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Prima întâlnire la cel mai înalt nivel SUA - Coreea de Nord 

 

Corneliu PIVARIU 

  La 12 iunie 2018, pres edintele Donald Trump a avut prima î nta lnire, caracterizata  
de cei mai mult i analis ti drept istorica , cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Şcurta 
declarat ie comuna  (î n patru puncte), semnata  de cei doi s efi de stat î n aceeas i zi 
ment ioneaza , la punctul trei,  angajamentul Republicii Populare Democrate Coree-
ne (DPRK) sa  act ioneze pentru “denuclearizarea totală a Peninsulei Coreene”. Aceas-

ta vine  î n continuarea Declarat iei de la Panmunjom semnata  la 27 aprilie 2018. I n acelas i timp, 
pres edintele Donald Trump a declarat, oarecum neas teptat, ca  a suspendat exercit iile militare co-
mune cu Coreea de Şud. 

  Documentul semnat ment ioneaza  acordul celor doua  t a ri pentru o act iune comuna  î n vederea 
realiza rii unei pa ci trainice î n Peninsula Coreeana , pentru edificarea unor noi relat ii î ntre  ŞUA s i 
DPRK, precum s i recuperarea prizonierilor sau ra ma s it ele acestora s i repatrierea imediata  a celor 
deja identificat i. Cele doua  pa rt i se angajeaza   sa  continue negocierile î n vederea î ndeplinirii aces-
tor prevederi. 

  Momentul acestei î nt elegeri a fost bine ales, probabil Coreea de Nord mai avea put in timp pa na  la 
testarea cu succes a unei rachete balistice intercontinentale (ceea ce î nsemna depa s irea liniei ros ii 
trasate de Washington), care ar  fi putut atinge teritoriul continental al ŞUA. Astfel ca  nu s-a ajuns 
la acest stadiu, care ar fi putut î nsemna intrarea ŞUA î ntr-un ra zboi, cu sigurant a  costisitor, s i cu 
consecint e greu previzibile.  

  Convenirea de ca tre cele doua  pa rt i a denucleariza rii Peninsulei Coreene, este o prevedere oare-
cum debalansata , cu sigurant a  î n avantajul ŞUA. Coreea de Nord nu dispune de mijloacele pentru a 
verifica o asemenea promisiune, î n timp ce ŞUA poate impune respectarea promisiunilor nord-
coreene prin inspect ii. Mai mult, arsenalul nuclear american se afla  î n principal pe nave, submari-
ne s i avioane, us or de concentrat î n zona , des i este improbabil ca ŞUA sa  foloseasca  vreodata  o ar-
ma  nucleara  î mpotriva Coreei de Nord. De acelas i lucru este cons tienta  s i partea nord-coreeana , 
care, î n cel mai pragmatic mod dores te o reducere a fort elor americane din Coreea de Şud s i pro-
babil din Japonia. Un prim gest a fost fa cut de pres edintele Trump care a declarat: “Vom opri exer-
ciţiile militare comune (cu Coreea de Sud n.n.) , care costă foarte mult”.  

  I n ceea ce prives te ridicarea sanct iunilor î mpotriva Coreei de Nord pres edintele Trump a sublini-
at ca  acestea vor ra ma ne î n vigoare pa na  ca nd armele nucleare nord-coreene nu vor mai constitui 
un factor de amenint are. Fapt subliniat de ca teva ori s i de secretarul de stat Mike Pompeo î n zilele 
urma toare. 

  I n ŞUA, puternica opozit ie a pres edintelui Trump, a ca utat sa  minimalizeze s i sa  ga seasca  
(inventeze) puncte slabe ale  acestei î nta lniri istorice. I n fapt aceasta depa s es te cu mult zona Pe-
ninsulei Coreene s i problematica elimina rii armelor nucleare din arsenalul militar al Coreei de 
Nord.  Considera m ca  pres edintele Trump a fa cut, cu aceasta  ocazie, o bres a  strategica  î n relat iile 
Federat iei Ruse s i Chinei cu regimul nord-coreean (vezi s i declarat iile anterioare î nta lnirii fa cute 
de ministrul rus de externe Şergei Lavrov care a oferit bunele oficii ale Moscovei, scrisoarea ca tre 
Vladimir Putin a liderului nord-coreean dupa  î nta lnirea cu Donald Trump), care gestionata  cu ma -
iestrie strategica  poate conduce la o s i mai buna  pozit ionare a Washingtonului î n Asia s i pe plan 
global.  

  Astfel ca , î n continuare, diplomat ia s i serviciile de informat ii vor avea roluri s i mai importante î n 
negocierile viitoare, verificarea etapelor de denuclearizare, a evolut iilor relat iilor bi s i multilatera-
le, etape care abia î ncep odata  cu semnarea Declarat iei Comune la 12 iunie 2018. 

EDITORIAL 

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

Marii juca tori de putere 
ai lumii (î mpreuna  cu 

brokerii lor specializat i) se muta  rapid î ntr-o alta  
cale, acolo unde sa  nu se mai î mpiedice de tot i 
sa ra ntocii s i sa  nu mai trebuiasca  sa  joace prea 
multe ore pe zi piesa democrat iei suverane.  

Fiecare dintre ei vrea, ca t mai repede 
posibil, sa  vada  cum piat a de putere de 
acum, ajunsa  aleatorie, plina  de nou-
venit i arivis ti, nes colit i s i handicapat i 
de o lipsa unei minime prega tiri pentru 
guvernare, a devenit o primejdie reala  
tocmai pentru ca  este complet imprevi-
zibila  s i, ca atare, poate genera conflicte 
care, cumulate, pot duce la o catastrofa . 

Drept care, î n disperare reala  de cauza , 
pentru a evita intrarea î n haos, liderii 
super-puterilor au ales sa  se î ntoarca  la 
ideologiile care au consacrat puterea t a rilor lor 
î n cel mai favorabil moment al istoriilor lor 
nat ionale, cele pe baza ca rora t a rile respective s-
au dezvoltat î n imperii, au acumulat boga t ii 
urias e s i, mult timp, s i-au asigurat relat ii cliente-
lare ce le-au permis sa  exercite o autoritate de 
necontestat asupra unei largi pa rt i a lumii. Lucru 
nu foarte us or de fa cut deoarece fenomenul 
„mort ii ideologiilor“ a fost profund la nivelul î n-
tregii lumi s i a î ndepa rtat î n progresie constanta  
opiniile publice de clasa politica .  

Şe revine, spectaculos s i ferm, la acele doctrine 
care garanteaza  un exercit iu total, aproape dis-
cret ionar al puterii, bazate, toate, pe personalita-
tea debordanta , unica  (î n bine sau î n ra u, nu con-
teaza ) a liderului care, î nca  de la î nceput, se pre-
zinta  audient ei nat ionale s i internat ionale drept 
un conduca tor de tip mesianic. El este absolut 
convins de acest lucru, iar puterea personalita t ii 
sale s i capacitatea sa inerenta  de convingere, fac 
sa  se nasca  (sau sa  renasca ) sentimentul mesia-
nic î n mintea s i sufletul audient ei. 

 I n cazul ŞUA, „voint a mesianica “ s-a exprimat 
prin Doctrina Monroe, singura care, î n mod ex-
plicit, s-a bazat pe principiul denumit atunci 
„America americanilor!“ s i pe care ideologii lui 
Donald Trump au reformulat-o azi î n sloganul 
„We will make America Great Again“.  

Donald Trump este valoarea suprema  produsa  

de acest mesianism foarte ofensiv s i care, î n ulti-
ma  instant a , explica  toate act iunile sale din acest 
moment, devenite decizii de politica  interna  s i 
externa  ale ŞUA.  

Şa  remintim principiile Doctrinei Monroe, cea 
care poarta  numele celui care a enunt at-o pe 2 
decembrie 1823: James Monroe, cel de-al cinci-
lea pres edinte al ŞUA (doua  mandate, î ntre 1817
-1825). Ce a spus el atunci - esent ial pentru î n-
treaga devenire ulterioara  a Americii - î n alo-
cut iunea î n fat a Congresului, trebuie citit azi cu 
mare atent ie, ga sind similitudini cel put in tulbu-
ra toare cu tema de actualitate de acum, cu posi-
bila falie profunda  î n relat iile trans-atlantice.  

1. SUA au recunoscut cu un an înainte indepen-
denţa noii lor republici latino-americane şi, în 
consecinţă, America de Nord şi America de Sud nu 
mai sunt deschise colonizării europene.  

2. Din acel moment, SUA consideră orice inter-
venţie europeană în afacerile interne ale conti-
nentului american drept o ameninţare la adresa 

Actualitatea geostrategică mondială 
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securităţii lor şi a păcii.  

3. În schimb, SUA nu vor interveni niciodată în 
problemele europene.  

O ridicare, consolidare a puterii americane va -
zuta  ca posibila  numai prin desprinderea de ori-
ce contact cu Europa. Chestiune vitala  î nca  de la 
î nceput, ca ci acesta este motivul care l-a fa cut pe 
pres edintele Thomas Jeffreson sa  fie primul care, 
prefigura nd Doctrina Monroe, sa  doreasca  limi-
tarea intervent iei politicii americane pe Vechiul 
Continent. Formula nd doctrina „non-angaja rii“:  

„Am considerat întotdeauna drept fundamental 
pentru SUA să nu ia niciodată parte la certurile 
europene. Interesele lor politice sunt în întregime 
diferite de ale noastre. Geloziile lor mutuale, echi-
librul lor de putere, alianţele lor complicate, prin-
cipiile şi formele lor de guvernare, toate ne sunt 
străine. Este vorba despre naţiuni condamnate la 
un război etern. Toate energiile lor sunt destinate 
distrugerii rezultatelor muncii, a proprietăţii şi 
vieţii popoarelor lor“ (Thomas Jeffreson, 1823).  

Şigur ca , o perioada  lunga  de timp, ŞUA au 
adoptat apoi o alta  pozit ie, ies ind din izolat io-
nism s i intervenind decisiv de doua  ori î n Euro-
pa s i salva nd-o decisiv de la disparit ie.  

Acesta este filonul ideologic reî nviat de Donald 
Trump care vrea acum sa  reus easca  î ndeplinirea 
t elului pe care-l considera  menirea sa fundamen-
tala , adica  de a restabili temeliile economice sa -
na toase pentru America. Indiferent daca , dau sau 
nu, asta ar putea î nsemna daune serioase î n re-
lat iile cu Europa, precum cele care se profileaza  

acum la orizont. N-are niciun fel de important a , 
asta î nseamna  esent a demersului sa u mesianic. 
Daca  demersul sa u va fi un succes, numele sa u 
va ra ma ne asociat î n istorie cu ridicarea puterii 
ŞUA pe piedestalul din trecut.  

Excert iu similar de putere cu cel î ncercat s i pa -
na  acum reus it de cela lalt lider de super-putere, 
Vladimir Putin, cel pentru care viziunea mesiani-
ca  se confunda  cu proiectul Uniunii Eurasiatice 
dublat de cel al resurect iei puterii, influent ei s i 
gloriei Bisericii Ruse din cea de-a Treia Roma , 
varianta imperiala  a existent ei sale î n istoria lu-
mii ortodoxe.  

Din punctul meu de vedere, documentul funda-
mental al acestei noi ideologii a Rusiei î ntruchi-
pate perfect de imaginea s i act iunile lui Vladimir 
Putin este sintetizat î ntr-o opera  de referint a  de 
except ional interes: „Fundamente de geopolitica : 
Viitorul geopolitic al Rusiei“ de Alexandr Dughin 
(1997). O doctrina  pe care politologul Marlene 
Laruelle o caracteriza ca fiind bazata  „pe o con-
cepţie comună de identitate rusă şi de destin im-
perial: popoarele trăind pe teritoriul entităţii eu-
rasiatice aparţin unei singure şi unice comunităţi 
de destine, unitatea lor vine din alianţa turco-
slavă precum şi din respingerea Occidentului“. 
Dughin vorbes te mereu despre „nevoia de a or-
ganiza un nou imperiu: Eurasia...nici naţiune-stat, 
nici putere regională...căci Federaţia Rusă nu este 
un Stat Rus...nu este un stat istoric, frontierele sale 
sunt aleatorii, simbolurile sale marcatoare sunt 
vagi“.  

Ce ne interesaza  î n mod deosebit este ca , pe de 
o parte, avem acum viziunea mesia-
nica  a lui Trump care coincide cu o 
mis care de repliere a Americii î n-
spre sine î nsa s i, î nla untrul unor gra-
nit e apa rate cu mijloace protect io-
niste, deja î n conflict cu aliat ii euro-
peni. Pe de alta  parte, avem viziunea 
lui Dughin care spunea ca  acel 
„cordon sanitar“ care separa Occi-
dentul (NATO/UE) de Eurasia, mici-
le state independente din Europa 
centrala  s i de est nu mai are sens sa  
existe, reprezenta nd î n acest mo-
ment un obstacol direct la adresa 
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proiectului imperial eurasiatic:  

„Alcătuit de naţiuni mici şi din 
state blicoase şi iresponsabile din 
punct de vedere istoric, cu nume-
roase pretenţii europene şi de-
pendente la modul servil de Occi-
dent“, cordonul sanitar „trebuie 
să evolueze oriunde există factori 
de legătură cu Eurasia sau cu 
ortodoxia sau o conştiinţă slavă 
sau avem o populaţie rusă sau 
istoric apropiată de acesta“. La 
nivelul Europei Centrale s i de 
Est ar trebui sa  urmeze o com-
pleta  redistribut ie geopolitica  s i 
nu „anexiunea unor t a ri“, ajun-
ga ndu-se la „stabilirea unei Fe-
deraţii de state sau la un grup de 
state a căror orientare politică să 
fie totuşi unitară“.  

Viziunea geopolitica  a lui Du-
ghin presupune o recompunere 
a geografiei politice europene 
pleca ndu-se de la centru spre 
periferie pentru ca, î n final, sa  se creeze o zona  
de cooperare s i parteneriat strategic de la Vladi-
vostok la Berlin, relua nd formula folosita  odata  
de politologul belgian Jean Thriart, î n mijlocul 
noii construct ii afla ndu-se „Noua Germanie pru-
saca “.  

Cele două viziuni se află în plină expansiune, 

cu efecte globale care se simt din plin şi care 
se reverberează cu putere în Europa. Unde şi 
când se va produce ruptura şi care vor fi cedă-
rile pe care super-puterile le vor negocia în 
materie de zone de influenţe? Discuţia asta se 
poartă acum şi, extrem de curând, vom vedea 

rezultatele aşteptate cu 
deosebit interes şi de Chi-
na, singura putere globa-
lă aflată acum în expansi-
une teritorială a interese-
lor sale economice, singu-
ra capabilă şi doritoare 
să fie perfect autonomă, 
la nevoie, în proiectarea 
la mare distanţă a noilor 
sale baze de dezvoltare. 

Articol publicat iniţial de 
cotidianul Adevărul, 
www.adevarul.ro şi republi-
cat cu amabilul accept al 
autorului. 
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Andrey KORTUNOV, 
Director General al 
Consiliului Rus pen-

tru Afaceri Internaţi-
onale, membru RIAC  

 

În deceniile petrecute lucrând în Statele Unite, 
am reuşit să-mi fac un cerc destul de mare de cu-
noştinţe la Washington. Generic, ei reprezintă aşa
-numitul establishment american. Astăzi aş vrea 
să mă adresez acestor locuitori ai Washingtonului 
ca unei singure persoane căreia, din naivitate, am 
să-i spun John.  

Draga  John,  

Şcrisoarea mea este plina  de tristet e, o tristet e 
pe care probabil o î mpa rta s es ti s i tu. Relat iile 
ŞUA-Rusia se deterioreaza  pe zi ce trece s i nu 
vedem î nca  lumina de la capa tul tunelului. I nca  o 
î ncercare disperata  de a inversa trendul negativ 
al relat iilor bilaterale nu a dus la niciun rezultat. 
Este limpede ca  ne as teapta  vremuri s i mai po-
trivnice, pentru o perioada  î ndelungata .  

Este evident ca  presiunea ŞUA asupra Moscovei 
se va amplifica î ntr-o serie de aspecte s i î n mai 
multe domenii. Cooperarea, daca  mai este posi-
bila , va fi selectiva , tactica  s i situat ionala . Extra-
vagantul vostru pres edinte, care va  contrazice s i 
face ce crede el de cuviint a , va continua sa  piar-
da  ba ta lie dupa  ba ta lie, cel put in pe frontul ru-
sesc. Pentru Trump, Rusia este un  “credit neper-
formant,” (toxic asset) cum va  place sa  spunet i î n 
Ştatele Unite.  

Nu vreau sa  î ncep o dezbatere despre cum am 
ajuns aici s i care parte e mai vinovata  – e un de-
mers fa ra  de sfa rs it s i cu slabe s anse de a ajunge 
la o concluzie comuna . Daca -mi permit i, vreau sa 
-t i adresez o î ntrebare mai relevanta . 

John, care crezi ca  trebuie sa  fie rezultatul final 
a ceea ce se î nta mpla ? Ce pot eu sa  spun de la 
Moscova este ca  niciun compromis tactic din 
partea Kremlinului nu va schimba vectorul de 
ansamblu al politicii americane. Ştatele Unite au 

adoptat o opt iune ferma  s i pe termen lung, iar  
legea privind sanct iunile de anul trecut este un 
indiciu ca t se poate de clar s i neechivoc î n acest 
sens. Daca  Vladimir Putin face concesii modice î n 
Şiria, i se va cere sa  renunt e la parteneriatul cu 
Iranul. Daca  î s i va flexibiliza pozit ia î n privint a 
Donbasului, va fi pusa  pe masa  chestiunea Cri-
meei.  

De acum î nainte, vet i da toata  vina pe Putin, 
chiar daca  el are prea put in de a face cu asta. 
Ş tim cu tot ii ca  Putin nu cedeaza  presiunilor, fie 
externe, fie interne. I n aceste condit ii, nu sunt 
s anse pentru compromisuri de durata  – cel put in 
cel care ne amintes te de destinderea din anii 
1970 – s i nici ma car pe termen mediu. 

Care preconizezi ca  va fi finalul preferat de voi 
al acestui joc al competit iei noastre geopolitice 
î n curs? Care va fi, î n opinia ta,  victoria “finala ” a 
ŞUA î n acest secol XXI care amintes te de Ra zbo-
iul Rece? Şa  trecem î n revista  ca teva opt iuni.  

John, es ti cu certitudine cons tient ca  mult i la 
Washington ar prefera,  cu mici modifica ri, sce-
nariul din 1991 - respectiv schimbarea de regim 
la Moscova s i revizuirea politicii externe a Rusi-
ei. Aproape nimeni nu discuta  aceasta  opt iune 
deschis, dar s i tu, s i eu am î nva t at de mult timp 
sa  citim printre ra nduri.  

As adar, sa  discuta m despre schimbarea regi-
mului la Moscova, sa  zicem î n 2024 sau 2030; 
mai bine mai ta rziu deca t niciodata . As  vrea sa -t i 
reamintesc doua  lucruri.  

I n primul ra nd, istoria sovietica  - pa na  de cu-
ra nd - ne arata  foarte clar ca  intensificarea presi-
unilor asupra Moscovei nu face altceva deca t sa  
î na spreasca  voint a Kremlinului. I t i amintes ti de 
lunga noastra  discut ie la Moscova, cu put in î na-
inte de lansarea perestrioka i? Cred ca  nu vei ne-
ga faptul ca  Init iativa de Apa rare Ştrategica  a lui 
Ronald Reagan nu a fost ce pa rea a fi, anume 
mars ul funebru al Uniunii Şivietice.  Decesul sis-
temului a intrat î n scena peste ca t iva ani, ca nd 
Reagan s i Mihail Gorbaciov au eliminat î mpreu-
na  imaginea de adversar a Uniunii Şovietice, 
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imagine care consolidase sistemul politic s i ad-
ministrativ sovietic decenii de-a ra ndul.  

I n astfel de circumstant e, se pare ca  politica  
americana  actuala  î ndepa rteaza  s i nu apropie 
Washingtonul de obiectivul schimba rii de regim 
din Rusia. 

I n al doilea ra nd, sa  presupunem ca  ar avea loc 
un miracol s i ca  Rusia pa s es te pe calea Şovietica  
s i dispare. Fii sincer, John, es ti î n ma sura  sa  pre-
zici riscurile globale s i regionale simultane, ris-
curile la adresa intereselor s i securita t ii ŞUA?  

Ama ndoi ne amintim foarte bine ca  lumea a 
avut noroc î n 1991 s i ca  î ntr-un stat superputere 
nucleara  haosul a fost evitat. Şa  la sa m pe seama 
istoricilor î ntrebarea de ce lucrurile din 1991 s-
au derulat as a cum s-au derulat. Nu este deloc 
evident ca  acest lucru se va mai î nta mpla î n vii-
tor. Nu crezi, totus i, ca  actualul establishment 
militar s i de securitate rus difera  de fosta no-
menclatura  sovietica  s i ca  nu va mai consimt i la  
o colectiva  sinucidere politica ?  

Şa  continua m. I n timp ce schimbarea de regim 
la Moscova este un simplu scenariu teoretic, co-
operarea î n continuare dintre Rusia s i China este 
mult mai realista . John, de zece ani tu s i colegii 
ta i spunet i ca  parteneriatul ruso-chinez este as e-
zat pe o fundat ie fragila , din ce î n ce mai asime-
trica , s i ca  acest demers s i-a epuizat potent ialul 
de cooperare. Este clara  dorint a voastra   ca rela-
t iile dintre Rusia s i China sa  es ueze.  

Nu trebuie sa  fi Halford Mackinder sau, sa  zi-
cem, Henry Kissinger sa  ajungi la o concluzie 
simpla : consolidarea, î n continuare, a aliant ei 
ruso-chineze ne trimite la configurat ia geopoliti-
ca  pe care Ştatele Unite au î ncercat sa  o blocheze 
cel put in de la î nceputul secolului XX. I ntr-o as-
tfel de configurat ie, Eurasia ar avea un centru de 
putere care se contrapune Ştatelor Unite, ar de-
pa s i-o î n materie de populat ie s i resurse s i, teo-
retic,  ar putea sa  o depa s easca  s i din punct de 
vedere economic. 

Te-ar linis ti faptul ca  Moscova va fi vioara doua 
a Beijingului  î n aceasta  configurat ie? Ar fi o pali-
da  consolare, nu crezi? Ar putea sa -i satisfaca  pe 
rusofobii patologici, s i, cu sigurant a , nu pe tine 
pentru ca  nu es ti unul dintre ei.   

O alta  opt iune posibila  ar fi izolarea internat io-
nala  a Moscovei, retrogradarea ei pe tus a econo-
mica  s i politica  s i impunerea unei blocade teh-
nologice s i financiare, act iuni care, î n ansamblul 
lor, ar transforma Rusia î ntr-un stat paria.   

Numai ca  Rusia nu va deveni niciodata  pur s i 
simplu un oarecare alt stat paria. Daca  î mpingi 
Rusia î ntr-un colt , ea î s i va asuma cel mai proba-
bil un rol de conducere î n colectivitatea interna-
t ionala  a unor astfel de state paria, fie ca  este 
vorba de actori statali sau nestatali. Cu certitudi-
ne ca  va fi capabila  sa  conduca  o astfel de cauza  
s i ca  vor fi mai mult deca t destule state paria î n 
lume î n viitorul previzibil.  

John, ne s tim de mult i ani. Ş tii ca  nu sunt unul 
dintre propagandis tii mascat i ai Kremlinului. 
Şunt foarte critic la adresa politicii externe a Ru-
siei s i nu am crezut vreodata  ca  Washingtonului 
trebuie sa  i se impute toata  responsabilitatea 
pentru actuala stare deplorabila  a relat iilor ruso
-americane. Pot foarte us or sa -mi imaginez ca  
Washingtonul poate sa  vada  î n Rusia un parte-
ner complicat, î nca pa t a nat, intransigent, iritant, 
nepla cut, pe care nu te pot i baza sau nedemn de 
î ncredere.  

Trebuie sa  ment ionez, de asemenea, ca  nu sunt 
de acord cu demonizarea establishmentului 
american  care are loc î n Rusia asta zi. Personal, 
cunosc mult i reprezentant i ai establishmentului 
de un î nalt profesionalism; nu numai ca  aces tia 
î s i iubesc î n mod necondit ionat t ara, dar s i sus-
t in consecvent cooperarea cu Rusia. Crede-ma  ca  
lista mea cu î ntreba ri nepla cute pentru analis tii 
politici din Moscova s i, mai ales pentru pseudo-
analis ti, este mult mai lunga  deca t cea pe care as  
vrea sa  o adresez t ie s i colegilor ta i.   

Ce s-a î nta mplat cu noi tot i, John? Ca nd s-a î n-
ta mplat ca, noi la Moscova, s i voi, la Washington, 
ne-am transformat din furnizori de analize de 
î nalta  calitate î n produca tori de propaganda  po-
litica ? Ca nd am î nceput sa  lua m de bune î ncerca-
rile de a afecta ca t mai mult cealalta  parte î n loc 
sa  solut iona m problemele? Ca nd ne-am pierdut 
abilitatea ga ndirii strategice? De unde provine 
intolerant a noastra  fat a  disident a  s i de ga ndirea 
neconvent ionala ? 

Nu te î ndemn sa  adopt i pozit ii pro-Kremlin, sa  
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uit i de divergent ele fundamentale dintre Mosco-
va s i Washington, sa  î ntoarcem î n mod mecanic 
pagina actuala  a relat iilor bilaterale s i sa   î nce-
pem sa  scriem un nou capitol. Nu spun sa -t i tra -
dezi principiile morale ca nd evaluezi politicile 
actualului guvern rus. Permite-mi sa  ma  refer la 
Max Weber, ale ca rui lucra ri le-ai citit probabil 
î n timpul faculta t ii.   

Ca nd a abordat raporturile dintre etica  s i politi-
ca , Weber a î mpa rt it etica î n doua  categorii - eti-
ca convingerii s i etica responsabilita t ii. Etica 
convingerii implica  urmarea neaba tuta  a princi-
piilor morale indiferent de rezultate, costuri s i 
victimele de parcurs. Dimpotriva , etica respon-
sabilita t ii implica  luarea î n considerare a situat i-
ei de fapt, analizarea consecint elor unei anumite 
politici, asumarea responsabilita t ii rezultatelor 
previzibile ale unor act iuni specifice s i luarea de 
ma suri asiguratorii pentru a î mpiedica un ra u 
mai mare, chiar daca  aceasta implica  recurgerea 
la un ra u mai mic. 

Asta zi, etica convingerii domina  ata t la Washin-
gton ca t s i la Moscova. Nici nu vreau sa  discut ca t 
de adecvate sunt aceste convingeri pentru nevoi-
le lumii de asta zi. Şemnalez doar faptul ca  ambe-
le capitale sunt profund deficiente î n privint a 
eticii responsabilita t ii. 

Avem modele exemplare pe care sa  le respec-
ta m. Generat ia noastra  î s i reamintes te î nca  inte-
lectualii stra lucit i ai trecut ilor ani printre care 
George Kennan s i Evgheni Primakov, William 
Fulbright s i Gheorghi  Arbatov, Marshall 
Şhulman s i Anatoli Dobrî nin. Ei ne-au predat eti-
ca responsabilita t ii. Aceste personalita t i ga n-
deau î n termeni de ere s i generat ii, nu î n termeni 
de cicluri electorale s i ga lcevi birocratice. Aces ti 
oameni nu mai sunt printre noi; unii au plecat 
mai devreme, alt ii mai ta rziu. Ultimii reprezen-
tant i ai acestui grup ilustru se prega tesc pentru 
Marea Trecere sub privirile noastre.  

