip Erdogan. Aflat sub acelasi control exclusiv al Turciei, acest perimetru - ocupat
sub pretextul luptei împotriva jihadismului islamist si a “terorismului kurd”, pare, însa, a nu satisface ambitiile de expansiune geografica ale
liderului turc care si-a anuntat intentia de a extinde prezenta turceasca asupra întregii zone de
nord a Şiriei pana la frontiera cu Irakul.
Şituatia frontului sirian ramane, în continuare,
fluctuanta, imprevizibila si instabila pentru toate puterile care si-au împartit între ele geografia
Şiriei si aceasta nu atat din cauze legate, punctual, de evenimentele de pe campul de lupta, cat
datorita disensiunilor, dezacordurilor si suspiciunilor care exista între marii jucatori pe esi46

chierul conflictului intern sirian si, în primul
rînd, între Federatia Rusa si Ştatele Unite - cei
doi poli care decid ritmul, intensitatea si durata
razboiului.
Contrar celor afirmate public de oficialii de la
Washington, apropierea sfarsitului de campanie
împotriva gruparii jihadiste Ştatul Islamic a determinat si o profunda schimbare strategica în
abordarile partii americane privitoare la criza
din Şiria, în sensul ca, în loc de a-si pune în practica promisiunile anterioare si de a proceda la
încheierea operatiunilor militare pe frontul sirian, Administratia a decis mentinerea prezentei
sale armate în Şiria pe termen nelimitat, conditionand retragerea de solutionarea politica
prealabila a razboiului din Şiria, decizie care, dupa toate aparentele, a fost receptata de ceilalti
actori ca o sfidare. In consecinta, reactia este cunoscuta: toti actorii au decis, coordonat sau nu,
sa procedeze identic prin permanentizarea propriei prezente armate si trasarea de frontiere
delimitative între propriile domenii de tip feudal
în care unicul decident si stapan este printul,
sultanul sau tarul.
Despre soarta sirienilor dezmoşteniţi… se va
discuta altadata, daca, între doua partide de
vanatoare cu prazi mai grase, “seniorii” îşi vor
face timp şi pentru lucruri marunte.
Notă: Dupa ce, în luna ianuarie, fostul sef al diplomatiei americane Rex Tillerson, sustinea public necesitatea unei prezente permanene a celor peste 2.000 de soldati de care ŞUA dispun în
nord-estul Şiriei, la finele lunii martie, într-o cuvantare rostita în fata unei adunari muncitoresti
din statul Ohio si pe care media americana a taxat-o drept populista, presedintele Trump, deplangand cele 7 trilioane de dolari cheltuiti de
America îm razboaiele sale din regiunea Orientului Mijlociu, anunta, sententios, o “foarte apropiata” retragere a trupelor americane din Şiria,
fara a oferi detalii suplimentare. „Ii vom lasa pe
ceilalti sa se ocupe de Şiria si ne vom întoarce
acasa, unde ne este locul” a mai anuntat, patetic,
Donald Trump. Obisnuiti cu capricioasa sinusoida a discursului prezidential american, comentatorii au trecut cu lejeritate peste afirmatiile liderului de la Casa Alba, pe care le-au considerat
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mai degraba un efect al venirii belicosului ambasador John Bolotn în postura de consilier pentru
securitate nationala - si el un temperament la fel
de incendiar si de schimbator ca si Donald
Trump. Ramane de vazut ce va decide instanta
timpului.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
In cronica moderna a memoriei colective islamice, primavara acestui an marcheaza împlinirea
a 90 de ani de cand, în orasul egiptean Ismailia,
învatatorul teolog Hassan Al-Banna anunta crearea “Miscarii Fratilor Musulmani” (Harakat AlIkhwān Al-Muslimīn) ca primă structură institutionala a islamului politic si care, în luna iunie
1928, prin cele 50 de puncte ale documentului
fondator elaborat de Hassan Al-Banna, îsi propunea doua obiective fundamentale - unul cu
puternic caracter nationalist, vizand eliberarea
natiunii islamice de sub jugul colonialismului
britanic si celalalt, islamic, cristalizat ca reactie
la desfiintarea califatului musulman otoman de
catre Mustafa Kemal Ataturk, dupa înheierea
primului Razboi Mondial. Şub impulsul acestei
„catastrofe” abatuta asupra natiunii islamice, si
sustinuta, teoretic, de conceptiile unor ideologi
radicali anteriori si contemporani, precum turcomanul Ibn Taimiya, sauditul Mohammed Abdel Wahhab, pakistanezul Abu Ala Al -Mawdudi
sau egipteanul Şayyd Qotb, miscarea si-a cristalizat o platforma ideologica si doctrinara tot mai
îndepartata de problemele nationale si acaparata exclusiv de un islamism radical si ultraconservator. Deviza sa proclama ca Islamul „trebuie sa
conduca” si ca “Islamul este solutia” pentru toate problemele individului, societatii si statului.,
iar programul sau de actiune este unul eminamente islamic – „Allah este tinta noastra, Profetul este modelul nostru, Coranul este Constitutia
noastra, razboiul sfant este calea noastra, martiriul pe calea lui Dumnezeu este dorinta noastra”.
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tinde cu rapiditate prezenta geografica, avand
filiale si desfasurand activitati în marea parte a
statelor arabe, în Europa, Africa, cele doua Americi si subcontinentul indian si, în acelasi timp,
îsi creaza propria ramura militara si servicii secrete, trecand, progresiv, la activitati subversive
si teroriste atat în Egipt (asasinarea premierului
Mahmoud Al-Naqrashi, tentative esuate de asasinare a presedintilor egipteni Gamal Abdel Nasser si Hossni Mubarak), cat si în Şiria - asasinate
si incitari la rebeliune împotriva regimului baasist – si în alte sate arabe. Cu începere din anii
’80, obiectivul politic declarat al Miscarii se concentreaza, pe plan intern, în jurul islamizarii absolute a statului si societatii, prin aplicarea generala a legii canonice musulmane – sharia – iar,
pe plan extern, în directia reconstruirii califatului islamic global.
In contextul “primaverii arabe”, soldata cu înlaturarea de la putere a regimului egiptean condus de presedintele Hossni Mubarak, miscarea
islamista, prin formatiunea politica Partidul
„Dreptatii si Dezvoltarii” se angajeaza în primele
alegeri parlamentare din 2011, în care îsi adjudeca majoritatea sufragiilor, iar un an mai tarziu, în 2012, prin candidatul sau Mohammed ElMorsi, participa la alegerile prezidentiale, pe care le castiga cu o mica majoritate. Noua administratie demareaza un amplu si intens program de
islamizare sociala si institutionala care va produce puternice nemultumiri si scindari în corpul
societattii egiptene, degenerate în ample manifestatii de strada soldate cu numeroase victime
omenesti, toate acestea conducand la interventia, în vara anului 2013, a institutiei militare
în arena politica. Presedintele islamist Mohammed El-Morsi si conducerea miscarii au fost
arestati, miscarea însasi fiind scoasa în afara legii si declarata drept organizatie terorista.

Astfel, dupa aproape un secol de lupte pentru
acapararea puterii în stat, implementarea criteriilor coranice de administrare a statului si societatii si militantism pentru renasterea califatului
musulman planetar, “Miscarea Fratilor Musulmani” a ratat lamentabil primul exercitiu al puBeneficiind de sutinere financiara din partea terii, trecand, pentru a cata oara?, în subteranele
unor regimuri – arabe si non - arabe cu guver- obscure ale ilegalitatii si actiunilor clandestine,
nanta de orientare islamica, Miscarea îsi va ex- fara o perspectiva clara a iesirii din acest labi47
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rint.

gandire si transformarea societatii într-o masa
Atat prin programele, doctrina si actiunile sale, amorfa, docila si usor manevrabila.
cat si prin puternica influenta pe care a avut-o Maniheist prin esenta sa, islamismul, asemenea
asupra gruparilor si organizatiile jihadiste pe oricarei ideologii acaparatoare, propune o viziucare le-a creat sau le-a inspirat, Miscarea Fratii- ne asupra lumii extrem de simplista si schematilor Musulmane a avut o contributie covarsitoare, zata în care exista, inevitabil, un “altcineva” a camai ales în ultimii ani, la producerea unei supra- rui eliminare constituie un obiectiv sine qua non
puneri si chiar a unei fuziuni semantice aproape pentru legitimarea însasi a activismului islamist
totale între Islam, pe de o parte, si conceptul de si islamizant.
„islamism” sau ”Islam politic”, pe de alta parte, Vremelnica guvernare a Fratiilor Musulmane în
adica între Islamul ca sfera a spiritualitatii si ex- Egipt a scos în evidenta caracterul sincretist al
ploatarea acestuia în scopuri mercantile, ideolo- islamismului fals-democratic si fals-liberal, acesgice, politice, politicianiste si populiste. 90 de ani tea reusind ca, prin practicile de islamizare
despart contemporaneitatea de momentul în ca- fortata a statului, sa împarta societatea egipteare Hassan Al-Banna îsi lansa miscarea si progra- na printr-o profunda falie care separa între cei
mul pe care nu putini islamologi si analisti, inclu- 50% dintre egiptenii investiti cu rolul penibil de
siv musulmani, din arealul islamic sau din afara “politie islamica de moravuri” împotriva celoracestuia, nu au ezitat sa-l eticheteze drept totali- lalti 50% care, pentru a nu fi de acord cu politica,
tar si fascistoid. Caci, asemenea ideologiilor tota- principiile si programele fratiilor musulmane,
litare si dictatoriale din veacul trecut, ceea ce se sunt priviti ca întruchipare a “celuilalt”- deidentifica prin conceptul de islamism se dove- viationist, apostat, tradator al “adevaratei credeste a fi o constructie care aspira la instituirea dinte” si , prin aceasta, prototip al inamicului
propriei sale dictaturi absolute asupra a tot ceea care trebuie marginalizat, alungat, daca nu chiar
ce înseamna componentele vietuirii istorice si eliminat fizic din viata biologica si comunitara.
sociale a omului – de la individul însusi pana la
Din acest punct de vedere poate fi înteleasa si
comunitatea de indivizi, la institutiile care regle- gîndirea doctrinarului si teoreticianului egiptean
menteaza functionarea acestora si pana la asu- Şayyd Qotb, sintetizata prin sentinta “Islamul
marea dimensiunii ontologice si antropologice. trebuie sa conduca!”. Drept argument, Qotb creIata ce scria, din acest punct de vedere, imamul de ca “este imperios necesar ca islamul sa confondador Hassan Al-Banna : “Noi, Fratii Musul- duca si sa comande pentru a se realiza pe sine
mani, consideram ca preceptele Islamului si în- însusi, pentru a construi societatea perfecta si
vataturile sale universale integreaza tot ceea ce echitabila de care avem nevoie, dar care nu va
se refera la omul situat în aceasta lume si în lu- deveni realitate atata vreme cat Islamul nu va
mea de dincolo. Islamul nu se reduce la aspectele detine puterea asupra a tot ceea ce tine de viata
culturale si spirituale, ci înseamna, în acelasi terestra si sociala... Lumea are nevoie de o cretimp, cult, credinta, patrie si cetatenie, religie si dinta pozitiva. Rolul crestinismului s-a încheiat
stat, spiritualitate si actiune, Carte (Coranul, tocmai pentru ca el nu a oferit umanitatii nimic
n.n.) si sabie. Preanobilul Coran ne vorbeste des- constructiv si pozitiv, spune ideologul egiptean
pre toate acestea, pe care le priveste ca parte in- recurgand chiar la textul coranic pentru a lamuri
disolubila a Islamului” (Hassan Al-Banna: Mu- fundamentala deosebire între cei credinciosi si
zakkirāt Al – Da’wa wa al – Dā’iya, „Memorii des- cei devianti: „Necredinciosii sunt aceia care nu
pre predica si predicator”, Cairo, 1505, citat în accepta ca individul si lumea trebuie sa se concartea noastra „Jihad sau drumul spre Djanna”, duca dupa legea relevata prin cuvantul lui AlEditura Corint, Bucuresti, 2011, p.231). Conside- lah” (Şayyd Qotb: Ma’rakat Al-Islam wa alrat ca atare, islamismul este, mai degraba, o ide- Ra’smāliya, “Lupta dintre Islam şi Capitalism”,
ologie politica radicala care nu ezita sa recurga Pontifico Instituto di Ştudi Arabi e Islamici, Rola intimidare, teroare, persecutie pentru distru- ma, nr. 61/1981, pp.234-235)
gerea individualitatii, înabusirea libertatii de
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Intr-o prima vizita efectuata la Universitatea
religioasa Al-Azhar din Cairo, imediat dupa alegerea sa ca presedinte al Egiptului, în 2013, Abdel Fattah El-Şissi vorbea despre îndatorirea pe
care clasele clericale, în primul rand, o au de a
salva Islamul de la sinucidere, prin renuntarea la
lectura literala a scripturilor musulmane medievale si la tentativele de a comasa, cu forta, o gandire medievala în tiparele modernitatii contemporane.

Acestui context li se circumscrie si evolutia relationarii dintre Federatia Rusa si Republica Islamica a Iranului, raporturile bilaterale dintre
cele doua state fiind determminate de un complex de factori generati si impusi, cu prioritate,
de geografia politica a vecinatatii regionale care,
în succesiunea etapelor istorice, nu a fost caracterizata atat de o interactiune cooperanta, cat,
mai ales, de caracterul conflictual si competitional al acesteia.

Altfel, avertiza seful statului egiptean, scoaterea în afara legii a unei organizatii radicale islamice nu va însemna, în mod automat si disparitia gandirii extremiste, iar rdicalizarea islamului nu va avea drept rezultat decat aducerea
acestuia pe o pozitie greu justificabila de ostilitate a religiei musulmane fata de restul lumii
contemporane. Şi a acesteia fata de de lumea islamica!

Daca revolutia islamica a lui Ruhollah Khomeyni a pus capat influentei occidenale asupra
geografiei politice iraniene, aceasta nu a adus, în
acelasi timp, si schimbari notabile cat priveste
neîncrederea, suspiciunile si raceala manifestate
de noile autoritati religioase teocratice de la Teheran, un început de dezghet fiind marcat abia
odata cu încheierea “epocii sovietice” si, mai
exact, dupa cei opt ani ai razboiului iranianorakian din 1980 -1988, prima schimbare concreta în abordarea relatiilor bilaterale constand în
“descoperirea” de care Iran a Rusiei postsovietice ca important furnizor de material militar. La aceasta aveau sa se adauge, ca elemente
de apropiere si continuitate, dosarele conflictuale regionale si globale pe esichierul carora regimurile “Rusiei democrate” si Iranului revolutionar musulman aveau sa descopere rezerve neexploatate de promovare a relatiilor lor ca paravan
al sustinerii intereselor geostrategice si gepolitice ale fiecaruia dintre cei doi actori “aliati”. Etapa de pionierat a acestei colaborari între contrarii a fost stabilita, pe fundalul conflictului IranIrak, de fostul presedinte sirian Hafez Al – Assad, dusmanul ireductibil al basismului irakian
al lui Şaddam Hussein – si de ayatollahul Khomeyni care au adus pe harta politica si conflictuala a Orientului Mijlociu sintagma de “Front al
Refuzului si Rezistentei” împotriva “dusmanului
sionist”. Dar la liantul “rezistentei” aveau sa se
adauge si alte dosare generate de evolutiile regionale, în fruntea acestora situandu-se, astazi,
razboiul civil sirian care, de cativa ani, constituie
factorul motrice fundamental al relationarii ruso
-iraniene si elementul de care depinde, în buna
masura, viitorul Şiriei si al poporului sirian.

Reza SHAHRESTANI
1. O retrospectivă
Prabusirea fostei Uniuni Şovietice, urmata de
destramarea sistemului european de guvernare
ideologica materialist-dialectica si de încetarea
vremelnica a razboiului rece, a maract, între altele, si debutul unui proces amplu si multidirectional de regandire, si reconfigurare a noii
politici externe a Federatiei Ruse ca mostenitoare a ideologiei rusesti de mare putere promovata de toti liderii Rusiei, de la regimurile tariste
imperiale pana la Boris Eltan si Valdimir Putin.
Iar aceasta orientare a fost constatata cu deosebire în spatiul ambiant geografic al Asiei Centrale si caucaziene, al Marii Negre si al bazinului
baltic, în vreme ce crearea Federatiei ruse a statelor independente desprinse din corpul fostei
Uniuni Şovietice a fost, la randul sau, una dintre
materializarile de prim rang ale noii politici externe a Rusiei în contextul geostrategic regional
de dupa evenimentele de la sfarsitul secolului
trecut.

Şe poate contata ca, astazi, în arealul Asiei
centrale, s-a produs o coborare remarcabila a
49

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018

nivelului concurentei ruso -iraniene care a caracterizat relatiile bilaterale în ultimul deceniu
al secolului trecut, îin vreme ce, în acelasi segment al relatiilor bilaterale, se înregistreaza un
dinamism fara precedent al schimburilor comerciale si al proiectelor de cooperare economica ,
context din care nu lipsesc marile companii rusesti prezente pe piata iraniana, precum
Gazprom si alte companii rusesti din domenii
fundamentale - siderurgia, contructia de automobile, programele nucleare, industria de productie militara fiind doar cateva dintre acestea.

sunt neconvergente, daca nu chiar diametral
opuse.
De partea cealalta, exista si elemente deloc neglijabile care, într-o forma sau alta, pot sustine si
încuraja apropierea si rezilienta raporturilor bilaterale dintre Rusia si Iran.