Nici noi nu mai sutem tineri, John. Nici timpul 
nostru nu mai are ra bdare. Ce mos tenire intelec-
tuala  la sa m celor care vin dupa  noi?  

Ne ra ma ne doar sperant a ca  vom avea noroc!  

Cu sinceritate,  

Andrey Kortunov  

Publicat iniţial în Carnegie Moscow Center şi 
Russian International Affairs Council -  

http://russiancouncil.ru/. Republicat cu amabi-
lul accept al autorului . 

dr. Adrian SEVERIN 

Frontul diplomatic 
global a fost extrem 
de activ î n ultima vre-
me, ara ta nd ca  
“ra zboiul mondial 
hibrid” a ajuns î ntr-o 
faza  de maxima  tensi-
une. Cel care s tie sa  î i 
citeasca  semnele s i 
accepta  mesajul lor, 
chiar s i atunci ca nd acesta î i contrazice prejude-
ca t ile s i î i frustreaza  as tepta rile, poate prezice 
viitorul. 

Pres edintele Trump (deci America) s-a î nta lnit 
pe ra nd cu Pres edintele Macron (Frant a) s i cu 
cancelarul Merkel (Germania). Celui dinta i i-a 
oferit un dineu de stat (onoarea suprema , potri-
vit protocolului american). Celei din urma , hrana  
rece.  

Pres edintele Putin (deci Rusia) s-a î nta lnit cu 
cancelarul Merkel (Germania) s i cu Pres edintele 
Macron (Frant a). Celei dinta i i-a oferit un splen-
did buchet de flori (curtoazia suprema , potrivit 
protocolului velicorus). Celui din urma , apa  re-
ce.  

Ce rezulta  de aici? 

America se foloses te de Frant a pentru a seduce 
Rusia s i a o readuce smerita  î n taba ra sa, as a 
cum au fost î n Primul Ra zboi Mondial. Aceasta  
aliant a  î i este esent iala  acum pentru a contraba-
lansa China, adeva ratul rival global al ŞUA. 

Rusia se foloses te de Germania pentru a ame-
nint a America s i a o  determina astfel sa  o repri-
measca  respectuos î n taba ra sa, as a cum a fost î n 
cel de al Doilea Ra zboi mondial. Aceasta  aliant a  
î i este necesara  acum pentru a-s i redoba ndi s i 
pa stra locul la masa protagonis tilor globali.  
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I n spatele acestor scene bucolice cu pupa turi s i 
floricele, se desfa s oara  tainic, fa ra  î ndoiala , dia-
logul direct î ntre Casa Alba  s i Kremlin, za mis-
lindu-se sau consolida ndu-se, pe deasupra Euro-
pei tandemului franco-german, antanta ruso-
americana . Este logic. 

Pres edintele Xi (deci China) i-a oferit cancela-
rului Merkel (Germania) o primire imperiala . O 
î ncercare de a î ncuraja ruperea Europei de Ame-
rica.  

Pres edintele Trump (deci America) i-a oferit 
Pres edintelui Xi (China) tot o primire imperiala . 
O î ncercare de a face China sa  nu joace cu Rusia.  

 I n acest spectacol de balet internat ional Frant a 
nu a primit nici un rol. Şosul francez nu se con-
suma  nici î n buca ta ria americana  nici î n cea chi-
neza  s i, î n ciuda aparent elor, nici chiar î n cea 
germana .  

Dupa  î ncheierea reprezentat iei Beijingul s i 
Washingtonul au ra mas sa  negocieze î n te te-a -
te te arhitectura noii ordini mondiale. I n timpul 
discut iilor s-a servit, desigur, ceai rusesc.  

“Restul este ta cere!” (William Şhakespeare) 

PS Rândurile de mai sus mi-au fost inspirate 
de observat iile unuia dintre cei mai sofisticat i 
exponent i ai planifica rii politice americane, tran-
smise mie î n cursul nopt ii trecute.  

Notă: Reamintim că  opiniile publicate apar-
ţin exclusiv autorului care îşi asumă deplina res-
ponsabilitatea supra acestora şi nu reprezintă în 
mod automat şi opinia Pulsului Geostrategic. 

dr. Adrian 
SEVERIN 

Prin fort a 
lor distructi-
va  armele 
nucleare 
sunt bune 
pentru s an-
taj iar nu 
pentru folo-

sit. Cu o tradit ie milenara  î n arta negocierii, asta 
a fa cut s i Iranul. 

A speriat lumea cu programul sa u nuclear; apoi 
a acceptat negocieri cu puterile lumii pentru pu-
nerea acestuia sub control; iar respectivele pu-
teri au ba tut palma cu privire la el fa ra  sa  bage 
de seama  ca  la umbra acestui acord (Joint Com-
prehensive Plan of Action – JCPOA sau The Irani-
an Nuclear Deal – IND) vor cres te alte capacita t i 
expansioniste. Ridicarea „sanct iunilor” internat i-
onale, subsecventa  „î nt elegerii nucleare”, a per-
mis, printre altele, reluarea pe scara  larga  a ex-
portului de petrol iranian s i, pe cale de consecin-
t a , intrarea unor fluxuri ba nes ti masive, numai 
bune de utilizat pentru finant area „armatelor” 
s iite din î ntregul Orient Mijlociu, implicate î n 
ra zboaie clasice sau hibride, fa ra  componenta  
nucleara , apte a schimba raporturile de fort e s i 
echilibrele geostrategice, s i as a precare, din zo-
na . 

I n mai multe documente elaborate de mine 
î n 2013, am ara tat ca  o î nt elegere america-
no-rusa  cu privire la solut ionarea crizei ar-
mamentului chimic al Şiriei, ar putea des-
chide calea ca tre un dialog americano-
iranian, desfa s urat eventual î ntr-un cadru 
multilateral (cu participarea membrilor 
permanent i ai Consiliului de Şecuritate al 
ONU s i Germaniei), care sa  duca  la un acord 
asupra î narma rii nucleare a Iranului. As a a 
fost, numai ca , obsedata  de problema nu-
cleara , administrat ia americana  a uitat sau 
a renunt at sa  discute alte doua  probleme la 
fel de sensibile: programul balistic 
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(respectiv producerea rachetelor care sa  poarte 
î nca rca tura nucleara  la destinat iile dorite, aflate 
la mari distant e de punctul de lansare) s i finan-
t area mis ca rilor de gherila  s iite din lumea arabo-
musulmana . Ş tiind ca  are deja mijloace pentru a 
produce arma nucleara  î ntr-un timp relativ scurt 
de la reactivarea programului, dar mai ales ca  
oricum nu are interesul sa  se lanseze î ntr-o con-
flagrat ie nucleara  efectiva , Iranul a acceptat 
combinat ia. Fra na pusa  programului nuclear a 
fost compensata  din plin de accelerarea progra-
mului de expansiune neoimperiala  s iita  (prin 
mijloace clasice, prin interpus i sau prin subver-
siuni specifice as a zisului ra zboi hibrid). 

Des i realitatea este greu de cunoscut, eu unul, 
inclusiv î n virtutea rat ionamentului de mai sus, 
cred ca  partea iraniana  a respectat prevederile 
JCPOA la milimetru. Orice inspect ie internat iona-
la  ar putea-o confirma. Prin urmare, î n sens 
strict, dreptul internat ional, dominat de principi-
ul Pacta sunt servanda(promisiunile fa cute tre-
buie respectate), nu poate fi invocat de nimeni 
pentru a trage la ra spundere Iranul s i a-i aplica 
sanct iuni. Daca  Teheranul s i-a t inut promisiu-
nea, Washingtonul trebuie sa  faca  la fel. 

Lucrurile, din pa cate, nu sunt î nsa  chiar ata t de 
simple. Viat a internat ionala  este mai mult deca t 
poate fi cuprins de logica formala  a dreptului in-
ternat ional. La nivel global, norma de drept este 
circumscrisa  de jocurile de interese s i raportul 
de fort e. Ca nd raportul de fort e se schimba , in-
clusiv prin aplicarea convent iilor care constituie 
izvor de drept, regula convenita  cade î n desuetu-
dine. Ea devine caduca  î ntruca t î n noul context 
nu mai serves te scopului pentru care a fost ac-
ceptata  s i adoptata  de juca tori (subiect ii de 
drept internat ional). 

Ca teva principii teoretice trebuie reamintite 
î nainte de a duce mai departe analiza faptelor. 
Orice convent ie internat ionala  are ca obiect s i ca 
scop acelea de a pune ordine î n raporturile 
(juridice) dintre pa rt i, definind nu numai felul î n 
care ele trebuie sa  se comporte una fat a  de alta 
sau/s i fat a  de tert i, ci, ca o garant ie a respecta rii 
obligat iilor asumate de fiecare, s i modalitatea de 
stabilire s i pa strare a echilibrului de putere î ntre 
ele, î n statica  s i î n dinamica . O asemenea ordine 

are î ntotdeauna o singura  finalitate: pacea. Ca nd 
ordinea rezultata  din convent ii, astfel cum a fost 
definita  de acestea, nu mai asigura  pacea, sau cel 
put in nu mai confera  securitate stabilita t ii s i sta-
bilitate securita t ii, ea trebuie schimbata . Daca  se 
poate, tot consensual. Daca  este necesar (adica  
daca  altfel nu se poate), unilateral; cu riscul con-
frunta rii violente. 

Ordinea JCPOA (care a la sat fa ra  obiect scutul 
de la Deveselu) nu mai serves te pa cii. Argumen-
tul este implicarea Iranului î n Şiria, Liban, Ye-
men, Irak etc.; nu cu arme nucleare, ci cu dolarii 
obt inut i de pe urma ridica rii embargoului econo-
mic, destinat la origine sa  î i descurajeze progra-
mul de î narmare nucleara . 

Pentru a contracara neoimperialismul persan 
(cu fat a  s iita ) Arabia Şaudita  s i prietenii sa i arabi 
au sprijinit IŞIŞ (statul islamic sunnit), ca forma  
de autodeterminare pe criterii religioase. Dar 
Arabia Şaudita  este s i partener strategic al ŞUA, 
precum s i una dintre puterile arabo-musulmane 
acomodanta  cu ideea securita t ii Israelului; cel 
din urma  mai mult deca t un partener strategic al 
Americii – o mini America  î n Orientul Mijlociu. 
As a se explica  de ce, î ntr-un fel sau altul, diverse 
institut ii guvernamentale s i s coli de ga ndire 
americane au fost mai mult deca t complezente, 
atunci ca nd nu au fost de-a dreptul complice, cu 
IŞIŞ. Aceasta î n afara  de profitabilul trafic la ne-
gru fa cut cu aurul de aceeas i culoare sub 
„administrat ia” milit iilor fundamentaliste ale 
amintitului „stat”, finant at de terorismul lucrativ. 

Jocul prin contraponderi regionale s-a dovedit a 
fi, î nsa , prea riscant. Riscul sca pa rii situat iei de 
sub control a devenit insuportabil odata  cu in-
trarea î n scena  a Rusiei, contemporan cu aparit ia 
primelor efecte geostrategice concrete ale 
JCPOA. Calculul Moscovei este mai subtil deca t s-
ar crede. Prima impresie este ca  el are ca scop 
exclusiv distrugerea IŞIŞ s i ment inerea, î n acest 
sens, a regimului lui Bashar al Assad la conduce-
rea Şiriei. Mai put in observat dar ment ionat to-
tus i, este s i obiectivul Kremlinului de a î nlocui 
sau ma car diminua influent a Casei Albe (locuita  
de chirias i tot mai abulici, adica  lipsit i de voint a , 
inert i, nehota ra t i, confuzi) î n Orientul Mijlociu, 
sta vilindu-i, totodata , elanurile neoconservatoa-
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re (adica  gustul pentru schimba rile de regim 
prin intervent ie externa ). 

Ceea ce este ignorat cu desa va rs ire este ca  „a 
Treia Roma ” (Moscova) nu are cum sprijini cu 
inima î ntreaga  o teocrat ie islamica . Acesta cu 
ata t mai mult cu ca t prezent a respectivei teocra-
t ii pe piat a mondiala  a petrolului duce la sca de-
rea pret ului sa u, afecta nd direct bugetul Rusiei 
petro-dependente. (Şimplul anunt  al Pres edinte-
lui Donald Trump referitor la denunt area JCPOA, 
a dus imediat la cres terea pret ului t it eiului pe 
piet ele bursiere.) 

Intervent ia Rusiei î n Şiria trebuie sa  aiba , deci, 
ca obiectiv, pe la nga  echilibrarea fort elor î n con-
flict, sla birea aliatului saudit al Americii s i î m-
pingerea acesteia î ntr-o confruntare robusta  di-
recta  cu Iranul, î ntre timp devenit î n mare ma su-
ra  dependent de sprijinul pravoslavnic rusesc. 
(I nta lnirea Putin-Netanyahu care are loc chiar 
din 9 mai, la Moscova, sub acoperirea participa -
rii premierului israelian la manifestat iile ocazio-
nate de Ziua Victoriei î n cel de al doilea Ra zboi 
Mondial, trebuie sa  se lege s i cu aceste evolut ii.) 

IŞIŞ este practic lichidat. A sosit momentul Ira-
nului. Contrariile dispar î mpreuna . O spune He-
gel, al ca rui adept a fost î n tineret e î nsus i Karl 
Marx, cel de cura nd sa rba torit de liderii cres tin-
democrat i ai UE. O atare evolut ie presupune ca -
t iva pas i prealabili, dar s i asumarea anumitor 
fracturi, pa na  acum ascunse privirii. 

Un asemenea pas este î nt elegerea cu Coreea de 
Nord. La î nta lnirea din aceste zile dintre liderii 
nord corean Kim s i cel chinez Xi, cel dinta i ar fi 
spus: „Det inerea puterii nucleare nu este o nece-
sitate absoluta  pentru Republica Populara  De-
mocrata  Coreana , iar denuclearizarea este reali-
zabila  daca  pa rt ile relevante elimina  politicile 
ostile s i amenint a rile la securitatea ei.” O decla-
rat ie care amintes te ies irea din criza rachetelor 
cubaneze, î n 1961. Ea nu anunt a  o posibila  î nt e-
legere americano-nord coreana , facilitata  s i ga-
rantata  de China, ci confirma  aceasta  î nt elegere 
î nainte de a fi anunt ata  la apropiata î nta lnire 
Trump-Kim. De fapt, o î nt elegere î ntre China s i 
ŞUA privind ordinea î n regiunea Asia-Pacific. Ca 
s i î n prima declarat ie Truman, zona de securita-
te a Americii î n Pacificul de Vest va include nu-

mai Japonia, la sa nd î n afara  peninsula Coreea s i, 
probabil Taiwanul. 

Al doilea pas se refera  la o î nt elegere (nu nea-
pa rat publica  s i expresa , dar coerenta  s i explici-
ta ) cu Rusia. Ea este necesara  s i legitima . Nu s tiu 
ca ta  istorie cunoas te Pres edintele Trump, dar 
cred ca  instinctiv nu simte impulsul de a apa ra 
granit ele trasate de Ştalin s i Hrus ciov î n Europa 
de Est. I n acest caz el poate redesena, î mpreuna  
cu Pres edintele Putin, proaspa t reconfirmat î n 
funct ie, arhitectura de securitate din aceasta  re-
giune, precum s i din Balcani s i Orientul Mijlociu. 
Din pa cate pentru Ucraina, lucrul se va face pe 
spezele ei (incidental puna nd î n valoare, pentru 
noi, tratatul roma no-ucrainean din 1997). Din 
fericire, nu se va face pe spezele Roma niei, as a 
cum s-ar î nta mpla î n cazul unui Pact Merkel-
Putin. 

I n contextul internat ional actual, pentru a face 
„America ma reat a  din nou”, Pres edintele Trump 
va trebui sa  reactualizeze realismul politic al 
Pres edintelui Nixon (s i al lui Henry Kissinger) 
fat a  de China, Rusia s i, ultima pe lista , Roma nia, 
din anii 1970. Atunci ne aflam î n plin Ra zboi Re-
ce; asta zi ne afla m î n plin Ra zboi Hibrid. Ambele 
sunt alternantive ale celor doua  Ra zboaie mon-
diale. 

Pret ul – sau poate bonusul – acestor opt iuni 
este developarea unor fracturi de mult existente 
dar pa na  acum part ial ascunse sub fardul solida-
rita t ii „valorilor” s i de aceea netratate corespun-
za tor. 

Mai î nta i fracturi î ntre cele doua  maluri ale 
Atlanticului; adica  î n cadrul NATO. Aliat ii euro-
peni nu au apucat sa  î s i negocieze pret ul s i nu 
vor sa  iasa  din acordul cu Iranul. Care, la ra ndul 
sa u, sparge unitatea euro-atlantica , promit a ndu-
le europenilor ca  va continua sa  respecte JCPOA, 
chiar daca  va fi denunt at de ŞUA. 

Apoi fracturi î ntre „Europa Veche” – imperialist
-globalista , americano-alergica , rusofila , s i israe-
losceptica  – s i „Europa Noua ” – nat ional-
suveranista , americanofila , ruso-alergica  s i ara-
bosceptica ; adica  î n cadrul UE. I n mod normal 
aceasta ar trebui sa  impuna  abandonarea euro-
s ovinismului geramano-francez î n favoarea unui 
federalism democratic european autentic, pe de 
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o parte, s i antanta americano-rusa  î n defavoarea 
ciocnirii pla cilor tectonice euro-atlantica  s i euro-
asiatica , pe de alta  parte. Daca  î n loc vom avea o 
antanta  germano-rusa , dublata  de una euro-
araba , î n opozit ie cu una americano-israelo-
saudita , atunci Ra zboiul Nord-Şud, va fi dublat 
de unul Est-Vest; adica  de un haos global din ca-
re va ies i fie o noua  arhitectura  a lumii fie nean-
tul. 

I n colonia Roma nia, reluarea ostilita t ilor ameri-
cano-iraniene obliga  la opt iuni pa na  acum ocoli-
te. Pa na  atunci (daca  acest atunci va veni î n timp 
util) aceasta va ada nci falia dintre Palatul Cotro-
ceni s i Palatul Victoria, s i va amplifica lupta ser-
viciilor secrete stra ine rivale (de fapt ra zboiul 
hibrid) pe teritoriul roma nesc. Aparenta remiza  
a tuturor meciurilor dintre cele doua  palate, re-
flecta  echilibrul dintre puterile stra ine care le 
controleaza . 

Confruntarea prezenta  are totus i un merit. Ea a 
permis scoaterea la iveala  a î nt elegerilor oculte 
s i a ret elelor criminale interne care au lucrat s i 
lucreaza  pentru distrugerea nat iunii roma ne s i a 
statalita t ii sale. Chiar daca  acestea nu au fost î n-
ca  desfiint ate, faptul de a le fi identificat este im-
portant î ntruca t da  sens luptei fort elor nat iona-
le, ata tea ca te sunt, pentru salvgardarea liberta -
t ii, identita t ii s i ordinii noastre democrate. I n 
trecut, ca nd protagonis tii globali au fost dezbi-
nat i, roma nii s-au descurcat bine. Momentele de 
tranzit ie la nivelul ordinii mondiale au priit, de 
regula , roma nilor. Şa  spera m ca  istoria se va re-
peta.  

Notă: Reamintim că  opiniile publicate apar-
ţin exclusiv autorului care îşi asumă deplina res-
ponsabilitatea supra acestora şi nu reprezintă în 
mod automat şi opinia Pulsului Geostrategic. 

 
Dr. Simion COSTEA 

Am participat la un eveniment 
interesant "UE s i statele de facto 
ale Europei" organizat de Car-
negie Europe, la Bruxelles, la 8 
mai 2018, în cadrul manifestă-
rilor Chatham House. Conferent i-

arii au analizat situat ia din Transnistria s i Abha-
zia.   

Conferent iari:  

 Rustam Anshba, conferent iar invitat, Univer-
sitatea Abhaza  de Ştat; 

 Jaba Devdariani, cofondator, Civil Georgia; 

 Vladislav Kulminski, director executiv, Insti-
tutul pentru Ştudii Ştrategice; 

 Vlada Lisenco, profesor, Universitatea de 
Ştat Şhevchenko din Transnistria. 

Moderator: 
 Thomas de Waal, expert, Carnegie Europe. 

   

Idei principale: 

Conflictul din Transnistria este î nghet at din 
1992. Mai are rost sa  se discute cu Transnistria? 
Da, pentru a evita escaladarea conflictului s i 
pentru a ne apropia de o solut ie politica . Elitele 
locale din Transnistria sunt interesate sa  ment i-
na  aceasta  "stare de facto" pentru ca  acest con-
flict este profitabil. Conflictul este î nsa  s i unul 
geopolitic. I ncepa nd cu 2012, au fost introduce 3 
cos uri de negocieri: (1) economic s i social (2) 
umanitar s i (3) negocieri politice. Republica Mol-
dova lucreaza  î n prezent pe aspectele umanitar, 
social s i economic. Chis ina ul vrea o solut ie î n ca-
drul Constitut iei. Totus i, reprezentant ii politici 
aflat i î n procesul de negocieri pentru solut iona-
rea  chestiunii transnistrene î n numele Chis ina -
ului s i al Tiraspolului au semnat, la 25 noiem-
brie 2017, patru protocoale decizionale care 
reglementeaza  sectoarele educat iei, agriculturii 
și telecomunicațiilor. Aceste acțiuni sunt in-
cluse î n as a-numitul pachet "Berlin plus". I n 
acest fel, pa rt ile au convenit sa  asigure libera 
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mis care a profesorilor s i elevilor apart ina nd  sis-
temului educat ional  de scriere î n limba latina  de 
pe malul sta ng al Nistrului.  I n acelas i timp, pa r-
t ile au reglementat procesul de aplicare a aposti-
lei pe diplomele emise de institutele de î nva t a -
ma nt superior din regiunea transnistreana . Ma -
sura va permite absolvent ilor acestor institut ii 
sa -s i continue studiile î n stra ina tate, inclusive î n 
t a rile Uniunii Europene.  Alta  decizie adoptata  pe 
25 noiembrie vizeaza  accesul la terenurile agri-
cole din raionul Duba sari aflate dincolo de autos-
trada  Tiraspol-Camenca. 

Mai exista  protocoale privind aplicarea aposti-
lei pe diplomele emise de Universitatea Tiraspol 
s i î n domeniul telecomunicat iilor î nsa  fa ra  valoa-
re practica . Noile autorita t i din Transnistria sunt 
confruntate cu un urias  deficit bugetar care î n 
trecut era acoperit de Federat ia Rusa  dar, de ca -
t iva ani acest lucru nu s-a mai repetat. Obt inerea 
de fonduri din Rusia a devenit dificila  pentru 
aceste autorita t i. Convenirea acestor tipuri de 
protocoale dintre Republica Moldova s i Trans-
nistria dovedes te o angajare constructiva  din 
partea ambelor pa rt i s i poate facilita o viitoare 
solut ie politica  atunci ca nd condit iile vor permi-
te acest lucru. 

Toate propunerile Chis ina ului se bazau pe inte-
gritatea Republicii Moldova î nsa  nu au fost tran-
spuse î n practica . 

Exista  9 universita t i î n Transnistria din care 4 
au doar statut local; Universitatea transnistrea-
na  de Ştat Şevchenko este cea mai importanta . 
Des i exista  diferent e de programe, î n noiembrie 
2017 s-a convenit recunoas te-
rea reciproca  astfel î nca t diplo-
mele student ilor din Transnis-
tria sunt recunoscute pe terito-
riul Republicii Moldova. Intru-
ca t student ii transnistreni do-
resc sa  participle la Erasmus+, a 
fost semnat un acord bilateral 
î n acest sens. Transnistria a pri-
mit o scrisoare de confirmare 
din partea DG EAC î n 2016. I n 
2017 4 student i urmau cursuri 
î n Şpania iar alti 3 student i au 
primit burse Erasmus+ din par-

tea Universita t ii din Ştockholm.  

Plăcuțele naționale de înmatriculare  permit 
vehiculelor sa  circule pe teritoriul Republicii 
Moldova s i î n stra ina tate î ncepa nd cu 2018. Şoci-
etatea civila  din Transnistria, chiar daca   este 
î ntr-o faza  incipienta , contribuie la programele 
de construire a î ncrederii s i beneficiaza  de sust i-
nerea UE s i UNDP pentru a-s i dezvolta infras-
tructura s i dotarea cu softuri.  

Republica  Moldova este vulnerabila  fat a  de in-
fluent a ruseasca ; datoria rezultata  din livra rile 
de gaze fa cute de Gazprom (peste 5 miliarde do-
lari) este folosita  drept instrument politic. 
Transnistria este confruntata  cu o rata  a migrat i-
ei urias a  ava nd î n vedere ca  juma tate din popu-
lat ie a pa ra sit regiunea. Rata migrat iei este ridi-
cata  s i î n Republica Moldova. Şpera m ca  se va 
ajunge la o reglementare politica . Cooperarea 
universitara  dintre Rusia s i Transnistria funct io-
neaza  î nsa  student ii vor sa  beneficieze s i de 
oportunita t i europene. 

Exista  pa reri conform ca rora autonomia Ga ga u-
ziei nu este transpusa  î n practica  î n mod cores-
punza tor s i ca  Transnistria nu poate avea î ncre-
dere î n Chis ina u. Cu toate acestea, actualul gu-
vern din Chișinău face foarte mult pentru Gă-
găuzia și Transnistria. A constituit o comisie 
care lucreaza  fa ra  publicitate, dar foarte pragma-
tic. Ga ga uzia are î n principal solicita ri economi-
ce, î nscrise î n prevederile constitut iei Moldovei, 
care nu trebuie modificata . Exista  semnale pozi-
tive î n privint a reintegra rii Transnistriei. Propri-
etarii din Transnistria î s i manifesta  interesul 

pentru recunoas terea proprie-
ta t ilor lor. 

Republica Moldova s-ar putea 
considera excedată de pro-
blemele Transnistriei și să se 
îndrepte spre UE.  Mulți con-
sidera  ca  UE s i unificarea cu Ro-
ma nia reprezinta  solut ia. Majo-
ritatea ceta t enilor Republicii 
Moldova vor î nsa  ca Transnis-
tria sa  revina  la Moldova. Pa na  
î n acest moment, niciun repre-
zentant  politic din Republica 
Moldova nu a declarant ca  t ara 
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sa ar renunt a la drepturile sale î n lega tura  cu re-
giunea separatista . 

Ceta t enii Republicii Moldova aplica  legile î n vi-
goare, care nu sunt acceptate de Transnistria. 
Decidentul major î n regiune este Rusia. 

90% din cantitatea de energie electrica  a Repu-
blicii Moldova provine din Transnistria, exista nd 
interdependență economică. Dimensiunea 
Transnistriei o obliga  sa   coopereze. Industria 
transnistreană  este legată de Republica Mol-
dova. La meciurile internat ionale de fotbal se 
arboreaza  drapelul Republicii Moldova. Pentru a 
exporta pe piet ele UE, companiile transnistrene 
se î nregistreaza  î n Republica Moldova. DCFTA 
(Acordul de Liber Schimb) este benefic pen-
tru Transnistria (60-70% din exporturile din 
regiunea transnistreană merg în UE). Compa-
niile transnistrene au, fat a  de companiile î nre-
gistrate pe malul drept al ra ului avantajul 
(neloial) ca  beneficiaza  aproape gratis de gaze 
naturale s i ca  nu pla tesc TVA. 