1. Factorul economic are o pondere a cărui
importanta deriva nu atat din volumul schimburilor comerciale, de circa doua miliarde dolari
anual, cat din domeniile strategice care au tangenta cu sfera economica si care concentreaza
mare parte a fluxului de schimburi si cooperare
Ar fi, însa, eronat se se creada ca asemenea ca- bilaterala, astfel:
maraderie de front în razboiul din Şiria este sufia) - Sectorul transporturilor în care, împreucienta pentru a caracteriza cu optimism festivist
viitorul relatiilor dintre Moscova si Teheran. na cu Azerbaidjanul, cele doua tari sunt implicaDrumul de viitor al acestor raporturi bilaterale te în realizarea proiectului gigantic al
nu este lipsit de bariere si piedici dificil de înla- “Coridorului Nord-Şud”, format din linii marititurat. Iar una dintre aceste bariere se regaseste me, magistrale feroviare si rutiere care ar urma
în aceea ca regimul de la Teheran nu are sufici- sa lege subcontinentul indian, zona Golfului Perenta încredere în stilul rusesc de a face politica, sic si bazinul Marii Caspice, via Iran, cu extensie
iar aceasta suspiciune este sustinuta de un lung pana la Şankt Petersburg si mai departe, catre
sir de precedente istorice în care Moscova a do- Europa de Nord. Coridorul ar urma sa asigure un
vedit ca este în masura sa-si abandoneze în ulti- flux anual de transporturi estimat la cca. 10 milima clipa prietenii si aliatii, daca interesele sale oane de tone. In plus, durata activitatilor pe toata lungimea acestui culoar este prevazuta sa se
exclusive o cer.
reduca de la 40 de zile, cat dureaza prin tranziIn al doilea rand, este vorba de faptul ca politica tarea Canalului de Şuez, la 14 zile pe itinerarul
echilibrelor pe care Federatia Rusa o promovea- magistralei Nord-Şud;
za în regiunea Orientului Mijlociu nu corespunb) - In domeniul energiei, Iranul si Federatia
de întotdeauna si cu necesitate intereselor IraRusa
dispun de uriase rezerve de gaz natural si
nului care aspira la a se impune ca mare putere
regionala, în conditiile în care Moscova actionea- petrol a caror existenta, coroborata cu interza tocmai pentru a împiedica aparitia în acest ventiile din ultimii ani ale competitorilor occiareal a altor puteri concurentiale si doritoare de dentali pe piata de energie, au determinat Mosa-si impune propria influenta într-o geografie cova si Teharanul sa-si consolideze cooperarea,
politica pe care Rusia doreste sa o monopolizeze îndeosebi în ceea ce priveste uniformizarea
preturilor. Dar aceasta cooperare nu exclude
doar pentru sine.
concurenta dintre cei doi parteneri care se doveŞe poate vorbi, în al treilea rand, de faptul ca deste acerba si mai presus de relatiile bilaterale
chiar acele interese care, în ultimii ani, s-au do- de cooperare.
vedit convergente, prin finalitatile lor planificate
2. Factorul regional și internațional trebuau avut la temelie ratiuni si cauze divergente,
ie
avut în vedere în masura în care interesele
ceea ce, din perspectiva evolutiei viitoare, poate
constitui un factor de amenintare a unei reale specifice ale Federatiei si ale Iranului nu se limiapropieri între cele doua state. Astfel, atat Fede- teaza la geografia Orientului Mijlociu, ci sunt
ratia Rusa, cat si Iranul, au venit în Şiria pentru a orientate si catre zone exterioare, poate chiar
sustine regimului lui Bashar Al - Assad, dar moti- mai importante, precum Asia Centrala, Caucazul
vele si finalitatile pentru care au procedat asa, si Marea Caspica, arealuri care influenteaza nemijlocit securitatea nationala, mai ales pentru
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Rusia, interesata de crearea unei centuri de securitate în proximitatea sa geografica, ceea ce
presupune o stransa colaborare cu Iranul care
are frontiere comune cu toate cele trei regiuni
amintite.
Şe poate spune ca, asa cum se prezinta în momentul de fata, relatiile dintre Iran si Federatia
Rusa au un caracter strategic, fara, însa a se ridica la nivelul functional al unei aliante strategice.
Ceea ce uneste cele doua state în Orientul Mijlociu, Asia Centrala si Caucaz este cu mult mai voluminos decat ceea ce le separa. Iar numitorul
comun al acestor relatii se regaseste atat in interesele conjuncturale, cat si în ceea ce atat Moscova cat si Teheranul înteleg prin sfidarea sau
provocarea occidentala. Iar acest din urma factor reprezinta, pentru ambii parteneri, un izvor
de neîncredere si suspiciune fata de posibilitatea ca, în anumite circumstante, una dintre parti
sa se apropie de Occident, în defavoarea intereselor pe care le are partenerul sau. O temere manifestata într-o masura mai accentuata la Teheran. Este adevarat ca presedintele Vladimir Putin l-a asigurat pe ghidul spiritual Ali Khamenei
cu cuvintele categorice :”Nu va vom trada niciodata!”. Dar ce credibilitate au promisiunile facute la nivelul cel mai înalt al piramidei politice?
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cu venirea la Casa Alba a lui Barack Obama
(2009 – 2016) care a trecut la arhiva istoriei si
principiul elaborat de Dwight Eisenhower care,
vreme de patru decenii, a facut din America unica putere influenta asupra destinului si a evolutiilor din regiunea Orientului Mijlociu. Acordand prioritate politicilor interne, în defavoarea
relationarii internationale, viziunea lui Barack
Obama a facilitat, drept consecinta, aparitia si
ascensiunea unor noi forte regionale si internationale concurentiale atat în raporturile dintre ele, cat si fata de Ştatele Unite ale Americii.
In acest context, nu este surprinzator ca Federatia Rusa sa recurga la întreaga panoplie de arme strategice – petrol si gaze naturale, sentimentele religioase crestin - ortodoxe , comertul
cu armamente s.a. - pentru a-si reconstrui statutul de mare putere pe estichierul global si pentru expansiunea prezentei si influentei sale în
vecinatatea apropiata, în care Orientul Mijlociu
si Asia Centrala se situeaza pe un loc privilegiat.
“Victoria” militara în Georgia, deschiderea si
alimentarea frontului din Ukraina, anexanrea
peninsulei Crimeea si interventia militara în Şiria, pentru salvarea de la prabusire a regimului
Bashar Al-Assad, au fost tot atatia factori de succes care au sustinut si încurajat programul politic al presedintelui Vladimit Putin.

2. Binomul Federația Rusă – Iran în contextul Atasamentul liderului de la Kremlin pentru extinderea geopolitica a sferei de influenta rusesti
Orientului Mijlociu
a constituit ratiunea determinanta a insistentei
Dezmembrarea Uniunii Şovietice a marcat si cu care acesta a actionat pentru identificarea si
trecerea ordinii mondiale de la bipolaritatea pu- atragerea de aliati, de preferinta mai mult în doterii la polul unic reprezenat de Ştatele Unite ale meniul economic decat în cel politic: angajarea
Americii al carei rol a fost cu repeziciune conso- în concurenta pentru magistralele petroliere si
lidat în urma atacurilor teroriste de la 11 sep- de transport al gazelor naturale pentru a-si asitembrie 2001. Din acest moment, lupta împotri- gura, în perspectiva, dominatia asupra pietei euva fenomenului terorist islamist devenit, cel ropene de energie conventionala, sau demersuputin din punctul de vedere al strategiei ameri- rile pentru realizarea de noi contracte în proieccane, prioritate absoluta, dupa ce caderea Uniu- tele de explorare si exploatare a petrolului din
nii Şocietice si a sistemului comunist a pus Ame- Kurdistanul irakian, Şiria si Iran sunt doar doua
rica în fata unui neconfortabil vid al lipsei de exemple în acest sens.
inamici. Procesul proclamat de Zbignyew Brezinsky - al cautarii de noi dusmani, dupa di- Dupa ce, de la sfarsitul lunii septembrie 2015,
paritia comunismului, a fost inaugurat prin raz- Federatia Rusa s-a implicat masiv în evolutia
razboiului civil sirian, Moscova a tatonat posibiboaiele din Afghanistan si Irak.
litatile de extindere catre statele de la apa GolfuRolul de actor universal trasat Americii de Ge- lui Persic cu care, pe suportul politic discursiv al
orge W. Bush (2001 – 2009) a luat sfarsit odata
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rezolvarii conflictului sirian, a încheiat contracte
masurate, valoric, în miliarde de dolari în domenii care merg de la activitatile nucleare, la productia militara si la tehnologiile futuriste.

sivei desfasurate de America si de Israel, iar
Azerbaidjanul asteapta aceeasi sustinere ruseasca în legatura cu diferendul creat de enclava Nagorno-Karabakh.

In acest areal, Iranul este o putere regionala de
neocolit care, printre statele regionale, este tara
cu cele mai vechi relatii cu lumea occidentala,
datand din vremea sahului Abbas I (1571-1629),
relatii care au continuat pana la revolutia islamica si detronarea ultimului monarh persan, Moahamed Reza Pahlavi Aryahmer

Şe poate spune ca relationarea ruso-iraniana
este nu atat una eminamente strategica, cat, mai
ales, una de coordonare a intereselor, care poate
fluctua în functie de succesiunea contextelor
conflictuale. Federatia Rusa, de pilda, a votat
pentru aplicarea de sanctiuni internationale anti
-iraniene, pentru motivul ca, în 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 si aceea
ca Ukraina nu va fi primita ca nou membru în
Alianta Atlanticului de Nord.

In conditiile în care, dupa venirea în Biroul
Oval a noului presedinte Donald Trump, relatiile
americano-iraniene stau tot mai mult sub semnul descriptivului „ostilitate”, relatiile de
„alianta” dintre Rusia si Iran apar ca un exemplu
de camaraderie de front atunci cand este vorba Rusia are nevoie de Iran pentru încheierea “cu
de razboiul din Şiria. Care razboi, dupa cele mai brio” a campaniei în Şiria si pentru implementarecente interpretari, pare a se apropia de sfarsit. rea strategiei sale de superputere la nivelul regiŞanctiunile internationale impuse Iranului si onal al Orientului Mijlociu. De partea cealalta,
politica promovata de Barack Obama au avut Iranul are nevoie de Federatia Rusa, în conjuncdrept urmare o dinamizare si o consolidare mai tura conflictuala în care Iranul trebuie sa actioaccentuta a relatiilor dintre Federatia Rusa si neze singur, pe mai multe fronturi. Iar relationaRepublica Islamica a Iranului, inclusiv în dome- rea dintre Moscova si Teheran - dincolo de inteniul programelor nucleare în care cele doua resele strategice, legate, mai ales, de evolutia
parti au derulat contracte cuantificate, valoric, în razboiului civil sirian si de avantajele si beneficimiliarde de dolari. Totodata, Rusia s-a folosit pe ile economice - pare a fi, astazi, nu atat un instruscara larga de militiile iraniene sau pro-iraniene ment de influentare si orientare directa a geoospentru impunerea unui statu-quo pe esichierul trategiei Orientului Mijlociu, ci un mijloc de santaj mascat pentru impunerea propriilor puncte
militar sirian. Conditiile razboiului, coroborate
cu presiunile exercitate de Ştatele Unite si tarile de vedere în apriga competitie la care participa
Uniunii Europene, au avut drept consecinta o actorii si beligerantii regionali si globali pentru
largire a spatiului de cooperare între tandemul configurarea noului Orient Mijlociu si noii ordini
Rusia-Iran cu state din vecinatatea proxima între globale care se naste în climatul tensionat al nocare Azerbaidjanul figureaza pe un loc de frunte ului razboi rece al lumii contemporane.
- cooperare consfintita prin summitul din noiembrie de la Teheran, care i-a reunit pe sefii de state ai Federatiei Ruse, Iranului si Azerbaidjanului.

Realegerea în demnitatea suprema a lui Vladimir Putin, pentru un al patrulea mandat prezidential, a evidentiat interesul stringent al acestuia de a diminua cat mai mult cu putinta impactul sanctiunilor economice internationale aplicate Federatiei Ruse, în vreme ce Iranul, confruntat
tot mai virulent cu campania ostila americanoisraeliana, are, la randul sau, o stringenta nevoie
de sprijinul politic al Rusiei în cotracararea ofen52

Reza SHAHRESTANI
Cel putin în lumina declaratiilor publice din ultimul timp ale responsabililor politici si militari
israelieni, se poate întelege ca Israelul este tot
mai preocupat si îngrijorat de politica regionala
a Iranului pe care autoritatile de la Teheran nu
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se mai straduiesc în mod deosebit sa o camufleze sub paravanul retoricii: Republica Islamica
este tot mai decisa sa-si asigure o prezenta pe
termen nelimitat în Şiria pe care sa o utilizeze
drept platforma pentru continuarea expansiunii
regionale a puterii si influentei regimului teocratic si a revolutiei sale islamice.
La 10 februarie, nivelul încordarii si febrei
conflictuale dintre statul evreu, pe de o parte, si
regimurile sirian si iranian, pe de alta parte, a
cunoscut un nivel de crestere pana la o cota
amenintatoare care ar fi putut sa degenereze
într-o confruntare militara directa, dar calcule
de ultim moment au putut sa bareze evolutia
lucrurilor catre un deznodamant fierbinte. Faptele s-au derulat cu rapiditate: o drona venita
dinspre Şiria, dar manevrata - potrivit narativului israelien – de catre iranienii din Şiria a patruns în spatiul aerian israelian unde a fost interceptata si doborata de fortele Tzahal. In riposta, Israelul a raspuns cu un raid aerian de
bombardament care a avut ca tinta locul de plecare al dronei în cauza. Apararea antiaeriana siriana a ripostat, doborand un aparat israelian F16 - primul incident de acest fel pe care statul
israelian l-a înregistrat în ultimii 30 de ani. Episodul s-a încheiat cu cu o vasta operatiune aeriana israeliana în teritoriul sirian si împotriva a
peste 10 locatii si baze militare controlate si gestionate din iranieni, inclusiv aeroportul militar
Tayfur, de langa Homs, folosit de unitatile combatante iraniene. A fost, un casus belli. Constituind prin sine insisi un precedent periculos, a pus
în lumina climatul inflamat care caracterizeaza
relationarea israeliano – iraniana la începutul
acestui an.

Masina de razboi iraniana a fost desfasurata în
Şiria pentru a contribui la salvarea de la prapastie a regimului Bashar Al-Assad, angajat pe dublul front al eradicarii propriei opozitii politico.militare si al jihadismului radical islamist reprezentat, cu deosebire, de Ştatul Islamic si de formatiunile islamiste autohtone, avand în frunte
gruparea Al-Qaida si militiile autointitulate
„Armata Islamica” (Al-Jaysh Al/Islamiy) . Ştatul
Islamic a fost, practic, eliminat ca factor cu greutate în ecuatia razboiului sirian, iar celelalte formatiuni ale opozitiei nu mai constituie nici ele o
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amenitare credibila la adresa regimului din Damasc, dar aceasta nu înseamna ca Iranul are cea
mai mica intentie de a-si încheia prezenta militara în Şiria. Dimpotriva, aceasta prezenta si
amenintarile posibile pe care ea le incumba au
tendinta de a se extinde, teritorial, catre regiunile sudice ale Şiriei, catre granita cu Iordania si
catre linia de demarcatie din Platoul Golan, ceea
ce, pentru decidentii si responsabilii israelieni,
accentueaza amenintarile posibile la adresa intereselor de securitate nationala a statului evreu
si reprezinta un focar de tensiune care, la un
moment dat, va crea conditiile pentru o confruntare militara directa.
La acest element de preocupare se mai adauga
cel putin alte doua care se circumscriu tacticii
deja experimentate de catre Iran si anume aceea de a-si derula eventualele conflicte regionale
în afara teritoriului national si prin intermediul
“francizelor” pe care Republica Islamica le-a
creat, de-a lungul anilor, în Liban, Irak si Şiria si
între care s-a remarcat, prin virulenta, formatiunea politico-militara Hezbollah din Liban.

In acest context, este vorba, în primul rand, de
faptul ca, potrivit informatiilor obtinute de serviciile israeliene si occidentale, Iranul a dezvoltat si continua sa consolideze în Şiria o dinamica
infrastructura militara destinata productiei industriale de razboi, inclusiv în domeniul rachetelor, o buna parte a productiei rezultate fiind
destinata arsenalului militar ofensiv al gruparii
Hezbollah.
Este vorba, în al doilea rand, de faptul ca, dupa
alegerile legislative desfasurate la 6 mai, în Liban, Hezbollahul si-a consolidat pozitia pe esichierul politic intern, ceea ce va avea o influenta
directa asupra pozitiei pe care noul guvern de la
Beirut o va adopta fata de eventuale escaladari
ale evolutiilor relationale dintre “Partidul lui Allah” si statul evreu, în sensul unei implicari defensive active în orice conflict care ar putea sa
survina, în concordanta cu mesajul pe care, dupa
investirea sa la palatul Baabda, însusi presedintele libanez Michel Aoun îl transmitea prin declaratia potrivit careia Heybollah este parte inseparabila a armatei libaneze nationale. Nu mai
putin important este si faptul ca, în perspectiva
53
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ajungerii la o încheiere a razboiului civil sirian,
Heybollahul îsi va readuce acasa cei peste
10.000 de combatanti aflati în prezent în regiunea sudica a frontului sirian, ceea ce va spori
semnificativ potentialul de lupta al acestei formatiuni si, în consecinta, gradul de amenintare
pe care îl reprezita pentru securitatea statului
Israel.

obiectiva privind masura reala în care Israelul –
chiar animat de încurajarile si diatribele
presedintelui Donald Trump – este dispus si, mai
ales, pregatit sa se angajeze, de unul singur, în
“razboiul pe doua fronturi” în care ar avea de
luptat împotriva unui triplu inamic – Iranul,
Hezbollahul si armata libaneza - aceasta nemaivorbind de posibilitatea ca pe frontul sirian si,
Aceasa “complementaritate” teritoriala a ame- mai ales, la granita Platoului Golan dar, de ce
nintarilor nu a ramas neobservata în cercurile nu?, chiar si în Gaza - sa se activeze si alti beligepolitice si militare israeliene, sens în care minis- ranti , fie ei chiar si asimetrici.
trul Apararii, Avigdor Lieberman declara ca “noi, Exista, desigur, suficiente argumente care ar
israelieneii, suntem hotarati sa îi împiedicam pe pleda în favoarea analistilor care cred ca un razinamicii nostri sa aduca atingere sau sa încerce a boi este inevitabil. Dar, în acelasi timp, nu lipsesc
crea conditiile pentru a aduce atingere securi- nici argumentele care pledeaza în favoarea ideii
tatii cetatenilor Israelului…” Avigdor Lieberman ca razboiul nu este iminent, cel putin într-un viimai declara ca “atunci cand viitoarea campanie tor previzibil.
militara va începe, indiferent ca aceasta va avea In momentul de fata, cand evolutiile frontului
loc în nord sau în sud, ea va lua forma unei ope- sirian prevestesc o asteptata încetare a focului, si
ratiuni desfasurata pe doua fronturi – în Liban si cand tensiunile dintre Rusia si comunitatea occiîn Şiria. Vremea razboiului pe un singur front a dentala seamana, mai degraba, cu un joc „de-a
trecut, aceasta este abordarea pe care o avem si soarecele si pisicica, în Şiria si, în general, în conpentru aceasta armata noastra se pregateste… textul tulbure al Orientului Mijlociu, exista un
Punctul meu de vedere este ca inamicii nostri ar „statu-quo” politic si militar pe toate fronturile
trebui sa se gandeasca bine la orice masura împosibile ale unui razboi viitor si pe care nici
potriva Israelului pe care ar intentiona sa o ia unul dintre beligerantii influenti nu este, înca,
pentru a nu ne sili sa le demonstram capacitatile dispus sa-l încalce atata vreme cat nu exista o
armatei israeliene” avertiza ministrul Lieberman alternativa mai favorabila si mai profitabila pencare mai exprima opinia ca, "pe de alta parte, tru vreunul dintre acestia. Iranul evolueaza în
fortele armate ale Libanului si-au pierdut inde- limitele trasate de acest statu - quo, limite pe capendenta si au devenit o parte integranta a re le încalca uneori, constient ca va primi riposta
Hezbollahului de la care primeste ordine”.
israeliana si dispus sa o accepte atata vreme cat
In general, situatia de la frontierele Israelului
cu Şiria si Liban este suficient de tensionata încat sa-i determine pe unii jurnalisti si comentatori arabofoni sa avanseze posibilitatea ca un
deznodamant militar sa se declanseze într-o perspectiva apropiata, dupa ce, Tel-Avivul îsi va fi
format o imagine sustenabila cat priveste pozitiile si orientarile noului guvern libanez rezultat
din scrutinul legislativ de la începutul acestei
luni.
Dincolo de retorica martiala care caracterizeaza, de multa vreme, atat discursul ministrului
Avigdor Lieberman, cat si tele-discursurile fluviu, gen “one - man show” ale liderului Hezbollah, seicul Hassan Nasrallah, ramane întrebarea
54

aceasta nu constituie un casus beli ireversibil, ci,
mai degraba, un „incident de razboi” fara consecinte dramatice asupra evolutiei frontului în ansamblul sau. Şe întelege, asadar, ca, atata vreme
cat Israelul si Iranul vor respecta regula jocului,
razboiul va ramane un semn de întrebare, în regim de espectativa.
Pentru ca înfruntarea sa devina realitate, belicoasa euforie anti-iraniana a Administratiei
Trump nu este suficienta, cu atat mai mult cu cat
Ştatele Unite nu dispun de „francize” regionale
autohtone care sa poarte, de facto, operatiunile
unui razboi „prin interpusi”. De unul singur, Israelul nu poate sa fie o asemenea franciza, care sa
duca razboiul în numele aliatului de peste ocean.

Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018

Mai mult, statul evreu este atras de ideea de a
determina Administratia de la Washington sa
preia initiativa, cu sprijinul „colateral” israelian.
Este greu de imaginat ca Donald Trump îi uraste
atat de mult pe mollahii persani încat sa accepte
ca America sa fie pentru Israel ceea ce este
Hezbollahul pentru Iran.
Ştarea conflictuala are tendinte de crestere. Iar,
dat fiind ca „statu-quo-ul" de care vorbeam nu
poate sa dureze la nesfarsit, razboiul ramane o
perspectiva care trebuie luata în calcul. Un razboi existent care, deocamdata, ramane, pentru
un timp imprecis, doar un deznodamant amanat.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
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de scizionistii houthiti, s-a dovedit a se înscrie,
ca parte integranta, mai amplului si mai complexului conflict - desfasurat prin interpusi – între
doua puteri regionale, respectiv sunnismul
wahhabit al monarhiei de la Ryad si siismul duodeciman iranian, miza acestuia fiind data de
ambitiile de expansiune si influenta regionala în
plan geografic, economic, confesional -ideologic
si militar. Deja împotmolita în mlastina în care a
fost transformat Yemenul - fosta Arabia Felix –
si lipsita de o viziune pe termen lung cît priveste
caile de iesire din acest conflict gresit conceput,
Arabia Şaudita, ca, de altfel, si Iranul teocrat, par
a nu dori sa constientizeze ca prabusirea în haos
a Yemenului va putea sa aiba, pe termen mediu
si lung, efecte de bumerang nu doar asupra climatului strategic regional, ci si asupra stabilitatii interne si a fundamentelor pe care sunt
construite cele doua regimuri religioase din
“Arabia first” si din Iranul visator la arcuri si semilune siite.

1. Preliminarii

2. Un război mic cu consecințe mari

Asistam de cateva luni, la un euforic proces de
metamorfozare a efigiilor definitorii ale Regatului Arab Şaudit, proces care, agrementat de cateva “hotarari istorice” precum liberalizarea dreptului femeii de a se aseza la volanul unui automobil personal sau de a asista pe stadioane la
meciuri si la alte manifesatri cultural-sportive si
educative, este destinat sa transforme regatul
wahhabit, pana la orizontul anului 2030, în ceea
ce presa numeste, deja, printr-un mimetism necenzurat “Şaudia first”. Denumirea oficiala a regatului – aceea de Al-Mamlaka Al-Arabiya AlSaudiya – Regatul Arabiei Şaudite – este, deja,
alungata din vorbirea colocviala, pentru a fi înlocuit cu omniprezenta si omnipotenta sigla MBŞ
care, în varianta extinsa, îl identifica pe Mohamed Bin Şalman, print mostenitor si rege antefactum al tarii sale.

Prabusit, înca din 2014, în flacarile unui conflict civil si regional în acelasi timp, Yemenul este descris, în abordarile occidentale, ca fiind
“pamantul uitat”, uneori, sau „frontul unui razboi uitat”, alteori, ambele atribute subliniind
masura indiferentei, a neputintei sau a lipsei de
vointa politica pe care aceasta sintagma abstracta numita “comunitatea internationala” în frunte
cu marile puteri ale ordinii mondiale le manifesta fata de tragedia unui popor victimizat de orgoliile si ambitiile principalilor actori regionali
implicati. Criza umanitara generata de razboiul
altora se traduce prin cea mai grava epidemie de
holera înregistrata vreodata - peste un milion de
cazuri, potrivit Crucii Rosii Internationale –
acestora adaugandu-li-se peste 10.000 de morti
civili ca urmare a actiunilor de razboi sau subnutritiei cronice care în prezent, ameninta direct
In paralel, dar tinut cu grija în planul secund al peste 70% din totalul demografiei yemenite.
reflectoarelor mediatice, în Yemen continua cu
brutalitate razboiul pe care Arabia Şaudita l-a Coalitia condusa de Arabia Şaudita care se sprideclansat în urma cu trei ani, din initiativa si jina, la sol, pe militii locale dintre care nu lipsesc
prin vointa printului MBŞ, un razboi care, pus cele de sorginte ideologica salafista si pe forsub deviza “Furtuna Fermintatii” si avand drept matiuni secesioniste din partea de sud a tarii, se
obiectiv declarat lichidarea rebeliunii declansata afla - se poate spune – într-o stare de competitie
55
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cu toate celelalte parti beligerante cat priveste
ignorarea suverana a conventiilor interationale,
inclusiv în domeniul protectiei populatiei civile,
al patrimoniului istoric si cultural sau al infrastructurii nationale a Yemenului, împiedicand, în
acelasi timp, programatic, activitatea misiunilor
cu caracter umanitar sau mentinand o blocada
severa asupra porturilor si aeroporturilor care
permit legatura cu lumea aexterioara.

dustriile de armament ale statelor respective valoarea efortului anual de razboi fiind estimata
la cca. 15 miliarde dolari. Dar furniturile de materiale si echipamente militare numai pentru
Arabia Şaudita si doar pentru sustinerea operatiunii “Furtuna Şperantei” nu au ca surse doar
cele trei state mentionate, reteaua de aprovizionare militara a razboiului din sudul Peninsulei
Arabice fiind mai extinsa si mai diversificata, asa
Discursul oficial al regimului de la Ryad pretin- cum arata si datele de mai jos, pentru anul 2016,
de ca obiectivul razboiului sau îl reprezinta furnizate de Comisia Europeana pentru Contro“restabilirea legalitatii”, adica a presedintelui lul Exporturilor de Armament realizate de tari
ale Uniunii Europene.
Mansour Hadi caruia, mai recent, Ryadul i-a impus arest la domiciliu, sub acuzatia de insuficienA. Arabia Saudită
ta implicare în campania împotriva rebeliunii Total importuri din Uniunea Europeană :
houthite
3,08 miliarde dolari din care:
Tot acest razboi prin interpusi se prezinta, din
pacate, atat ca un context în care beligerantii,
statali sau non-statali, comit, la adapostul unui
embargou total asupra circulatiei informatiilor,
atrocitati care pot fi cu usurinta asimilate crimelor de razboi sau împotriva umanitatii. Cu toate
acestea si sub diverse justificari circumstantiale,
cel mai frecvent evocata fiind lupta împotriva
“terorismului si a expansionismului” Iranian –
sponsor, la randul sau, al rebeliunii , mari puteri
de talie mondiala auto - proclamate apostoli ai
democratiei si pacii, în frunte cu Ştatele Unite ale
Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si Franta,
continua sa acorde Arabiei Şaudite si, în egala
masura, Emiratelor Arabe Unite, o substantiala
si diversificata asistenta militara, de la armament sofisticat , la consilieri militari,
informatii
satelitare, fotografii aeriene ale frontului s.a. - o
asistenta care, departe de
a fi un gest de
solidaritate,
este materializata în fabuloase contracte cu in56

- Franta - 28 %;
- Anglia - 22 %;
- Germania – 19 %;
- Italia – 15 %;
- Bulgaria – 7 %;

- Şpania – 6 %;
- Alte tari – 3 %. In aceasta grupa sunt cuprinse Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Olanda, Polonia, Şuedia.
B. Emiratele Arabe Unite
Total importuri din Uniunea Europeană : 2,3
miliarde dolari din care:

Furtuna saudita a speranţei
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- Şuedia – 54 %;

din sfera de interes a miscarilor jihadiste, este
tot atît de adevarat ca o prelungire a razboiului
- Franta – 15 %;
yemenit în conditiile în care Ştatul Islamic si-a
- Anglia – 7 %;
pierdut componenta geografica în Levant si Mesopotamia poate face din aceasta tara un loc
- Italia – 3 %
atractiv pentru replierea jihadistilor si focar de
- Alte state- 13 %.In aceasta categorie sunt iradiere regionala si extra-regionala a violentei
cuprinse Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cehia, si ideologiei jihadiste.
Danemarca, Finlanda, Ungaria, Luxembourg,
Mai mult decat a fi privit ca o periferie neglijaOlanda, Polonia, Portugalia, Şlovenia, Şpania.
bila, Yemenul trebuie considerat drept pat germinativ al unui viitor deloc linistit în care o sin3. Războiul yemenit și capcanele jihadismu- tagma festivista precum „Şaudia first” ar putea
sa ramana o simpla figura de stil.
lui
Din momentul în care rebelii houthiti, sustinuti
de Iran au fost în masura sa lanseze atacuri cu
tiruri de rachete cu raza lunga de actiune, capabile sa loveasca tinte de pe întregul teritoriu al
regatului saudit, autoritatile de la Ryad au adoptat o pozitie oscilanta între propaganda triumfalista potrivit careia “totul este bine pe frontul
din sud” si o comunicare publica defectuos planificata si care îsi propune sa convinga opinia
publica si mass-media ca... Arabia Şaudita este o
victima! Iar cand diplomati sauditi aflati în misiune la ONU vorbeau de cateva sute de morti în
urma bombardamentelor houthite, imaginea si
prestigiul de “clarvazator” ale viitorului monarh, printul MBŞ, au fost primele afectate, chiar
daca nedeclarativ, omul de rand întelegand ca,
în pofida propagandei oficiale, “nu totul merge
bine pe frontul de sud”.
Prabusirea institutionala a statului yemenit a
lasat cale libera pentru dinamizarea si mai accentuata a militantismului salafist jihadist. Marginalizarea, de catre Arabia Şaudita si Emiratele
Arabe Unite a formatiunii politice islamiste
“Islah” (Reforma) , din descendenta ideologica a
“Fratilor Musulmani” a pus capat rolului moderator si pacifist pe care acest partid l-a avut în
contextul "primaverii arabe”, iar aceasta a dat
frau liber gruparilor jihadist-extremiste. Haosul
declansat pe plan intern a permis organizatiei Al
-Qaida ca, în aprilie 2015, sa puna stapanire pe
Mukalla – al cincilea port ca marime al Yemenului – într-un moment în care Ştatul Islamic proclamase “neocalifatul” în Şiria si Irak. Daca dronele americane nu au reusit sa scoata Yemenul

Maher NABOULSI, Siria
Razboiul civil din Şiria a însemnat nu numai
inimaginabile distrugeri, pierderi umane si suferinte însotite de o puternica dezagregare a tesarturii sociale, economiei si institutiilor statale,
ci si o acerba competitie între actorii regionali si
extraregionali direct implicati în conflictul intern sirian pentru stabilirea unor capate de pod
pe teritoriul acestei tari, amplasamente care au
luat forma unor baze, centre si cazarmi al caror
numar se apropie, în prezent, de cifra 30, cu tendinta de crestere. Cu exceptia bazelor si amplasamentelor detinute de aliatii regimului din Damasc (Federatia Rusa, Iran, militiile Hezbollahului libanez), restul bazelor straine existente
sunt considerate, din punctul de vedere al guvernului sirian, ca fiind ilegale, în masura în care
acestea au fost implantate fara acordul statului
sirian.
Materialul de fata, elaborat pe baza informatiilor furnizate de comandamentele militare ale
armatelor implicate în conflictul din Şiria, de
mijloacele de informare regionale si internationale si de sursele proprii ale „Pulsului Geostrategic”, îsi propune sa ofere o panorama cuprinzatoare a prezentei straine pe teritoriul frontului sirian, fara a avea pretentia de a fi exhaustiv
sau neafectat de lacunele inerente unei docu57
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mentatii pe marginea
unei teme deloc imuna la inexactitati si
aproximatii.
1. Statele Unite ale
Americii
Inca de la declansarea crizei siriene, în
primavara
anului
2011,
fostul
presedinte
Barack
Obama a promovat
cu consecventa o politicia ezitanta cat
priveste intentia sau
dorinta de angajare
militara a Ştatelor
Unite pe frontul sirian, aceasta perioada
de imprecizii si ezitari
încheindu-se
doar la sfîrsitul lunii
septembrie
2015,
odata cu interventia
militara nemijlocita a
Federatiei Ruse pe
frontul sirian si în
evolutiile dramatice
ale acestuia.
Primul pas catre implicarea armata americana directa în Şiria
a contat în decizia
de dislocare în Şiria a
unui prim esalon format din 50 de soldati
din fortele speciale,
cu misiunea noncombativa,
de
„consilieri”
pentru
detasamente
ale
opozitiei siriene armate. Era prima prezenta americana în
geografia razboiului
sirian de dupa de58

Pulsul Geostrategic, Nr.259,260, Duminică 20 Mai 2018

clansarea acestuia si dupa constituirea si activarea, în august 2014, a coalitiei multistatale antiteroriste, determinata, fundamental, de ocuparea orasului irakian Mossul de catre gruparea
jihadist-terorista autointitulata „Ştatul Islamic”
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stat ale Şiriei cu Turcia si Irakul. Intr-o prezentare succinta, acestea sunt:
1.
Baza Rumeylan,
din
districtul
(guvernoratul) Qamishli, în extremitatea nordestica a Şiriei. Dispune de un aeroport care poate opera avioane grele de cargo incusiv pentru
aprovizionarea militara si logistica a unitatilor
combatante ale etnicilor kurzi. Zona reprezinta
principalul perimetru petrolifer si gazeifer al
tarii;

Numarul initial al „consilierilor” americani avea
sa creasca progresiv, pana la 500, la finele anului
2016 „consilierii” însisi revenind la statutul lor
real - acela de combatanti în fortele de elita angajate în campania mai larga de eradicare a fenomenului terorist islamist. Alti 1.000 de soldati
2. Baza Al-Malikiya, în guvernoratul nordau fost dislocati în Kuwait ca forte de rezerva, estic Qamishli. Dispune de un aeroport care openivel numeric care s-a mentinut pana la 6 iunie reza avioane cargo de mare tonaj;
2017 cand orasul sirian Raqqa, fief al
3. Baza Tell Baydar, situată în guvernora„califatului islamic” a fost declarat drept oras
tul nord-estic Hassake. Adaposteste cca. 800 soleliberat de sub ocupatia jihadist-islamista.
dati americani din trupele speciale;
Venirea la Casa Alba a noului presedinte ameri4. Baza Tell Tamar, în guvernoratul Hassacan Donald Trump, a marcat si începutul unor
schimbari de esenta în strategia Ştatelor Unite ke, în proximitatea frontierei cu Turcia. Adaposde ducere a razboiului anti-terorist islamist si, în teste soldati din cadrul coalitiei multinationale
acest cadru, de pozitionare fata de evolutiile raz- anti-teroriste si instructori pentru alianta araboboiului intern sirian. La 27 decembrie 2016, Do- kurda;
nald Trump ordona Pentagonului sa treaca la
5. Baza Al-Shaddadi, în sudul guvernoratuelaborarea unui plan accentuat ofensiv de lupta lui Hassake, la limita bogatului camp petrolier
împotriva Ştatului Islamic” din Şiria, precum si a Jabissa. Adaposteste cca. 150 de soldati ameriproiectului de instituire a unor zone de securita- cani din unitatile de elita;
te pe teritoriul sirian, de care noul locatar al Ca6. Baza-aeroport Tanaf, în sud-vest, la fronsei Albe vorbise înca în timpul campaniei sale
tiera
cu Iordania. Adaposteste soldati americani,
electorale pentru alegerile prezidentiale. In prezent se estimeaza la 2.000 numarul soldatilor britanici si germani;
americani aflati în misiune în Şiria, cifra fiind,
7. Baza Ayn Issa, în suburbia sudică a
potrivit unor surse publice arabe, superioara orasului Rakka. Adaposteste 200 soldati de spricelei oficial anuntate si fluctuanta în functie de jin al fortelor kurde, cat si 75 de soldati francezi;
deciziile Administratiei Donald Trump de recon8. Baza Mashta Nur, la sud de oraşul Kobafigurare - fie prin retragere, fie prin sporire, a
ne, adaposteste soldati din unitatile de elita
efectivelor americane de pe frontul razboiului
americane si franceze;
sirian. Din anul 2015, Ştatele Unite au acordat o
9. Baza Tell Al-Abyad, în nordul guvernoatentie prioritara implementarii în Şiria de baze
permanente si temporare, numarul acestora fi- ratului Rakka. Baza de pregatire si instruire a
ind, la sfarsitul lunii aprilie, de 16, ceea, din combatantilor kurzi, dotata cu facilitati de opepunct de vedere numeric, plaseaza America pe rare a avioanelor cargo de mare tonaj;
primul loc în competitia cu ceilalti actori externi
10. Baza Tell Saman, la nord de oraşul
– Rusia, Iranul si Turcia – pentru asigurarea unei Rakka. Este centru de comunicatii militare;
prezente militare stabile în geografia razboiului
11. Baza Tabka, aeriană. La nord de oraşul
sirian. Ceea ce particularizeaza amplasarea bazelor americane este faptul ca marea majoritate Tabka, în proximitatea barajului de acumulare
a acestora sunt situate în nordul si nord-estul „Al-Assad” de pe raul Eufrat;
Kurdistanului sirian, de-a lungul frontierelor de
12. Baza Jalabiya, situată la graniţa admi59
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nistrativa dintre guvernoratele Rakka si Alep. prezidentiale. Conform sursei mentionate, în
Dispune de piste pentru avioane de lupta si de- prezent numarul rusilor care alcatuiesc misiupozite de munitii;
nea expeditionara rusa în Şira este de 2.954 oa13. Baza Haarb Ishq, la limita administrati- meni.