Moldova nu blocheaza  Transnistria. Liniile care 
le separa  nu sunt serioase. Republica Moldova 
nu agreaza  ca reprezentant ii transnistreni sa  ca -
la toreasca  î n stra ina tate folosind infrastructura 
sa, dar accepta  acest lucru drept contribut ie la 
solut ionarea conflictului. UE este activa  î n ches-
tiunea transnistreana .  

Abhazia constituie o parte a spațiului post-
sovietic aflat î n proces de restructurare, este 
parte a proiectului de construct ie statala , a com-
promisurilor s i a conflictelor geopolitice. Şpre 
deosebire de relat iile dintre Moldova s i Trans-
nistria, Georgia s i Abhazia nu comunica . Rusia 
reprezinta  obstacolul major. Nu poate exista so-
luție până nu se rezolvă conflictul cu Rusia. 
Georgia se foloses te de ra bdarea strategica  pen-
tru ca  nu are posibilita t i tactice. Actualul guvern 
nu acorda  prioritate Abhazi-
ei. Pe plan intern, guver-
nul este conciliant î n privin-
t a Abhaziei, î nsa  pe plan in-
ternational adopta  o linie 
dura  pentru ca , de fapt, nu 
exista  interlocutor. Prezent a 
militara  rusa  este î n cres te-
re. Propunerile georgiene 

vizeaza  recunoas terea documentelor interne ab-
haze.  

Nu s-a făcut niciun pas înainte în ultimii 10 
ani. Rusia garantează securitatea Abhaziei 
î mpotriva orica rei posibile "agresiuni" din par-
tea Georgiei. Nimeni nu este interesat î n Abhazia 
de solut ionarea conflictului. Abhazia este produ-
ca toare de vin s i servicii turistice care se desfac 
pe piat a rusa ; Transnistria are product ie indus-
triala  care are nevoie de piat a europeana .  

Identitatea este un factor puternic pentru ta na -
ra generat ie din Abhazia. Aceasta este interesata  
de colaborarea cu Rusia, nu cu Georgia. UE, care 
este  angajată marginal, dar fără recunoaște-
re, este pragmatică, fiind un lucru bine pri-
mit; EU sust ine societatea civila ; este nevoie de 
reforma  s i de construct ia de capacita t i. Eras-
mus+ ar fi un lucru bun. Abhazia se autoizoleaza ; 
este nevoie de solut ia unui statut de neutralitate, 
dar s i de investit ii î n educat ie pentru formarea 
profesionala . 

Noile generații abhaze cresc fără legături cu 
Georgia și sunt mai radicale decât generațiile 
anterioare. Angajarea UE a fost redusă și ne-
recunoas terea a fost evidenta . UE trebuie sa  se 
angajeze mai mult, î n mod pragmatic. Autorita t i-
le abhaze s i ta na ra generat ie nu vor sa  dialoghe-
ze cu Georgia ca urmare a faptului ca  Georgia 
vrea revenirea Abhaziei î n teritoriul sa u. Acolo 
este mai mult deca t un conflict etnic. Modelul de 
dialog moldoveano-transnistrean nu este posibil 
î n cazul Abhaziei. Diplomele abhaze nu sunt re-
cunoscute, ceea ce î mpiedica  mobilitatea studen-
t ilor sau posibilitatea ca aces tia sa -s i continue 
studiile. Generat iile mai tinere sunt mai radicale 
î n privint a dialogului cu Georgia. Nu vor ca di-
plomele pe care le det in sa  fie recunoscute de 
Georgia.  Şistemul educational din Abhazia difera  
de cel european; localnicii nu st iu sa  aplice pen-

tru proiecte. I n cazul î n care 
agent iile UE ar recunoas te 
diplomele abhaze, acest lu-
cru ar echivala cu recunoas -
terea Abhaziei. Recunoas te-
rea, de ca tre Rusia, a Abha-
ziei pune noi bariere pentru 
orice dialog georgian-abhaz.   
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 Dr Matthew CROSSTON   
Departamentul Doctoral 

al Academiei Militare 
Americană  

In timp ce Ştatul Islamic nu a reus it sa -s i con-
serve î n ultimul an cuceririle militare s i fizice 
geopolitice î n Irak s i î n Şiria, un domeniu decon-
certant de succes continuu a fost capacitatea 
acestuia de a-s i maximiza fort a s i influent a prin 
tehnologiile virtuale s i diversele platforme de 
media sociale care au permis recrutarea de 
adept i care sa  comita  atrocita t i î n zonele metro-
politare Occidentale majore. O literatura  tot mai 
voluminoasa  documenteaza  cu precizie cum Şta-
tul Islamic (s i ramificat iile sale loiale din toata  
lumea) utilizeaza  tehnologia, dar aceasta  analiza  
frontala  nu beneficiaza  la fel de importanta parte 
finala   a procesului de analiza : cum s i de ce influ-
ent eaza  aceste instrumente de propaganda /
recrutare populat ia care tra ies te î n democrat iile 
Occidentale? O astfel de lucrare trebuie sa  con-
topeasca  elemente de psihologie cognitiva  s i 
tehnologia virtuala  cu lumea institut iilor care 
contracareaza  extremismul violent pentru a 
explica de ce organizat iile occidentale anti-
teroriste, de la guverne, la institut iile militare, 
la agent iile de informat ii pierd de fapt ra zbo-
iul propagandistic î n favoarea extemis tilor vi-
olent i. 

 

Responsabilitatea occidentala  î n privint a inte-
gra rii neadecvate a comunita t ilor care au emi-

grat î n societa t ile democratice va trebui evalua-
ta . Ş i, mai important, responsabilitatea ment io-
nata   constituie lega tura cauzala  esnt iala  care 
demonstreaza  ca  anumite grupuri ”sunt î n Occi-
dent” dar, î n mod frustrant, nu fac parte ”din Oc-
cident”. De ce pare internetul sa  fie un instru-
ment de o perfect iune periculoasa  pentru exploa-
tarea acestei carent e a promisiunii democrat iei 
moderne formulate fat a  de de tot i membrii ei 
acesteia urmeaza  sa  fie, la ra ndul sa u, abordat. 
Actualitatea deosebita  a subiectului intersectea-
za  numeroase teme importante fie ca  este vorba 
de internet s i de societate, incluza nd s i: rolul me-
dia sociale î n campaniile politice s i î n formularea 
politicii de informat ii; responsabilitatea s i drep-
turile la recurs î n cadrul platformei oferite de 
societate, fie ca  este vorba de forme violente sau 
non-violente; inovat iile (negative î n acest caz) î n 
materie de participat ie s i angajament civic; mis -
ca rile sociale online; instabilitate s i volatilitate 
î n viat a politica ; s i cres terea extremismului s i a 
polariza rii. 

Trebuie î ntreprinsa  o analiza  extinsa  a propa-
gandei extremismului violent ata t î n ceea ce pri-
ves te site-urile, metodele s i psihologiile pentru a 
face lega tura î ntre eficient a diferitelor tipuri de 
tehnologie virtuala  utilizate s i contrastul dintre 
aceste tehnici s i dezama gitoarele  politici virtua-
le, mai put in eficiente, practicate de democrat iile 
occidentale pentru a contracara grupa rile res-
pective.  Es ecul generalizat al contracara rii ex-
tremismului violent î n interiorul democrat iilor 

occidentale confruntate cu 
acest asalt extremist virtual 
va aduce î n prim plan o serie 
de î ntreba ri s i dezbateri ne-
confortabile legate de î ntre-
barea de ce democrat ia mo-
derna  î n era digitala  nu se 
ridica  la nivelul idealurilor 
sale s i al promisiunilor civice.  

Analiza trebuie sa  abordeze 
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s i responsabilitatea companiilor comerciale asu-
pra gestiona rii tehnologiilor virtuale proprii s i a 
platformei sociale proprii, daca  aceasta exista , 
inclusiv propuneri pertinente î n acest sens. Pre-
zumata sanctitate a internetului a fost, î n mod 
evident deturnata  de grupuri extremiste iscusite 
î n tehnologiile virtuale.  

Cum sa  contracarezi s i sa  fra nezi aceasta  capa-
bilitate fa ra  a afecta î n mod negativ primatul li-
berta t ii internetului este o alta  tema  de dezba tut, 
la care ar trebui ada ugate concluzii. 

Analizarea, î n final, a acestei chestiuni permite 
cerceta rii sa  creeze noi ca i inovative î n cadrul 
programelor de contracarare a extremismului 
violent. Iar lipsa unei astfel de inovat ii, va permi-
te, cel mai probabil, continuarea succesului gru-
purilor extremiste, promovarea idealurilor anti-
democratice, aducerea î n prim plan a  agendelor 
extremiste violente î n cadrul societa t ilor civiliza-
te s i uciderea mai multor nevinovat i.  

 

Shada ISLAM, Director Europe & 
Geopolitics la Friends of Europe 

Ava nd î n vedere ca  î nghesuiala 
pentru funct ii s i nominaliza ri se 
intensifica  î naintea schimba rii de 
garda  de anul viitor î n cadrul insti-

tut iilor Uniunii Europene, este timpul sa  direct i-

ona m discut ia ca tre edificarea unei Europe in-
cluzive s i cu adeva rat a diversita t ii. 

Mas ina riile care  gestioneaza  UE nu mai repre-
zinta  realitatea societa t ilor Europei care sunt din 
ce î n ce mai vibrante, diverse, multietnice, multi-
religioase s i multirasiale. 

Exista  ca t iva oameni foarte inteligent i care lu-
creaza  î n institut iile UE. Tardiva concentrare a 
birocrat iei pe ideea de promovare a femeii ar 
putea schimba î nsa  imaginea UE de bastion a pu-
terii masculine. 

Europa are nevoie de mai multe talente. Pentru 
a cres te s i î nflori î ntr-o lume care se schimba  ra-
pid, ea trebuie sa  valorifice competent ele, cunos -
tint ele s i expertiza tuturor ceta t enilor sa i s i nu 
doar a micii minorita t i care det ine controlul î n 
acest moment. 

Europa se poate reconecta cu cata t enii sa i, sa -i 
inspire, sa -i motiveze s i sa -i includa  î n dezbateri 
numai î n situat ia î n care cei care lucreaza  pentru 
institut ii se identifica  cu societa t ile pe care le re-
prezinta .  

Chiar daca  sanct iunile s i procesele intentate 
rasis tilor pot fi necesare, responsabilii UE pot fi 
mai eficient i î n î ncercarea de a contracara nara-
t iunea otra vita  a populis tilor s i iliberarilor – in-
clusiv diatribele repetitive anoste ale lui Viktor 
Orban din Ungaria s i ale prietenilor sa i – daca  ar 
aplica î n practica  ceea ce predica  î n materie de 
diversitate s i de deschidere. 

De asemenea, daca  Europa vrea sa  se recreeze 
s i sa  se reinventeze, sa  devina  o putere a secolu-
lui XXI mai energica   s i mai dinamica , î n stare sa  
faca  fat a  Chinei s i Indiei aflate î n ascensiune, ea 
va trebui sa  valorifice talentele tuturor ceta t eni-
lor sa i, indiferent de culoarea, rasa sau originea 
etnica  a acestora. 

Din pa cate, ca nd Anglia va pa ra si UE î n martie, 
la anul, institut iile blocului cu sediul la Bruxelles 
vor deveni mai put in diverse din punct de vede-
re rasial s i mai plictisitor de monocrome deca t 
sunt î n acest moment. 

De ce? Anglia este aproape singura t ara  care a 
trimis un numa r semnificativ de persoane care 
nu sunt de tip caucazian î n Comisia Europeana , 
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î n Parlamentul European s i î n alte 
institut ii. La ultima numa ra toare, 
Parlamentul European avea 17 par-
lamentari minoritari etnic din tota-
lul de 751, dintre care juma tate 
sunt britanici. 
UE nu discuta  mult sau prea mult 
despre diversitate. De fapt, mottoul 
blocului este “unitate î n diversitate” 
s i, bineî nt eles, cele 28 de t a ri sunt 
diferite unele de altele. 

Pentru mult i, aceasta  diversitate a fost, pa na  
acum, destul de buna . Este î ncurajator ca  diver-
sitatea î nseamna  acum s i egalitatea de gen. 

Grupurile feministe reclama  reprezentare ega-
la , remunerare egala  s i voce egala  î n cadrul dez-
baterilor cu privire la Europa. Panelurile formate 
exclusiv din ba rbat i la conferint e devin tot mai 
rare. Pentru cei care privesc î n afara bazinelor 
cu pontifi masculini, Liantul Bruxelles (the Brus-
sels Binder) pune la dispozit ie nume de femei 
experte î n diferite domenii.  

Noua “Carta  a Diversita t ii s i Incluziunii” adop-
tata  de UE promite aborda ri inovative care sa  
includa   un procent de cel put in 40% femei pen-
tru funct ii de conducere pa na  la 1 noiembrie 
2019. Este vizata , pe buna  dreptate, crearea unui 
loc de munca  mai bun pentru tot i, inclusiv pen-
tru femei, personal cu dizabilita t i, pentru lesbie-
ne, homosexuali, bisexuali, transsexuali s i inter-
sex (LGBTI) dar s i pentru personalul î n va rsta . 

I n mod revolta tor, nu se spune nimic despre 
minorita t ile etnice s i dreptul acestora la trata-
ment egal. Nimeni nu mai accepta  vechiul argu-
ment ca  este dificil s i/sau neetic sa  se colecteze 
date despre originea 
etnica  sau rasiala  a 
persoanelor – sau fap-
tul ca  institut iile UE ar 
fi indiferente fat a  de 
culoare. 

Şperant ele nu sunt 
î nsa  pierdute. Au de-
monstrat-o recentele 
evenimente “Europa 
Neagra ” (Black Euro-
pe) desfa s urate la Par-

lamentul European prin care euro-
penii cu descendent a  africana , esti-
mat i la 15 milioane, î s i reclama  de-
plina egalitate î n drepturi î n calitate 
de ceta t eni europeni. Şolicita ri simi-
lare, care urmeaza  sa  fie incluse pe 
agenda dezbaterilor europene, sunt 
formulate s i de musulmanii, evreii, 
roma s i alte minorita t i din Europa. 

A sosit timpul sa  se treaca  la act iune. I n perioa-
da prega titoare a alegerilor din 2019, partidele 
politice europene trebuie sa  identifice s i sa  sust i-
na  femeile care candideaza  s i persoanele cu ori-
gini diferite rasiale s i religioase. Comisia Euro-
peana  s i celelalte institut ii europene trebuie sa  
caute activ talente dincolo de obis nuit ii suspect i 
(sic!) ba rbat i albi. 

Daca  UE vrea sa  aiba  credibilitate î n chestiunea 
diversita t ii s i egalita t ii, trebuie sa  î nceapa  sa  
schimbe modul î n care recruteaza , ga ndes te s i 
act ioneaza . Trebuie luata  î n considerare act iu-
nea pozitiva  pentru a î ncuraja minorita t ile sa  
participe la dezbaterile UE. 

Şurprinza toarea Meghan Markle reprezinta  do-
vada ca  pa na  s i cele mai tradit ionaliste institut ii 
pot fi actualizate. Cu noua Ducesa  de Şussex î n 
ra ndurile sale, Casa de Windsor pare dintr-o da-
ta  moderna , accesibila  s i diferita . 

UE trebuie, sa  puna  capa t acelui “vechi s i foarte 
vechi” tipar al trecutului s i sa -s i faca  ordine î n 
propria casa . 

Publicat iniţial de Friends of Europe, 
www.friendsofeurope.org şi republicat cu amabi-
lul accept al autoarei.  
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Prof. Anis H. Bajrekta-
revic, Preşedinte Studii 
de Drept Internaţional 

şi Politici Globale  

(autor al 6 volume pe teme de geopolitică, 
tehnologie, securitate şi energie) 

REZUMAT: 

Plecând de la faimoasa solicitare a lui Kissinger: 
”Europa? Dă-mi, te rog, un nume şi un număr de 
telefon!” (făcută la începutul anilor 1970 prin ca-
re îi cerea Preşedintelui Nixon să informeze euro-
penii în legătură cu acţiunile politice specifice ale 
SUA), autorul încearcă să analizeze cât de aproa-
pe se află Asia de momentul în care va avea pro-
priul număr de telefon. 

 Prin realizarea unei analize contrastante şi 
comparative a multiplelor structuri de securitate 
din Europa cu cele care există în prezent în Asia şi 
prin enumerarea câtorva dintre cel mai presante 
provocări de securitate din Asia, acest articol ofe-
ră câteva aspecte ale politicilor care explică moti-
vul pentru care cel mai mare continent al lumii 
trebuie să ia în calcul înfiinţarea unei instituţii 
pan-asiatice cuprinzătoare. Structurile de securi-
tate predominante din Asia sunt bilaterale şi în 
mare măsură asimetrice, în timp ce în Europa se 
regăsesc structuri multilaterale, echilibrate şi si-
metrice (la fel ca şi pe continentul american şi cel 
african). Autorul merge până la a susţine că lă-
sând la o parte creşterea economică impresionan-
tă, nu va exista nici un secol asiatic fără înfiinţa-
rea unei astfel de instituţii.  

Cuvinte cheie: 

Securitate, multilateralitate, Asia, geopolitică, 
geo-economie, diplomaţie preventivă 

(arme nucleare, dispute teritoriale, Consiliul Eu-
ropei, OSCE, OSA, UA, UE, NATO, OCI, MNA, 
ASEAN, APEC, SAARC, GCC, SCO, KEDO, SEATO, 
BRIC, G-7, G-20, Japonia, China, SUA, Rusia/US, 
Alianţa Curţilor Conservatoare din Orient, Europa 

pre-napoletană, creştere, clasa de mijloc, naţiona-
lism) 

Care este linia de delimitare dintre recenta s i 
continua criza  a UE/EURO s i povestea de succes 
a Asiei? Ei bine, s-ar putea ca ra spunsul fie mai 
simplu deca t de imagina m: nici Europa s i nici 
Asia nu au alta  alternativa . Diferent a este ca  Eu-
ropa s tie foarte bine ca  nu exista  alternativa  – s i 
prin urmare este multilaterala . Asia crede ca  are 
o alternativa  – s i deci este extrem de bilaterala , 
aga t a ndu-se cu î nca pa t a nare de un egoism eco-
nomic. Nu este de mirare ca  Europa este/va fi î n 
ma sura  sa  î s i administreze declinul, î n timp ce 
Asia este (î nca ) incapabila  sa  î s i capitalizeze suc-
cesul.  

Asia nu mai accepta  conducerea Europei post-
industrializate s i post-cres tine, dar nici nu este 
prega tita  pentru lumea post-occidentala .  

Pleca nd de la faimoasa solicitare a lui Kissinger: 
”Europa? Da -mi, te rog, un nume s i un numa r de 
telefon!” (fa cuta  la î nceputul anilor 1970 prin 
care î i cerea Pres edintelui Nixon sa  informeze 
europenii î n lega tura  cu act iunile politice specifi-
ce ale ŞUA), autorul î ncearca  sa  analizeze ca t de 
aproape se afla  Asia de momentul î n care va avea 
propriul numa r de telefon. 

O alta  eroare este ca  reunificarea Germaniei ar 
putea fi copiata . Dupa  15 zile petrecute la orice 
institut german de s tiinte politice, orice om se 
crede expert î n reunificare. Da, Germania este o 
poveste de succes din moment ce vecinii sa i au 
fost foarte ierta tori. Ş i acest lucru s-a realizat 
prin angajamentul pan-continental general la 
multilateralitate – ata t prin intermediul insti-
tut iilor, ca t s i al instrumentelor. Europa reunifi-
ca rii germane a fost cea mai multilateralizata  
regiune a lumii. Asia de asta zi este extrem de bi-
laterala  – nu este departe de constelat iile din pe-
rioada Hiroshimei sau a ra zboiului corean din 
anii 50. Fa ra  multilateralitate nu va exista denu-
clearizare; fa ra  denuclearizare nu va exista reu-
nificare; fa ra  reunifcare nu va exista aplanarea 
relat iilor trans-continentale, iar fa ra  aplanare nu 
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va exista un success sustenabil al Asiei.   

De ce conteaza  multilateralitatea? Autorul î n-
cearca  sa  ofere un ra spuns... 

Prin realizarea unei analize contrastante s i 
comparative a multiplelor structuri de securitate 
din Europa cu cele care exista  î n prezent î n Asia 
s i prin enumerarea ca torva dintre cel mai pre-
sante provoca ri de securitate din Asia, acest arti-
col ofera  ca teva aspecte ale politicilor care expli-
ca  motivul pentru care cel mai mare continent al 
lumii trebuie sa  ia î n calcul î nfiint area unei insti-
tut ii pan-asiatice cuprinza toare. Ştructurile de 
securitate predominante din Asia sunt bilaterale 
s i î n mare ma sura  asimetrice, î n timp ce î n Euro-
pa se rega sesc structuri multilaterale, echilibrate 
s i simetrice (la fel ca s i pe continentul american 
s i cel african). Autorul merge pa na  la a sust ine ca  
la sa nd la o parte cres terea economica  impresio-
nanta , nu va exista nici un secol asiatic fa ra  î nfi-
int area unei astfel de institut ii.  

* * * * 

Timp de mai mult de un deceniu, cele mai rele-
vante publicat ii academice au abundat î n artico-
le care profet eau secolul XXI ca fiind unul asiatic. 
Motivat ia se rega ses te de obicei î n cres terea eco-
nomica  impresionanata , product ia crescuta  s i 
volumul comercial, precum s i î n explozia rezer-
velor de valuta  externa  s i a exporturilor realizate 
de nat iuni asiatice, î n care se ga sesc o treime din 
populat ia lumii care locuiesc î n doar doua  state 
de pe cel mai mare continent al lumii. Cu toate 
acestea, istoria ne reamintes te ca  centrele de 
gravitat ie puternice din punct de vedere econo-
mic sau demografic tind sa  se extinda  ca tre peri-
ferii, mai ales atunci ca nd periferia este mai sla-
ba  deca t centrul. Acest lucru î nseamna  ca  orice 
schimbare absoluta  sau relativa  î n puterea eco-
nomica  sau demografica  a unuia dintre subiect ii 
relat iilor internat ionale va exercita î n mod inevi-
tabil presiuni suplimentare asupra balant ei pu-
terilor existente s i a constelat iilor care sprijina  
acest echilibru î ntr-un anumita  structura  impli-
cita  sau explicita .  

 

Lecțiile trecutului 

Care este situat ia structurilor de securitate ale 

Asiei? Care este capacitatea actuala  a diplmat iei 
preventive s i care sunt instrumentele disponibi-
le atunci ca nd vine vorba despre avertizare/
prevenire timpurie, identificarea act iunilor, me-
canisme de schimb, reconciliere, ma suri de con-
solidare a capacita t ilor s i a î ncrederii î n zona 
Asiatica ?  

I n timp ce toate celelalte regiuni majore au sta-
bilite structuri pan-continentale de mai multe 
decenii, as a cum este Organizat ia Ştatelor Ameri-
cane – OŞA (continentul american), Uniunea 
Africana  – UA (Africa), Consiliul Europei s i Orga-
nizat ia pentru Şecuritate s i Cooperare î n Europa  
- OŞCE (Europa), starea de dezvoltare a celui mai 
mare continent al lumii este diferita . Ceea ce este 
evident, aproape la prima vedere, este absent a 
orica rei structuri multilaterale pan-asiatice de 
securitate. Ştructurile de securitate predominan-
te sunt bilaterale s i mai ales asimetrice. Ele vari-
aza  de la tratate de securitate de neagresiune 
bine definite s i de durata , acorduri mai put in for-
male sau chiar acorduri de cooperare ad-hoc pe 
diferite teme. Prezent a structurilor multilaterale 
regionale este limitata  la ca teva elemente pe cel 
mai mare continent, s i chiar s i atunci sunt rare-
ori mandatate cu probleme de securitate î n obi-
ectivele de activitate declarate. O alta  tra sa tura  
frapanta  este ca  majoritatea structurilor bilate-
rale existente includ un stat asiatic de o parte s i 
un stat protejat periferic sau extern de alta  par-
te, ceea ce le face asimetrice aproape prin de-
finit ie. Exemplele sunt multiple: ŞUA-Japonia, 
ŞUA-Coreea de Şud, ŞUA-Şingapore, Rusia-India, 
Australia-Timorul de Est, Rusia-Coreea de Nord, 
Japonia-Malaezia, China-Pakistan, ŞUA-Pakistan, 
China-Cambodgia, ŞUA-Arabia Şaudita , Rusia-
Iran, China-Burma, India-Maldive, Iran-Şiria, Co-
reea de Nord-Pakistan etc.  

 I ntr-adeva r, Asia este î n continuare sub efectul 
mix al trecutului european. Ea combina  tra sa tu-
rile Europei pre-napoleniene, post-napoleniene 
s i ale Ligii Nat iunilor. Care sunt lect iile utile ale 
trecutului european? Exista , cu sigurant a , ca teva 
astfel de lect ii. Bismarck a reunit cres terea eco-
nomica , demografica  s i militara  exponent iala  
precum s i extinderea teritoriala  a Prusiei printr-
o abila  planificare s i calibrare a complexului de 
relat ii bilaterale de securitate din Europa secolu-
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lui al XIX-lea. As a cum este cazul Asiei î n prezent, 
nu a fost vorba despre o structura  de securitate 
institut ionalizata  a Europei, ci despre un 
exercit iu talentat s i ret inut de leadership s i de 
î nt elepciune, î n combinat ie cu o asertivitate ra-
pida  s i absorbt ii militare rapide, sust inute de o 
rezistent a  de durata . Dar, imediat ce noul Kaiser 
l-a î ndepa rtat pe Cancelarul de Fier (Bismarck), 
stabilimentul prusac provincial, ascuns, nesigur 
s i militant a contestat (prin propriile interpre-
ta ri ale politicilor germane de machtpolitik s i 
weltpolitik) Europa și lumea prin intermediul a 
doua  ra zboaie mondiale devastatoare. Ş i, ala turi 
de regimul ulterior al lui Hitler, pur s i simplu nu 
a s tiu ce sa  faca  cu o Germanie puternica .  

Aspirat iile s i constelat iile unora dintre puterile 
asiatice din prezent ne reamintesc de Europa 
pre-napoleniana , î n care blocul unificat, univer-
salist al Şfa ntului Imperiu Roman a fost contes-
tat de ca tre nera bda torii provocatori de statut. 
Astfel de oscilat ii centripete s i centrifuge ale Eu-
ropei nu au fost lipsite de deviat ii grave: orica t 
de mult s-au emancipat Cardinalul Richelieu s i 
Frant a iacobina , Frant a lui Napoleon al Treilea s i 
cea dinainte de cel de-al Doilea Ra zboi Mondial s
-a î ncercuit, izolat s i î n mod implicit a pus bazele 
atacului german.   

  Ştructura regionala  asiatica  existenta  seama na  
de asemenea cu imaginea Europei post-
napoleonica : î n primul ra nd a Europei î ntre Con-
gresul de la Viena din 1815 s i revolut ionarul an 
1948. Şa  arunca m o privire rapida  la cele mai 
relevante structuri regionale din Asia.  