va dintre guvernoratele Rakka si Alep. Opereaza Marea parte a efectivelor umane militare ruavioane cargi si pentru operatiuni de desantare sesti aflati în misiune în Şiria sunt concentrati la
parasutare;
baza aeriana Hmeimim din nord-vestul teritori14. Postul Ain Dadad, în apropierea ului sirian, dislocati în Şiria sub acoperirea de
orasului - aeroportului Manbij. Este post de ob- „consultanti” si „consilieri” militari cu misiunea
servare si supraveghere a miscarilor Armatei de consiliere si instruire a fortelor armatei siriene nationele, acestora fiindu-le atribuit meritul
Libere Şiriene (sustinuta de Turcia);
de a fi avut contributiea decisiva obtinuta de re15. Baza Tayha, la periferia sud-estica a gimul Bashar Al-Assad, dupa 30 septembrie
orasului Manbij. Adaposteste 400 soldati ameri- 2015, cand armata rusa a intervenit nemijlocit
cani;
pe esichierului conflictului intern siriam.
16. Postul fix din localutatea Athariza, la Acestor „consilieri” li se adauga efective ale
periferia orasului Manbij. Şerveste ca tampon de politiei militare, majoritatea acestora fiind reseparatie între pozitiile militiilor kurde si cele crutati din rîndul cetatenilor proventi din repuale Armatei Libere Şiriene.
blicile caucaziene foste sovietice si cu majoritate
confesionala islamica. Efectivele politiei militare
sunt desfasurate fie în zonele pe care guvernul
2. Federația Rusă
sirian le-a recucerit de la factiunile musulman Cea mai recenta referire la volumul prezentei jihadiste si islamiste, fie în asa numitele „zone de
umane militare a Federatiei Ruse în Şiria este dez-escaladare” a conflictelor militare, stabilite
dat, conform surselor oficiale de la Moscova, de prin negocierile si conventiile de la Astana, în
numarul absolut al rusilor aflati în misiune mili- Kazahstan. Potrivit unei declaratii publice a
tara în Şiria si care au votat la recentele alegeri presedintelui Vladimir Putin, între începerea in-
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terventiei rusesti în Şiria, la 30 septembrie 2015
si sfarsitul lunii decembrie 2017, un numar de
48.000 de soldati ai Federatiei Ruse au fost implicati în interventia ruseasca în Şiria
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mai multe generatii, rachete diverse cu raza de
actiune de 4.500 km. Ministerul rus al Apararii a
declarat ca armata si industria rusa de aparare
au folosit - în regim de testari - cca. 200 de noi
tipuri de arme sofisticate. Cele mai avansate categorii de nave militare si submarine au fost utilizate, de mai multe ori, pe parcursul celor 7 ani
de razboi sirian.

Federatia Rusa dispune în Şiria de baza aeriana
Hmeimim pe care, în baza unui acord guvernamental din noiembrie 2015, Şiria a pus-o integral, suveran si pe termen nelimitat, la dispozitia
Federatiei Ruse care a procedat la modernizarea
acestui amplasament si la dotarea sa cu sisteme
3. Iran
de rachete sol - aer Ş – 400, precum si cu rampe
mobile de lansare a rachetelor Panther si Thor- Prezenta militara a Iranului pe frontul razboiului civil sirian se particularizeaza prin aceea ca,
M 1.
pe langa efectivele „oficiale”, reprezentate de
In porturile Lattakia si Tartouss, la sud de Lat- Gardienii Revolutiei Islamice, în Şiria sunt pretakia (utilizate, înca din perioada sovietica drept zente si actioneaza sub comanda si cu asistenta
port de reparatii si aprovizionare), partea rusa a militara, logistica si financiara iraniana, forimplementat modernizari semnificative pentru matiuni de combatanti recrutati dupa criteriul
acostarea marilor bastimente de razboi, precum apartenentei la confesiunea musulmana siita,
si sisteme de rachete anti-ractheta din clasa Ş- indiferent de nationalitate si organizati, cu
300.
putine exceptii, ca mercenari, în peste 50 de uniPe langa aceste principale baze aeriene si nava- tati (detasamente) dintre care se evidentiaza
le, Federatia Rusa beneficiaza, în regim prefe- Hezbollahul libanez, militiile pakistaneze si afrential, de facilitati la înca sase amplasamente ghane
„Zeynabitii”
(Al-Zeynabiyun)
şi
militare siriene, respectiv:
„Fatimizii” (Al-Fatymiyun), numărul total al potentialului uman iranian sau pro-iranian din Şi Facultatea de marina militara de la Jableh,
ria fiind estimat la peste 70.000 de combatanti.
în zona Lattakia;
In diverse locatii ale teritoriului, impuse de evo Aeroportul militar din orasul Hama;
lutiile de pe front, la ordinul regimului de la Te Aeroportul Mezzeh, la periferia vestica a heran mai actioneaza:
capitalei Damasc;
 Militiile Fortelor Şiriene de Aparare, formate din sirieni de confesiune siita, constituite în
 Aeroporul militar Şhayrat;
anul 2012 si prezente, cu deosebire, în districte Aeroportul militar de la Palmyra, în guver- le Alep, Tartouss, Lattakia, Homs, Damascsi Şonoratul Homs;
ueida, în sud;
 Aeroportul militar Jandaris, din enclava
 Miscarea „Al-Nujaba” (Nobilii), formată din
Afrin, în nord-estul tarii.
cca. 9.000 combatantii siiti de nationalitate iraIn prezent se afla în faza pregatitoare kiana;
(negocieri de achizitionare a terenurilor) pentru
 Miscarea „Abdul Fadl Al-Abbas” formata din
constructia a înca 4 baze militare rusesti, în dis- cca. 4.500 de irakieni siiti. Amplasati, cei mai
trictul Hama.
multi, în guvernoratul Alep;
Nu exista informatii oficiale sau certe privind
 Brigada „Imamul Al-Baker” formata din siflota aviatiei militare rusesti care actioneaza în rieni din zonele Palmyra si Alep. Are un poŞiria, observatorii avansand ideea imprecisa ca tential uman estimat la cca. 1.000 - 1.500 de oaacestea pot fi, numeric, de ordinul zecilor. Este meni.
cert ca aceasta flota aeriana cuprinde, cel putin,
bombardiere Şuhoi 24, Tupolev 160, Mig din Comandamentul central al efectivelor iraniene,
61
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cunoscut si sub denumirea de „Şediul de Şticla”
este situat în imediata vecinatate a aeroportului
international Damasc (cca. 18 kilometri est de
capitala) , fiind considerat drept cel mai mare si
mai important amplasament al prezentei armate
iraniene în Şiria. Pe langa acesta, Iranul dispunea, la începutul lunii mai 2018 de cca. 13 centre
de comanda, baze, amplasamente tehnice, cazarmi, unitati de productie si întretinere cu profil militar, cele mai importante fiind:
- Cazarma Al -Shibani sau „Cazarma Imamul Hussein” situata la periferia nord-vestica a
capitalei Damasc, în zona turistica Zabadani de
pe vechea sosea Damasc – Beirut. Fost sediu
pentru efectivele Gardienilor Revolutiei, amplasamentul adaposteste, în prezent, cca. 6.000 de
oameni din Brigada „Fajr Şhiraz” (Rasaritul Şhirazului) din „Brigada Fatimizilor” si din militiile
62

Hezbollah. Este considerata drept linia avansata
de aparare împotriva atacurilor executate de
opozitia siriana sau dinspre vecinatatea apropiata a a muntelui Hermon din nordul Platoului Golan;
- Triunghiul Deraa – Suweida – Quneitra
din sudul si sud-vestul Şiriei: denumeste regiunea militara din zona de frontiera a Şiriei cu Iordania si cu partea siriana a Platoului Golan, al
carei comandament este situat la 60 km sud de
Damasc, pe soseaua care leaga capitala cu districtul sudic Deraa. Cu efective de peste 18.000
de oameni, zona are ca principali piloni de sprijin bazele militare Yarmuk si Izraa, din sud-estul
frontierei cu Golanul, la nord de orasul Deraa,
aceasta din urma adapostind un sistem de rachete antiaeriene „Şam-1”;
- Zona graniței estice cu Irakul constituie
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„frontul de est” al razboiului si, din punct de
vedere al prezentei armate iraniene, cuprinde districtele (guvernoratele) Hassake, Deir
Ezzor,
Qamishli
si
Rakka.
Şediul
„Comandamentului III” al Gardienilor Revolutiei se afla situat în localitatea Dumeir, la
cca. 50 km. de soseaua Damasc – Baghdad. In
acest areal sunt desfasurate, în districtul
Homs si în zona aeroportului militar strategic Shayrat, Brigăzile a 11-a si a 18-a al
caror perimetru operativ acopera suburbiile
sudice ale orasului Homs si districtele de
nord si de est ale teritoriului sirian;
- Aeroportul T4-4, situat la cca. 50 km de
orasul Palmyra din centrul desertului sirian. Aici
stationeaza peste 1.000 de soldati ai Gardienilor
Revolutiei. O brigada de blindate („Mojanzarat”)
este stabilita la sud de orasul Hama;
- Frontul de Nord se întinde de la oraşul
Homs pana la granita de nord cu Turcia, incluzand districtele Alep si Idleb. Pe langa comandamentul regional iranian, instalat în fosta Academie Militara de la Alep, aici opereza efectivele
Diviziilor 47 si 48 de blindate;
- Zona militară de coastă, dependentă de
comandamentul de la Alep, include litoralul mediteranean din districtele Lattakia si Tartouss.
Comandamentul general al efectivelor deplasate iraniene si pro-iraniene în Şiria este reprezentant de un Consiliu de Comanda integrat Gardienilor Revolutiei si este condus de generalul
de brigada Hossein Gaani, loctiitor al generalului
Qassem Şoleymani, comandant al „Fortei AlQuds”, secondat de generalul Jaafari Asadi, care
are în subordine doar efectivele Gardienilor Revolutiei desfasurate pe frontul din Şiria.
4. Turcia
Cu începere din vara anului 2017, Turcia a procedat masiv la desfasurarea de forte si echipamente militare în nordul Şiriei, sub pretextul
luptei împotriva terorismului islamist reprezentat de „Ştatul Islamic”, cat si a tendintelor de expansiune separatista a minoritarilor kurzi în care regimul de la Ankara a vazut o „amenintare
existentiala” la adresa securitatii si integritatii

nationale a Turciei.
La 20 ianuarie 2018, în alianta cu rebelii din
Armata Libera Şiriana, armata turca a declansat
operatiunea „Ramura de Maslin” avand drept
scop stoparea avansului kurd la vest de raul Eufrat si catre frontiera turca. Dupa doua luni, la
18 martie 2018, orasul si enclava kurda Afrin
sunt ocupate, aproape fara lupte, de armata turca, presedintele Recep Teyyp Erdogan anuntandu-si intentia de continuare a campaniei catre
orasul strategic Manbij (unde sunt stationate
trupe americane) si catre est, pana la frontiera
dintre Kurdistanul sirian si Irak.
Pana în prezent, Turcia a instalat în Şiria trei
baze militare, respectiv baza Salat, în guvernoratul Idlib, în proximitatea orasului Jerablus, baza
Deir Samman, la nord-vest de orasul Alep si
baza Aqel, în nord-vestul guvernoratului Alep.
O a patra baza este în curs de amenajare în proximitatea orasului Afrin, pentru a servi ca punct
de aprovizionare si sustinere logistica pentru
viitoarele actiuni armate ale Turciei pe teritoriul
sirian.
Pe langa acestea, armata turca a implantat mai
multe zeci de „puncte de control si supraveghere” în nordul si centrul Şiriei, la limitele dintre
asa-zisele „zone de dezescaladare” convenite în
cadrul procesului de negocieri de la Astana - Kazahstan, iar potrivit unor comunicate ale oficialilor militari, Turcia intentioneaza sa mai construiasca înca alte 4 noi baze.
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5. Marea Britanie
Şeparat de celelalte amplasamente occidentale,
Marea Britanie dispune de o baza proprie la aeroportul Tanaf, situat în triunghiul sud-vestic al
Şiriei, în proximitatea frontierelor cu Iordania si
Irak.
6. Franța
Potrivit unei informatii difuzata, la 30 martie
a.c., de catre angentia turca de presa Anadolu,
Franta ar dispune de 5 amplasamente militare
clandestine în nord-estul Kurdistanului sirian, în
care sunt stationati cca. 100 soldati din unitatile
speciale ale armatei franceze, cu misiunea ca,
independent sau în coordonare cu efectivele
americane din zona, sa acorde sustinere si instruire pentru combatantii kurzi din Fortele Democratice (YPG). Potrivit agentiei citate, care a
dat publicitatii si si o harta, cele cinci locatii franceze sunt situate pe langa localitatile kurde Ayn
El- Arab (Kobane), Mashta Nur, Şarrin, din vecinatatea districtului Afrin, Harab Ishq, Abu Issa si
în perimetrul fabricilor de ciment Lafarge din
localitatea HarabI shq.
Informatia nu a fost confirmata sau infirmata
de surse neutre.
7. Milițiile Hezbollah

Militiile Hezbollah, care lupta alaturi de regimul
de la Damasc, dispun, pe teritoriul Şiriei, pe lînga
facilitatile logistice asigurate de guvernul sirian,
de patru baze principale, situate în zona muntoa64

sa Antiliban, aproximativ la jumatatea distantei
dintre capitala Damasc si granita libaneza:
 Baza din oraselul Qusseir, situat la cca. 20
km vest de capitala, în arealul oraselor turistice
Bloudane si Zabadani;
 Baza din orasul Zabadani;
 O baza în localitatea Qalamun, la nord-vest
de Damasc, în regiunea muntoasa a localitatilor
turistice Maalula si Şeidnaya;
 O baza situata în guvernoratul Hama, la sud
de localitatea Şarghaza, pe cursul raului Oronte
(Nahr El-Assi).
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Wang LI
In data de 21 aprilie, la o
saptamana dupa atacurile aeriene ale ŞUA împotriva Şiriei, Ministrul de Externe rus Şergei Lavrov a afirmat ca Rusia va vinde în mod neconditionat Şiriei rachete anti-aeriene Ş-300.
Din moment ce Rusia a considerat recentele atacuri aeriene ale ŞUA ca fiind o „agresiune” împotriva Şiriei si o încalcare a legii internationale,
vanzarea de rachete Ş-300 catre Şiria pare o masura logica.
Dupa cum se cunoaste, puternica arma Ş-300
are o raza de actiune de 125 de mile si capacitatea de a depista si lovi mai multe tinte simultan
cu eficienta letala. Pentru capacitatile de aparare
anti-aeriana ale Şiriei achizitionarea acestui element de armament ar fi un pas înainte si ar reprezenta o adevarata provocare pentru posibilele atacuri aeriene ulterioare. Anterior atacurilor
aeriene conduse de ŞUA împotriva Şiriei, Mosco-

va nu oferise Damascului avansatele rachete Ş300. In prezent, Rusia refuza în mod deschis solicitarile occidentului de a continua cu aceste
vanzari.
De fapt, Rusia a avertizat ca va doborî rachetele
americane înainte de atacurile aeriene si chiar
sa tinteasca asupra lansatoarelor de rachete.

Aceste amenintari fac parte din strategia ruseasca extinsa menita sa arate întregii lumi – si îndeosebi Orientului Mijlociu – ca Moscova este alaturi de regimul lui Assad indiferent de ororile
sale. Rusia a fost în general sprijinita de întreaga
lume, argumentand cu rolul sau în cadrul Natiunilor Unite si investigatiile care s-au desfasurat
cu privire la facilitatile unde se dezvoltau arme
chimice în Şiria. Rusia s-a asigurat ca îsi demonstraeza dimensiunea si eficienta capacitatilor
sale de descurajare, incluzand sistemul de rachete Ş-300, care este considerat element cheie
pentru orice putere nucleara.
In mod ironic, atacul aerian al ŞUA împotriva
Şiriei avea ca obiectiv distrugerea programului
pentru dezvoltarea armelor chimice al lui Assad
si descurajarea regimului din Damasc de la utilizarea armelor chimice asupra propriului sau popor. Cu toate acestea, în realitate, atacul indica
mai degraba „succesul Rusiei constand în limitarea actiunilor puterilor occidentale si în acordarea unei atentii speciale în raspunsurile pe care
le ofera regimului lui Assad”. Din moment ce
actiunile Rusiei sunt dictate de o logica rece si
dura, stand alaturi de clientul sirian, mesajul trimis la nivel global este ca orice stat din Orientul
Mijlociu care se alatura Rusiei va castiga în mod
neconditionat sprijinul unei mari puteri al carei
obiectiv principal este refacerea statutului de
putere globala si a valorii Rusiei de mare putere
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cu un nivel ridicat de încredere.

politica este cu siguranta unul dintre cele mai
convenabile instrumente de control subtil menit
sa mentina autoritatile locale neautentice si slabe, daca nu chiar incapabile”.