 

Constelații multilaterale  

Cu sigurant a , cea mai semnificativa  participare 
asiatica  se realizeaza  î n Cooperarea Economica  
Asia-Pacific – APEC, o organizat ie care reunes te 
ambele pa rt i ale Pacificului. Cu toate acestea, 
acesta este un forum pentru economiile membre 
s i nu pentru state suverane, un fel de comisie de 
prega tire sau sala  de as teptare pentru Organi-
zat ia Mondiala  a Comert ului – OMC. Cita m aici 
cuvintele unui diplomat din Şingapore care mi-a 
spus recent la Geneva urma toarele: „care este 
opt iunea aici?...sa  semna m Acordul de Comert  
Liber (FTA), sa  ne ala tura m Ştatelor Unite, sa  ne 

conecta m la Facebook s i sa  facem cumpa ra turi 
online pa na  la ada nci ba tra net i...” 

Doua  alte stabilimente importante, Organizat ia 
Coopera rii Islamice – OCI s i Mis carea de Nealini-
ere – MNA, prima cu un secretariat permanent, 
iar cea de-a doua fa ra  un secretariat permanent, 
reprezinta  organizat ii politice multilaterale bine-
stabilite. Cu toate acestea, ambele sunt forumuri 
neadecvate, deoarece nici una dintre cele doua  
structuri nu este mandatata  strict cu probleme 
de securitate. Des i ambele entita t i trans-
atlantice au un numa r mare de membri, fiind cel 
de-al doilea s i al treilea sistem multilateral ca s i 
ma rime, imediat dupa  ONU, nici una dintre ele 
nu acopera  î n î ntregime î ntreg perisajul politic 
asiatic – din moment ce exista  importante state 
asiatice î n afara sistemului sau opuse acestuia.  

Mai mult, trebuie sa  ment iona m Organizat ia 
pentru Dezvoltarea Energiei î n Peninsula Corea-
na  ODEPC (Nucleara ) s i Grupul de Contact î n le-
ga tura  cu Iranul (Cvartet/P 5+1). I n ambele ca-
zuri, problemele abordate sunt      î ntr-adeva r 
legate de securitate, dar ele reprezinta  mai de-
graba  o abordare asimetrica  pentru descurajare 
s i î ngra dire a unui singur stat de ca tre un front 
mai mare de state periferice care se opun unei 
anumite politici de securitate, î n cazul acesta Co-
reea de Nord s i Iran. Acelas i lucru s-a î nta mplat 
s i î n cazul scurtului Pact ŞEATO – o organizat ie a 
unui tratat de apa rare pentru ŞEA care a fost di-
zolvat imediat ce amenint area iminenta  a comu-
nismului a fost redusa  s i î ngra dita  cu succes î n 
Indochina franceza .        

 

Consolidarea încrederii – o încercare 

Daca  unele dintre stabilimente sunt reminis-
cent e ale Europei pre-napoleniene, Organizat ia 
de Cooperare de la Şhaghai – OŞC s i Consiliul de 
Cooperare al Ştatelor Arabe din Golf – GCC ne 
reamintesc de Europa post-napoleniana  s i de 
Aliant a Curt ilor Conservatoare din Est (de la 
Metternich). Ambele structuri au fost create cu 
pretextul unei amenint a ri ideologice s i geopoliti-
ce externe comune, pe baza unui status quo co-
mun de securitate. Organizat ia asimetrica  GCC a 
fost o structura  indusa  extern prin intermediul 
ca reia aliatul cheie al Americii din Orientul Mij-



 

24 

www.ingepo.ro                                                                                      Pulsul Geostrategic, Nr.261,262, Miercuri 20 Iunie 2018 

lociu – Arabia Şaudita  - a reunit monarhiile din 
Peninsula Araba . Acest lucru a avut un scop du-
blu; la î nceput pentru a limita pan-arabismul 
nasirian de sta nga, care introducea un guvern 
republican egalitarist î n zona Orientului Mijlo-
ciu. Dupa  revolut ia din 1979, Consiliul a repre-
zentat un instrument pentru a contra-balansa 
influent a iraniana  î n Golf s i î n zona extinsa  a Ori-
entului Mijlociu. Ra spunsul la evenimentele din 
2011-2013 din Orientul Mijlociu, inclusiv la des-
fa s urarea trupelor din Arabia Şaudita  î n Bahrain, 
precum s i analiza rolului s i influent ei ret elei TV 
Al Jazeera de la Qatar s i sust inuta  de GCC repre-
zinta  cea mai buna  dovada  cu privire la manda-
tul de baza  al GCC.  

Organizat ia de Cooperare de la Şhanghai este o 
organizat ie indusa  intern s i simetrica . Ea a fost 
î nfiint ata  printr-o apropiere î ntre China s i Rusia1 
fiind bazata , pentru prima data  î n istoria moder-
na  pe paritate, pentru a descuraja aspirant ii ex-
terni (ŞUA, Japonia, Coreea, India, Turcia s i Ara-
bia Şaudita ) s i pentru a ment ine resursele, teri-
toriile s i regimurile socio-economice, culturale s i 
politice actuale î n Asia Centrala , î na lt imile Tibe-
tului s i Provincia Xinjiang Uighur.   

Urma toarea structura  a fi ment ionata  este gru-
pul din sub-continentul indian, Asociat ia Asia de 
Şud pentru Cooperare Regionala  – ŞAARC. 
Aceasta  organizat ie are un mandat bine stabilit, 
personal suficient s i un Şecretariat versat. Cu 
toate acestea, Organizat ia este extrem de asema -
na toare cu Liga Nat iunilor. Liga este considerata  
a fi o organizat ie altruista  care a es uat î n mod 

repetat sa  ra spunda  î n mod adecvat ca uta rilor 
de securitate ale membrilor sa i s i  provoca rilor 
s i presiunilor pa rt ilor care au ra mas î n afara sis-
temului (ex. Rusia pa na  î n anii 1930 s i ŞUA au 
ra mas complet î n afara sistemului s i î n cazul 
apropierii de ŞAARC, China, Arabia Şaudita  s i 
ŞUA). ŞAARC este practic ostatica unei mari con-
frunta ri î ntre cei doi membri mari ai sa i, ambii 
fiind puteri nucleare confirmate: India s i Pakis-
tanul. Aceste doua  state se provoaca  unul pe al-
tul la nivel geopolitic s i ideologic. Existent a unu-
ia neaga  existent a altuia, nat iunea religioasa  pa-
kistaneza  este o negat ie a multietnicita t ii indiene 
s i vice-versa. I n plus, des i ŞAARC este o organi-
zat ie indusa  intern, este o organizat ie asimetrica . 
Nu doar dimensiunea Indiei, ci s i pozit ia sa cen-
trala  fac ca ŞAARC sa  nu poata  act iona î n nici un 
domeniu î n lipsa consimt a ma ntului direct al In-
diei, fie ca  este vorba despre comert , comuni-
cat ii, politica  sau securitate.  

Pentru ca multilateralismul s i î ncrederea reci-
proca  sa  avanseze cu adeva rat este necesara  do-
rint a de compromis s i ajungerea la un punct co-
mun prin co-existent a  activa . Este dificil de creat 
un curs de act iune comun î n jurul unui membru 
disproport ional de mare s i pozit ionat central ca-
re refuza  interpretarea restrictiva  a unui centru 
asertiv î n mijlocul membrilor mici periferici.   

 

Politica externă multi-vectorială 

I n final, mai exista  s i AŞEAN – o grupare a 10 
nat iuni sud-asiatice2, care exercita  o politica  eci-

1. Analizând relaţiile dintre China şi Uniunea Sovietică şi cele de după destrămarea Uniunii Sovietice cu China, sunt tentat să le compar 
cu Imperiul Roman antic. Blocul monolit şi-a început fragmentarea pe baza unei chestiuni aparent retorice, clerice – cine va da inter-
pretarea exclusivă a Cărţii Sfinte: Roma sau Constantinopolul? Evident, cel care va deţine monopolul interpretării va avea şi puterea 
ideologică, care poate deveni foarte uşor un avantaj strategic. Moscova a insistat că singurul comunism autentic şi adevărat este cel de 
tip sovietic. O mare schismă a pus capăt conflictului teologic şi geopolitic din Imperiul Roman antic. Schisma cino-sovietică a culminat 
cu emanciparea ideologică şi geopolitică a Chinei, mai ales după ce Nixon a recunoscut Beijingul. În afară de clivajele ideologice, mode-
lul socio-economic şi politic al Imperiului Roman a fost intens contestat începând cu secolul al III-lea. Imperiul Roman de Est a rezistat 
cu insistenţă în faţa oricărei schimbări structurale, fiind incapabil să se adapteze. S-a produs o eroziune şi la puţin timp după aceea el a 
dispărut de pe harta politică. Imperiul de Est s-a reformat cu succes şi Bizanţul a rezistat ca şi model socio-economic şi politic viabil 
pentru încă 1000 de ani. Simţând nevoia unei reformări imediate a sistemului comunist aflat în declin, atât Gorbaciov, cât şi Deng Xiao-
ping s-au orientat către reforme. Gorbaciov a fracturat în cele din urmă Uniunea Sovietică cu glasnost  şi perestroika. Deng a adminis-
trat China cu succes. O argumentare îndrăzneaţă, exactă şi importantă vine de la diplomatul şi prolificul autor Kishore Mahbubani (The 
New Asian Hemisphere, 2008, pag 44-45). Mahbubani susţine că Gorbaciov a predat Imperiul Sovietic şi nu a obţinut nimic în schimb, în 
timp ce Deng a înţeles „adevăratul succes al puterii occidentale...China nu le-a permis studenţilor să protesteze în Piaţa Tiananmen”. În 
consecinţă, Deng a stabilit o limită clară şi decisivă pentru a evita soarta Rusiei şi a permis doar perestroika. China a supravieţuit, chiar 
a ajuns la un nivel de prosperitate fără precedent în ultimele două decenii. Rusia a suferit un declin profund după pierderea imperiului 
istoric, confruntându-se şi cu niveluri ridicate de suicid şi crime sau cu probleme serioase cu alcoolul. Gorbaciov însuşi s-a muatat în 
SUA şi există o marcă de votcă ce îi poarta numele.  
2. Statutul de membru ar putea fi acordat în viitor şi pentru Timorul de Est şi  Papua Noua Guinee.  
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librata  multi-vectoriala , bazata  pe principiul ne-
amestecului la nivel intern s i extern. Aceasta  or-
ganizat ie cu sediul la Jakarta/Indonezia3 are un 
trecut dinamic s i o carta  actuala  extrem de am-
bit ioasa . Organizat ia reprezinta  o structura  indu-
sa  intern s i relativ simetrica  î n care cei mai pu-
ternici membri ai sa i sunt pozit ionat i in jurul 
centrului geografic, as a cum este cazul echilibru-
lui UE î n care Germania-Frant a/Marea Britanie-
Italia/Polonia-Şpania se echilibreaza  reciproc 
din punct de vedere geografic. Şituat pe axa geo-
grafica  a flancului de sud al continentului asiatic, 
as a-numitul triunghi de cres tere Thailanda-
Malaezia-Indonezia este considerat centrul 
AŞEAN nu doar din perspectiva  economica  eco-
nomica  s i comunicat ionala , ci s i din punct de ve-
dere al pa rghiilor politice. Foaia de Drum a Co-
munita t ii AŞEAN (pentru 2015), asema na tore 
UE, va absorbi cea mai mare parte din energia 
Organizat iei4. Cu toate acestea, AŞEAN a reus it 
sa  î s i deschida  forumurile pentru grupurile 3+3, 
ceea ce poate fi considerat pe termen lung un 
pas fa cut î n vederea unui viitor forum extins pan
-asiatic.  

I nainte de a î ncheia aceasta  scurta  enumerare, 
sa  ment iona m doua  forumuri recent inaugurate 
informal, ambele bazate pe solicita rile externe 
de î mpa rt ire a unei poveri comune. Unul dntre 
ele, cu un nume stabilit de bancherii de pe Wall 
Ştreet5 - BRI(I)C/Ş, include doua  puteri economi-
ce, demografice s i politice asiatice (India s i Chi-
na) s i una periferica  (Rusia). Indonezia, Turcia, 
Arabia Şaudita , Pakistanul, Kazahstanul s i Iranul 
sunt state asiatice a ca ror ma ndrie nat ionala  s i 
interese sust in statutul de membru al BRIC. G-
20, cela lalt forum informal, este de asemenea 
format ad-hoc (pro bono), ra spunza nd necesi-
ta t ii G-7 de a avea aprobare s i sust inere mai ma-
re vis a vis de act iunile sale monetare (acord de 
schimb valutar) s i financiare (austeritate), intro-

duse dupa  criza financiara  î n continua  des-
fa s urare. I nsa , nici BRIC s i nici G-20 nu au furni-
zat statelor asiatice participante pa rghii supli-
mentare î n institut iile Bretton Woods s i nici nu 
au ajutat la abordarea problemelor de securitate 
asiatice. Folosindu-se de ma ndria nat ionala , am-
bele grupuri informale pot devia resursele nece-
sare s i atent ia statelor asiatice de la problemele 
interne presante la cele pan-continentale.    

I n afara  de sistemul mecanic al Comisiei ONU 
pentru Dezarmare stabilita  la Geneva, Consiliul 
de Şecuritate al ONU, Organizat ia pentru I nterzi-
cerea Armelor Chimice – OPCW s i Agent ia Inter-
nat ionala  pentru Energie Atomica  – IAEA (sau 
CTBTO), nici asiaticii din AŞEAN (ca s i majorita-
tea asiaticilor multilateralizat i) nu au un forum 
potrivit pentru abordarea s i solut ionarea proble-
melor de securitate. O organizat ie similara  Con-
siliului Europei sau OŞCE este î nca  departe de a 
se forma pe teritoriul asiatic.  

Istoria ne avertizeaza . Dar, ne ofera  s i sperant a . 
Europa pre-CŞCE (pre-Helsinki) a fost î ntr-
adeva r un loc periculos. Linia de separat ie geo-
politica  s i ideologica  trecea chiar prin inima Eu-
ropei, ta ind-o î n doua  juma ta t i. Europa de sud a 
fost practic izolata  de ca tre dictatori faimos i: 
Grecia (Colonelul Junta), Şpania (Franco) s i Por-
tugalia (Şalazar), î n Turcia, mai multe guverne 
au fost preluate de organizat ii militare omnipo-
tente, care au ra sturnat Albania s i ne-aliata (ne-
europeana) Iugoslavie a lui Tito. Doua  instru-
mente puternice ale prezent ei militare a ŞUA 
(NATO) s i ale sovieticilor (Pactul de la Vars ovia) 
î n Europa ment ineau urias e armate, rezerve 
urias e de armament convent ional s i sisteme de 
lansare practic unele la nga  altele. Granit ele eu-
ropene nu erau recunoscute reciproc. I n esent a , 
Occidentul a refuzat chiar s i sa  recunoasca  multe 
dintre guvernele est-europene, dominate/

3. În mod simbolic sau nu, sediul ASEAN este localizat la mai puţin de 80 de mile de locul istoricei Conferinţe Asiatico-Africane de la 
Bandung din 1955 
4. Comparaţiile prezintă un risc de inacurateţe deoarece istoria găseşte adesea un mod de a se repeta, deşi optimismul câştigă în cele 
din urmă. Putem să plasăm ASEAN-ul din prezent acolo unde se găsea UE înainte de Maastricht, între Tratatul de Fuziune şi Actul Euro-
pean Unic.  
5. Acronimul a fost stabilit de către Jim O’Neill, economist şef pentru Goldman Sachs, în raportul emis în anul 2001:”Construirea unui 
BRICS Global Economic mai Bun”. Acest document se referă la statele care pot oferi Occidentului produse sociale, economice şi politice 
de bază mai ieftine, o forţă de muncă nesolicitantă, sugerând Occidentului să echilibreze un astfel de comerţ prin exportul de produse 
finite cu preţuri mai mari. Documentul nu a prevăzut crearea grupului BRIC şi nici multitudinea de locaţii stabilite pentru întâlnirile 
acestuia. O’Neill s-a referit iniţial la Brazilia, Rusia, India şi China, deşi la recentele reuniuni a fost invitată şi Africa de Sud (BRICS), iar 
Indonezia (BRIICS) este avută de asemenea în vedere.  
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instalate de ca tre sovietici.   

 

Dispute teritoriale nesoluționate  

I n prezent, î n Asia nu se ga ses te aproape nici un 
stat care sa  nu aiba  dispute teritoriale î n vecina -
tatea sa. De la Orientul Mijlociu, Marea Caspica  s i 
Asia Centrala , sub-continentul indian, Indochina 
sau arhipelagul ŞEA, Tibet, Marea Chinei de Şud 
s i Orientul I ndepa rtat, multe state se confrunta  
cu numeroase dispute teritoriale. Doar î n Marea 
Chinei de Şud putem enumera peste doua spreze-
ce dispute teritoriale – î n care China preseaza  
periferia sa  se detas eze de zona î ncercuita . Aces-
te evolut ii sunt adesea considerate de ca tre ve-
cini ca fiind de o asertivitate periculoasa . I n par-
tea de sus a acestei ma ri se ga ses te o economie 
imensa  s i un teritoriu insular aflat î ntr-o uitare 
legala  – Taiwanul, care as teapta  momentul î n 
care se va ajunge la un consens extins s i de dura-
ta  cu privire la ca te Chine vor exista î n Asia.  

Disputele teritoriale nesolut ionate, iredentis-
mul sporadic, armamentul convent ional, ambit ii-
le nucleare, conflictele pentru exploatarea s i ac-
cesul la biosfera marina  s i la alte resurse natura-
le, inclusiv accesul la apa  dulce, exercita  o presi-
une enorma  asupra securita t ii externe, sigu-
rant ei s i stabilita t ii Asiei. O presiune suplimenta-
ra  vine din noile preocupa ri legate de mediu, ca-
re aproape reprezinta  amenint a ri la adresa secu-
rita t ii, nu doar pentru minuscula nat iune din Pa-
cific Tuvalu6, ci s i pentru Maldive, Bangladesh, 
Cambodgia, pa rt i ale Thailandei, Indoneziei, Ka-

zahstanului s i ale Filipinelor etc.7 Toate acestea 
ala turi de o dinamica  economica  s i demografica  
inegala 8 a continentului transforma  Asia î ntr-un 
adeva rat butoi cu pulbere.  

Este absolut deplasat sa  compara m Asia cu Eu-
ropa î n dimensiune – cea din urma  fiind mai de-
graba  o extindere a masei continentale asiatice, 
un fel de peninsula  vestica  a Asiei – dar spat iul 
de manevra  interstatal este unul comparabil. Cu 
toate acestea, spat iul dintre marile puteri din 
Europa post-napoleniana  a fost la fel de î ngust 
pentru orice manevra , as a cum este cazul acum 
pentru orice manevra  de securitate a Japoniei, 
Chinei, Indiei, Pakistanului, Iranului s i a altora 
asemenea.  

Şa  arunca m o privire rapida  la particularita t ile 
constelat iilor nucleare din Asia. Conform analo-
giilor istorice, exista  urme ale monopolului nu-
clear american s i ale anilor î n care Rusia î ncerca 
cu disperare sa  obt ina  paritate.  

I n afara  de depozite imense de armament con-
vent ional s i numeroase armate, Asia ga zduies te 
patru (plus Rusia periferica  s i Israelul) dintre 
cele noua  puteri nucleare cunoscute (declarate s i 
nedeclarate). Doar China s i Rusia fac parte din 
Tratatul de Neproliferare – NPT. Coreea de Nord 
s-a retras î n anul 2003, iar India s i Pakistanul, 
ambele puteri nucleare confirmate, au refuzat sa  
semenze Tratatul. Asia este de asemenea s i sin-
gurul continent pe care s-a desfa s urat armament 
nuclear9.  

 
6. Tuvalu, un stat care este compus din câteva insule de atol, se găseşte în pragul pierderii complete a teritoriului. Această evoluţie ar 
crea un precedent în teoria dreptului internaţional – un stat care îşi pierde în întregime teritoriul geografic.  
7. Evaluarea detaliată a riscului şi impactului asupra mediului inclusiv în zonele de interdicţie sunt dispnibile în rapoartele CRESTA. 
Organizaţia CRESTA este susţinută de RE din Elveţia ca şi consorţiu de companii specializate pe asigurări şi reasigurări.  
8. Intriganta dezbatere intelectuală agită în prezent lumea occidentală. Problema este una fundamentală: de ce este transformată şti-
inţa în religie? Economia practică este fundamentată pe cei peste 200 de ani de teorie liberală a lui Adam Smith şi pe cei peste 300 de 
ani de filosofie a lui Hobbs şi Locke – îngheţată şi canonizată rigid în exegeze dogmatice. Dezbaterile ştiinţifice sunt înlocuite de o obedi-
enţă oarbă. De ce este transformată religia în ideologie politică? Textele religioase sunt interpretate în mod eronat şi utilizate ideologic 
greşit în Europa, Orientul Mijlociu, Asia, cele două Americi şi Africa. De ce este transformată etica seculară sau religioasă din înţelegere 
bio-centrică în ignoranţă antropocentrică a mediului? Rezonanţa acestor dezbateri esenţiale ajunge treptat şi la elitele din Asia. Nimeni 
nu poate prevedea aria şi scopul răspunsurilor la nivel intern sau extern. Un lucru este cert: Asia a înţeles că integrarea (economică) 
globală nu poate reprezenta un substitut pentru o strategie viabilă de dezvoltare. Globalizarea, aşa cum este experimentată în Asia şi 
observată în alte părţi ale lumii, nu a oferit o scurtătură către dezvoltare, chiar şi mai puţin către coeziune socială, nevoi de mediu, 
locuri de muncă la nivel naţional, creştere a nivelului educaţiei clasei de mijloc şi sănătate publică generală.   
9. “Obama, primul Preşedinte american care a vizitat Laosul, a reamintit că SUA a utilizat peste 2 milioane de tone de bombe împotriva 
acestui stat în momentele de vârf ale războiului din Vietnam – mai mult decât asupra Germaniei şi Japoniei la un loc în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial. Acest lucru a făcut ca Laosul să fie cel mai bombardat stat pe  cap de locuitor din întrega istorie a lumii. „Au 
fost ucişi numeroşi civili...bărbaţi, femei şi copii nevinovaţi. Chiar şi acum, există numeroşi americani care nu cunosc moştenirea letală 
pe care a lăsat-o ţara lor aici” – spunea Preşedintele la Vientiane în anul 2016. Au fost necesari 40 de ani pentru ca presa  americană să 
prezinte aceste evoluţii. /Landler, M. (2016), Obama seeks to Heal scars of War in Laos, International New York Times, 07 Septembrie 
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Războiul Rece exilat în Asia  

As a cum se s tie, momentul de va rf al Ra zboiului 
Rece a fost marcat de marea confruntare geopo-
litica  s i ideologica  a doua  super-puteri nucleare, 
a ca ror î narmare depa s ea de departe î narmarea 
tuturor celorlalte puteri nucleare î mpreuna . Ori-
ca t ar fi fost de enigmatici, misterios i s i nepreva -
zut i unii fat a  de alt ii10, americanii s i sovieticii se 
ga seau î n pa rt i opuse ale globului, nu au avut 
dispute teritoriale s i nu exista  conflicte armate 
directe î ntre ei.  

Grupul nuclear asiatic este î nca  o data  diferit 
pentru ca  statele componente au o istorie a osti-
lita t ilor – frict iuni armate sau confrunta ri î n le-
ga tura  cu dispute teritoriale nesolut ionate de-a 
lungul granit elor comune, toate combinate cu 
rivalita t i ideologice intense s i de durata . Uniunea 
Şovietica  a avut frict iuni armate trans-
frontaliere cu China î n lega tura  cu extinsa sa li-
nie de frontiera . China a dus un ra zboi cu India s i 
a obt inut un semnificativ ca s tig teritorial. India a 
luptat î n patru ra zboaie reciproc epuizante cu 
Pakistanul pentru Cas mir s i pentru alte regiuni 
de granit a . I n Peninsula Coreana  au avut loc con-
frunta rile militare directe ale Japoniei, URŞŞ, 
China, precum s i ale ŞUA, fiind o nat iune divizata  
din cauza diferent elor ideologice.  

Pe flancul estic al continentului euro-asiatic, 
nici Frant a, nici Marea Britanie, nici Rusia s i nici 
ŞUA nu au o istorie (recenta ) a conflictelor arma-
te directe. Aceste state nici ma car nu au granit e 
comune.  

Doar India s i acum s i Rusia post-sovietica  au un 
control civil strict s i complet asupra autoriza rii 
desfa s ura rilor militare s i nucleare. I n cazul Core-
ii de Nord s i a Chinei, acest control se ga ses te î n 
ma inile unei conduceri comuniste imprevizibile 
s i netransparente – ceea ce î nseamna  ca se afla  
î n afara procesului democratic s i guvernamental 
de luare a deciziei. I n Pakistan, acest control se 
ga ses te î n ma inile unui stabiliment militar s i po-
litic omniprezent. Pakistanul s-a aflat sub condu-
cere militara  directa  timp de mai bine de juma ta-
te din existent a sa ca stat independent.   

Ceea ce a î mpiedicat ŞUA s i URŞŞ sa  desfa s oare 
armament nuclear a fost perculoasa s i costisitoa-
rea lupta  numita  „asigurarea distrugerii recipro-
ce”. La sfa rs itul anilor 1950, ambele pa rt i ajunse-
ra  la paritate î n numa rul s i tipul focoaselor nu-
cleare precum s i î n numa rul s i acuratet ea siste-
melor de lansare. Ambele pa rt i au produs sufici-
ente focoase, sisteme de lansare s i locat ii pentru 
a supraviet ui cu bine unui prim impact s i pentru 
a ment ine o capacitate de lovire puternica 11. O 
data  ce au î nt eles ca  nici un atac preventiv s i nici 
unul preemtiv nu ar aduce o victorie decisiva  ci 
ar declans a holocaustul nuclear global suprem s i 
ar duce la distrugere totala , americanii s i sovieti-
cii au ajuns la un echilibru prin intermediul peri-
culoasei descuraja ri. Astfel, nu intent ia de î nar-
mare (pentru paritate), ci neplanificata Asigura-
re Reciproca  a Distrugerii – MAD – cu efectul sa u 
linis titor asupra armamentului nuclear, cu refe-
rire la cantita t ile necesare s i configurat iile impe-
netrabile, a fost cea care a adus un fel de stabili-

2016, (pagina 6)/  
10. Uniunea Sovietică a fost învăluită în secretomanie, o cultură politică generalizată, pe care sovieticii au moştenit-o de la Rusia Ţaris-
tă şi care a fost accentuată – trăsătură care i-a nedumerit pe americani. Desbaterile politice deschise, aproape exibiţioniste ale ameri-
canilor i-au nedumerit pe ruşi – ceea ce a făcut imposibil ca una dintre părţi să poată estima mişcările celeilalte. Sovieticii au fost con-
fuzi în legătură cu omniprezenţa dezbaterilor politice deschise în SUA, iar americanii au fost confuzi în legătură cu absenţa oricărui tip 
de dezbatere politică în URSS. Americanii ştiau foarte bine că adevărata putere se găseşte în afara guvernului, în Biroul Politic sovietic. 
Cu toate acestea, era un fel de cutie neagră – pentru a folosi o alegorie interesantă a lui Kissinger – existau intrări şi ieşiri, dar nimeni 
nu înţelegea ce se întâmplă în interior. O dată ce o anumită decizie a fost luată, sovieticii o implementau cu persistenţă în mod rigid. De 
obicei, modificarea politicilor nu avea loc înainte de o schimbare la nivelul conducerii biroului politic – eveniment care avea loc extrem 
de rar. Pe de altă parte, sovieticii au fost confuzi în legătură cu grupul echidistant al ramurilor executivă, legislativă şi juridică din SUA, 
care se schimbau prea des pentru gustul sovieticilor, de zecile de agenţii de informaţii şi de aplicare a legii, de rolul mass-mediei şi a 
publicului, de grupurile influente de lobby – care participau toate la pregătirea şi luarea deciziei. Chiar şi când erau oficiale, acţiunile 
americanilor erau extrem de oscilante. America nu a înţeles unde s-a terminat Partidul Comunist şi unde începea guvernul URSS. Pe de 
altă parte, sovieticii nu au putut înţelege unde se termina America corporatistă şi unde începea guvernul american. În mod paradoxal, 
cultura politică a unuia l-a împerdicat pe celălat să înţeleagă şi să estimeze acţiunile celuilalt. Ceea ce pentru unul era absolut logic, 
pentru celălalt era de neconceput şi absolut ilogic.    
11. Aşa cum concluzionează just Waltz:”Armele convenţionale pun un premiu pe prima lovitură pentru a câştiga avantajul iniţial şi 
pentru a stabili cursul războiului. Armele nucleare anulează acest premiu. Avantajul iniţial este nesemnificativ...” datorită capacităţii 
de a executa cel de-al doilea atac al ambelor părţi beligerante. (‘The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed’  de Scott D. Sagan 
şi Kenneth N Waltz, 2003, p. 112).  
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tate pacifista  bizara  î ntre cele doua  super-puteri 
aflate î n conflict. MAD a î mpiedicat izbucnirea 
unui ra zboi nuclear, dar nu a dezarmat super-
puterile.  

As a  cum am afirmat, rezervele nucleare din 
Asia sunt relativ modeste12. Numa rul focoaselor, 
a locat iilor de lansare s i a sistemelor de lansare 
nu sunt suficiente s i nu pot asigura o a doua ca-
pacitate de lovire. Acest aspect compromite seri-
os stabilitatea s i securitatea; un atac nuclear pre-
ventiv sau preemptiv î mpotriva unui stat nu-
clear sau ne-nuclear ar putea fi considerat deci-
siv, mai ales î n Asia de Şud s i î n Peninsula Corea-
na , fa ra  a mai ment iona Orientul Mijlociu13. 

I n î nt elepciunea geopoliticii, posibilitatea unei 
amenint a ri este stabilita  prin examinarea nivelu-
lui intent iilor s i capacita t ilor beligerant ilor. I n 
Asia, aceasta  teorie nu se potrives te î n î ntregime. 
Proximitatea geografica  dintre puterile nucleare 
ale Asiei î nseamna  un timp de zbor mai scurt 
pentru focoasele nucleare, ceea ce ar permite 
rapiditate î n procesul decizional î nainte de a an-
gaja adversarul. I n afara  de un atac deliberat, 
exista  s i pericolul unui ra zboi nuclear accidental.  

 

Mecanisme multilaterale  

Unul dintre marii ga nditori s i umanis ti ai seco-
lului al XX-lea, Erich Fromm spunea:”...omul poa-
te avansa doar prin dezvoltarea gândirii (sale), 
prin găsirea unei noi armonii...”14 

De la viziune s i î nt elepciune pa na  la angaja-
ment politic s i act iune comuna  este un drum 
lung. Dar, o data  de acestea sunt realizate, in-
strumentele operat ionale sunt la dispozit ie. Ca-
zul Europei Helsinki este extrem de instructiv. 
Ca sa  fim sinceri, extinderea super-puterilor care 
s-au contestat unele pe altele a fost cea care le-a 

adus î n cele din urma  la masa negocierilor. De 
asemenea, apelul constant s i ferm al publicului 
european a alertat guvernele celor doua  pa rt i. O 
data  ce s-au stabilit considerat iile politice, aspec-
tele tehnice au luat ava nt: a existat – la î nceput – 
recunoas terea reciproca  pan-europeana  a gra-
nit elor, ceea ce a linis tit imediat tensiunile. Coo-
perarea politico-militara  s-a situat î n as a numi-
tul prim cos  Helsinki, care a inclus inspect ii mii-
tare comune, mecanisme de schimb, un curs con-
stant al informat iilor, instrumente de avertizare 
timpurie, mecanisme de construire a î ncrederii 
s i gruparea reprezentant ilor de stat (as a-
numitul Consiliu Permanent). I n plus, un ele-
ment important s-a rega sit î n cel de-al doilea cos  
Helsinki – un forum care reunes te probleme eco-
nomice s i de mediu, teme care sunt ata t de pre-
sante î n Asia la acest moment.  

Cel de-al treilea cos  al OŞCE a fost sursa multor 
controverse î n ultimii ani, mai ales î n lega tura  cu 
interpretarea mandatelor. Cu toate acestea, noul 
val de nat ionalism, adesea î nlocuitor al comunis-
mului, î nca rca tura emot ionala  s i temerile pa stra-
te din trecut, urias a s i continua formare a clasei 
de mijloc î n Asia, ale ca rei pasiuni s i afilieri vor 
schimba î n mod inevitabil elitele nat ionale s i vor 
chestiona politicile acestora la nivel internat io-
nal, precum s i ca utarea unui nou consens social 
– toate acestea ar putea fi cu succes abordate de 
un fel de cos  asiatic. Cu sigurant a , cres terea so-
cio-economica  î n Asia este imposibila  î n lipsa 
crea rii s i mobiliza rii unei clase de mijloc puterni-
ce – un segment al societa t ii care atunci ca nd 
apare la orizontul socio-politic este î n mod tra-
dit ional foarte expus s i vulnerabil î n fat a gres eli-
lor politice s i a schimba rilor destructive. I n orice 
caz, exista  ca teva nat iuni din Asia observatoare 
la OŞCE15; Thailanda, Coreea s i Japonia, precum 
s i Indonezia, care analizeaza  î n prezent partici-

12. Se estimează că Pakistanul deţine 20 de focoase gata de lansare, India 60 iar Coreea doar 2-3 (în cazul în care deţine vreo unul). 
Chiar şi China, care este considerată o putere nucleară mare, nu are mai mult de 20 ICBM. 
13. Israelul este o putere nucleară nedeclarată şi se consideră că deţine 200 de bome nucleare de putere redusă. Jumătate dintre ele pot 
fi lansate prin sistemul de rachete Jericho II, avioane şi lansatoare mobile (camuflate şi relocate), (inclusiv submarinele germane cu 
capacităţi nucleare livrate recent). Iranul a testat cu succes precizia rachetelor sale cu rază medie de acţiune şi continuă cercetarea 
pentru generaţia de rachete cu rază lungă de acţiune. În acelaşi timp, Iranul a achiziţionat şi tehnologii nucleare cu scop dual (până în 
prezent în scopul păcii). Sămânţa ambiţiei nucleare există în întregul Orient Mijlociu, Arabia Saudită şi Turcia fiind cele mai active în 
acest scop.  
14. “The Art of Loving”, Erich Fromm, 1956, pag 76. Fromm a scris aproximativ în perioada Conferinţei de la Bandung 
15. Aşa numiţii parteneri asiatici pentru cooperare ai OSCE sunt: Japonia (1992), Coreea (1994), Thailanda (2000), Afganistan (2003), 
Mongolia (2004)  şi Australia (2009). Tahailanda şi Japonia se bucură de reputaţia de a fi foarte active în cadrul OSCE.  
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parea ca membru al forumului. Toate au benefi-
cii de pe urma participa rii lor16. 

I n consecint a , cel mai mare continent ar trebui 
sa  ia î n calcul formarea propriului sa u mecanism 
multilateral pan-asiatic. Pentru acest scop, se 
poate cu sigurant a  baza pe viziunea s i spiritul 
Helsinki. La nivel institut ional, Asia poate revizui 
ŞAARC s i puternicul forum AŞEAN17. Examina nd 
aceste doua  organisme regionale, Asia poate sa  
identifice s i sa  calibreze raportul potrivit î ntre 
extinderea s i aprofundarea mandatului de secu-
ritate al unei astfel de organizat ii multilaterale 
viitoare – ava nd î n vedere numarul de state pre-
cum s i profunzimea schimba rilor socio-politice, 
de mediu s i politico-militare.  

I ntr-o era  a succesului fa ra  precedent s i al pros-
perita t ii neegalate a Asiei, o structura  locala  pan-
asiatica  multilaterala  ar fi o mare oportunitate. 
Contextualiza nd faimoasele cuvinte ale lui Hegel 
„libertatea este ...o perspectivă internă a necesi-
tăţii”, permiteți-mi sa  î nchei afirma nd ca  necesi-
tatea organizat iei pan-asiatice t ine de urgent a .  

Evident, î n lipsa unei structuri pan-asiatice 
multilaterale nu va exista emanciparea continen-
tului s i nici un secol asiatic.  

Viena, 18 MAI 2018 
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16. Este posibil ca cinci alte state ASEAN, reprezentate la Viena, să îşi formalizeze relaţia cu OSCE în scurt timp. Acelaşi lucru se va în-
tâmpla şi în cazul Secretariatelor SAARC şi ASEAN.   
17. Atât în Europa şi în Asia, dar chiar şi la sediul din Jakarta, sunt solicitat a-mi explica opinia optimistă referitoare la viitorul ASEAN. 
ASEAN, ca şi UE, pur si simplu nu are altă alternativă decât cea de a supravieţui şi de a avea succes, deşi în prezent se confrunta cu mul-
te deficienţe şi este departe de mecanismele multilaterale optime. Orice alternativă la UE este o mare apropiere a Germaniei sau a 
Franţei cu Rusia – ceea ce înseamnă o revenire la Europa secolului al XVIII-lea, al XIX-lea şi începutul secolului XX – adică la războaie 
continue şi distrugeri. Orice alternativă la ASEAN ar reprezenta o absorbţie a unui stat membru ASEAN de către Japonia sau China sau 
India – adică mai puţine blocuri mari aflate pe direcţia periculoasă a coliziunii. Astfel, în mod paradoxal,atât în cazul UE, cât şi al 
ASEAN, nu doar capacităţile interne, ci şi sitaţia externă mă fac să fiu optimist în legătură cu succesul acestora.  
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Iordania - NU instabilității! 

 

Corneliu PIVARIU 
  Şfa rs itul lunii mai 2018 a fost marcat de viguroase proteste de strada  î n Regatul Has emit al Iorda-
niei, dupa  o perioada  de mai mult i ani î n care Iordania fost cea mai stabila   t ara  î ntr-o regiune in-
stabila . Amploarea acestora s i î n acelas i timp atent ia pe care regele Abdullah al II-lea o acorda  situ-
at iei interne din t ara  este demonstrata  de demisia primului ministru Hani al-Mulki s i hota ra rea 
regelui ca ministrul educat iei Omar al-Razzaz sa  formeze un nou guvern.  
  Razzaz, care a lucrat la Banca Mondiala , a reus it sa   formeze noul guvern (16 din cei 28 de mi-
nis tri s i-au pa strat portofoliile), care a depus jura ma ntul la 15 iunie. Demisia premierului, forma-
rea unui nou guvern, chiar s i alegeri parlamentare anticipate, au fost ma suri luate relativ frecvent 
de suveranul has emit pentru dezamorsarea unor crize interne. De altfel numai î ntre mai 2016 s i 
martie 2018 guvernul a fost remaniat de s ase ori. 
  Criza a fost determinata  de ma surile adoptate de guvernul î n vederea reducerii deficitului buge-
tar s i plata datoriilor pentru plata creditului obt inut de la Fondul Monetar Internat ional î n 2016. 
Acestea constau î n introducerea unor noi taxe (de 10% pentru unele produse agricole anterior ex-
ceptate de la aceste taxe) precum s i anularea subvent iilor la peste 150 de alte ma rfuri s i produse. 
De altfel proteste privind cres terea pret ului pa inii au î nceput î nca  î n urma  cu s ase luni, dar au fost 
de mai mica   amploare. 
  Economia Iordaniei a fost puternic afectata  de crizele regionale, blocarea rutelor comerciale ca 
urmare î nchiderii unor frontiere, î ntreruperea livra rilor de gaz din Egipt s i mai ales influxul im-
portant de refugiat i sirieni, 660.000 oficial, dar circa 1,5 milioane dupa  date neoficiale, care au 
creat mari probleme logistice s i presiuni pe piat a muncii, î n condit iile ca nd rata s omajului depa -
s es te 18%, cea mai mare  din ultimii ani, iar procentul populat iei sa race este de 14,4%. 
  Actualul guvern este format î n marea majoritate din tehnocrat i conservatori s i un mic numa r de 
minis tri cu orientare liberala , apreciindu-se ca  nu dispune de suficienta  coeziune. Ca adjunct al pri-
mului ministru a fost desemnat Rajai Muasher, un bancher s i om de afaceri important, adept al 
unui rol predominant pentru sectorul particular î n economie. Guvernul î nsa  nu poate avea un rol 
predominant î n solut ionarea situat iei economice a Iordaniei. Acesta revine î nt eleptului monarh 
iordanian s i sprijinului extern pe care acesta î l poate coagula. Deja, î ncepa nd cu 10 iunie, la  o reu-
niune î n Mekka, Arabia Şaudita , Emiratele Arabe Unite s i Kuweit au convenit acordarea unui ajutor 
de 2,5 miliarde de dolari Iordaniei, pe termen de cinci ani, consta nd î n transferuri directe ca tre 
Banca Centrala  s i alte garant ii financiare. Analis tii economici apreciaza  ca  aceasta va ajuta - pentru 
o perioada  - economia iordaniana  î n dificultate. De altfel, chiar regele Abdullah al II-lea aprecia, cu 
clarviziunea caracteristica : “ajutorul internaţional pentru Iordania a scăzut brusc, în pofida greută-
ţilor pe care le suportăm ca urmare a refugiaţilor sirieni. Iordania se confruntă cu o criză economică 
şi schimbări regionale neanticipate. Nici un plan nu poate soluţiona aceste provocări rapid şi efici-
ent”. 
  Iordania este deosebit de importanta  î n evolut iile actuale din Orientul Mijlociu s i mai ales din Şi-
ria, fiind un aliat important al ŞUA, care au circa 2.800 de militari î n Iordania, care executa  diferite 
misiuni, inclusiv î n operarea rachetelor Patriot, a fost un hub logistic major s i nu numai, î n lupta 
î mpotriva Daesh, inclusiv prin baza aeriana  Muwaffaq Şalti. I ncepa nd cu 2013 ŞUA au acordat ga-
rant ii î mprumuturi pentru apa rare de 3,75 miliarde $, iar î n februarie 2018 s-a semnat un memo-
randum care majoreaza  aceasta  asistent a , pentru urma torii cinci ani cu 1,27 miliarde $/an. 

  Iordania are nevoie de o solut ie clara  pentru solut ionarea problemelor sale economice pe termen 
lung s i aceasta nu o poate face deca t î mpreuna  cu aliat ii s i prietenii care trebuie sa -i acorde toata  
atent ia î n acest sens. O instabilitate majora  î n Iordania  nu este de dorit, ar avea consecint e nedori-
te s i greu previzibile  pentru î ntregul  Orient Mijlociu. 

PUNCTE DE VEDERE 
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Ambasador prof Dumitru 
CHICAN 

Dupa  fulgera toarea ocupare 
a oras ului irakian Mossul s i 
proclamarea, î n 2014, a 
“noului califat Islamic” al 

mileniului al III-lea, unul dintre primele acte sa -
va rs ite de “califul” Abu Bakr Al-Baghdadi - act 
anost î n sine, dar cu o consistenta  s i expresiva  
î nca rca tura  simbolica  - a constat î n î nla turarea 
cu buldozerul a unei port iuni din valul de pa -
ma nt care marca frontiera statala  dintre Irak s i 
Şiria. Era vorba nu doar de un gest care se dorea 
a fi act de proclamare a “unita t ii” islamice, ci s i, 
mai ales, o manifestare de fronda   î mpotriva unei 
geografii politice fragmentata , cu un secol î n ur-
ma , prin acordul Şykes-Picot, prin care doua  pu-
teri coloniale globale - Frant a s i Marea Britanie – 
î s i î mpa rt eau î ntre ele fosta provincie otomana  a 
“vechiului”  Orient Mijlociu. 

Actul regizat de “califul” Al-Baghdadi, dincolo 
de populismul sa u propagandistic, nu era nici 
inedit, nici valabil, î n esent a sa, el fiind circum-
scris - cons tient sau nu – unei seculare istorii 
marcata  de gesturi de contestare a frontierelor 
istorice î ntre statele  regionale rezultate din par-
tajarea fostului Imperiu Otoman, gesturi fa cute 
fie sub motivat ia reunifica rii teritoriale s i identi-
tare a lumii arabe, fie de imboldurile nostalgice 
ale unui panislamism iluzoriu. Pa na  î n pragul 
noului mileniu s i dupa  aceea, aceasta  tendint a  
spre fragilizarea frontierelor existente a atins 
cote nu de put ine ori paroxistice, cu diferent a 
fundamentala  ca  ea s-a desfa s urat tot mai vizibil 
pe fundalul echilibrului – s i el tot mai fragil - î n-
tre interesele marilor actori pe es ichierul geopo-
litic global, pe de o parte, s i ascensiunea tot mai 
orgolioasa  a statelor din zona , animate de am-
bit ia accederi la statutul de putere regionala  s i, 
ipso-facto, de actor dornic sa -s i faca  auzita  s i as-
cultata  vocea î n noul concert internat ional. 

Despre Orientul Mijlociu nu se poate spune ca  

face parte din categoria regiunilor celor mai po-
pulate sau a celor mai dezvoltate. Cu toate aces-
tea, zona s-a aflat, de-a lungul istoriei  s i consti-
tuie s i asta zi un epicentru al conflictelor s i con-
frunta rilor dintre marile puteri ale lumii, î ntr-o 
competit ie determinata  de cel put in patru fac-
tori : unul de natura  simbolica , regiunea fiind 
arealul î n care s-au na scut cele trei mari religii 
monoteiste ale civilizat iei umane – iudaismul, 
cres tinismul s i Islamul; unul strategic, prin situa-
rea la ra scrucea dintre trei continente, inclusiv 
cu marile trasee ale navigat iei civile s i militare; 
factorul energetic, ca depozitara  a celor mai mari 
rezerve de hidrocarburi ale lumii; factorul eco-
nomic, mai ales ca piat a  importatoare, cu un pu-
ternic potent ial de asimilare, inclusiv pentru 
produsele industriei de ra zboi. 

Este î ndeajuns de bine cunoscuta  realitatea ca , 
dintotdeauna, marile puteri nu au î ncetat sa  in-
tervina , direct sau prin interpus i, î n evolut iile 
istorice ale Orientului Mijlociu. Asta zi, î nsa , mai 
ales dupa  ra zboiul dintre Irak s i Iranul islamic s i 
dupa  atentatele terorist-islamiste din septem-
brie 2001, acest intervent ionism al puterilor oc-
cidentale s i al Rusiei post-sovietice a fost sensi-
bil influent at, î n sensul orienta rii sale ca tre abor-
da ri accentuat pragmatice, pe de o parte s i al re-
venirii progresive a ordinii mondiale la multipo-
larismul puterii care nu mai este un monopol 
singular al Americii. 

Pe de alta  parte, î n pofida atuurilor care î i con-
fera  atractivitate, Orientul Mijlociu a evoluat el 
î nsus i ca tre o stare conflictuala   cu cauzalita t i 
multiple î ntre care, nu î n ultimul rî nd, se cuvin 
amintite emergent a statelor regionale cu ambit ii 
de hegemonie, conflictele pentru influent a  sau 
motivat iile cu caracter religios sectar sau etnic, 
astfel î nca t o reprezentare grafica  schematica  a 
relat iona rilor conflictuale care fra ma nta  aceasta  
parte a lumii va î nfa t is a o complicata  ret ea de 
interferent e, conexiuni s i î ntreta ieri. 

 

Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 
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Puterile regionale - un echilibru nesigur 

Iran, Turcia, Arabia Şaudita , Israel s i, î ntr-o mai 
redusa  ma sura , Egipt, sunt, asta zi, statele care 
nu pot fi ignorate î n nici un discurs asupra echili-
brelor regionale ale Orientului Mijlociu asta zi s i 
î n perspectiva viitorului previzibil. Şe poate afir-
ma, fa ra  teama de a gres i, ca  aceste cinci state 
dispun de reala capacitate de a influent a evo-
lut iile regionale, chiar daca  lect iile istoriei mai 
apropiate sau mai î ndepa rtate, precum s i ineren-
tele specificita t i care le deosebesc î ndeamna  mai 
degraba  la o abordare separata  a fieca ruia dintre 
aces ti actori. 

1. Turcia lui Recep Teyyp Erdogan și-a fa -
cut un titlul definitoriu pentru politica sa regio-
nala  din respingerea ireductibila  a orica rei  idei 
s i act iuni care ar conduce, î n final, la aparit ia î n 
geografia politica  a unei entita t i statale a minori-
tarilor etnici kurzi ceea ce, î n viziunea Ankarei, 
va avea drept consecint a  directa  o dezmembrare 
teritoriala  a Şiriei, Irakului s i, î ntr-o perspectiva  
probabila , a propriului teritoriu nat ional turc. 
Ingerint ele Turciei - fie politico-diplomatice, fie, 
mai ales, militare, sunt î ndreptate primordial 
î mpotriva kurzilor s i abia apoi î mpotriva ame-
nint a rilor teroriste islamice. Astfel, Turcia se me-
tamorfozeaza , involuntar, î n aliat al unei t a ri ca 
Iranul adica   al inamicului sa u tradit ional î n con-

textul clivajului istoric î ntre s iismul iranian s i 
sunnismul ca ruia apart ine, majoritar, Turcia. Pe 
de alta  parte,  nostalgia puternic nat ionalista  a 
regimului Erdogan care, î n ultima vreme, nu con-
tenes te sa  readuca  î n discut ie  valabilitatea Tra-
tatului de la Lausanne din 1922, ar putea avea 
un efect de bumerang, î n ma sura î n care puseele 
revizioniste ale lui Erdogan ar putea trezi, î n 
mentalul istoric kurd, o react ie contrara  î n sen-
sul  de punere î n discut ie a concluziilor care au 
fost parafate prin Tratatul post-belic de la 
Şe vres, fapt care, la ra ndul sa u, va obliga Ankara 
sa  ga ndeasca  coagularea unui front al solidari-
ta t ii musulmane sunnite, inclusiv prin apropie-
rea de Arabia Şaudita  , ea î nsa s i afectata  î n mod 
amenint a tor de fisurile din edificiul familiei 
domnitoare, de perpetuarea costisitoare a cam-
paniei militare din Yemen s i, î n plan economic, 
de diminuarea severa  a rentei petroliere. Dar 
chiar s i î n aceasta  ipoteza , un front sunnit va ge-
nera, inevitabil, noi sta ri conflictuale : pe de o 
parte cu Arabia Şaudita  î nsa s i care nu va renunt a 
î n favoarea Turciei la ambit iile sale de lider ab-
solut al sunnismului (statut la care ra vnes te s i 
Erdogan) s i, pe de alta  parte, cu s iismul duodeci-
man al Iranului pentru care o apropiere î ntre 
sunnismul turc s i cel saudit, va fi privita , cu certi-
tudine, drept un serios casus belli. Cu toate con-
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secint ele decurga nd din aceasta pentru stabilita-
tea, s i as a s ubrezita , a Orientului Mijlociu 

2. Iranul  este un alt centru-cheie de putere 
s i î n raport cu balant a echilibrelor de influent a  
regionala . Dar aceasta  t ara  este departe de a fi 
un pilon de stabilitate s i de capacitate de domi-
nat ie, iar aceasta se datoreaza , cu deosebire, pro-
blemelor economice majore, fragmenta rii  inter-
ne, tot mai dificil de ascuns, î ntre mediile clerica-
le s i opozit ia reformatoare s i deschisa  spre lai-
cism. I n plus, Republica Islamica  este un stat 
multietnic î n a ca rui demografie pers ii reprezin-
ta  doar 60% din populat ie. I n schimb, regimul 
teocratic se distinge prin manifestarea unei pu-
ternice voint e s i act iuni de sprijinire s i de infil-
trare a comunita t ilor musulmane s iite din t a rile 
Golfului s i din geografia Levantului, ambit ie con-
solidata  o data  î n plus de invadarea de ca tre 
americani a Irakului, soldata  cu disparit ia regi-
mului baasist al lui Şaddam Hussein s i cu acapa-
rarea puterii la Baghdad de ca tre o noua  condu-
cere sectara  s iita . Fa ra  a fi un factor de reconfi-
gurare geopolitica   regionala , suzeranitatea ira-
niana  impusa  Irakului s iit, expansiunea sectara  a 
revolut iei islamice poate deveni, î n condit ii favo-
rablie, o pa rghie prin care Rebublica Islamica  sa  
s ubrezeasca  nat iunile sunnite s i sa   sust ina  am-
bit iile regionale ale mollahilor de la Teheran. Cu 
toate acestea, ostilitatea critica  î n relat iile cu 
Arabia Şaudita  ar putea sa  transforme ra zboiul 
de franciza  din Yemen, cu Arabia Şaudita  î ntr-o 
confruntare directa , iar evolut ia greu previzibila  
a tensiunilor cu Ştatele Unite s i cu Israelul fac 
posibila  aprecierea ca , deocamdata , Iranul nu se 
situeaza  pe o pozit ie de fort a  s i nu are, î n conse-
cint a , nici interesul, nici potent ialul de a provoca 
reconfigura ri majore î n actuala geografie politica  
a Orientului Mijlociu. 

3. Monarhia ereditara  absolutista  care este 
Arabia Saudită  are particularitatea de a-s i 
vedea stabilitatea interna  dependenta  s i con-
dit ionata  de raporturile de fort e interne din 
sî nul unei societa t i puternic divizata  î n triburi s i 
clanuri care, atrase î n finant area fort ata   
(indirect s i puternic marcata  de doctrina wahaa-
bismului) a curentelor s i entita t ilor jihadiste au 
creat, prin î nsus i acest fapt, germenii interni ai 
propriei destabiliza ri. Luptî nd, î n prezent pentru 

contracararea acestei amenint a ri interne, anga-
jat î ntr-un conflict obsesiv cu Iranul  s i tot mai 
dependent de protect ia Occidentului, regimul 
monarhic saudit poate fi caracterizat, asta zi, ca 
fiind unul s ubrezit s i fragil. Liberalizarea foarte 
relativa  a societa t ii (dreptul femeilor de a condu-
ce automobilul sau de a fi prezente pe stadioane 
s i la spectacole, ori „evenimentul istoric” al auto-
riza rii cinematografelor publice) nu compensea-
za  sfida rile s i es ecurile î nregistrate î n alte seg-
mente.  Cu toate acestea, prin politica de supra - 
î narmare promovata  î n ultimii ani,  prin finant a-
rea transfrontaliera  masiva  a unui islam rigorist 
s i prin statutul de „custode al locurilor sfinte is-
lamice”, Arabia Şaudita  ra ma ne o putere care nu 
poate fi exclusa  din ecuat iile strategice regiona-
le, dar care, ca s i Iranul, nu are interesul de a pu-
ne î n discut ie configurat ia actuala , politica  sau 
de alta  natura , a Orientului Mijlociu. 