A fost Occidentul păcălit?
Rusia îsi comunica pozitia la nivel diplomatic.
In aceeasi zi în care s-a efectuat atacul aerian
american împotriva Şiriei, stat suveran si client
al Rusiei, Presedintele Putin a denuntat atacul
american, afirmand ca „ŞUA adanceste catastrofa
umanitara”. Atat în termeni legali, cat si morali,
actiunea militara desfasurata de coalitia condusa
de ŞUA a încalcat în mod direct normele si practicile de drept international. Puterile nucleare si membrii permanenti ai ONU – ŞUA, Marea Britanie si Franta – au ignorat în mod
deliberat autoritatea superioara a
Organizatiei Natiunilor Unite. Cu
o zi înainte, Şecretarul General
Guterres a solicitat înfiintarea unui grup independent care „sa determine cine a utilizat arme
chimice în Şiria, deoarece lipsa unui astfel de
grup sporeste riscurile escaladarii militare întrun stat care este deja coplesit de confruntari si
razboaiele altora”. Cu toate acestea, cele trei puteri au respins cu aroganta apelul facut de comunitatea internationala.
Cum se explica acesta atitudine? Postuland
„inversiunea antropo-geografica” ca si model în
relatiile internationale, profesorul Anis H. Bajrektarevic a estimat cu acuratete dinamica din
MENA:”...este absolut necesar ca puterile externe/periferice sa domine un astfel de teatru pivotal geo-economic mentinand un centru moderat
(ex. preemtiune, împiedicarea sau limitarea
emanciparii care poate rezulta din orice modernizare socio-politica indigena sau din diversificare economica). Aceasta este necesitatea absoluta
care s-a pastrat dominanta în cadrul Machtpolitik-ului european si asiatic timp de mai multe
secole”.
Profesorul a concluzionat si asupra instrumentelor utilizate:”Realitatea exceptionala ca Orientul Mijlociu este leaganul celor patru religii monoteiste este transformata într-un paradox. Alimentata de excluderile socio-economice severe
si exacerbata de exploatarea antagonismului siiti
-suniti si musulmani-evrei-crestini, radicalizarea
66

„Câştigătorul ia totul” – dar cine este
perdantul?
Ca sa rezumam, Rusia pare o învingatoare cu
doua identitati: una este cea de aparatoare a
unui stat mic care a fost distrus de un razboi de
sapte ani; iar alta este cea a unei puteri militare
care are potentialul de a provoca
hegemonia Ştatelor Unite si a
aliatilor sai cheie. Desi China nu sa aliniat din punct de vedere militar cu Rusia în mod deschis, Beijingul si Moscova si-au reafirmat
consensul cu privire la criza din
Şiria. In primul rand, Rusia împreuna cu China si
multe alte state au denuntat atacurile aeriene ale
ŞUA, Marii Britanii si Frantei asupra Şiriei, considerand ca reprezinta o încalcare a principiului
de baza de interzicere a utilizarii fortei stipulat
de dreptul international, fiind o actiune care
contravine Cartei ONU. In al doilea rand, utilizarea fortei împotriva Şiriei pentru a „pedepsi sau
raspunde utilizarii de arme chimice” nu corespunde legii internationale. In aceasta situatie, nu
trebuie sa uitam precedentul creat în Irak. Lectia
aceea istorica ar trebui sa fie o lectie învatata
deoarece este extrem de iresponsabil sa lansezi
atacuri militare împotriva unui stat suveran pe
baza unei „presupuse vinovatii”. In al treilea
rand, China si Rusia sunt mai convinse ca întotdeauna ca trebuie sa îsi aprofundeze parteneriatul strategic în lumina celui mai recent raport de
securitate nationala al ŞUA, unde Beijingul si
Moscova sunt mentionate ca si „competitori globali”. Acesta este motivul pentru care Rusia, împreuna cu China, Iranul si multe alte state, este
în masura sa provoace Ştatele Unite si aliatii sai
de la nivel global.
Despre autor:
Wang Li este Profesor de Relaţii Internaţionale și Diplomaţie în cadrul Scolii de Afaceri
Internaţionale și Publice, Universitatea Jilin,
China.
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Orizont Economic

Dr. Andreas EUSTACCHIO*
„Teoria extrem de intriganta – sprijinita de multiple dovezi geologice incluzand analize bacteriologice ale hidrocarburilor
de la mare adancime – despre originea nebiologica a petrolului si despre recreerea sa practic
infinita în formatiunile geologice de mare adancime ale pamantului a fost prezentata în urma cu
pierd concentrarea si nu devin agresive; ele nu
sunt afectate de problemele sau gandurile zilnice; ele nu înfometeaza si nu au dureri de cap.
Masinile autonome nu beau alcool si nu conduc
sub influenta drogurilor. Pe scurt, eroarea umana, cauza numarul unu pentru accidentele rutiere, poate deveni istorie într-o clipa daca sofatul
manual ar fi interzis imediat. Ar fi corect? Ar fi,
daca nu ar exista rapoartele a doua decese, unul
provocat în timpul unui test cu o masina autonoma (UBER) si unul în timp ce o masina semiautonoma se deplasa pe autostrada si utiliza sistemul de asistenta la banda (Tesla), ambele accidente avand loc în ŞUA în luna martie 2018. In
cazul Tesla se pare ca modul de conducere semiautomata era deconectat la momentul producerii accidentului.

25 de ani. Aceste consideratii au fost demontate,
iar teoria a fost în mare parte ignorata si uitata.
Acelasi lucru s-a întamplat cu planurile extrem
de elaborate ale Nikola Tesla de a utiliza un fenomen natural geo-electric pentru transferul fara fir a energiei în mod gratuit. Care este explicatia? Infinitul elimina ideea psihologizarii profunde deoarece nu necesita nici un fel de
atasament emotional – iar ceva ce se gaseste din Oameni din întreaga lume mor în fiecare zi daabundenta în natura nu poate mobiliza în mod torita condusului neatent, 90% dintre accidente
fiind provocate de erori umane si doar un mic
eficient societatile din prezent...”
procent datorita defectiunilor tehnice ale vehiPlecand de la cuvintele Profesorului Anis H. Ba- culelor. In ciuda erorilor umane, nu s-a interzis
jrektarevic din cadrul seminarului Energie, Teh- sofatul. Doua accidente cu urmari fatale în care
nologie şi Geopolitică, să prezentăm situaţia maşi- au fost implicate masini autonome aflate în test
nilor inteligente, a tehnologiilor auto similare, au atras atentia completa a presei si pun la îndoprecum si implicatiile legale care ne vor influ- iala progresul tehnic al unei industrii care evoluenta viitorul.
eaza rapid. Şunt masinile autonome o pacaleala
sau o tendinta care nu poate fi controlata, în ciu*
*
*
*
da vietilor umane pierdute din cauza greselilor
Masinile autonome reactioneaza în mai putin facute de tehnologia autonoma?
de o secunda: mai repede decat ar putea chiar si
cel mai atent sofer. Masinile autonome nu îsi
* Dr. Andreas EUSTACCHIO LL.M. (London LSE), avocat la Viena, născut în Zambia.
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Aspecte legale
Pentru multe persoane, ideea unei masini
complet autonome ( o masina care se deplaseaza fara sofer) în viitor poate fi deranjanta.
Cele doua decese recente din ŞUA care au
fost produse de masini (semi-) autonome pot
crea teama. Din perspectiva legala, nu are
importanta pentru partea ranita daca accidentul a fost provocat de un individ neglijent
sau de tehnologia care nu functiona corespunzator. Limita dintre ele rezida probabil
din faptul ca fiecare eroare umana reprezinta un accident separat, în timp ce defectiunea
tehnologica poate fi considerata, probabil de
înteles si justificat, o eroare de sistem sau o serie (independente), ne referm la masini conduse de
de erori cauzate de o anumita tehnologie la un computere. Computerele instalate la bord sunt
comune în domeniul aviatiei, fara ca pilotul sa
anumit moment.
piloteze avionul, iar din punct de vedere statisDin perspectiva juridica, o eroare tehnica re- tic, avionul reprezinta cel mai sigur mijloc de
prezinta în general o eroare de proiectare care transport. Nu ar putea si automobilele sa devina
afecteaza întreaga functionalitate a unui anumit la fel de sigure? Comparatia dintre avioane si
vehicul. Decesele cauzate de defectiuni ale pro- automobile nu poate fi justificata datorita diferigramelor electronice fac ca oamenii sa îsi piarda telor clase de utilizatori, numarului de autovehirepede încrederea în alte masini echipate cu cule conduse în fiecare zi si riscului iminent de
tehnologii similare. Pe de alta parte, daca un coliziune cu alti participanti la trafic, inclusiv
sofer beat raneste sau ucide un alt participant la pietoni.
trafic, nu se presupune ca majoritatea celorlalti
soferi (sau toti) ar putea cauza accidente din ca- In timp ce sistemele de asistenta la sofat precum asistenta la banda de deplasare, asistenta la
uza consumului de alcool.
parcare sau controlul adaptat al croazierei pot fi
întalnite la numeroase modele si sunt acceptate
în Europa, actuala legislatie din Europa si AusAspecte legate de oportunitate
tria permite utilizarea autovehiculelor (semi-)
Intrebarea fundamentala care se pune în cazul
autonome cu scopul efectuarii de teste. In plus,
dezvoltarii oricarei tehnologii este: oamenii îsi
în Austria, aceste vehicule pot sa ruleze pe audoresc masini autonome?
tostrazi sau în mediul urban pe rute marcate
Atunci cand vorbim despre vehicule autonome special pentru ele (teste cu microbuze în orasele
Şalzburg si Velden). Ş-au efectuat teste pe
soselele austriece în conformitate cu reglementarile legale de mai bine de un an, dar a
fost necesar ca aceste teste sa se desfasoare
în prezenta a cel putin unei peroane în automobil în permanenta. Aceasta persoana
trebuie sa fie în masura sa intervina imediat în cazul în care s-ar putea produce un
accident, pentru a corecta directia stabilita
de calculator sau pentru a prelua controlul
complet asupra vehiculului.
Intr-adevar, conform legislatiei din ŞUA ca69
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re permite efectuarea de astfel de teste, trebuie
ca o persoana sa se afle permenent în vehicul
(chiar înainte de cele doua accidente mentionate
mai devreme, California anuntase o lege prin care se anula obligativitatea ca în masinile autonome sa existe si o persoana). In consecinta, se ridica trei întrebari cu privire la accidentul UBER
care s-a produs în timpul unui test desfasurat în
statul Arizona din ŞUA, care a dus la decesul
unui biciclist.

Previziunile noastre
Cand si daca autovehiculele autonome vor deveni un fenomen curent sunt chestiuni care depind de anumite (viitoare) întrebari:
 Este

corect sa asteptam siguranta absoluta
de la masinile autonome?
 Ce decizie trebuie sa ia masina autonoma în
cazul în care o viata poate fi salvata doar daca
este sacrificata cealalta?

1. Ar fi putut persoana aflata în automobil în
 Cum ar trebui solutionata aceasta dilema?
scopul de a-l controla din punct de vedere al sigurantei sa fi activat frana de mana si sa evite In cazul în care inteligenta artificiala si sistemecoliziunea cu biciclistul care a traversat nepreva- le de auto-învatare ar fi incluse în tehnologia
masinilor autonome, vehiculele de acest tip ar
zut strada?
putea deveni într-o zi „roboti umanoizi pe patru
2. De ce nu au recunoscut senzorii instalati pe roţi”, dar nu ar putea fi comparate cu o fiinta
autovehicul biciclistul la timp?
umana care are notiuni specifice de valoare si
3. De ce nu a mentinut autovehiculul limita de moralitate. Daca fiecare individ îsi asuma responsabilitatea pentru comportamentul sau întrviteza legala?
o situatie specifica a unui accident, limitele sisteIn prezent, teste de acest tip se desfasoara în mului nostru legal sunt nule daca algoritmii care
Europa si în ŞUA. In ŞUA, ele se pot desfasura pe utilizeaza imense cantitati de informatii iau decidrumuri nationale, si, contrar legislatiei europe- zii în avans pentru un posibil accident. Aceste
ne, si în zonele urbane. Cata vreme ne aflam înca decizii nu pot fi asumate integral de o anume
în etapa de testare, nu putem vorbi despre siste- persoana sau un dezvoltator de programe daca
me de conducere aprobate tehnic si oficial. Pro- în accident este implicata o masina autonoma.
gresul tehnologic al masinilor autonome a de- Va fi sarcina noastra, a avocatilor, sa oferim sprimonstrat deja ca ca responsabilitatea legala tre- jin juridic legislatorilor în eforturile lor de a face
ce de la sofer la producatorii de autovehicule si fata provocarii.
dezvoltatorii de programe electronice.
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Dr. Octavian DUMITRESCU
Şurprinderea reprezinta una
din temele ce au caracterizat permanent actiunile militare si conflictele armate, fiind o preocupare esentiala a factorilor de conducere cu responsabilitati în domeniul securitatii si, în aceeasi masura, a specialistilor si analistilor din
acest domeniu. Şurprinderea este la fel de veche
precum este razboiul în evolutia omenirii. Evolutia fenomenului militar, în general si mai ales a
conflictelor armate moderne a determinat acordarea unei atentii speciale acestui concept, ori
mai bine zis acestui complex de concepte referitoare la actiunile militare, atentie venita atat din
partea factorilor decidenti politici si militari cat
si din partea comandantilor fortelor militare din
multe tari, în special din marile puteri. Şpecialistii apreciaza ca surprinderea, de fapt realizarea
acesteia, poate fi considerata un factor de risc
major în conflictele armate, prin efectele ce le
poate provoca partii surprinse. Concomitent,
surprinderea este si un factor de succes pentru
cel ce o realizeaza, în detrimentul celui surprins.
Complexitatea realizarii, dar mai ales a efectelor
realizarii surprinderii creste semnificativ în conditiile confruntarii dintre aliante sau coalitii, în
care de regula sunt implicate marile puteri contemporane, marii actori de securitate.
Şurprinderea poate fi realizata la toate nivelurile confruntarii armate - tactic, operativ si
strategic -, precum si în mai toate domeniile actiunilor militare, îndeosebi în cel tehnic/
tehnologic, stiintific si conceptual, doctrinar si al
strategiilor ori tacticilor folosite. In principiu, nu
este exclus nici un domeniu ori componenta a
domeniului actiunilor militare unde sa nu se
poata realiza surprinderea. Un raport recent al
Centrului pentru Studii Strategice și Internaţionale (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 si exemple problematica surprinderii în cadrul posibilelor conflicte dintre
marile puteri, limitandu-se la nivelul strategic al
confruntarii armate. Materialul prezinta unele
componente ale acestui complex concept, analizate prin prisma situației și intereselor de
securitate ale Statelor Unite ale Americii, a
istoriei si experientei fortelor armate americane,
cu multe exemplificari din trecutul istoric militar al lumii. Prezentul material se bazeaza în majoritate pe informatiile cuprinse în raportul
CŞIŞ, dar include si opiniile autorului rezultate
din experienta sa ca specialist militar de cariera.
Analiza porneste de la opinia ca „militarii au
un set de aşteptări referitoare la modul cum conflictele vor începe, cum vor funcţiona tehnologiile,
cum vor desfăşura luptele şi cine va fi implicat”,
urmand ca, pe baza acestor asteptari, sefii superiori si oficialii din domeniul securitatii nationale sa pregateasca cele mai bune instrumente
pentru obtinerea succesului într-o eventuala
confruntare. In acest proces, exista multe elemente necunoscute si incertitudini care pot duce
la realizarea surprinderii de catre adversar, la
neputinta de a evita surprinderea. Pe scurt, surprinderea apare atunci cand evenimentele contravin asteptarilor victimei si aduce un avantaj
important partii oponente.
In contextul actual de securitate la nivel global, vulnerabilitatile ce pot determina surprinderea în conflictele armate sunt cauzate de aparitia unor noi competitori bine pregatiti pentru
asemenea confruntari, dominarea informationala, schimbarile repetate si dese în tehnologiile
utilizate în conflictele armate care pot schimba
semnificativ continutul actiunilor militare, utilizarea unor strategii, tactici si procedee noi de
pregatire si desfasurare a conflictelor, precum si
schimbari de ultima ora în privinta diplomatiei
militare sau de alta natura (de exemplu, econo71
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mica) care modifica situatia ori componenta adversarului ori coalitiei opozante.
In fond, surprinderea se realizeaza atunci
când așteptările victimei nu sunt realiste iar
partea adversă câștigă un avantaj important,
chiar daca partea surprinsa încearca, în ultima
instanta, sa contracareze noutatile pe care adversarul le-a introdus în ecuatia confruntarii.
Este important de subliniat ca surprinderea nu
este, de regula, absoluta, aceasta manifestanduse partial, în anumite domenii si este greu de evitat în conditii nefavorabile victimei. La realizarea surprinderii contribuie unii factori, cum ar fi:
secretul masurilor pregatitoare si premergatoare actiunilor armate; limitele sistemelor de informatii; dificultati inerente de predictibilitate a
viitorului; particularitatile sau slabiciunile componentei umane; istetimea adversarului; gradul
de credibilitate si de luare în considerare a avertizarilor; vulnerabilitatile fortelor în mediul distructiv al confruntarii armate.
Cheia importanta în evitarea surprinderii ramane anticiparea, într-o manieră credibilă şi realistă, a ameninţărilor şi pericolelor, recunoașterea
acestora de către factorii politici importanţi şi
pregătirea pentru acţiuni militare de către
instituţiile implicate. Desigur că fiecare parte implicata într-un conflict armat intentioneaza sa
realizeze surprinderea cat de des este posibil,
însa de multe ori aceasta apare ca urmare a unor
incertitudini inerente în razboi, uneori chiar din
pricina fortelor proprii; de exemplu atunci cand
propriile armamente si echipamente, bazate pe
tehnologii moderne nu sunt atat de performante
pe cat unul din beligeranti s-a asteptat sau
atunci cand doctrinele, strategiile ori tacticile
proprii nu sunt la nivelul necesar confruntarii
respective.
Importanța surprinderii în posibile confruntari dintre mari puteri, în special la nivel
strategic, decurge din faptul ca aceasta poate
avea efecte semnificative asupra cursului actiunilor de lupta prin avantajul creat partii care o realizeaza, din natura psihologica a posibilelor efecte care pot demoraliza sau, uneori, chiar pot paraliza fortele victimei. In acelasi timp, este necesar sa subliniem ca realizarea surprinderii nu
garanteaza întotdeauna succesul, uneori victima
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poate avea suficiente resurse (materiale, umane
ori de informatii sau tehnologice) astfel ca poate
înlatura efectele surprinderii, sa-si revina si în
final sa castige confruntarea. Oricum, pentru victima este semnificativ faptul ca realizarea surprinderii poate avea importanta prin pierderile
umane si materiale suferite, ecoul negativ în opinia publica si propriile institutii nationale. De
aceea, este foarte bine daca surprinderea poate
fi evitata, prin deciziile factorilor politico - militari referitoare la planurile fortelor proprii, studierea situatiei existente în planul securitatii nationale si internationale, analizarea fenomenului
militar contemporan si a conflictelor armate ce
au loc în lume, precum si a tendintelor de evolutie a acestora.
In opinia autorului raportului CŞIŞ mentionat
mai sus, surprinderea poate îmbraca patru forme, în functie de domeniul la care se raporteaza,
astfel: surprinderea strategica, surprinderea tehnologică, surprinderea doctrinară şi surprinderea diplomatica sau politica. Analiza studiului
CŞIŞ se limiteaza la nivelul strategic national al
acestui concept, cu referire directa la Ştatele
Unite le Americii, dar nu exclude nivelul operativ
si tactic al actiunilor militare, asa cum nu exclude nici alte domenii în afara celui militar. Ca urmare, materialul de fata este structurat în acelasi
mod.
Surprinderea strategică este cel mai des
întalnita în analizele specialistilor si îngrijoreaza
cel mai mult factorii politico - militari ai statelor
si institutiilor de securitate nationale si internationale. O prima etapa în abordarea acestui concept trebuie sa fie analiza riscurilor ce pot fi generate de posibilul adversar, ale carei rezultate
trebuie puse la baza planurilor de razboi si a
eventualelor actiuni de lupta. Desigur ca acelasi
proces îl va face si prezumtivul adversar, însa
concluziile lui pot fi, de cele mai multe ori, opuse
ori contrare celor proprii. Ceea ce factorii de decizie proprii considera a fi rational si justificat,
reprezentantilor adversarului li se va parea irational sau ilogic, ca urmare aceasta etapa solicita o
mare atentie în studierea datelor si informatiilor
despre adversar si justa apreciere a capacitatilor
combative proprii.
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Procesul de analiza a riscurilor trebuie sa includa si formularea alternativelor si constrangerilor ce pot exista în posibila confruntare, legaturile dintre activitatile si actiunile proprii si cele ale adversarului, modul cum acestea aduc sau
nu avantaje, precum si diferentele de cultura si
perceptii dintre cele doua parti posibil adversare, elemente care pot influenta cursul actiunilor,
alaturi de capacitatile combative ale adversarului. De regula, adversarii apeleaza la atacul prin
surprindere în scopul obtinerii unei victorii rapide, fara pierderi mari si suferinte de lunga durata, deci pentru a reduce cat este posibil costurile actiunilor preconizate împotriva adversarului si, astfel, pentru a atrage aprecierea propriilor cetateni fata de actiunile de lupta preconizate. Mai mult chiar, multi factori de decizie, politici si militari considera adesea ca daca se investeste masiv în armamente si echipamente cu
înalta tehnologie, automat acestea aduc avantaje
în actiunile militare si ca pot fi folosite în lansarea atacurilor soc, prin surprindere. Istoria arata
suficiente exemple care duc la aceasta concluzie
- blitzkrieg, conflictul din Insulele Falkland, invazia irakiana în Kuwait s.a. - dar si situatii cand
surprinderea realizata în faza initiala a conflictului nu a asigurat victoria finala. Daca socul initial
provocat de surprindere este absorbit si ulterior
efectele acestuia sunt contracarate de victima,
este posibil ca rezultatul final al conflictului sa
fie altul.
O parte importanta a efectelor socului provocat de realizarea surprinderii de catre adversar
se reflecta la factorii decidenti, politici sau militari, iar în acest caz cel mai important aspect nu
se refera la avertizarea informationala ci la inabilitatea factorilor politici de a crede cele întamplate, desi nici o data nu este posibil ca un atac
de amploare sa fie complet ascuns, mai ales în
conditiile actualelor tehnologii avansate ale mijloacelor de cercetare, supraveghere si avertizare. De obicei sunt indicii vizibile ce denota pregătirile pentru un atac ale adversarului: deplasari vizibile de trupe, amplificarea masurilor de
mobilizare, amplificarea actiunilor de cercetare,
intensificarea actiunilor de spionaj, exacerbarea
declaratiilor publice si acutizarea declaratiilor
politice acuzatoare pentru adversar si altele.
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Chiar si în varianta loviturilor la mare distanta
cu rachete de croaziera si intercontinentale ori a
posibilitatii atacurilor cibernetice sau spatiale
nu pot fi complet insesizabile actiunile premergatoare declansarii confruntarii. Pentru reusita
unei agresiuni prin surprindere sunt necesare
actiuni vizibile importante, cum sunt repozitionarea platformelor specifice, retinerea în garnizoane a personalului, cresterea numarului celor
implicati în asigurarea permanentei lucrului la
echipamentele de supraveghere si avertizare
timpurie sau schimbarea regimului de functionare a unor institutii publice.
Desi în unele situatii au existat suficiente indicii referitoare la pregatirea unui atac strategic,
factorii decizionali de la cel mai înalt nivel nu au
crezut ca atacul devine iminent pe zi ce trece si,
ca urmare, nu au dispus masurile corespunzatoare. Rezultatul a fost dezastruos. De exemplu,
atacarea URŞŞ de catre Germania (1941) în ciuda acordurilor de alianta existente între parti,
invazia sovietica din Cehoslovacia (1968), atacul
arab asupra Israelului (1973) si altele. Cu toate
ca în aceste cazuri au existat suficiente informatii strategice ce demonstrau iminenta surprinderii strategice, ca analizele aratau clar ce urma sa
se întample, autoritatile de stat responsabile la
cel mai înalt nivel nu au acceptat ideea si nu au
dispus la timp masuri corespunzatoare, realizarea surprinderii strategice devenind realitate. In
alte situatii, cu toate informatiile strategice procurate si procesate la timp, acestea nu au fost
convingatoare ori nu au fost suficiente, iar informatiile tactice au lipsit. Este cazul atacurilor teroriste din ŞUA (septembrie 2011) asupra turnurilor gemene si cladirii Pentagonului cand se
stia de posibilitatea unor eventuale atacuri dar
nu erau informatii clare despre locul si momentul atacului si mai ales despre modalitatea de
actiune a atacatorilor dar nu s-au luat masuri
preventive, ceea ce a dus la o surprindere de nivel strategic de mare efect.
Surprinderea tehnologică este o altă formă
de surprindere care se refera la diferentele dintre performantele noilor instrumente de lupta si
asteptarile legate de capacitatile moderne, fapt
care produce efecte strategice. Aceasta forma a
surprinderii apare, pe de o parte, atunci cand
73
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capacitatile adversarului nu au fost anticipate
ori au fost apreciate inadecvat, eronat si, pe de
alta parte, atunci cand propriile tehnologii nu au
performantele pe care planificatorii le-au prevazut ori care au rezultat pe timpul încercarilor
anterioare conflictului. Pe de alta parte, este putin probabil ca surprinderea tehnologica sa se
realizeze în mod absolut, complet, deoarece este
exclusa posibilitatea ca sa nu se cunoasca nici un
aspect despre noile tehnologii aplicate de adversar ori sa fie vorba despre o revolutie tehnologica absoluta.
Surprinderea determinată de tehnologiile
adversarului se realizează datorită insuficientei aprecieri ori insuficientei cunoasteri a nivelului tehnologic al armamentelor, echipamentelor si tacticilor ori procedurilor folosite de adversar în confruntarea asteptata. La fel de bine
ar putea fi vorba de o reactie inadecvata, gresita
la actiunile fortelor adversarului pe campul de
lupta, situatie în care efectele realizarii surprinderii pot fi mai usor absorbite si atenuate, acestea devenind temporare, pana la remedierea
erorilor si desfasurarea unor actiuni corespunzatoare de combatere a actiunilor adversarului.
In conflictele dintre marile puteri, surprinderea
tehnologica poate fi hotaratoare pentru obtinerea victoriei sau poate crea unele avantaje tactice de asemenea amploare încat sa determine
efecte strategice. In cazul unei confruntari dintre
o mare putere si o putere regionala surprinderea
tehnologica poate fi decisiva datorita posibilitatii
aparitiei unor efecte covarsitoare pentru victima
care sa nu-i dea posibilitatea sa reactioneze la
actiunile marii puteri si, astfel, sa piarda confruntarea.
O alta latura a surprinderii tehnologice este
legata de complexitatea implementarii noilor
tehnologii în cadrul forţelor militare. În anumite
situatii, un adversar poate utiliza un singur sistem cu tehnologie avansata care sa fie implementat în toate fortele militare implicate în conflict, situatie în care efectele surprinderii tehnologice pot avea caracter strategic si pot influenta
semnificativ rezultatul confruntarii armate. La
fel de bine pot exista situatii cand un actor strategic sa implementeze mai multe sisteme cu tehnologii inovative în mai multe din categoriile sa74

le de forte ori în principalele categorii (aviatie,
forte navale, spatiale si nucleare, de exemplu),
situatie în care efectele pot fi decisive pentru
deznodamantul confruntarii armate. In schimb,
în acest al doilea caz, sunt necesare investitii majore în procurarea tehnologiilor inovative, producerea echipamentelor avansate si implementarea acestora la scara majoritatii fortelor implicate.
Cert este ca oricare din aceste tipuri de surprindere tehnologica nu are efecte importante
decat o perioada scurta de timp, deoarece din
moment ce o tehnologie noua a fost folosita, adversarul începe sa o înteleaga si sa proiecteze
tehnologii de contracarare, aducand în timp rezonabil contramasurile corespunzatoare. Şunt si
exceptii, cand un actor poate mentine mai mult
timp un sistem cu tehnologie surprinzatoare cum a fost tehnologia avioanelor „invizibile” din simplul motiv ca adversarul nu a gasit contramasurile corespunzatoare, însa în aceasta situatie nu mai putem vorbi de continuarea surprinderii tehnologice. Din acest motiv, este normal ca, chiar pe parcursul confruntarii, sa se faca
noi investitii pentru a introduce în ecuatia surprinderii noi modele de tehnica si echipamente
sau, cel putin, pentru modernizarea celor existente si cresterea posibilitatilor lor combative.
Unii analisti sustin ca, de regula, surprinderea
tehnologica nu are efecte majore în raportul de
forte, mai degraba efectele sunt minore si de
scurta durata, fara greutate semnificativa pentru
deznodamantul confruntarii. Mai importanta li
se pare combinarea inteligenta a diferitelor modalităţi de luptă, a categoriilor moderne de forţe
cum sunt cele speciale, cibernetice ori spatiale,
precum si implementarea curajoasa a formelor
traditionale cu cele moderne de confruntare,
adaptandu-le corespunzator la conditiile de pe
campul de lupta.
Surprinderea determinată de eșecul propriei tehnologii este la fel de importantă ca
surprinderea datorata de tehnologia adversarului si se manifesta atunci cand propriile armamente si echipamente nu opereaza la nivelul
performantelor preconizate de proprii specialisti ori al celor rezultate din experimentarile
efectuate înainte de confruntare. Exemplele de
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aceasta natura sunt multe pe parcursul istoriei
razboaielor: în cel de al doilea razboi mondial,
unele torpile ale submarinelor americane nu au
functionat normal datorita detonatorului magnetic si au creat confuzii în randul echipajelor,
chiar contradictii între acestea si constructori;
unele rachete aer - aer americane utilizate în
razboiul din Vietnam nu au avut probabilitate
reala de lovire decat de 8 la suta, fata de 70 la
suta cat era preconizat, datorita complexitatii
echipamentelor sensibile, la care s-a adaugat si
deficiente de pregatire a pilotilor; vehiculele mai
usoare ca aerul (denumirea este din anii 19201930), desi au produs asteptari uriase si au fost
folosite în fictiuni speculative gen Jules Verne,
nu s-au dovedit suficient de robuste pentru a
revolutiona fenomenul razboi si au avut un rol
modest în cel de al doilea razboi mondial. Efectele surprinderii cauzate de ineficienţa armamentelor şi echipamentelor proprii sunt importante,
inducand suspiciuni si dezamagiri în randul trupelor, chiar resentimente serioase. Ineficienta
ori esecul armamentelor, echipamentelor si aparaturii proprii pot crea vulnerabilitati suplimentare fortelor proprii implicate în conflict.
Asa cum rezulta din raportul CŞIŞ prezentat
mai sus, surprinderea tehnologica are ca vulnerabilități actuale trei zone: intensitatea capitalului şi gradul ridicat de secretizare a investiţiilor adversarului; performanţele superioare ale
tehnologiilor utilizate de adversar; slabele performanţe ale propriilor tehnologii. Prima zonă se
pare ca este bine securizata împotriva culegerii
de informatii, a doua zona nu poate fi identificata decat în cursul confruntarii, ca si a treia de
fapt, care însa ramane uneori o necunoscuta si
dupa confruntare, fiind greu de acceptat oficial
sau nerecunoscuta de factorii de decizie. In primul caz, cel mai semnificativ domeniu este cel
cibernetic, unde este greu de identificat modalitatea si momentul atacului prin surprindere si,
ca urmare, efectele sunt apreciabile si dificil de
contracarat. Şe cunoaste ca hackerii pot ataca
comunicatiile civile si militare, bazele de date
ale institutiilor si corporatiilor si opinam ca nu
este departe momentul cand vor ataca sistemele
de arme si echipamentele militare care sunt tot
mai mult dependente de componenta ciberneti-
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ca. Posibilitatea atacurilor asupra sistemelor bazate pe lasere ar putea crea noi vulnerabilitati.
Incertitudinea si complexitatea referitoare la
surprinderea în domeniul cibernetic denota si
dificultatea combaterii oportune a atacurilor cibernetice si multitudinea efectelor posibile, mai
cu seama în domeniul militar.
Daca ne referim la surprinderea generata de
vulnerabilitatea sistemelor cu înalt grad de tehnologizare, se poate constata că noile capacităţi
combative sunt mult mai performante decat cele
anterioare, însa sunt expuse la atacuri prin surprindere care ar putea în final chiar sa le scoata
din functiune. Exemplificam cazul actiunilor spatiale, care sunt expuse atacurilor cibernetice cu
efecte maximale atat în privinta functionarii
propriuzise a mijloacelor specifice cat si în privinta modificarii datelor pe baza carora aceste
mijloace executa atacuri asupra tintelor. Aceeasi
situatie poate fi si în privinta vehiculelor de lupta autonome sau sistemelor de aparare cu rachete, avioanelor hipersonice, submarinelor, comunicatiilor de orice tip, munitiilor de înalta precizie si mijloacelor ce folosesc aceste munitii pentru lovirea obiectivelor adversarului situate la
mare distanta. Vulnerabilitatea la atacuri prin
surprindere a mijloacelor combative a crescut
pe masura ce acestea au devenit tot mai avansate, prin utilizarea tehnologiilor de înalta factura
stiintifica si a cresterii dependentei acestora de
componentele cibernetice sofisticate.
Vulnerabilităţile generate de eşecul propriilor
tehnologii pot duce în bună măsură la starea de
surprindere, data fiind dependenta crescanda a
tehnicii si echipamentelor militare de tehnologiile avansate. In acest caz, o componenta vine din
partea gradului tot mai ridicat de cibernetizare,
despre ale caror vulnerabilitati am vorbit mai
sus. Pe de alta parte, nu sunt excluse esecuri majore venite din zona necunoasterii noilor tehnologii implementate sau a pregatirii insuficiente a
personalului implicat ori a reducerii performantelor în cazul actiunilor desfasurate într-un alt
mediu decat cel în care au fost experimentate
noile echipamente. Şchimbarea conditiilor de
mediu poate determina reducerea randamentului ori eficientei sistemelor de arme, de comunicatii ori a munitiilor sofisticate. Un exemplu
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elocvent este cel a sistemului GPŞ care sta la baza multor sisteme si echipamente militare; acesta functioneaza excelent în conditii de pace, însa
în conditii de razboi poate fi vulnerabil datorita
sistemelor de bruiaj ce pot afecta satelitii pe care
sistemul GPŞ se bazeaza, chiar daca acesti sateliti nu devin tinte ale adversarului, dar numai
datorita modificarii conditiilor în care acest sistem opereaza la parametri maximali.
Şubliniem în concluzie ca surprinderea tehnologica în general este o componenta semnificativa a conceptelor referitoare la realizarea acestui
deziderat, ca importanta acesteia devine tot mai
mare pe masura ce tehnologiile folosite sunt mai
moderne si 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 poate produce noi efecte semnificative. Modalitatea
de combinare a sistemelor noi si vechi de arme
si echipamente poate surprinde adversarul. Ştrategiile si tacticile adoptate oficial din timp de pace asigura baza utilizarii armamentelor si echipamentelor cu tehnologii moderne pentru obtinerea unor efecte distrugatoare asupra fortelor
adversarului, dar doar acestea nu sunt suficiente. Ştrategiile se detaliaza prin tactici, proceduri
si modalitati concrete de lupta care aduc o sansa
importanta de succes. In mare parte, surprinderea doctrinara se bazeaza pe surprinderea tehnologica ce asigura conditiile de realizare, însa
fara implicarea fortei umane în implementarea
unor concepte si proceduri combative noi, bazate 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 inovative a capacităţilor şi tehnologiilor combative
existente; atacarea aşa ziselor “spaţii sigure”;
spargerea zonelor tabu; ştergerea liniei de separare dintre pace şi război; eşecul propriei doctrine. Este de bănuit că, în cazul unei confruntări
armate, nu se pot delimita aceste modalitati de
realizare a surprinderii, fiind la latitudinea conducatorilor politici si militari cum se poate atinge nivelul dorit de surprindere, modul de lovire
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a tintelor si obiectivelor adversarului vizate de
aceste intentii. Combinarea inovativa a capacitaţilor şi tehnologiilor constă în alegerea celor mai
nimerite procedee si armamente de afectare a
fortelor adversarului, a elementelor de comunicatii si logistice si utilizarea lor într-o maniera
neasteptata de adversar si în momente neobisnuite ale confruntarii armate. Aceasta combinare
inteligenta noua poate surprinde fortele adverse, producand efecte semnificative asupra acestora. O modalitate neasteptata de combinare a
fortelor si mijloacelor implicate în lupta poate
reduce în mare masura capacitatea de reactie a
adversarului si, ca urmare, sa determine atingerea unui avantaj important si atingerea scopului
luptei, cucerirea unor obiective importante pentru deznodamantul confruntarii si, în final, obtinerea victoriei. Exemplele din istoria militara
sunt graitoare si cititorul le poate gasi în literatura de specialitate.
b.Atacarea spaţiilor sigure vizează realizarea
surprinderii prin alegerea obiectivelor considerate de adversar ca intangibile si pentru siguranta carora acesta a luat cele mai severe masuri. In
acest sens, studiul mentionat include asasinarea
conducatorilor adversarului, compromiterea informatiilor si atacarea directa a teritoriului adversarului. Desigur ca scoaterea unor persoane
importante din ecuatia de conducere strategica
(dar nu numai la acest nivel) poate induce în fortele si populatia adversarului o stare de panica,
mai ales daca cel lichidat este o personalitate publica deosebita, o tinta de mare valoare simbolica pentru adversar si a carui pierdere poate fi
apreciata ca o premisa a insuccesului. Şurprinderea în aceasta situatie poate determina scaderea
curajului, daruirii si abnegatiei luptatorilor adversi dar, nu este exclus sa declanseze o mai
crancena înversunare de a lupta cu mai multa
abnegatie pentru anularea efectelor surprinderii
si refacerea moralului fortelor de catre liderii
adversarului. Pe de alta parte, compromiterea
informatiilor nu mai este o problema iesita din
comun data fiind evolutia mijloacelor cibernetice si a tehnicilor de penetrare a sistemelor electronice. In prezent, a devenit ceva cotidian ca
sistemele electronice, atat cele civile cat si cele
militare, sa fie penetrate de hackeri, unii pentru
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simpla satisfactie si pentru a demonstra slabiciunile si vulnerabilitatile acestor sisteme, altii
pentru a intra în posesia unor date si informatii
importante pentru securitatea statelor vizate si
a institutiilor adversarului. Efectele pot fi
dezastruoase în unele situatii, cu atat mai mult
daca este vorba de afectarea informatiilor institutiilor militare. Atacul direct asupra teritoriului
adversarului este situatia clasica pentru faza initiala a conflictului si poate avea efecte semnificative daca atacatorul apeleaza la forte speciale
si cu armamente speciale necunoscute de adversar.
c.Spargerea zonelor tabu se referă la pregătirea
si desfasurarea unor actiuni militare sau non
militare care sa produca efecte importante si sa
duca la atingerea starii de surprindere a adversarului. Şuicidul a devenit o tactica militara rara
la început prin japonezii kamikaze si ulterior, pe
masura ce anumite grupari au iesit din regulile
actorilor statali, aceasta modalitate a devenit
mai des întalnita în confruntarea cu fortele propriilor state sau cu cele ale altor state ori actori
globali de securitate pentru realizarea scopurilor proprii sau pentru cucerirea unor teritorii
ale unor state si proclamarea propriilor noi tari,
cum a fost cazul cu gruparea IŞIŞ. Unele din
aceste forme au aparut initial fara legatura cu
conflictele armate, cum este cazul atacurilor suicidale practicate pe scara larga de gruparile teroriste, altele au fost „experimentate” în confruntarile dintre marii actori globali. In aceasta a
doua categorie intra folosirea armelor nucleare,
chimice, biologice si bacteriologice, încalcarea
unor principii si reguli intrate în traditie prin
respectarea lor pentru perioade lungi de timp,
ori asumate prin formele de descurajare reciproca, cum sunt tratatele de reducere a armamentelor conventionale si a mijloacelor de folosire a armelor nucleare. Nu este exclusa nici folosirea unor forme de atac teroriste asupra populatiei pasnice pentru reusita unor revendicari
specific militare ale adversarului, referitoare la
cedari teritoriale ori la obtinerea controlului
unor regiuni importante.
d.Ștergerea liniei de separare dintre pace şi război se poate întâlni tot mai des în prezent, când se
cauta solutii de a eluda legile si reglementarile
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internationale pentru a atinge scopurile propuse. Astfel, actorii interesati de rezolvarea unor
pretentii mai putin plauzibile apeleaza la abordarea victimelor fara declansarea unor actiuni
clasice cu folosirea fortelor armate, utilizand
atat elemente autohtone (din cetatenii victimei)
nemultumite ori platite si persoane specializate
în actiuni subversive pentru obtinerea unei mase critice la care se poate apela pentru realizarea
scopurilor. In acest mod au aparut asa numitele
„zone gri” în care apar si actioneaza indivizi fara
uniforma ori însemne militare, apti sa creeze
confuzie si agitatie în randul cetatenilor, care le
clameaza nemultumirile si, la nevoie, executa
actiuni armate împotriva institutiilor locale. Asemenea actiuni sunt numite uneori si razboi hibrid. Aducem pentru exemplificare cazul alipirii
Crimeei la Federatia Rusa, în care nu s-a folosit
forta armata direct si scopul a fost atins fara actiuni militare si, la fel de plauzibile, actiunile din
regiunile din estul Ucrainei. In conflictele armate
în care sunt implicate marile puteri, puterile adverse pot actiona indirect pentru a contracara
atingerea scopurilor sprijinind în diverse moduri actorii adversi (cu armamente, munitii, logistica etc.) pentru ca acestia sa faca fata presiunilor marii puteri adversare.
e.Eşecul propriei doctrine poate duce la apariţia
surprinderii din cauza deficientelor în analiza si
experimentarea doctrinelor din timp de pace ori
a implementarii defectuoase a acestora. De asemenea, este posibil ca experimentarea în conditiile existente în timp de pace sa nu fi scos în evidenta anumite puncte slabe ale doctrinei, care
ies la iveala în timp de razboi, situatie în care cu
greu se pot repara deficientele rezultate. Implementarea unei noi doctrine presupune prevederea unui complex de interactiuni si organisme
implicate, calitatea factorului uman, alaturi de
tehnologiile noi, totul în conditiile de stres existente pe timpul unei confruntari armate. Incertitudinea cauzata de o experimentare insuficient
de buna creeaza vulnerabilitati importante, iar
efectele surprinderii sunt extrem de greu de eliminat. Pe de alta parte, factorii de decizie - militari si civili deopotriva - au o mare importanta în
determinarea corecta a duratei si intensitatii
confruntarii armate pentru a se putea elimina
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din start deficientele în prelungirea eforturilor
factorului uman, în asigurarea logistica multilaterala de lunga durata. Aprecierea gresita a duratei si intensitatii confruntarii depinde mult de
factorii politici si militari la nivelul strategic si
poate duce la pierderea temporara ori definitiva
a initiativei, dar si la pierderi umane si materiale
însemnate. Optimismul exagerat ori subestimarea capacitatilor adversarului pot fi piedici serioase în atingerea starii de surprindere si, ca urmare, pot crea conditii pentru pierderea confruntarii. Estimarea realista a acestor factori ai
confruntarii trebuie sa includa concomitent si
capacitatea adversarului de a face fata actiunilor
proprii, de a nu întoarce cursul actiunilor în favoarea sa ori de a nu prelua initiativa în actiunile
de lupta, ceea ce ar putea duce la o mare surpriza pentru fortele proprii, respectiv la realizarea
surprinderii strategice asupra propriilor forte.
Surprinderea politică și/sau diplomatică
este definita de schimbarea neasteptata a atitudinii tarilor aliate ori adversare cu efecte majore
asupra raportului de forte. Aceasta realiniere
neasteptata poate avea loc oricand, fie în timp de
pace fie în timp de razboi, dar se remarca cel mai
mult daca se petrece în timpul confruntarii,
deoarece are efecte imediate. Cea mai mare
semnificatie are însa surprinderea politica ori
diplomatica ce are loc la începutul conflictului,
aceasta situatie fiind cel mai des întalnita. Ştudiul CŞIŞ mentionat mai sus aduce în atentie unele
situatii din istoria aliantelor moderne în care
surprinderea politica si diplomatica a avut efecte
majore. Cea mai interesanta situatie de acest gen
a fost modul cum Germania nazista a atacat fortele Uniunii Şovietice dupa ce o întelegere dintre
aceste doua tari - Pactul Ribbentrop - Molotov socase o lume întreaga si avea deja efecte dupa
23 august 1939, cand Germania invadase Polonia, iar Uniunea Şovietica ocupase statele baltice
si parti din Polonia si Romania. Şi totusi, în aceste conditii, în 1941, în ciuda numeroaselor avertizari, Ştalin a refuzat sa creada ca Hitler va ataca
fortele sovietice, ceea ce a dus la o slaba reactie a
fortelor sovietice si la pierderea unei parti însemnate a teritoriului sovietic, trupele germane
ajungand usor si repede la portile Moscovei unde, cu eforturi si pierderi uriase pentru URŞŞ, au
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fost finalmente oprite si, ulterior respinse spre
est. Şurprinderea diplomatica semnificativa aparuta ca urmare a iesirii Romaniei din alianta cu
Germania si întoarcerea armelor împotriva acesteia a avut efecte uriase pentru evolutia actiunilor militare dupa 23 august 1944 si pentru înfrangerea definitiva a Germaniei hitleriste. Cu
toate ca semnificatia acestui act de mare curaj
din partea Romaniei a fost diminuata pe timpul
tratativelor de pace dupa terminarea actiunilor
militare, istoria omenirii va pastra la loc de cinste aceasta mutare surprinzatoare din timpul
celui de al doilea razboi mondial.
De asemenea, se cunosc multe alte cazuri de
surprindere politica si diplomatica chiar în istoria mai recenta a lumii. Ştudiul CŞIŞ arata, în
acest sens, situatia din timpul razboiului rece
cand Franta a iesit din comandamentele NATO
(1966), sau în cazul fostului Tratat de la Varsovia, cand implicarea Poloniei ori a Cehiei în actiunile aliantei nu era sigura. Şituatii de incertitudine au aparut si în cazul mai recentelor conflicte regionale, cand Franta a refuzat sa participe la
constituirea fortei internationale destinate atacarii Irakului, în 2003, si cand Turcia a refuzat în
ultimul moment sa permita accesul fortelor ŞUA.
Desi componenta militara a acestor confruntari
este cea mai afectata prin schimbarea surprinzatoare a raportului de forte, asemenea schimbari
rapide de obicei nu sunt luate anterior în calcul
de planificatorii militari, însa analiza si calculele
trebuie refacute dupa aparitia lor pentru a evita
posibile efecte ale surprinderii.
Şurprinderea politica ori diplomatica este legata direct de realismul politicienilor si de propriile interese ale acestora. Unii specialisti realisti arata ca mediul intern al statelor este determinat de interesul pentru securitate si putere, ca
idealismul nu are un rol important iar structura
interna a statului are o redusa relevanta pentru
mediul international. De asemenea, acestia sustin ca aliantele sunt „mariaje de convenienta“
temporare, ca acestea actioneaza întotdeauna în
spiritul propriilor interese pe care nu le subordoneaza intereselor altor state. Desigur ca se cunosc aliante de lunga durata, cum este cazul NATO, ai caror membri s-au dovedit realisti si siguri
pe alegerea facuta la includerea în alianta, pe de
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o parte, dar mentionam si valorile fundamentale, seriozitatea si profunzimea membrilor aliantelor de lunga durata, realismul prevederilor
tratatului ce sta la baza lor, puterea si capacitatile combative ale aliatilor si aliantei, pe de alta
parte.
Intrand în intimitatea surprinderii politice si
diplomatice, autorii studiului CŞIŞ constata ca
daca surprinderea diplomatica apare în relatiile
externe ale unei natiuni, surprinderea politica
apare în relatiile interne ale acesteia. Uneori,
este evident ca anumite fracturi din politica interna pot sta la baza începutului unui conflict,
prin alinierea diplomatica pe care o poate face
partea politica ajunsa la putere. De aici poate
aparea surprinderea, cu efecte serioase pentru
societatea victima a fracturii politice interne,
societate expusa la riscuri interne si implicit externe. Partea ajunsa în opozitie poate declansa
miscari politice interne anti razboi, ceea ce va
expune din nou la riscuri majore societatea respectiva.
In contextul conflictelor dintre marile puteri,
sunt cunoscute vulnerabilitatile ce pot apare
pentru tarile implicate în aliantele cu marile puteri. De exemplu, Ştatele Unite trebuie sa aiba
aliati în toate regiunile unde are interese de aparat dar distantele mari fata de teritoriul american o obliga sa disloce însemnate cantitati de
armamente, munitii si materiale logistice în
apropierea regiunilor de interes, în care scop
are aliati în aceste regiuni. La randul lor, aceste
tari aliate devin vulnerabile în fata 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 poate fi epuizata simplu, fiind necesara o analiza la
fel de complexa si ampla precum este problematica respectiva. Cu multe componente, surprinderea în cazul confruntarilor dintre marile puteri reprezinta una din temele conflictelor moderne, de cele mai multe ori apărute și stinse
prin surprindere. Multe din evenimentele
din ultimele decenii care au schimbat harta lumii au avut aceasta soarta. Numim aici exemplul
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Uniunii Şovietice, stat urias întins pe doua continente si pana la oceanul arctic de nord, care a
marcat istoria secolului XX si ale caror urme si
mai ales urmari înca se manifesta evident în zilele noastre. Desi au existat semne incipiente ale
fenomenului, disparitia URSS de pe harta lumii a
avut loc prin surprindere, rapid și fără prea
multe complicații, dovadă că acest stat a fost
creat în mod artificial de cei dornici de putere
fara limite. Complicatiile existentei URŞŞ se
mentin si, probabil, se vor mentine multi ani dupa disparitia sa din istorie, dar complexitatea
fenomenelor ce însotesc surprinderea acestei
disparitii arata complexitatea existentei acestui
stat. Desigur ca Uniunea Şovietica nu a disparut
ca urmare a unei confruntari armate dintre mari
puteri, dar s-a petrecut asa pentru ca existau numeroase stari conflictuale interne si externe,
atat între tarile componente ale fostului imperiu
sovietic cat si între acest imperiu si restul lumii.
Lupta dintre interesele Uniunii Şovietice si interesele altor mari puteri din lume a dus, prin diferite modalitati, la disparitia ei surprinzatoare.
În concluzie, putem afirma că surprinderea
este un fenomen complex ce caracterizează confruntarea armată, în special dintre marile puteri
dar nu este exclus să fie întâlnită şi în orice conflict, regional ori global, la nivel strategic, operaţional ori tactic, dar şi în domeniul doctrinelor,
tacticilor şi procedeelor folosite, precum şi în domeniul tehnologic şi politic ori diplomatic. Credem 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 modalităţile 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 care nu îl întelegi. Pentru IA, datele sunt critice,
pentru ca pe baza lor învata. Din aceasta cauza,
"Un viitor al sistemelor fără
date corupte care pot fi induse de catre adversar,
oameni, în aproape toate aspectele vieţii noastre, este in- pot fi fatale.
pentru el."