4. Statul Israel, care, la 14 mai, a sărbătorit 
î mplinirea a 70 de ani de la aparit ia sa oficiala  pe 
harta Orientului Mijlociu, se afla , asta zi, î ntr-o 
discreta  dar sust inuta  campanie de identificare a 
unor noi aliat i î n proximitatea sa regionala . Pe 
fondul evolut iilor tulburi pe es ichierul Orientu-
lui Mijlociu, al schimba rii de Administrat ie la Ca-
sa Alba   s i scot a nd din sertarele timpului 
„î nsemna tatea istorica ” a tratatelor de pace î n-
cheiate cu Egipt s i Iordania, dar ocolind episodul 
Oslo al pa cii cu palestinienii, statul evreu este 
vital interesat de ment inerea stabilita t ii politice 
î n cele doua  state arabe vecine s i de identificarea 
unor noi punt i de lega tura  cu universul musul-
man sunnit care sa  ajute la s ubrezirea s i izolarea 
inamicului sa u ireconciliabil – Iranul. Pa na  î n 
prezent, starea de avarie î n care se afla  dosarul 
palestinian a limitat, practic, orice avans semnifi-
cativ î n direct ia „blocului sunnit” î n care doar 
palide semnale pozitive au venit, din partea Ara-
biei Şaudite, Qatarului s i a Emiratelor Arabe Uni-
te, dar acestea par a fi, deocamdata , doar conce-
sii fa cute gra bitului Donald Trump. Guvernul Ne-
tanyahu este evident preocupat de avansurile 
î nregistrate, î n Şiria vecina , de armatele lui 
Bashar Al-Assad î mpotriva opozit iei siriene s i 
islamiste, dar s i de apropierea discreta  dar conti-
nua  a milit iilor iraniene de linia de armistit iu din 
Platoul Golan. Israelul are destule motive de ne-
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 linis te s i acestea nu sunt legate doar de evolut iile 
de pe frontul intern sirian, ci se refera  s i la mi-
lit iile Hezbollah din Liban, sau la perpetuarea 
unui climat tulbure î n Irakul aflat sub puternica 
presiune a proiectelor sectare s iite. I ntr-un ase-
menea ambient, statul evreu are nevoie de noi  
canale de cooperare pentru stabilizarea situat iei 
din Levant s i este deschis î n acest sens, cu con-
dit ia ca problema palestiniana  sa  nu redevina  o 
condit ie sine-qua-non pentru o detensionare mai 
larga  a relat iona rii sale cu comunitatea celorlalte 
puteri regionale arabe sau non-arabe. 

5. I n sfa rs it, Egiptul ra ma ne î n continuare 
confruntat cu o puternica  amenit are islamista -
radicala  interna , î ndeosebi î n Peninsula Şinai, 
dar s i cu provoca rile pe care, la vest, le reprezin-
ta  situat ia haotica  din Libia vecina : Egiptul se 
prezinta , î n momentul de fat a , ca o putere regio-
nala  î n declin ca urmare a es ecul aborda rilor sa-
le unioniste panarabe s i a incapacita t ii de demo-
cratizare a conceptului de putere s i guvernare s i 
de diversificare s i modernizare a edificiului eco-
nomic. I n atari conjuncturi, Egiptul a fost silit sa  
accepte sust inerea financiara  din partea Arabiei 
Şaudite s i a Emiratelor Arabe Unite î n schimbul 
participa rii ala turi de aceste doua  monarhii la 
costisitorul ra zboi din Yemen. Beneficiind de di-
namismul atavic al societa t ii, de prestigiul s i in-
fluent a culturala  î n lumea islamica  s i araba , dar 
s i de starea de pace î n relat iile cu statul evreu, 
Egiptul are energia necesara  pentru renas terea 
rolului sa u ca element de referint a  pentru evo-
lut iile generale ale Orientului Mijlociu. 

Puterile regionale au, î n contexul abordat suc-
cint î n precedentele rî nduri, interesul de a 
ment ine, î ntr-o forma  funct ionala , statu-quo-ul 
acestul Orient Mijlociu aflat î n ebulit ie s i î n febra 
propriei redefiniri identitare de dupa  furtunile - 
î nca  neî ncheiate – ale „prima verii arabe”. Ş ubre-
zite de prefacerile izbucnite î n urma  cu 7 ani, dar 
s i de impactul unui islamism radicalizat care es-
te, totus i, activ, aceste state mai au î n comun un 
element de care poate depinde configurat ia vii-
torului lor s i anume relat ionarea cu puterile glo-
bale ale acestei lumi redevenita  multipolara . 

 

 

Puterile globale în contextul conflictual al 
Orientului Mijlociu 

Prin politicile lor intervent ioniste, marii actori 
pe es ichierul lumii globale au avut, neî ndoielnic, 
o contribut ie nu lipsita  de substant a  la ascensiu-
nea s i ra ma nerea la putere  î n Orientul Mijlociu a 
unor regimuri autoritare a ca ror hegemonie le-a 
lipsit de o reala  adeziune s i sust inere din partea 
societa t ilor s i nat iunilor lor. Fat a  de evolut iile 
politico-militare pe care regiunea le-a traversat 
î n toata  perioada ra zboiului rece, aceias i actori  
au procedat la o abrupta  schimbare de girueta , 
î n sensul act iunii pentru destabilizarea, compro-
miterea s i eventual î nlocuirea fos tilor protejat i. 
O asemenea act iune a suferit, î nsa , de eroarea 
unei aborda ri selective, î n funct ie de interesele 
proprii î ntr-un anume moment istoric: Daca , bu-
na oara , violarea de ca tre unii guvernant i arabi a 
chestiunilor care  se refera  la valorile fundamen-
tale ale democrat iei occidentale – drepturile s i 
liberta t ile omului s i ale ceta t eanului, libertatea 
de expresie, liberalizarea economiei, egalitatea 
de s anse s i echitabila distribuire a boga t iei 
nat ionale – au constituit principalele capete de 
acuzare  î mpotriva Irakului, a Şiriei, Libiei, a Ira-
nului de dupa  revolut ia khomeynista , aceleas i 
î nca lca ri ai fost trecute cu vederea î n cazul mo-
narhiilor absolute arabe din Golf, sau chiar î n 
cazul efemerei guverna ri a islamului politic al 
„Fra t iilor Musulmane” î n Egiptul  cuprins de ta -
va lugul schimba rilor din 2011. Nu au lipsit nici 
fundamenta rile teoretice ale proiectelor de 
„î nnoire prin haos”, as a cum a fost cazul celebrei 
teorii a „anarhiei constructive” sau a „haosului 
care zides te” lansata  sub auspiciile Adminis-
trat iei George W. Bush ca fundamentare ideolo-
gica  a democratiza rii acestei pa rt i a lumii prin 
distrugerea prin haos intern a ordinii existente 
s i construirea, pe ruinele acesteia, a unui alt Ori-
ent construit dupa  paradigmele democrat iei oc-
cidentale. 

Chiar daca  asta zi marile puteri mai poarta  po-
vara calificativului de „pompieri piromani”, nu 
poate fi nici negata  s i nici ignorata   capacitatea 
acestor actori de a juca un rol de arbitri sau, cel 
put in, de factori ajuta tori la stingerea s i solut io-
narea morala  s i durabila  a ha t is ului de conflicte 
care sufoca  î ntregul areal al Orientului Mijlociu 
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cura t at de particule inutile precum „mare” sau 
„nou”. Iar din aceasta  perspectiva , Statele Unite 
ale Americii și Federația Rusă sunt, în pofida 
pozit iei lor asincrone,  actorii cu cea ma mare 
capacitate (dar s i cu cea mai î nalta  responsabili-
tate) pentru a act iona î n direct ia stabiliza rii Ori-
entului Mijlociu.  

Din dorint a de a corecta anii de politica  mart ia-
la  americana  î n mandatul lui George W. Bush, 
America sub  conducerea Administrat iei Barack 
Obama a renunt at en gros la orice forma  de im-
plicare majora  î n geografia Orientului Mijlociu, 
proceda nd, î ntre altele, la retragerea masiva  a 
trupelor din Irak, refuza nd, î n acelas i timp, vre-
un amestec substant ial î n ra zboiul civil sirian 
(cel put in î n faza de î nceput a acestuia), î n vreme 
ce Vladimir Putin a exploatat aceasta  politica  de 
„non-combat” pentru a readuce Rusia î n pozit ia 
de actor de neevitat î n ansamblul ordinii globale. 
Tensiunile ascendente î ntre Washington s i Mos-
cova, pe marginea dosarului sirian au ajuns, cu 
toate acestea, î ntr-un punct de la care Adminis-
trat ia Donald Trump a recunosc daca  nu rolul de 

actor global al Federat iei Ruse, atunci, cel, put in 
ponderea pe care aceasta o are î n procesul de 
î ncetare a ra zboiului civil s i de aplecare asupra a 
ceea ce trebuie fa cut î n Şiria de dupa  conflict. 

Dupa  o perioada  de î nceput î n care a creat im-
presia ca  este favorabila  unui dezghet  real î n re-
lat iile cu Federat ia Rusa , Administrat ia Donald 
Trump se dovedes te surprinza tor de imprevizi-
bila  s i mai rigida  deca t s i-au imaginat cei mai pe-
simis ti analis ti s i observatori. De la recunoas te-
rea Ierusalimului drept capitala  eterna  a statului 
Israel, urmata  de transferul ambasadei america-
ne din Tel Aviv î n oras ul celor trei religii, pî na  la 
aruncarea î n aer a sperant elor de deblocare a 
procesului de pace î ntre palestinieni s i israelieni 
s i pî na  la ostilitatea absoluta  fat a  de Iran s i la 
congelarea relat iona rii cu Rusia, Administrat ia 
Donald Trump  promoveaza , inclusiv fat a  de pu-
terile regionale arabe declarat aliate ale Ameri-
cii, politica unui „new deal” î n care  dialogul este 
acceptat doar î n ma sura î n care ultimul cuva nt î l 
are America s i î n condit iile - inclusiv pecuniare 
s i mercantile - pe care le dores te Administrat ia 

Noul Orient Mijlociu potrivit teoriei „anarhiei constructive” 
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 Trump. 

De cealalta  parte, Rusia continua , sub acoperi-
rea unei retorici diplomatice artificioasa   s i de-
clamatorie, sa  act ioneze î n totala  opozit ie cu  
Ştatele Unite  s i face aceasta nu ata t prin relua-
rea mecanicista  a unor scheme care t in de cadu-
ca logica  a ra zboiului rece, ca t prin exploatarea 
unilateralismului politic al Washingtonului pen-
tru a-s i continua proiectul de fixare irevocabila  
s i cu orice pret  a locului sa u de mare putere pe 
es ichierul lumii globale. Ca t prives te China, ea 
promoveaza  cu aceeas i continuitate retorica tra-
dit ionala  de apa rare a drepturilor omului 
(utiliza nd, î nsa , dreptul de veto î mpotriva orica -
rei rezolut ii internat ionale care ar sanct iona re-
gimurile care violeaza  tocmai aceste drepturi), î n 
vreme ce, pentru Beijing, Orientul Mijlociu este 
mai put in un focar de conflicte, s i mai mult, sau 
chiar exclusiv,  un izvor de hidrocarburi s i o pi-
at a  economica  primitoare s i î nca pa toare. 

 

* 

Puteri regionale s i puteri globale sunt tot ata t ia 
juca tori pentru care Orientul Mijlociu a devenit 
es ichierul unui dublu joc – al oportunismului ca-
re dicteaza  priorita t ile de mai scurta  sau mai 
lunga  durata  ata t î n ce prives te aliant ele sau ani-
mozita t ile, ca t s i viitorul regional, î n funct ie de 
proiectele s i interesele de strategie globala  ale 
marilor puteri sau ment inerea la putere ori as-
censiunea spre statutul de mare putere al regi-
murilor nat ionale orientale. I ntre interesele glo-
bale s i posibilia t ile regionale, Orientul Mijlociu 
ra ma ne un spat iu de conflict s i instabilitate î n 
care, spre deosebire de situat ia existenta  la 
sfa rs itul secolului trecut, ata t actorii globali, ca t 
s i puterile regionale active sau emergente par a 
fi î nt eles s i acceptat ca   nici interesele globale, 
nici cele regionale nu vor putea fi promovate 
prin crearea sau î ntret inerea sta rii de haos s i de 
“construire prin anarhie”. Impactul experi-
ent elor istorice poate explica scepticismul s i sus-
piciunea manifestate de statele din regiunea Ori-
entului Mijlociu fat a  de proiectele marilor puteri 
î n materie de securitate s i de aliant e politice sau 
securitare care, î n situat ii de criza , pot sa  fie 
marginalizate s i î nlocuite cu tradit ionalele poli-

tici occidentale ale “dublei î ncercuiri” de care 
istoria regiunii nu duce lipsa . 

Orientul MIjlociu este, asta zi, spat iu al ali-
ant elor artificiale cu arealul extraregional, stra i-
ne de o conexiune durabila  cu ceea ce î nseamna  
un cadru sistemic de avantaje comune, economi-
ce sau securitare, iar aceasta  individualizare  ge-
nereaza  disensiuni, distorsiuni s i conflicte endo-
gene care s ubrezesc identitatea regionala , fa -
ca nd-o mai vulnerabila  s i mai us or penetrabila  
fat a  cu ofensiva proiectelor extra-regionale. As-
tfel, Orientul Mijlocu, departe de a fi “nou” sau 
“mare” î n sens pozitiv creator,  se reî ntoarce, 
progresiv, daca  nu chiar a redevenit ceea ce a 
fost la aparit ia acestei sintagme: un reper geo-
grafic pe harta de interese ale marilor juca tori 
strategici globali.  

 

Reza SHAHRESTANI 

De conivent a  cu partenerul sa u de coalit ie, De-
vlet Pahçeli, lider al partidului Mis carea Nat iona-
la , la 18 aprilie pres edintele Recep Teyyp Erdo-
gan a anunt at devansarea cu un an a alegerilor 
prezident iale s i parlamentare s i organizarea 
acestora la 24 iunie a.c. 

I n luna aprilie 2017, cu o majoritate de 51,4%, 
electoratul turc a ales, prin referendum organi-
zat la apelul lui Recep Teyyp Erdogan, ca Turcia 
sa  treaca  la forma prezident iala  de guverna ma nt, 
tot atunci stabilindu-se ca î n luna martie 2019 sa  
fie organizate alegeri locale, urmate, î n noiem-
brie din acelas i an, de alegeri prezident iale s i 
parlamentare. 

Dar, î nca  de la referendumul de acum un an, 
ideea alegerilor anticipate a dominat ga ndirea 
Partidului Drepta t ii s i Dezvolta rii,  generata  fiind 
de aprehensiunea ca , î n condit iile evolut iilor in-
terne s i regionale imprevizibile, anul 2019, fixat 
init ial pentru alegerile generale, este „prea î nde-
pa rtat” î n timp, ceea ce lasa  un interval cronolo-
gic î n care ata t Turcia, ca t s i guvernarea partidu-
lui condus de Recep Teyyp Erdogan ar putea sa  



 

38 

www.ingepo.ro                                                                                      Pulsul Geostrategic, Nr.261,262, Miercuri 20 Iunie 2018 

  fie confruntate cu presiuni s i evolut ii conflictuale 
de natura  sa  produca  schimba ri nedorite ata t î n 
ceea ce prives te stabilitatea interna , ca t s i, mai 
ales, sa  puna  sub semnul î ndoielii rezilient a s i 
viitorul politic al lui Erdogan î nsis i s i al partidu-
lui sa u, mai ales î m condit iile î n care funct iona-
rea sistemului de guverna ma nt este afectata  de 
existent a unui paralelism contradictoriu î ntre 
regimul parlamentar, consfint it prin constitut ie 
s i cel prezident ial care se manifesta  de facto. Pe 
platorma acestei contradict ii a fost, astfel, crista-
lizata  varianta devansa rii cu un an a alegerilor 
care sa  puna  capa t duplicita t ii existente s i, î n ul-
tima  analiza , sa  consfint easca   cumularea de ca -
tre Erdogan a puterii absolute î n stat pe care o 
exercita  fa ra  o acoperire legala  s i constitut iona-
la . I n ultima  analiza , gra birea alegerilor prezi-
dent iale este o decizie politica  circumscrisa  unei 
foarte calculate ecuat ii a avantajelor s i dezavan-
tajelor, î ntr-un context î n care intervent iile mili-
tare ordonate de Erdogan î n Şiria, sub numele de 
cod „Şcutul Eufratului” s i „Ramura de Ma s-
lin” (soldata , aceasta, cu o cucerire relativ facila  
a enclavei kurde Afrin din nord-vestul sirian), a 
produs o sensibila  cres tere a popularita t ii 
pres edintelui, afectata  de ma surile draconice 
adoptate dupa  puciul es uat din vara anului 2016. 
Devansarea scrutinului prezident ial s i parlamen-
tar  trebuie privita , î n consecint a , ca un act de 
exploatare s i fructificare a acestui prilej favora-
bil, pentru consolidarea puterii ata t pentru Re-
cep Teyyp Erdogan, ca t s i pentru Partidul Drep-
ta t ii s i Dezvolta rii. 

I n opozit ie cu aceasta  analiza , nu sunt put ini 
observatorii care au opinii deosebite, potrivit 
ca rora, decizia lui Erdogan a fost determinata , î n 
realitate, de preocuparea acestuia pentru bloca-
rea s i evitarea a cel put in doi factori de ame-
nint are periculoasa , ata t pe plan intern ca t s i î n 
cadrul relat iona rii regionale s i extraregionale a  
Turciei gestionata  de Erdogan, factori care se 
afla  î ntr-o stra nsa  relat ie de complementaritate.  
Este adeva rat, ca , potrivit celor mai recent i indi-
catori statistici, economia nat ionala  turca  se afla  
pe un trend pozitiv, dar tot ata t de adeva rata  es-
te s i  realitatea ca  moneda nat ionala  turceasca  a 
cunoscut s i parcurge un proces de devalorizare 
î n comparat ie cu principalele monede forte de 
pe piat a financiara , fapt care l-a determinat chiar 
pe pres edinte sa  declare ca  „Turcia este confrun-
tata  cu un veritabil ra zboi economic pe care este 
decisa  sa  nu î l piarda ” 

Din acest punct de vedere, devansarea alegeri-
lor general constiuie - î n analizele Partidului 
Drepta t ii s i Dezvolta rii -  un punct de cotitura  
care „va pune capa t unei contorsionate s i tulburi 
perioade de tranzit ie s i va readuce Turcia pe 
drumul drept s i al unui nou sistem de guvernare 
politica  stabil s i puternic”. 

La acest factor se adauga  realita t ile crizei inter-
ne din Şiria, aflate î ntr-o rapida  s i capricioasa  
evolut ie care ar putea sa  nu fie cu necesitate î n 
beneficiul Turciei. Triplul atac americano-anglo-
francez î mpotriva „capacita t ilor militare chimi-
ce” ale Şiriei, incidentele militare care au impli-

cat fort ele aeriene ale 
Iranului s i Israelului, 
acutizarea tensiunilor 
î ntre Rusia s i comunita-
tea occidentala  s i NATO 
sau ideile care circula  î n 
lega tura  cu „importul de 
noi juca tori militari î n 
conflictul intern sirian 
sunt tot ata t ia factori 
care au potent ialul de a 
complica aborda rile 
Turciei, de a crea pro-
bleme nepreva zute ca t 
prives te prezent a turca  
î n teritoriul sirian s i de Meral Akşener 
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 a tulbura s i mai mult relat iile cu fostul 
aliat american de ieri s i chiar cu aliat ii 
rus s i iranian de asta zi. 

Din aceasta  perspectiva , devansarea ale-
gerilor a fost conceputa  de ca tre Recep 
Teyyp Erdogan ca o ma sura  prevenitiva  a 
orica rori evolut ii negative posibile. I n 
principiu, aceasta  mis care a alegerilor 
anticipate ofera  lui Recep Teyyp Erdogan 
s i fomat iunii politice nat ionaliste aliate la 
guvernare s anse sporite de a obt ine vic-
toria la urne s i oricum superioare nume-
ric  fat a  de  ceea ce ar fi putut obt ine daca  
scrutinul ar fi avut loc, potrivit progra-
ma rii init iale, î n anul 2019. I nsa s i devansarea 
acestora reprezinta  un avantaj pentru Erdogan, 
daca  se are î n vedere ca  perioada de 15 sa pta -
ma ni -  de la anunt ul fa cut de pres edinte pa na  la 
noua data  fixata  pentru scrutin -  este, din punc-
tul de vedere al format iunilor politice de 
opozit ie î n frunte cu Partidul Republican al Po-
porului, categoric insuficienta  pentru organiza-
rea s i desfa s urarea unei campanii electorale efi-
ciente s i cu aderent a  deosebita  la masa electora-
tului, mai ales î n condit iile î n care acestea sunt 
departe de a-s i fi clarificat programele s i ali-
ant ele posibile pentru intrarea î n cursa electora-
la .  

Mijloacele de informare î n masa  din Turcia in-
voca , drept contra-candidat serios al lui Erdo-
gan, pe „Doamna de fier a Turciei” , sexagenara 
politicana  Meral Aks ener, lider al as a-numitului 
„Partidul Bun” (Ili Parti ) constituit la 25 octom-

brie 2017 prin desprindere din Partidul Mis ca-
rea Nat ionala . Dar pentru a oferi electoratului 
turc motive credibile pentru ca acesta sa -i ofere 
sufragiile necesare unei victorii î mpotriva lui 
Erdogan, „doamna de fier” a Turciei va trebui sa  
depa s easca  serioasele handicapuri care-i stau 
î nainte, î ntre care, nu î n ultimul rî nd, se rega -
ses te chiar î n legea partidelor care nu permite 
participarea la procesul electoral a format iunilor 
politice - cum este s i „Partidul Bun” – cu o vechi-
me  mai mica  de cel put in  un an de la constitui-
re. Presupuna nd, î nsa , ca Meral Aks ener va cere 
s i va obt ine o derogare de la aceasta  condit ie, 
ra ma ne lipsa de popularitate s i aderent a  î n inte-
riorul electoratului turc care, cel put in î n lumina 
sondajelor de opinie, este, î n majoritate, sust ina -
tor al lui Erdogan. La ora ca nd aceste ra nduri 
sunt scrise, la bursa electorala  din Turcia este 
vehiculat s i numele fostului pres edinte Abdullah 
Gu ll, sust inut de Partidul Republican (kemalist) 

s i de format iunea „Refah 
„ (islamista ) – o opt iune pe ca-
re analis tii turci o considera a 
ca fiind „timida ” s i „nerealista ” 

Des i orice scrutin de asemenea 
anvergura  poate aduce s i sur-
prize, aprecierea predominan-
ta  este aceea ca , dupa  alegerile 
de la 24 iunie, Recep Teyyp Er-
dogan î s i va consolida pozit ia 
de sultan-pres edinte.  

Dar peste mai put in de o sa pta -
ma na , urnele vor vorbi.  



 

40 

www.ingepo.ro                                                                                      Pulsul Geostrategic, Nr.261,262, Miercuri 20 Iunie 2018 

 

Lamya FOUAD, Beirut 

Dupa  noua  ani de relache parlamentar s i trei 
prelungiri (2013, 2015, 2017) ale Legislativului 
expirat, la 6 mai 2018, libanezii au fost invitat i, 
î n sfa rs it, la urne pentru a-s i exprima sufragiile 
î n conformitate cu noua Lege Electorala , bazata  
pe criteriul proport ionalita t ii, combinat cu inedi-
ta tehnica  a „votului preferent ial” care confera  
alega torului dreptul ca, puna nd pecetea pe o 
anumita  lista  electorala , sa  voteze, pe aceeas i 
lista , sau pe alta, î n favoarea unui candidt prefe-
rat al ca rui nume figureaza  î n respectiva lista . 

Pentru observatorul direct al campaniei electo-
rale premerga toare scrutinului, impresia frapan-
ta  a fost aceea ca  asista  la un carnaval electoral 
strict „a  la libanaise”, marcat de o formidabila  
mobilizare, impresionanta  nu ata t prin amploa-
rea î nsa s i, ca t, cu deosebire, printr-o retorica  a 
virulent ei î nvers unate din care au curs, ca din  
Cornul Abundent ei, s uvoaie de promisiuni, jura -
minte, lacrimi de show s i urlete pentru viitorul 
„Libanului tuturor libanezilor”, o confruntare 
dezla nt uita  î n care s-a uzat fa ra  limite de tot ce-
ea ce limba araba  poate oferi ca t prives te pano-
plia armelor - de la stereotipiile vechi la un teri-
bil ra zboi psihologic s i lingvistic asupra electora-
tului - pa na  la acuze, amenint a ri, invective s i au-
to-laude î n care „linia ros ie” a decent ei s i a bunu-

lui – simt  a fost violata  sub impulsul unei net a r-
murite iubiri pentru tot i libanezii s i, mai ales, 
pentru cele 128 de fotolii  care î ncap î n aula Par-
lamentului din Beirut. 

Pe statuia fostului premier sunnit s i martir Ra-
fik Hariri a fost arborat drapelul galben al 
„Partidului s iit s i proiranian al lui Dumnezeu” - 
î n semn de concordie s i fra t ie nat ionala , probabil 
-  î n spat iul public s i pe podiumul mitingurilor 
electorale s-au perindat chipuri s i discursuri de 
mult intrate î n clasicismul istoriei libaneze – ace-
leas i partide cu nume de calendar precum „8 
Martie” s i „14 Martie”, aceeas i Mis care s iita  
„Amal”  a octogenarului Nabih Berri, acelas i Şey-
yd Hassan Nasrallah, acelas i Şamir Geagea, ace-
leas i „Fort e Libaneze”, acelas i excentric lider 
druz, septuagenarul Walid Jumblatt s i, mai ales, 

aceeas i primitiva  scindare confesionala  a 
viet ii interne care a dictat istoria Libanului 
î nca  de la aparit ia sa ca stat independent pe 
harta Levantului. 

Iar cî nd muzicile au ta cut s i cî nd sta zile s i 
piet ele publice au fost la sate î n sarcina lu-
cra torilor de la salubritate, au vorbit cifrele: 

 - 3,7 milioane de votant i, î n care este inclus 
s i milionul de libanezi din diaspora; 

 - Participarea la vot  49,20%, procent  re-
dus, cel put in prin raportare la furibunda 
campanie de mobilizare electorala  des-
fa s urata  de toate  format iunile angajate î n 
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competit ie, dar s i la marile mize aruncate î n joc 
sub semnul unei radicale schimba ri a  Libanului 
care „nu va mai fi cum a fost”. 

Rezultatele alegerilor confirma  aceasta  pre-
dict ie retorica  doar î n ma sura î n care au adus 
doua  surprize mai put in as teptate, des i previzi-
bile s i anume saltul fa cut de format iunea s iita  
Hezbollah care, î mpreuna  cu cealalta  entitate 
s iita , reprezentata  de Mis carea „Amal” au acapa-
rat peste 50% din fotoliile parlamentare, adica  
65 portofolii din totalul de 128 pe de o parte s i, 
pe de alta  parte, severul recul î nregistrat de ta-
ba ra sunnita  î n frunte cu  curentul „Viitorul” (Al-
Mustaqbal)  al premierului Şaad Al-Hariri care a 
pierdut o treime din ponderea reprezenta rii î n 
parlament, coborî nd de la 35 de mandate, î n ve-
chiul Executiv, la sub 20, ment ina ndu-s i, î nsa , 
s ansa de a forma noul guvern prin î nsumarea 
voturilor exprimate de celelalte liste s i persona-
lita t i independente sunnite care au participat la 
scrutin. 

Rezultatul alegerilor  a fost lipsit de ambigui-
ta t i. Reculul sunnit ilor grupat i î n jurul premieru-
lui Al-Hariri este incontestabil. Proiectarea 
fort elor s iite î n frunte cu Hezbollahul lui Hassan 
Nasrallah plaseaza  doctrina  „rezistent ei” s i in-
fluent a iraniana  î n elita decizionala  a statului li-
banez, dar s i î n nucleul unor posibile taifunuri 
politico-militare care amenint a  sa  se declans eze 
î n regiune s i la care Libanul oficial s i institut ia sa 
militara  vor fi, inevitabil, atras i. O reechilibrare 
de fort e s i influent e se profileaza  s i î n taba ra po-
litica  s i confesionala  cres tina  unde Curentul Pa-
triotic Liber al pres edintelui Michel Aoun a fost 
ajuns serios din urma  de Fort ele Libaneze ale lui 
Şamir Geagea, categoric ostile s iit ilor din Hezbol-
lah. 

Numai ca , pe sfa ra mit atul, mis ca torul s i compli-
catul es ichier politic libanez, calculele aritmetice 
impuse de numa ra rtoarea voturilor nu cores-
pund, cu necesitate. celei de-a doua matematici 
specifice cu deosebire democrat iei libaneze s i 
care vrea ca socotelile finale sa  fie decise, î n culi-
se, de î nt elegerile „amiabile” î ntre „s efi” – fie ei 
de partide, de aliant e, de familii, de clanuri, de 
secte religioase, dar, î n egala  ma sura  s i de cone-
xiunile externe, regionale sau internat ionale prin 

care tot i aces tia sunt legat i de juca tori, aliant e s i 
interese stra ine. 

I n acest context, ascensiunea politica  a milit iilor 
Hezbollah nu se datoreaza  scrutinului de la 6 
mai. Dominat ia acestei format iuni politico-
militare asupra scenei politice libaneze î nceput 
cu cel put in un deceniu î n urma  s i a fost favoriza-
ta  de degringolada s i inconsecvent a permanenta  
a fort elor politice libaneze. Rezultatul alegerilor 
de la 6 mai, care, practic,s-au î ncheiat cu o victo-
rie a Hezbollahului, a fost influent at, î n buna  ma -
sura , de evolut ia contextului politico-militar re-
gional s i din vecina tatea geografica  a a Libanului. 
Relativa retragere a Ştatelor Unite din „afacerile” 
regionale, desfa s urarea î n Şiria a armatei ruses ti 
s i a milit iilor iraniene s i salvarea consecutiva   de 
la pra bus ire a regimului Bashar Al-Assad, pozit ia 
capitularda  a guvernului libanez s i a s efului sa u 
fat a  de presiunile exercitate de monarhia 
wahhabita  de la Ryad sunt doar ca teva elemente 
care au ata rnat greu î n balant a politicii s i a elec-
toratului libanez  care, dintotdeauna, a fost foar-
te receptiv s i sensibil la influent a exteriorului.  

Pe de alta  parte, es ecul (relativ) al „Viitorului” 
lui Şaad Hariri s i al sunnismului libanez nu este 
stra in de falimentul mai larg al fort elor s i pro-
gramelor sunnite moderate active pe es ichierul 
Orientului Mijlociu. I n Irak, î n Şiria sau î n Yemen  
acestea s i-au confect ionat emblema unei fort e 
perdante, zdrobita  î ntre „ciocanul” regimurilor  
de dupa  „Prima vara araba ” s i „nicovala” teroris-
mului  jihadist, fat a  de care proiectele sunnite au 
dovedit o î nda rjita  cecitate, la ada postul ca reia s i 
al autovictimiza rii ideologizate, au ajuns sa  fie 
considerate drept sinonime s i pepiniere ale ma-
rilor blocuri extremiste precum „statul Islamic”. 
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De cealalata  parte, Hezbollah s i aliat ii sa i poli-
tici au cî s tigat cu put in peste juma tate din sufra-
gii la alegerile parlamentare din 6 mai. Conside-
rat de ca tre ŞUA drept mis care terorista , Hezbol-
lah obt ine, prin victoria î ntegistrata , nu numai 
un atu de putere pe es ichierul intern libanez, dar 
s i capacitatea de a complica ecuat ia politicilor 
occidentale s i, mai ales, a Ştatelor Unite, fat a  de 
Liban s i de a da noi dimensiuni s i perspective de 
abordare a conflictului tot mai amenint a tor din-
tre Israel, pe de o parte, s i Iran, ca sponsor al re-
gimului sirian, pe de alta  parte. 

Prin faptul î nsus i de a fi reus it sa  puna  capa t 
unui lung vid politic s i parlamentar, Libanul s i 
clasa sa politica  au demonstrat, indiferent de 
rezultatul alegerilor, ca  Libanul î s i pa streaza  
energia regenerativa  s i aderent a la principiile 
democrat iei. Din pa cate, ca s i î n precedentele 
alegeri, din ultimele doua  decenii, Libanul a ra-
tat, s i de data aceasta, ocaziile pret ioase pe care 
le-a avut de a ies i din vechea sa haina  statala  de 
confederat ie cantonala  confesionala  s i de a ga si 
calea de trecere ca tre satul modern al „Libanului 
pentru tot i libanezii”. Dupa  alegeri, va urma for-
marea unui nou guvern de la care ceta t enii 
nu as teapta  prea multe, mai ales î n ceea ce 
prives te abordarea malignelor racile ale co-
rupt iei, ale oportunismului politic s i ale sepa-
ra rii tot mai ada nci î ntre libanezii bogat i s i 
libanezii sa raci care sa ra cesc tot mai mult. 
Din acest punct de vedere, Libanul pe care l-a 
ara tat s i pe care î l prefigureaza  scrutinul de 
la 6 mai este, s i va fi, mai degraba , un Liban 
doar part ial al tuturor libanezilor. 

Dr. MUNIR SALAMEH, Ramallah   

La 14 s i 15 mai a.c., statul Israel a tra it doua  
evenimente  cu dubla  semnificat ie interna , dar s i 
cu reverbarat ii regionale s i internat ionale de 
natura  sa  influent eze î n mod dramatic ecuat ia 
pa cii s i ra zboiului î n regiunea Orientului Mijlo-
ciu, î n general, s i perspectivele de solut ionare a 
lungului conflict palestiniano-israelian s i, î n ega-
la  ma sura , relat iile dintre principalii actori poli-
tico-militari din aceasta  parte a lumii s i de pe 
es ichierul strategiei contemporane globale.  

I n primul caz, este vorba de  sa rba torirea jubili-
ara  a Zilei Independent ei (Yom Ha’Atzmaut, î n 
ebraica ),  care marcheaza , î n acest an, î mplinirea 
a 70 de ani de ca nd, la 14 mai 1948, a fost pro-
clamata , oficial, nas terea statului Israel, cu o zi 
î nainte de î ncheierea regimului de mandat brita-
nic î n Palestina, act care venea ca o î ncununare a 
idealurilor sionismului as a cum fusesera  acestea 
elaborate, î n urma  cu 32 de ani, (î n 1896)  de 
evreul austriac Theodor Herzl, î n pamfletul sa u 
„Der Judenstaat” (Ştatul evreu). 

Din punct de vedere juridic s i teritorial-
demografic, crearea statului Israel a avut la baza  
Rezolut ia nr. 181 a Aduna rii Generale a ONU din 
29 noiembrie 1947 care prevedea î mpa rt irea 
Palestinei î ntre evrei s i arabi, dupa  cum urmea-
za : 

- un stat evreu, pe 56,47% din total, cu o 
populat ie de 498.000 evrei s i 325.000 arabi; 

- un stat arab, cont ina nd 43.5% din Palestina, 
cu o populat ie de 807.000 arabi s i 10.000 evrei; 

- un regim de tutela  internat ionala  pentru Ie-

14 mai 1948: Declaraţia de Indepemdenţă 
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rusalim, cu 100.000 locuitori evrei s i 105.000 
arabi. 

I n condit iile î n care lumea araba  nu a acceptat 
Rezolut ia ONU, considera nd-o inechitabila , un 
numa r de 5 state arabe – Egipt, Irak, Transiorda-
nia, Liban, Şiria - s i Liga Ştatelor Arabe, (prin Ar-
mata de Şalvare Araba , cunoscuta  s i sub denu-
mirea de Armata de Eliberare Araba  formata  de 
Liga Araba , cu un efectiv de 10.000 oameni - siri-
eni, libanezi, iordanieni, arabi din Palestina s i 
egipteni din Mis carea Frat ilor Musulmani) au 
invadat noul stat evreiesc î n noiembrie 1948. A 
fost primul din seria marilor conflicte arabo-
israeliene, î ncheiat î n iulie 1949, printr-un ar-
mistit iu, cu ocuparea de ca tre Israel a unei î n-
semnate pa rt i din fosta Palestina  mandatara , dar 
s i cu exodul a cca. 711.000 de arabi palestinieni, 
adica  50% din populat ia araba  a Palestinei sub 
mandat britanic, sau 80% din populat ia araba  
din teritoriul palestinian inculs prin Rezolut ia de 
Partaj î n teritoriul statului Israel. La acest prim 
mare val al refugiat ilor palestinieni se adauga  s i 
cca. 250.000 -300.000  de oameni care au fost 
expulzat i de evrei î nainte de proclamarea  statu-
lui Israel. Asta zi, numa rul total al refugiat ilor 
palestinieni î ntegistrat i ca atare de agent iile 
ONU pentru refugiat i se cifreaza  la 5.340. 440 
persoane. 

* 

I n limba araba , cuva ntul Nabka se traduce prin 
“catastrofa ”, “dezastru” s i el este expresia lin-
gvistica  a unei memorii palestiniene care a  î nce-
put, prin voia istoriei, tot î n urma  cu 70 de ani, 
odata  cu anul 1948, s i se continua , contorsionata  
s i dominata  de nostalgia î ntoarcerii la origini, 
aceast “calamitate” fiind comemorata , an de an, 
prin varii manifesta ri  s i “mars uri” ale reî ntoar-
cerii”, ca simbol al neuita rii s i al spe-
rant ei î ntr-o messianica  zi a  pa cii s i a 
justit iei . Anul acesta, jubileul de 70 de 
ani a avut doua  fet e, de o parte s i de cea-
lalta  a zidului despa rt itor care separa  
teritoriul  Israelului de teritoriile pales-
tiniene “autonome” Gaza s i Cisiordania. 
De o parte cupele de s ampanie ridicate 
î n cinstea celor 70 de ani de existent a  
statala  a Israelului s i  inaugura rii oficiale 

a ambasadei Ştatelor Unite la Ierusalim, transfe-
rata  de la Tel Aviv prin voia fa ca torului de pace, 
Donald Trump. De cealalta  parte, palestinienii 
adunat i î n “Marele Mars  al reî ntoarcerii”, mani-
festa nd pentru libertate, demnitate s i  aducere-
aminte a tutror vicisitudinilor pe care le-au cu-
noscut de-a lungul ultimelor s apte decenii. De o 
parte ovat ii s i toasturi, de cealalta  parte, demon-
strant ii palestinieni î nta mpinat i cu gazele toxice 
s i cu  gloant ele lunetis tilor s i ale fort elor de se-
curitate ale Ştatului Israel. 

 „Marele Mars  al Reî ntoarcerii” din anul acesta 
a î nceput la 30 martie s i, î ntre aceasta  data  s i 
ziua de 14 mai, ripostele armatei israeliene s-au 
soldat cu 105 mort i s i peste 10.000 de ra nit i î n 
rî ndul palestinienilor, pentru ca, î n „zilele fier-
bint i” de 14 -15 mai  s i urma toarele sa  mai fie 
î nregistrat i î nca  66 mort i s i 2.400 de ra nit i la 
linia de separat ie î ntre Gaza s i teritoriul israeli-
an. Ş i toate acestea cu argumentul Israelului - pe 
care, de altfel, nu î l contesta  nimeni - de a se 
apa ra „î mpotriva terorismului”, sau, cum afirma 
un responsabil israelian,  „mai bine sa  primim 
critici deca t condoleant e” . (Este greu de s tiut 
daca  familiile mort ilor vor primi compasiune s i 
condoleant e din partea cuiva).                                                

I n tradit ia unei vechi s i confortabile diplomat ii 
a pudorii, guvernele statelor s i forurile directoa-
re ale agent iilor internat ionale au avut, cu 
put ine except ii, react ii elaborate î n aceeas i cu-
noscuta  s i pasagera  retorica . 

Şecretarul general al Organizat iei Nat iunilor 
Unite, Antonio Guterres s-a mult umit sa  reitere-
ze apelurile la prudent a  s i calm, î n timp ce Raad 
Al-Hussein, î nalt comisar al ONU pentru dreptu-
rile omului, mustra Israelul pentru „utilizarea 
excesiva  a fort ei”, cera nd - cui?- tragerea la ra s-
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pundere a... fort elor israeliene de securitate! 

Consiliul de Şecuritate al ONU s i-a manifestat 
„nemult umirea s i  tristet ea” fat a  de uciderea civi-
lilor palestinieni, solicita nd, totodata , o investi-
gat ie a masacrului din Gaza. Cu toate acestea, 
Ştatele Unite au blocat adoptarea unei rezolut ii 
î n acest sens. 

Şecretarul General al Ligii Arabe, Ahmed Abu 
Gheit ga sea de cuviint a  sa  se plaseze î n postura 
de acuzator public s i internat ional, afirmî nd ca  
„este rus inos  sa  vedem  t a ri care participa , ala -
turi de ŞUA s i Israel, la celebrarea muta rii amba-
sadei americane î n Ierusalimul ocupat prin î nca l-
carea grava  a reglementa rilor internat ionale.” 
Poate ca  sentimentul pe care domnul secretar 
general î l imputa  altor state are o actualitate mai 
presanta  î n cazul Ligii Arabe care, cel put in de la 
Acordurile de la Oslo din 1993, perioada  care 
include s i ultimii doi ani de s efie a domniei sale 
la Liga , aceasta  organizat ie a „unita t ii s i solidari-
ta t ii arabe”, nu s-a evident iat prin vreo init iativa  
concreta  î n sust inerea „cauzei palestiniene” re-
prezentata  de un stat palestinian care, chiar s i 
fa ra  dimensiunea teritoriala , este, totus i, mem-
bru al Ligii Arabe.  

Mai amintim, î n sfa rs it, ma sura Africii de Şud 
care l-a convocat pe ambasadorul Israelului pen-
tru a-i exprima „protestele s i consternarea” pen-
tru cele î ntî mplate s i a-i cere sa  pa ra seasca  t ara 
de res edint a , precum s i virulent a singulara  cu 
care a react ionat liderul turc Recep Teyyp Erdo-
gan (aflat î n campanie electorala !), angaja ndu-se, 
la concurent a  cu  premierul Benjamin Netanya-
hu, î n jocul de-a expulzarea  reciproca   ambasa-
dorilor s i î nalt ilor agent i consulari. 

* 

De s apte decenii, î ntre aniversa ri, comemora ri 
s i funeralii, palestinienii s i israelienii nu fac de-
ca t  sa -s i transmita  unii altora acelas i mesaj care 
se confunda  tot mai mult cu victoria definitiva , 
de o parte, s i cu fantoma renunt a rii definitive, de 
cealalta  parte s i care vorbes te prea put in sau de-
loc despre pace, pentru a vorbi, tot mai mult, 
despre imposibila pace, cunoscuta , de la o vre-
me, s i sub brandul comercial de „afacerea seco-
lului”. 

Maher NABOULSI, Siria 

I nca  din primele luni de la declans area sa, ra z-
boiul civil din Şiria a fost î nsot it de declarat ii s i 
rezolut ii internat ionale s i de init iative arabe  ca-
re au prefat at trecerea, î n anul 2014, la procesul 
negocierilor politice  ra mase î n cronica 
“revolut iei siriene” sub denumirea de “procesul 
Geneva”, un proces desfa s urat î n episoade, ase-
menea unui film serial s i care a inspirat, de-a 
lungul timpului, alte doua  “procese” de negoci-
eri,  denumite s i ele dupa  amplasamentele unde 
au fost init iate ori s-au desfa s urat, respectiv ca-
pitala Kazahstanului, Astana s i stat iunea turisti-
ca  Şoci de pe coasta ruseasca  a Ma rii Negre. Ş i 
aceste “procese” au produs nenuma rate serii de 
declarat ii, apeluri la ret inere s i calm, la armistit ii 
sau la “dezescalada ri”. Nici una din acestea nu a 
fost respectata  sau pusa  î n practica  î n litera s i 
spiritul ei, ra zboiul continua nd, parca  cu s i mai 
multa  furie,ata t din partea regimului s i a aliat ilor 
sa i, ca t s i din partea opozit iei siriene s i islamiste, 
ca s i cum nimic nu s-ar fi î nta mplat î n segmentul 
politic s i al diplomat iei. Din toate acestea nu a 
lipsit paradoxul ca  toate pa rt ile beligernate s i-au 
continuat campanile militare vorbind, cu acribie, 
despre “imperativul” negocierilor politice drept 
instrument pentru o reala  solut ionare a crizei. O 
asemenea retorica  nu a avut, î n realitate, s i nu 
are alt rost deca t obt inerea, de ca tre fiecare ac-
tor, a unor pozit ii ca t mai avantajoase pe front s i, 
prin aceasta, a unor argumente s i atuuri de fort a  
la masa negocierilor. Coincident a  sau nu, î n tot 
acest carusel, s-a putut constata ca , î ntr-un fel, 
mediatorul internat ional Ştaffan De Mistura a 
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urmat o pozit ie relativ similara , î n sensul ca  fie-
care ofensiva  sau campanie desfa s urata  de regi-
mul de la Damasc  pentru recucerirea unor zone 
sau oras e aflate sub controlul rebelilor, a fost 
urmata  de declarat ii prin care, î n mod ascendent 
s i î n numele ONU, diplomatul internat ional a fa -
cut pledoarii tot mai î nfla ca rate î n favoarea relu-
a rii s i continua rii negocierilor care, î n sensul li-
teral s i tradit ional al cuva ntului, nu au avut loc 
niciodata  prin î ntî lnirea face - to - face s i la ace-
eas i masa  a pa rt ilor î n conflict. 

Asta zi, dupa  expulzarea opozant ilor din subur-
biile capitalei Damasc s i pe fondul prega tirilor 
pe care armata loialista  s i aliat ii le fac pentru 
continuarea campaniei armate spre nord-vestul 
s i ca tre sudul t a rii, Ştaffan De Mistura s i s efa di-
plomat iei europene, Federica Mogherini, î s i ma-
nifesta  preocuparea s i î ngrijorarea fat a  de soar-
ta locuitorilor din Idleb, din Hama, din Deraa, 
Şuweida, repeta nd, î n linii mari, acelas i lamento 
pe care l-au interpretat s i la Alep, s i la Homs s i la 
Gouta. Orice act de compasiune este omenesc s i 
apreciabil, dar el este inutil atunci ca nd este fa -
cut de doi î nalt i reprezentant i oficiali ai Organi-
zat iei Nat iunilor Unite, iar aceasta ridica , î n mod 
firesc, s i repetitiv î ntreba ri s i nedumeriri cî t pri-
ves te rolul organizat iei planetare  s i ra spunde-
rea care revine pozit iei acesteia de non-combat 
fat a  de sutele de mii de mort i sirieni, de milioa-
nele de refugiat i s i deplasat i, de cei peste un mil-
lion de infirmi, de cei peste 70% din populat ia 
Şiriei care tra iesc sub pragul critic al sa ra ciei, s i 
de urias ul des ert de ruine î n care au fost tran-
sformate oras ele s i satele Şiriei. Este trist sa  se 
constate ca  î n tot acest calvar sirian, rolul efectiv 
al lui Ştaffan De Mistura a fost, mai degraba , ace-
la de a se ment ine î n funct ie s i de a inventaria 
pierderile omenes ti s i materiale provocate de 
ra zboiul sirian, î n vreme ce organizat ia mondia-
la  pe care o reprezinta  s-a limitat la birocrat ia 
declarat iilor s i a unor rezolut ii pe care nimeni 
dintre beligerant i s i actorii implicat i î n tragedia 
din Şiria nu le mai ia, de multa  vreme, î n serios. 

Dosarul sirian se afla  î ntr-o faza  î n care tot i be-
ligerant ii s i sust ina torii acestora considera  ca  
orice solut ie politica  pentru acest conflict nu va 
fi posibila  deca t î n ma sura î n care, î n plan mili-
tar, cel mai puternic pe front va fi s i cel care va 

impune configurat ia acestei solut ii politice. Bru-
talitatea luptelor  pe care Federat ia Rusa  s i Ira-
nul le duc pe es ichierul militar sirian nu are alta  
explicat ie deca t tocmai dorint a de a-s i asigura  
“capete de pod” puternice care sa  le permita  do-
minat ia î n  procesul de solut ionare negociata  a 
conflictului. Daca  o asemenea solut ionare va de-
veni vreodata  realizabila . 

Ar fi, î nsa ,  nedrept, nerealist s i simplist sa  se 
puna  responsabilitatea, sau o buna  parte a aces-
teia î n seaman unor funct ionari – cu ranguri 
î nalte,  dar funct ionari – pentru numeroasele s i 
lamentabilele es ecuri î n care s-au î mpotmolit 
demersurile internat ionale de pace. Daca  este sa  
se identifice o cauzalitate directa  a acestor es e-
curi, aceasta nu este legata  de maniera î nsa s i î n 
care Organizat ia Nat iunilor Unite s i Consiliul sa u 
de Şecuritate au abordat - î n mod defectuos – 
spiritul s i litera principiilor de drept internat io-
nal s i regulile de conduita  codificate î n Carta 
ONU, cu privire la solut ionarea conflictelor. 

Articolul II din Carta Nat iunilor Unite, î n para-
grafele sale 1, 4 s i 7, stipuleaza  explicit principi-
ul egalita t ii suverane a tuturor statelor membre 
ca rora li se cere ca, î n relat iile lor internat ionale, 
sa  se abt ina  de la amenint area cu fort a sau de la 
utilizarea  fort ei î mpotriva integrita t ii teritoriale 
s i a independent ei unui alt stat. Mai mult, cele 
30 de rezolut ii pe care ONU le-a adoptat pa na  
acum î n lega tura  cu chestiunea conflictului siri-
an afirma , fa ra  except ie, angajamentul de a res-
pecta independent a, unitatea s i integritatea teri-
toriala  a Şiriei, î n conformitate cu scopurile s i 
principiile consfint ite î n Carta fundamentala  a 
Organizat iei Nat iunilor Unite. La  s apte ani de 
ra zboi, ne putem î ntreba, cu î ndrepta t ire,  ce a 
fa cut, concret, Consiliul de Şecuritate pentru a 
asigura respectarea s i aplicarea î ntocmai a aces-
tor scopuri s i principii care au fost stabilite, de la 
bun î nceptul, pentru a asigura ca pacea, securi-
tatea, suveranitatea s i independent a statelor s i 
popoarelor sa  fie singurele credint e care  sa  gu-
verneze viat a internat ionala  s i relat iile dintre 
statele s i nat iunile participante la normalitatea 
acesteia. Şub sacrosancta, anacronica s i da una -
toarea autoritate  pe care marile puteri s i-au re-
zervat-o, î n Consiliul de Şecuritate, sub numele 
de “dreptul de veto” principiile enunt ate î n Carta 
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ONU sunt ignorate cu arogant a , iar criteriile de 
drept internat ional sunt subminate s i  ra sta lma -
cite petru a se plia pe interesele egoiste ale celor 
puternici s i a oferi acestora arme de lupta  î n 
acerba s i orgolioasa confruntare pentru reî m-
pa rt irea ordinii mondiale s i impunerea proprii-
lor interese politice, strategice s i geopolitice. Şi-
ria este doar una dintre multele victime ale aces-
tei logici s i practici care constituie “biblia” laica  
s i oneroasa  a clubului celor puternici s i  grav 
afectat i de ipocrizia care a na scut ata tea drame 
s i catastrofe umane. 

Este greu, daca  nu imoral de crezut ca  toate 
campaniile militare duse de comunitatea occi-
dentala   î n cele peste 200 de intervent ii armate 
î n care aceasta a fost init iatoare s i actor princi-
pal, au fost determinate de vreo iubire fierbinte 
pentru democratizarea s i libertatea popoarelor 
invadate s i mutilate, de la conchistadorii medie-
vali pa na  la dramele care se desfa s oara  asta zi î n 
Irak, Şiria, Libia, Yemen.  

Pacea din Şiria, as a cum se prefigureaza , va fi - 
daca  va fi -  reinstaurata  dupa  principiul “primul 
venit, primul servit”, ceea ce î n condit iile unui 
conflict sirian mai durabil deca t cel de-al doilea 
Ra zboi Mondial va  î nsemna ca  pacea î n Şiria va 
fi una purta nd amprenta grenadei s i a pus tii-
mitraliere. 

Iar pentru aceasta, nu vor fi vinovat i nici Kofi 
Annan, nici Lakhdar Ibrahimi, nici Ştaffan  De 
Mistura, nici doamna Federica Mogherini. 

Atunci cine? Ar fi dramatic sa  se uite de realita-
te, pentru a produce clone ale lui Şlobodan Milo-
sevici, pentru ca mai marii lumii sa  poata  sa -s i 
dea acolada victoriei pe deasupra unor sirieni î n 
lint olii. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

La 8 mai, cu 4 zile mai devreme deca t „ziua Z” 
s tiuta  init ial, pres edintele Donald Trump a sem-
nat ordinul executiv de retragere a Ştatelor Uni-
te din calitatea de parte la Tratatul Nuclear î n 
2015 cu Iranul, î n component a 5+1 î n lega tura  
cu programele nucleare ale Republicii Islamice 
Iran. Comunitatea internat ionala , cu except ia 
Israelului, Arabiei Şaudite s i Emiratelor Arabe 
Unite, s i-a exprimat regretul pentru aceasta  deci-
zie care, dupa  opiniile analis tilor, „a pus capa t 
celui mai bun acord realizat vreodata  î n domeni-
ul nuclear militar”. Ceilalt i patru plus 1 semna-
tari ai acordului s i-au exprimat, î ntr-o prima  
react ie s i î n mod mai mult sau mai put in explicit, 
intent ia de a face front comun î mpotriva voint ei 
lui Donald Trump s i de a ga si modalita t i pentru a 
ment ine valabilitatea acordului î n noua formula  
diminuata . 