evitabil. Nu va dispărea, aşa
încât trebuie să ne pregătim

Gr.bg. Frank Kelly, secretar adjunct pentru sisteme autonome al Marinei ŞUA
Inteligenta Artificiala (IA), treapta superioara a
Tehnologiei Informatiei (IT) si urmatorul pas
evolutiv, este un instrument activ din ce în ce
mai important si în curand varful de lance al
schimbarii ordinii mondiale, la care asistam si la
care luam parte. Asa ca nu este deloc de mirare
ca statele sunt extrem de interesate si investesc
puternic în acest domeniu, într-o cursa a avansului informational. Asta pana la momentul Şingularitatii Tehnologice (de care omenirii se pare ca
nu îi pasa si de care de fapt nici nu are scapare),
cand speciei îi va fi luata stafeta.
Aplicatiile Inteligentei Artificiale în domeniul
militar vizeaza: înlocuirea
software-ului
"înghetat", astfel încat nu va mai fi nevoie ca
acesta sa fie upgradat sau înlocuit periodic; utilizarea sa în sistemele de pregatire (de exemplu,
jucand rolul unui adversar impredictibil si adaptabil); întelegerea fotografiilor si imaginilor; recunoasterea faciala; realitatea augmentata; procesarea limbajului natural, pentru comunicarea
verbala cu oamenii; rezolvarea problemelor logistice; sprijinul în jocurile de razboi; automatizarea luptelor prin operatii mixte om – IA; accelerarea dezvoltarii si optimizarii armamentelor;
identificarea tintelor si decelarea lor de noncombatanti.
Dificultatile implementarii IA în domeniul militar se datoreaza faptului ca procesul militar actual de verificare si validare este bazat pe software "înghetat" si nu pe IA care învata. Este extrem de dificil sa ai încredere într-un sistem pe
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Daca în urma cu 10 ani, ŞUA era de departe liderul mondial în acest domeniu, în urma cu 3-5
ani, balanta a început sa se încline spre China.
ŞUA este înca în frunte, dar decalajul se estompeaza cu fiecare zi care trece. Inca înainte de
2013, în China se publicau mai multe documente
decat în ŞUA referitoare la tehnologia de învatare profunda prin intermediul Retelelor Neurale Artificiale, software-ul modelat conform
structurii neuronale a cortexului cerebral al mamiferelor, care permite Inteligentei Artificiale sa
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Canada
India
Hong Kong
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23%
10%
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2%
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10%
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Modificare
-7%
13%
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-3%
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-1%
-2%
-2%
-2%
0%
0%

avanseze independent, pentru ca sofware-ul
poate învata si gandi singur.
O idee despre situatia momentului de fata si
despre dinamica, ne-o da analiza ponderii de documente prezentate de catre cercetatorii IA la
conferinta Asociatiei pentru Avansul Inteligentei
Artificiale din anul 2017.
Obiectivul urmarit de China, considerat de importanta strategica cheie pentru urmatorii 10
ani si dat publicitatii în luna iulie a anului trecut
sub forma unui plan de 28 de pagini, este clar: sa
devina pana în anul 2025 principala forta dez-
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voltatoare a IA. Beijing-ul estimeaza ca industria
sa IT se va ridica la 24 miliarde UŞD pana în
2020 si la 63 miliarde UŞD pana în 2025. Deja în
luna ianuarie, China a anuntat ca intentioneaza
sa investeasca 2 miliarde de UŞD pentru a construi în vestul Beijing-ului un parc pentru dezvoltarea IA care va gazdui pana la 400 de întreprinderi si care îi vor aduce un venit anual de
7.895 miliarde UŞD. O provincie chineza s-a angajat sa investeasca 5 miliarde UŞD în IA.

computing,
utilizare
comerciala),
Apple
(recunoasterea vocii si a imaginilor), Facebook
(recunoasterea imaginilor), Uber (masini autonome) WallMart (comercial), Amazon (cloud
computing, comercial), OpenAI (cercetare si robotica), Microsoft (recunoasterea imaginilor si a
vocii), IBM (Watson si calculul cuantic), Nvidia
(producerea de procesoare, cloud computing,
masini autonome), Twilio (software de cloud),
Micron Technology (crearea de procesoare), InIn planul de care vorbeam, chinezii au cerut tel (cloud computing, diagnosticarea medicala
firmelor private, celor apartinand statului si ce- imagistica, detectarea fraudelor).
lor din domeniul apararii sa coopereze pentru a Temandu-se de ofensiva chinezilor în domeniul
atinge obiectivul national privitor la IA. Foarte IA, presedintele Donald Trump a blocat pe 12
important, China atrage profesionisti de top în martie a.c. achizitionarea (în valoare de 105 midomeniu. Un mare semnal de alarma l-a consti- liarde UŞD) de catre producatorul de procesoare
tuit plecarea vicepresedintelui executiv global al Broadcom, cu sediul în Şingapore, a gigantului
Microsoft, chinezul Qi Lu, la gigantul chinez Bai- americam Qualcomm, care actioneaza în domedu. Pe langa pozitia pe care a avut-o la compania niul telecomunicatiilor fara fir, justificand ca
americana, Lu detine si peste 40 de patente în preluarea "ameninta sa compromita securitatea
domeniul IA. Inaintea lui Lu, un alt chinez a ple- naţională a Statelor Unite". Preluarea ar permite
cat în 2014 tot de la Microsoft, unde era vice- gigantului chinez Huawei sa preia conducerea
presedinte corporatist, si tot la Baidu a mers, industriei globale 5G.
unde este acum presedintele pe probleme de Pentru campul de lupta, Pentagonul a lansat în
tehnologie, afaceri emergente si operatii de afaaprilie 2017 Proiectul Maven, a carui integrare a
ceri globale.
început deja în toamna, împotriva IŞIŞ. Şcopul
In acest moment, chinezii utilizeaza Inteligenta
Artificiala pentru cumparaturile online (inclusiv
utilizarea recunoasterii faciale în acest scop),
cloud-uri si calculul cuantic, diagnoza medicala,
recunoasterea faciala, automobile autonome,
traduceri, drone, urmarirea livrarilor globale,
imagistica si analiza satelitara. Ca un exemplu al
eficientei utilizarii de catre chinezi a IA, recunoasterea faciala folosita pe timpul migratiei
populatiei cauzata de Noul An Lunar a condus la
arestarea a 6 evadati si a mai mult de doua duzini de alti infractori care utilizau identitati false.
ŞUA îsi concentreaza eforturile în domeniul IA
pe problemele de aparare nationala, desi companiile private îsi vad de treburile lor comerciale. Dar ale caror sisteme de IA vor fi folosite de
stat si în domeniul militar, bineînteles. Ea se regaseste la: Departamentul Apararii (cautarea în
filmarile facute de drone), FBI (cautarea amprentelor în baza de date), CIA (analize predictive), Google/Alphabet (masini autonome, cloud

este de a automatiza prin intermediul IA analiza
imaginilor primite de la drone si de a o combina
cu datele primite din orice alte surse de informatii (postarile de pe media sociala, date despre
conditiile meteo, date biofizice primite de la senzorii purtati de soldati, etc), astfel încat sa identifice cu o mare probabilitate si în timp util tintele. In prima saptamana de utilizare, acuratetea
sistemului Maven a crescut de la 60% la 80%!

Rusia este foarte incisiva în folosirea IA pentru
dominarea campului de lupta. "Guvernul a adoptat 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 sistemelor rusesti fara echipaj de la think tank-ul
CNA Corp. "Ministerul Apararii [rus] preia conducerea în acest sens. Înfiinţează centre, stabileşte tot felul de organizaţii în cadrul structurii Ministerului Apărării, în prezent desfăşoară competiţii de Inteligenţă Artificială pentru a proiecta şi
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a dezvolta noi tehnologii şi încurajează complexul pentru aspectele nationale are puternice influmilitar industrial să intensifice şi să dezvolte dife- ente asupra balantei geostrategice.
rite instrumente de Inteligenţă Artificială".
Pentru moment, prim planul dezvoltarii IA este
De cativa ani, Rusia si-a îmbunatatit mult ro- luat de cresterea extrem de rapida a pietei penbotii de lupta. Anul trecut, Concernul Kalashni- tru sisteme autonome, atat aeriene, cat si tereskov a anuntat ca va produce "o serie de produse tre. Aceasta face ca îngradirea autonomiei sistebazate pe reţele neuronale", inclusiv un "modul melor pentru utilizarea în scopuri militare sa nu
de luptă complet automatizat" care va identifica mai fie o optiune, pentru ca tehnologia sectorusi va deschide focul asupra tintelor.
lui comercial va fi mult superioara.
Dar, potrivit unui document transmis de Moscova catre ONU, din punctul sau de vedere este
inadmisibil sa se permita Inteligentei Artificiale
sa fie cea care decide asupra deschiderii focului.
Este laudabila intentia rusilor, dar ramane de
vazut daca în viitor îsi vor mai putea mentine
optiunea.
Rusia a folosit deja IA în scopuri militare pentru
culegerea si analizarea de date si imagini în zona
Marii Negre si în Şiria; pentru identificarea si
evitarea obstacolelor de catre sistemele de lupta
aeriene si terestre autonome; pentru testarea
realizarii de formatii cu diferite sisteme aeriene
nepilotate de oameni.
In aceasta evolutie, nu poate sa nu fie luata în
seama cresterea puterii marilor corporatii. Parghia lor este forta financiara, care este colosala.
Pentru a ne face o imagine, daca la momentul
aselenizarii pe Luna, companiile private jucau
doar rolul de furnizori ai institutiilor statale, în
acest moment ele preiau stafeta si deja depasesc
guvernele. Pe 6 februarie a.c., compania ŞpaceX a
lansat cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy. Aceasta poate transporta în spatiu,
pe o orbita circumterestra joasa, o încarcatura
de 150 tone, în vreme ce racheta Şaturn 5 a NAŞA (care a transportat oamenii pe Luna) avea o
capacitate de doar 135 tone pe orbita circumterestra joasa. Iar planurile companiilor comerciale sunt foarte mari, depasindu-le pe cele agentiilor spatiale. Au în colimator pentru început Luna
si Marte.

Deja în sfera comerciala asistam la o adevarata
cursa pentru dezvoltarea sistemelor autonome,
încurajata puternic de state, asa cum am vazut
mai sus, pentru a putea fi folosita în domeniul
militar. Dezvoltarea de catre militari a sistemelor autonome a fost înceata si graduala în cel mai
bun caz. Ea paleste în comparatie cu progresele
facute de domeniul comercial. Exista o mare disparitate între fondurile pentru cercetare si dezvoltare avute la dispozitie de catre militari si cele ale marilor companii, iar asta are efect asupra
tipurilor si calitatii sistemelor autonome pe care
militarii le implementeaza în armamentele si
echipamentele lor.

Pentru ca, companiile au mult mai multi bani si
ofera salarii mult mai mari în comparatie cu militarii, specialistii în robotica, atat de importanti
pentru aparare si spatiu, migreaza catre sectoarele comerciale ale automobilelor autonome sau
informaticii si comunicatiilor. Marea parte din
progresul IA s-a datorat în ultimii 5 ani marilor
companii americane, cum ar fi Google, Microsoft,
Amazon si Facebook. Dar, asa cum spuneam,
deoarece pentru ele castigul primeaza, nu considerentele geostrategice, transfera deja o mare
parte din segmentele critice ale cercetarii catre
alte locatii din alte state, cum ar fi Toronto, Londra, Paris, Berlin Dresda, Tubingen (Germania),
Aachen si Beijing.

Interesele geostrategice ale statelor, goana dupa profit a companiilor, concurenta de înteles a
oamenilor de a avea cele mai bune dispozitive
Nu trebuie scapat nici un moment din vedere ca electronice si softuri, impulsioneaza Inteligenta
Artificiala, fara sa tina cineva cont de consecinte,
pentru companiile private, mai
chiar daca ele sunt bine prezenpresus de orice primeaza
tate. Chiar are omenirea sadita în
castigul financiar. Nici nu ar
gene samanta autodistrugerii? Şe
putea fi altfel, în actuala globapare ca da.
lizare. Dar, lipsa lor de interes
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Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

La 28 iunie 2017, la santierul naval din Şhanghai - Şhanghai Jiangnan, s-a desfasurat ceremonia de lansare la apa, a primului distrugator, din
noua linie de distrugatoare chineze, Tip 055,
acestea fiind unele dintre cele mai mari nave de
suprafata construite în Asia, dupa al doilea razboi mondial. Destinatia lor fiind aceea de protectie si aparare antiaeriana a flotei chineze, în
acest scop poate duce actiuni de lupta împotriva
navelor de suprafata, a submarinelor, a navelor
aeriene, a rachetelor, razboi electronic, patrulare, escorta si supraveghere de durata mare sau
cu raza mare de actiune. Nava va intra în serviciu în acest an (2018).
Tip 055 este un distrugator purtator de rachete
ghidate, din clasa de 10.000 de tone, corpul sau
avand un design stealth, are un singur catarg
integrat, suprastructura eleganta, care produc
semnaturi radar si infrarosu reduse. Are o punte
pentru elicoptere de tipul Harbin Z-9 sau Changhe Z-18, hangarul sau poate primi doua elicoptere.
Desi pastreza structura generala a distrugatorului Tip 052D, este mai mare, are o lungime de
180 m, latime de 20 m si pescajul de 6,60 m,
poate deplasa o încarcatura totala de 13.000 tone.

Tip 055 dispune de doua retele, pentru rachete
cu lansare verticala (VLŞ), cu cate 64 de celule
(unul în fata si unul în spate - 128 de celule de
lansare), care transporta rachete de croaziera
anti-nava, YJ-100, rachete
anti-submarin si rachete
anti-aeriene. Pentru lupta
anti-submarin, nava este dotata cu sonar remorcat, cu
adancime variabila si veste
anti-torpila remorcate. Pe
puntea principala, este montat într-o turela, un tun H/PJ
-38, calibru 130 mm, iar
pentru lupta cu avioanele,
elicopterele, ambarcatiunile
mici, tinte de coasta, mine
plutitoare sau rachete antinava dispune de un sitem
CIWŞ (Close-in Weapon Şystem), care are 11
tevi, calibru 30 mm, capabile sa doboare tinte
aeriene care zboara cu o viteza de pana la 4
Mach, avand o cadenta de tradere de 10.000 lovituri / minut, fiind eficace pana la o distanta de
3.500m împotriva aeronavelor si de 2.500 m împotriva rachetelor anti-nava.
Distrugatorul mai dispune de 2 lansatoare triple de torpile si poate instala, la nevoie, înca doua sisteme CIWŞ.
Şistemele de lupta electonica si pentru masuri
active/pasive includ lansatoare de momeala tip
726-4, pentru masuri electronice de sustinere
(EŞM) si de contramasuri electronice (ECM).
Dispune de patru radare enorme AEŞA, de tip
346B care asigura o acoperire de 360 de grade,
cu bataie de 500-600 km, iar catargul cuprinde
echipamente inteligente, contramasuri electronice si sistem de control a focului.
Propulsia distrugatorului este tip turbina cu
gaz, are patru turbine integrate, care an greneaza doua elice, fiecare turbina are o putere maxima de 28 MW. Vieza maxima este de 30 km/h,
iar la viteza de croaziera de 18 km/h, o autonomie de 5.000 nmi.
Prezentat de Cornel VAIDA
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scop! Liderul rus a amintit si de o noua racheta
RŞ-26 Avangard, care este o racheta intercontinentala, care atinge o viteza de 20 mach
si despre care Vladimir Putin a spus ca
”se îndreapa spre tinta sa ca un meteorit”, de asemenea a fost testata o noua
racheta balistica RŞ-28 Bica, cu o bataie
si cu un numar de focoase mai mare decat ceea ce era denumit în 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 greutate în jur de 100 de tone, o bataie operationala de 10.000 de kilometri, viteza
de 20,7 mach (24.910 km/h), are o lungime de 36,30 m si un diametru de 3,00 m,
lansare se face din siloz, este purtatoare
de focoase de diferite tipuri si randamente -10-24 focoase (10 focoase grele, 15
mai usoare sau 24 sonice tip Yu-71 sau
Yu-74), dar si o combinatie, focoase si
contra masuri destinate pentru a învinge
sistemele anti-racheta ale inamicului. Perioada de impuls este destul de mica pentru a nu fi sesizata de satelitii cu senzori
în infrarosu, se presupune ca poate urma o traDe fapt acesta racheta este o racheta de croazi- iectorie peste Polul Şud, ocolind complet orice
era cu combustibil nuclear, tehnologia si experi- sistem de aparare anti-racheta al ŞUA.
mentele pentru acest tip de rachete, au avut loc
în anii ‘60, cand a si functionat. Este de înteles ca RŞ-28 Bica poate deveni operationala în anul
acesta tehnologie a devenit mai accesibila, iar 2020, primul test de ejectare, reusit, s-a desideea rachetelor intercontinentale cu raza lunga fasurat la sfarsitul lunii decembrie 2017, prima
lansare a unei asemenea rachete este planificata
de actiune a reînviat în Rusia.
în acest an. Despre acesta racheta, în anul 2007,
In cuvantul sau, privind starea natiunii, Vladi- în mod deliberat, a avut loc o scurgere de informir Putin, învinuieste Occidentul si NATO de în- matii catre Vest.
cercarea acestora de a înconjura Rusia si ca raspuns au testat noi “arme strategice nucleare”: o Decizia privind dezvoltarea acestei rachete s-a
racheta de croaziera nucleara (care a fost testata luat în perioada 2009-2011, dupa deteriorarea
toamna trecuta), de mare viteza, cu bataie neli- relatiilor dintre Rusia si Occident, au existat si
mitata, capabila sa penetreze orice aparare anti- controverse datorate combustibilului lichid foloracheta, o drona subacvatica de mare viteza, in- sit, carburantul lichid este considerat depasit.
tercontinentala, capabila sa transporte un focos Productia de serie, a rachetei Bica se va realiza,
nuclear, adancimea mare si viteza de operare îl probabil, la fabrica Krasmash din orasul siberian
fac imun la interceptare, aceste “arme strategice” Krasnoyarsk.
nu au înca un nume si s-a sugerat ca Ministerul
Prezentată de Cornel VAIDA
Apararii sa initieze un concurs national, în acest
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Apariţii editoriale, studii, materiale noi

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 si autoare din Turcia, precum si comentator politic. A
fost editorialista pentru Milliyet (2000-2009) si
Haberturk (2009-2012, prezentatoare la Haberturk TV (2010-2011), dar a fost concediata din
cauza unor articole critice la adresa guvernului
turc. Articolele sale au fost preluate si în presa
internationala, în publicatii precum The Guardian si Le Monde Diplomatique. Volumele sale:
Deep Mountain: Across the Turkish-Armenian
Divide (2010) si The Time of Mute Şwans
(2017) au fost publicate si în limba engleza. In
anul 2008 a primit premiul Ayse Zarakolu pentru Libertatea de Gandire, din partea Asociatiei
pentru drepturile omului.

(alevita) ori au gasit modalitati de întelegere cu
sustinatorii romani si o parte a kurzilor. Cei care
nu au devenit docili au fost numiti teroristi.
Putini au înteles ca tara era împinsa tot mai
mult spre conservatorism, iar anumite legi împotriva terorismului, spre o societate tot mai
obedienta, iar prin modificarile facute Constitutiei, AKP-ul si-a asigurat controlul implementarii legilor, prin eliminarea unor atributii ale
mecanismelor politice si juridice.
Cartea este scrisa înainte de 15 iulie 2016, cand
a existat o tentativa de lovitura de stat, pe fondul
tendintelor autoritariste ale Administratiei Recep Erdogan, ce a fost criticata pentru încalcari
ale libertatilor civice. Tentativa de lovitura de
stat militara a esuat, dar s-a soldat cu aproape
265 de morti si aproximativ 50.000 de persoane
au fost suspendate din functii sau arestate, existand în continuare o puternica îngrijorare în legatura cu stabilitatea sistemului constitutional
turc.

Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) a reinventat o noua retorica, pusa în sloganul: “Acesta e
noua Turcie, o democratie avansata”, care a înlocuit, peste tot, pe aceea lansata de Ataturk: “Asta
e Turcia”, iar a te opune partidului este la fel de
periculos cu a fi împotriva conceptului “mareata
Turcie”.

Prezentată de Cornel VAIDA

Venirea la putere a AKP, a fost laudata în ŞUA
si Europa afirmandu-se ca “democratia a ajuns,
în sfarsit, în Turcia”, acest partid fiind considerat
mariajul perfect între Islamul moderat si democratie si un model convingator pentru lumea
araba.
Ş-a observat imediat ca nu este asa, armata a
fost îndepartata din viata politica, prin ample
procese politice, în care a fost încalcata legea, au
fost condamnati si politicieni si ziaristi, acuzati
ca fac parte din organizatii clandestine care pregatesc lovituri de stat.
Miscarea politica si sociala a AKP, a “initiat”
anularea unor tabuuri politice ale Turcie, initiativa kurda, initiativa intelectuala, initiativa alevita, initiativa romaneasca, au constituit, au devenit tinte ale guvernului, cu unele colaborand
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STASILAND

Ştasi despre colegi si prieteni. (...) In cei patruzeci de ani cat a existat, asa numita “Firma” a gePovești din spatele zidului Berlinului
nerat echivalentul cantitativ al tuturor arhivelor
Autoare: Anna FUNDER
din istoria germana, începand cu Evul Mediu.
Asezate unul langa altul, în picioare, dosarele
Editura: Litera, București, 2017
deschise de Ştasi propriilor concetateni ar forma
Anna Funder s-a nascut la Melbourne, în 1966. un sir lung de 180 de kilometri.”
A lucrat ca avocat specializat în drept international si ca producator de radio si televiziune. In Faptele descrise sunt cutremuratoare cu copii
1996-1997 a beneficiat de o bursa de rezidenta despartiti de parinti, oameni disparuti în subteca scriitor la Australia Centre din Potsdam (a re- ranele Ştasi, angajati care traiesc la fel de bine si
venit apoi în anul 2000). Ştasiland este prima dupa 1990 etc.
lucrare a Annei Funder si a fost publicata în 23 O capodopera. Lirica, amara, amuzanta si trista,
de tari. Cartea a fost nominalizata pentru nume- scrierea sa le permite multor martori sa se eliberoase premii literare în Australia si în Marea Bri- reze a doua oara de povara trecutului, – The Obtanie, incluzand Age Book of the Year Award, Qu- server .
eensland Premier’s Literary Awards, Guardian
First Book Award, Index Freedom of Expression O carte fascinanta... Nu ma pot gandi la o introducere mai buna în realitatea brutala a represiuAwards si W.H. Heinemann Award. In iunie
2004, a primit Premiul Şamuel Johnson din par- nii din Germania de Est. – The Şunday Telegraph.
tea BBC Four. Anna Funder este si autoarea unui
Prezentată de Cornel VAIDA
roman, All That I Am. Locuieste în Şydney, cu sotul si copilul lor.
Metoda de realizare a cartii a constat în punerea în pagina a unor marturii facute de oameni
care au vrut sa vorbeasca despre acele timpuri,
sunt oameni care-si marturisec destul de greu
modul cum au supravietuit în comunism, fie au
ajuns în Vest sau au fost prinsi, fie au fost folositi ca momeli pentru capturarea unor vestgermani.
In spatele dictaturii din Republica Democrata
Germana (RDG), era ŞTAŞI ( Ştaatssicherheit Şecuritatea Ştatului), care controla fiecare aspect al vietii oamenilor, interviurile au vizat
atat persoanele persecutate de acesta agentie de
securitate, pentru ca au încercat sa evadeze spre
Berlinul Occidental, cat si pe cei care au încercat
sa lupte din interior, dar si fosti membri Ştasi.
La pag. 20-21 a cartii, autoarea scrie: “ Ştasi era
o armata interna, prin care guvernul tinea totul
sub control. Treaba ei era sa stie totul despre
toata lumea, folosind orice mijloace pe care le
avea la dispozitie. (...) Era o birocratie metastazica în toata societatea est-germana: pe fata sau
pe ascuns, în fiecare scoala, în fiecare fabrica, în
fiecare bloc de locuinte, în fiecare carciuma,
exista cineva care le dadea informatii celor de la
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