Şemna tura pres edintelui american pe decizia î n 
discut ie a pus capa t eforturilor s i demersurilor 
fa cute de partenerii europeni pentru a-l convin-
ge pe liderul de la Casa Alba  sa  nu produca  rup-
tura, aces tia propuna nd, î n schimb, ca varianta  
de continuitate, eventuala negociere a unei ane-
xe , sau a orica rei alte forme care sa  ment ina  
acordul s i sa  dea satisfact ie, î n acelas i timp, con-
testat iilor formulate de partea americana . Do-
nald Trum a preferat sa  trataeze cu indiferent a  
sugestiile s i punctele de vedere ale celor mai 
apropiat i parteneri ai sa i de pe continentul euro-
pean – Teresa May, Angela Merkel s i Emanuel 
Macron, 

Comentatorii au remarcat faptul ca , prin 
opozit ia lor  fat a  de gestul lui Donald Trump, 
aliat ii acestuia s-au situat mai aproape de Mos-
cova deca t de Washington, dupa  ce, pî na  î n „ziua 
rupturii” constituisera  un front solidar impotriva 
Federat iei Ruse inculsiv prin impunerea de pe-
nalita t i internat ionale s i prin demersurile colec-
tive de izolare, î n plan diplomatic, a lui Vladimir 
Putin. 
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I n ceea ce î l prives te, regimul de la Teheran a 
optat pentru a testa capacitatea celorlalt i sem-
natari ai acordului de a se adapta la noua con-
junctura , mai ales î n condit iile î n care s eful di-
plomat iei franceze, Jean - Yves Le Drian declara-
se ca  „acordul nu a murit”. I n acest sens, 
pres edintele Hassan Rohani a acordat celorlt i 
semnatari un ra gaz „de foarte put ine sa pta ma ni” 
pentru a face cele de trebuint a  pentru a garanta 
continuitatea acordului, avertiza nd ca , î n caz de 
es ec, Iranul „va avea o cu totul alta  pozit ie”. 

Pe de alta  parte, imediat dupa  anunt ul prezi-
dent ial, s eful trezoreriei americane, Şteven Mnu-
chin, a fa cut o declarat ie î n care a sintetizat pe-
nalita t ile care urmeaza  sa  fie aplicate Iranului: 

- Ma suri de limitare a exportului de petrol 
iranian, acestea urma nd sa  intre î n vigoare la 
180 de zile de la denunt area tratatului nuclear. 
I n aceasta  perioada , partea americana  va proce-
da la o evaluare a ma surii î n care statele intere-
sate s i-au diminuat importurile de energie de pe 
piat a iraniana ; 

- Dupa  90 de zile, cu î ncepere la la 8 mai a.c., 
Washingtonul va impune î ngra diri î n ceea ce 
prives te va nzarea de dolari ca tre Iran, cumpa ra-
rea de aur, metale  rare s i pietre pret ioase de 
provenient a  iraniana , tranzact iile cu ot el s i alu-
miniu, investit iile pe piat a financiara  iraniana  s i 
a construct iei de automobile; 

- Retragerea autorizat iilor de export ca tre 
Iran acordate companiilor din industria aerona-
utica  civila , inclusiv Boeing s i Airbus; 

- Dupa  180 zile, vor intra î n vigoare sanct iuni 
impuse porturilor iraniene, vaselor de transport 
maritim s i industriei constructoare de nave; 

- Şanct iunile vor afecta s i tranzact iile î ntre 
institut iile financiare stra ine ata t cu Banca Cen-
trala  a Iranului, ca t s i cu companiile iraniene de 
asigurare s i reasigurare. 

Dincolo de latura politica  a problemei, ra ma ne, 
nu mai put in importanta , chestiunea relat iilor 
î ntre companiile europene s i regimul din Tehe-
ran, fiind de as teptat, î n acest sens, ca acestea s i, 
cu deosebire, institut iile financiar-bancare, sa  
manifeste prudent a  sporita  î n relat iile lor cu Ira-
nul. Chiar s i î n ceea ce prives te Federat ia Rusa , 

este î ndoielnic ca  î ntreprinderile, companiile s i 
sistemul bancar al Federat iei vor fi dispuse sa -s i 
asume riscul de a continua relat iile cu partea 
iraniana , î n condit iile î n care aceasta ar î nsemna 
un conflict deschis cu Ştatele Unite s i, implicit, 
intrarea lor sub incident a sanct iunilor aplicate 
de guvernul american. De altfel, volumul in-
vestit iilor stra ine, fie ele europene sau ruses ti, s-
a ment inut la un nivel relativ sca zut chiar s i du-
pa  semnarea, î n urma  cu trei ani, a „Acordului 
5+1”. 

As a cum spuneam, pres edintele Donald Trump 
a luat decizia privitoare la Acordul nuclear cu 
Iranul, ignora nd nu numai insistent ele contrare 
ale liderilor europeni, ai aparatului securitar, 
sau ale mediilor parlamentare de la Washington. 

Insistent a cu care pres edintele ŞUA s i-a dus la 
capa t intent iile anterior anunt ate, poate avea 
mai multe explicat ii, dar cele mai plauzibile par 
a fi urma toarele: 

- O î nt elegere incompleta  sau superficiala  a 
termenilor s i a stipulat iilor Acordului denunt at; 

- Continuarea strategiei prezident iale de lichi-
dare a orica rei mos teniri  reminiscente din peri-
oada Administrat iei Barack Obama; 

- Dorint a de a s ubrezi,  prin toate mijloacele  
non-militare  posibile s i chiar de a distruge regi-
mul teocratic iranian s i viabilitatea institut iilor 
sale sust ina toare. 

I n alocut iunea sa televizata , pres edintele Do-
nald Trump a afirmat ca  Iranul a î nca lcat preve-
derile acordului de la a ca rui semnare, î nsa ,  
Agent ia Internat ionala  pentru Energie Atomica  a 
prezentat nu mai put in de zece rapoarte privind 
activita t ile nucleare ale Iranului, toate acestea 
ajunga nd la aceeas i concluzie s i anume ca  Tehe-
ranul î s i respecta angajamentele asumate. I n lu-
na aprilie a.c., î nsus i secretarul Apa ra rii, James 
Mattis,  a confirmat,  î n fat a unei comisii a Şena-
tului, „robustet ea respectivelor rapoarte de veri-
ficare”. Argumentat ia pe care Donald Trump a 
adus-o î n sust inerea deciziei sale sufera  de unele 
carent e care pun î n discut ie chiar graba cu care 
decizia a fost validata . Astfel,  pres edintele 
Trump s i-a sust inut punctul de vedere prin a 
afirma, î ntre altele, ca  „î n virtutea Acordului, 
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Ştatele Unite sunt obligate sa  pla teasca  Iranului, 
drept compensat ii, suma de 100 miliarde dolari”. 
I n realitate, era vorba de deblocarea fondurilor 
iraniene aflate î n ba ncile americane s i 
„î nghet ate” de Administrat ie. Iar suma respecti-
va  reprezinta  î ntreaga suma  blocata  î n ba ncile 
occidentale s i nu numai î n Ştatele Unite. 

Dincolo de acest joc retoric al „scopului care 
scuza  mijloacele”, retragerea Ştatelor Unite din 
Acordul multistatal cu Iranul va avea consecint e 
securitare pe ca t de pragmatice, pe ata t de com-
plicate, as a cum recunos tea cancelarul german 
Angela Merkel. 

I n primul ra nd, aceasta va î nsemna anularea 
prevederilor din acord referitoare la obligat ia 
Iranului de a accepta inspect iile invazive inter-
nat ionale la instalat iile s i infrastructurile iranie-
ne cu profil nuclear. De acum î nainte, Iranul va fi 
exonerat de o asemenea obligat ie. Şpecialis tii s i 
oamenii de s tiint a  iranieni s tiu sa  construiasca  
bomba atomica . Nu este un lucru nou s i colect ia 
de documente s i piese vechi de 15 ani care ar fi 
fost procurate de Mossad s i pe care premierul 
Netanyahu le-a prezentat opiniei publice î ntr-o 
maniera  patetica  s i teatrala  nu spune nimic ine-
dit din acest punct de vedere. Or ata ta vreme ca t 
inspect iile s i anchetele internat ionale nu vor mai 

fi acceptate pe teritoriul iranian, Teheranul va fi 
liber sa -s i reia activita t ile î n domeniu, î n va zul 
lumii s i fa ra  a mai fi nevoit sa  justifice sau sa  as-
cunda  ceea ce face. Şe î nt elege ca  un asmenea 
scenariu nu va face deca t sa  conduca  spre noi 
escalada ri ale tensiunilor deja ajunse la o cota  
critica  nu numai î ntre Ameriica s i Iran, ci s i î ntre 
cele doua  maluri occidentale ale Atlanticului. La 
Teheran, nu sunt put ine vocile - ale mollahilor 
„duri” s i ale atotputernicei ogranizat ii a Gardie-
nilor Revolut iei care afirma  ra spicat ca , pentru 
Iran, Acordul cu comunitatea occidentala  a avut 
efecte daca  nu catastrofale, cel put in nesemnifi-
cative, mai ales î n domeniul economic, comercial 
s i financiar s i, î n consecint a , ar trebui ca s i Iranul 
sa  denunt e, fa ra  remus ca ri, un asemenea „tratat 
perdant” pentru partea iraniana . Deja, î nalte voci 
din ierarhia regimului, î n frunte cu cea a 
pres edintelui Hassan Rohani, au anunt at dispo-
nibilitatea Iranului de a reactiva programele de 
producere a uraniului î mboga t it s i de a renunt a 
s i la celelalte limita ri tenhice impuse prin „5+1”. 
Iar a ceasta ar putea sa  fie declans atorul unor 
noi tensiuni exploatabile pentru justificarea unui 
conflict direct s i deschis cu regimul islamic din 
Teheran. Şa  fie acesta motivul s i scopul real care 
a determinat decizia lui Donald Trump? 

Ce vor face aliat ii europeni ai Americii? 
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Daca , dupa  2015, realizarea acordului colectiv 
cu Iranul a constituit un titlu de glorie contabili-
zat î n favoarea diplomat iei europene, pasul fa cut 
de Donald Trump, la numai 3 ani de viat a  ai 
acordului respectiv î nseamna , pentru aliat ii de 
dincoace de Atlantic, un test sever, dificil, inco-
mod s i - se poate spune - umilitor pentru  parte-
nerii din Europa care s-au dovedit, in corpore, 
neputincios i î n a influent a aborda rile s i ga ndirea 
individualista  a „sta pa nului de la Casa Alba ”.  
Mai ales Germania, Marea Britanie s i Frant a au 
î nt eles la timp intent iile noului pres edinte ame-
rican vizavi de soarta acordului colectiv î ncheiat 
cu Iranul, iar aceasta a generat î ndelugi consul-
ta ri s i discut ii cu fostul s ef al diplomat iei ameri-
cane, Rex Tillerson a ca rui demitere a fost perce-
puta  î n marile cancelarii europene drept mo-
ment de î nceput al politici trumpiste la nivel pla-
netar, practicata  cu bastonul î ntr-o mî na  s i cu 
pumnul de dolari î n cealalta . Daca  aliat ii euro-
peni au depus eforturi urias e pentru realizarea 
acordului s i s-au stra duit cu aceeas i insistent a  sa  
schimbe intent iile lui Donald Trump, aceasta s-a 
datorat, î nainte de toate, rat iunilor  economice s i 
comerciale s i avantajelor as teptate din coopera-
rea cu un Iran „partener” de Tratat s i care, pe 
deasupra, este s i o t ara  petroliera , dar s i deschi-
sa  marilor investit ii î n economie s i infrastructu-
ra . Or semna tura de seismograf a lui Donald 
Trump a pus capa t tuturor acestor as tepta ri s i 
sperant e. Europenii, s i nu numai doamna Mer-
kel, au ,deci, serioase motive de supa rare. 

 Comentariile mediatice europene, dar s i ame-
ricane, dupa  anunt ul fa cut de Donald Trump, au 
fost marcate de î ngrijorare s i pesimism, nu 
put ini editorialis ti s i comentatori avansa nd, chi-
ar, presupozit ia ca  pasul fa cut la Washington 
urma res te sa  creeze preambulul pentru o acuti-
zare ra zboinica  a relat iona rii cu Iranului - im-
presie î nta rita  s i de intensificarea „dialogului” cu 
rachete î ntre Israel s i fort ele iraniene desfa s ura-
te î n Şiria. Este un moment î n care comunitatea 
vest-europeana  este supusa  unui test s i unor 
provoca ri cu care relat iile euroatlantice nu au 
mai fost supuse de multa  vreme. 

Este, î nsa , foarte probabil ca , î n perioada dintre 
8 mai s i î nceputul efectiv al aplica rii sanct iunilor 
americane anti-iraniene, cancelariile europene 

s i diplomat ia de la Bruxellles vor depune maxi-
mum de eforuri pentru a salva ce se mai poate 
salva, din aceasta  formula  sla bita  î n care, dupa  
anunt ul rupturii, schema „5 +1” s-a redus la 4+1, 
avî nd perspectiva sa  „scada  la 3+1 dupa  des-
pa rt irea de Marea Britanie s i chiar la un simplu 
3 daca  Iranul va pleca urechea la retorica Gardi-
enilor Revolut iei. 

La doar trei zile dupa  eveniment, revista 
„Foreign Policy” publica o ampla  analiza  pe mar-
ginea deciziei luate de Donald Trump, decizie pe 
care o aprecia drept „un refuz s i o negare peri-
culoasa  a diplomat iei americane tradit ionale” s i 
aprecia ca  „lumea va avea suficiente motive sa  
se î ntrebe daca  Ştatele Unite nu vor repeta pre-
cedentul iranian s i î n cazul altor tratate de secu-
ritate la care America este parte s i, poate  chiar 
al Tratatului Aliant ei Atlanticului de Nord la a 
ca rui realizare, ŞUA a avut contribut ia funda-
mentala ”. „Foreign Policy” se î ntreba, retoric „de 
ce trebuie ca alt ii sa  respecte un acord convenit, 
daca  Ştatele Unite vor doar sa  culeaga  avantaje-
le, fa ra  a face nimic pentru aceasta?” 

Cu sau fa ra  lega tura  cu analiza revistei ameri-
cane, Frant a a fost primul aliat al Americii care a 
init iat o contraofensiva  acida  la ma surile arbi-
trare adoptate de pres edintele Donald Trump, 
î nalte voci din cercurile decizionale de la Paris 
insista nd pe ideea ca  „europenii nu sunt s i nu 
trebuie sa  se comporte ca nis te slugi ale lui Do-
nald Trump”. Tot la Paris a fost propusa  s i crea-
re unei agent ii europene cu atribut ii similare 
celor avute de Ministerul american al Justit iei, 
respectiv sa  elaboreze s i sa  impuna  contra-
ma suri menite sa  apere interesele companiilor 
europene s i ale independent ei comunitare î n 
promovarea propriilor relat ii internat ionale. 
Kremlinul a pus î n analiza  o idee care pare sa  
intereseze s i Uniunea Europeana , respectiv î n-
cheierea unui amplu acord de liber schimb cu 
Iranul 

Este evident ca , î n perioada urma toare. evo-
lut iile s i react iile europene s i internat ionale la 
retragerea americana  din „acordul iranian” nu 
vor fi nici put ine, nici timide. Dupa  un turneu 
prin state membre ale Uniunii Europene fa cut de 
s eful diplomat iei iraniene Mohamed Javad Zarif, 
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la 19-20 mai, la Teheran s-a aflat comisarul eu-
ropean pentru energie, Miguel Arias Canete care 
a avut discut ii cu ministrul de Externe Javad Za-
rif, cu pres edintele Organizat iei Iraniene pentru 
Energie Atomica , Akbar Şalehi s i cu ministrul 
Petrolului, Bijan Zanganeh ca rora le-a prezentat 
sugestii ale Uniunii Europene pentru contracara-
rea efectelor generate de decizia americana , î n-
tre care s i continuarea exporturilor de petrol 
iranian, pla t ile urma nd a fi efectuate î n moneda 
europeana  s i direct î ntre ba cile europene s i ban-
ca centrala  iraniana .  

Oricum,  „testul” autoritarist la care Europa a 
fost supusa  de Administrat ia de la Washington  
va fi, cu certitudine, s i  un prilej de meditat ie se-
rioasa  daca   nu cumva a venit vremea ca Europa 
sa  mearga  cu propriile picioare s i nu cu cele ale 
lui Donald Trump. 

 

Dinu COSTESCU 

I n istoria sa moderna , adica  de la  proclamarea 
independent ei statale  fat a  de Frant a, la 17 apri-

lie 1946, dar s i î n cronica marelui conflict arabo-
israelian al Orientului Mijlociu, conflagrat ia din 
octombrie 1973 ( „ra zboiul din Ramadan” sau 
„ra zboiul de Yom Kippur”, î n varianta ebraica ”) a 
fost ultima confruntare majora  dintre arabi s i 
evrei î n care Şiria a fost implicata  nemijlocit, du-
pa  participarea armatelor sale la ra zboiul din 
mai 1948, î mpotriva nou-creatului stat Israel s i 
dupa  al doilea ra zboi israeliano-arab („ra zboiul 
de s ase zile”) din iunie 1967, î ncheiat, pentru 
„Şiria lui Hafez Al-Assad”,  cu pierderea I na lt imi-
lor Golan. Din prima vara anului 2011 s i pa na  î n 
prezent, Şiria („a lui Bashar Al-Assad”, de data 
aceasta) se afla  agajata  î ntr-un al patrulea ra zboi 
î n care Israelul este angajat doar de pe marginea 
terenului de joc s i î n care protagonis tii principali 
sunt regimul de la Damasc s i partea sirienilor  
care vor ca t ara sa  fie „a lor”. Un ra zboi care, 
pentru prima data , nu mai este unul „pentru eli-
berarea teritoriilor ocupate de sionism”, ci, mai 
degraba , un „ra zboi al francizelor”, î n care mai 
mult i protagonis ti regionali s i extra-regionali, 
laici s i confesionali, mai mari sau mai mici, ani-
mat i de „dragostea” pentru „Şiria democrata ” ori 
pentru propriile proiecte s i interese strategice, 
î s i duc fie jihadul propriu, fie competit ia pentru 
expansiune strategica  î n aceasta  t ara , î n regiu-
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nea Orientului Mijlociu sau î n morfologia noii 
ordini multipolare a lumii. 

I n ultima parte a prima verii acestui an, analize-
le mediatice, cu î ntreaga lor gama  lingvistica   s i 
partizanala , au vorbit, mai vocal sau cu va dita  
prudent a , despre perspectiva apropiata  a î nche-
ierii acestui al patrulea ra zboi „din Şiria”, avan-
sa nd, î n acest sens, prognoze s i horoscopuri pri-
vitoare la identitatea î nvinga torilor s i a celor 
perdant i. Iar î n discursul mediatic, surprinde o 
ciudata  grupare a celor doua  tabere. La capito-
lul :pa gubit i” sunt ment ionat i, de regula , fie 
opozit ia armata , fie fact iunile jihadiste, fie unul 
din sponsorii lor, î n vreme ce taba ra î nvinga tori-
lor este  redusa  la un singur protagonist. Bashar 
Al-Assad s i, mai rar, Federat ia Rusa  s i, probabil, 
Iranul. Despre poporul sirian se vorbes te put in 
sau deloc. La nici una din cele doua  categorii.  

Dincolo de pronosticuri, mai mult sau mai 
put in optimiste ca t prives te victoria pa cii asupra 
ra zboiului, tot la cumpa na dintre prima vara s i 
vara acestui an, aceleas i mijloace de informare 
î n masa , dar, s i, de aceasta  data , mediile politice 
din spat iile mai apropiate sau mai î ndepa rtate 
de geografia siriana , vorbesc despre perspecti-
vele sumbre ale unui al cincilea ra zboi pentru 
care Şiria ar urma sa  fie teatru de operat ii, s i es-
te vorba de acutizarea tensiunilor dintre statul 
Israel, sust inut de Administrat ia Trump, pe de o 
parte s i Republica Islamica  a Iranului - actor ac-
tiv î n ra zboiul civil sirian s i î n alte dosare con-
flictuale ale Orientului Mijlociu, pe de alta  parte - 
un ra zboi care, odata  izbucnit ar putea, potrivit 
unor nu put ine analize, sa  devina  epicentru al 
unei noi conflagrat ii cu energie centrifuga  de 
incendiere a unui conflict israeliano-iranian cu 
dimensiuni, durata  s i consecint e us or previzibi-
le. 

La î nceputul lunii februarie, think tank-ul ame-
rican „International Crisis Group”  (ICG), punea 
î n circulat ie o analiza  intitulata  „Israel, Hizbollah 
and Iran: Preventing and Another War in Syria”, 
material î n care este sust inuta   ideea ca  ra zboiul 
civil sirian a intrat î ntr-o noua  faza    î n care Şiria 
ar putea sa  devina  teatrul unei confrunta ri ar-
mate î ntre statul evreu s i regimul teocratic ira-
nian. Motivul: temerile cresca nde ale guvernului 

Netanyahu fat a  cu perspectiva ca foarte repede 
t ara vecina  sa  devina   „o baza militara  iraniana ”  
permanenta   î n Şiria s i, mai ales, direct ame-
nint a toare pentru interesele de securitate nat io-
nala  ale Israelului.  

Asemenea aprehensiuni sunt lesne de î nt eles î n 
ma sura î n care considerentele tactice care au 
î mpiedicat pa na  acum o repetare a ra zboiului 
dintre Tzahal s i milit iile libaneze Hezbollah nu 
mai sunt de actualitate, iar ra zboiul declarat iilor, 
tot mai virulent, inoculeaza  sentimentul ca  o ta -
iere, manu militari, a nodului gordian al ostili-
ta t ii reciproce este o opt iune pe care, mai ales 
Israelul, o ia tot mai mult î n calculele sale. 

Dupa  ce un avion israelian de bombardament F
-16, aflat î n misiune î n spat iul aerian vecin a fost 
dobora t de bateriile de rachete siriene  sol-aer s i 
dupa  declans area unui mini-ra zboi al dronelor 
de care milit iile iraniene din Şiria nu au fost 
stra ine, sinusoida tensiunii a crescut brusc la un 
nivel mai ridicat. Nu este, desigur un secret fap-
tul ca , de la declans area crizei interne din Şiria, 
î n anul 2011, aviat ia israeliana  a executat – cu 
s tiint a s i cu acceptul Federat iei Ruse -  numeroa-
se raiduri s i lovituri aeriene î mpotriva unor obi-
ective militare siriene, dar s i iraniene, î n egala  
ma sura , act iuni soldate cu mort i î n ra ndurile 
efectivelor iraniene. 

I n general, statul israelian s-a abt inut de la o 
aliniere activa  de partea uneia sau alteia din cele 
doua  tabere angajate î n ra zboiul intern sirian, 
limita ndu-se la intervent ii militare punctuale 
pentru a impune respectarea a ceea ce premie-
rul Benjamin Netanyahu a denumit „linii ros ii”, 
sau interdict ii a ca ror nerespectare poate fi con-
siderata  drept declarat ie de ra zboi, î ntre acestea 
prioritare fiind î mpiedicarea Iranului de a apro-
viziona Hezbollahul din sudul Libanului cu ra-
chete s i alt material militar, pe de o parte, s i blo-
carea tentativelor insistente ale Iranului de a 
institui „capate de pod” î n apropierea liniei de 
armistit iu care, din 1974, separa  partea platou-
lui Golan, ocupata  de Israel î n iunie 1967, de sud
-vestul teritoriului sirian, pe de alta  parte. Or, la 
juma tatea lunii septembrie 2017, Federat ia Ru-
sa , Turcia s i Iranul au semnat acordul de institu-
ire a as a-numitelor „zone de dezescaladare” î n 
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mai multe regiuni fierbint i alte teritoriului nat io-
nal sirian, inclusiv î n zona de frontiera   sudica  s i 
sud-vestica  cu Iordania s i cu „granit a” israeliana  
din Podis ul Golan. Israelul a notificat semnatari-
lor s i, cu deosebire, Federat iei Ruse, cererea ca 
nici o prezent a  militara  iraniana  sau a Hezbollah 
î n geografia acestor enclave sa  nu fie amplasata  
la mai put in de 60 kilometri de linia armistit iului 
din Golan, reus ind sa  obt ina  numai 20 kilometri, 
distant a  care, potrivit surselor israeliene, nu a 
fost respectata  nici de gardienii revolut iei iranie-
ne, nici de milit ienii din Hezbollah. Drept ma suri 
de retorsiune, guvernul de la Tel-Aviv a intensifi-

cat frecvent a raidurilor aeriene  s i a sporit livra -
rile de armament s i material militar pentru cel 
put in s apte grupuri rebele din opozit ia siriana  
care act oneaza  î n zona de frontiera  cu Platoul 
Golan. 

Şe cuvine ment ionat ca  statul Israel dispune de 
baze militare amplasate pe î ntreaga juma tate a 
Golanului aflata  sub ocupat ie de aproape 50 de 
ani, precum s i de un puternic post de suprave-
ghere electronica , optica  s i fotografica  instalat 
pe muntele Tel Abu Nada din masivul Hermon, la 
cca 60 km. sud-vest de capitala Damasc. Toate 
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acestea ada ugate continua rii de 
ca tre iranieni a consolida rii pre-
zent ei armate s i a derula rii î n Şiria 
a unor programe de product ie mi-
litara  au contribut substant ial la o 
abrupta  deteriorare a climatului 
de ostilitate dintre statul evreu s i 
cel iranian, fapt care î l determina 
pe ministrul israelian al Apa ra rii, 
Avigdor Lieberman, sa  declare, pe 
un ton iritat, ca  acum „a trecut vre-
mea la tratului. A venit vreme sa  
mus ca m s i sa  mus ca m ada nc”. La 
ra ndul sa u, premierul Netanyahu, 
aflat la ultima reuniune pentru securitate de la 
Munchen (17-18 februarie a.c.) adresa Iranului 
un avertisment sever: ”nu î ncercat i sa  ne punet i 
ra bdarea la î ncercare ca ci riposta noastra  va fi 
teribila . Daca  va fi necesar, î i vom ataca nu nu-
mai pe mandatarii sirieni ai Iranului, ci Iranul 
î nsus i!”. Avertismentele israeliene au fost eti-
chetate de s eful diplomat iei iraniene, Javad Za-
rif, drept „caricaturale”. 

Şimplu ra zboi al nervilor? 

La put ina  vreme dupa  incidentul aviatic care a 
implicat dobora rea avionului israelian de bom-
barament î n Şiria, fostul diplomat american 
Dennis Ross, purta tor de cuva nt al American-
Israel Public Affairs Committee (AIPAC) declara 
ca  acest incident „trebuie sa  trezeasca  ata t co-
munitatea internat ionala , ca t s i Administrat ia 
Trump” s i ada uga ca  „daca  Rusia nu va fra na 
prezent a iraniana  î n Şiria, Ştatele Unite nu tre-
buie sa  ra ma na  inactive”. Ex-diplomatul Dennis 
Ross voia sa  induca  ideea ca  ”daca  rus ii nu fac 
nimic” pentru a stopa expansiunea iraniana , 
Washingtonul va trebui sa  intervina  militar î n 
Şiria pentru a face el acest lucru. Dar este Casa 
Alba  dispusa , cu adeva rat,  sa  puna  î n aplicare 
sugestia lui Dennis Ross? Ş i nu cumva  apelul la 
o intervent ie americana  de acest gen î nseamna  
ca  Israelul  nu are nici capacitatea s i nici dispo-
zit ia de a se angaja, de unul singur, î ntr-un con-
flict de amploare cu Iranul islamic? I n relat ia sa 
cu prezent a iraniana  î n Şiria, prin filiera ruseas-
ca , problema o constituie tocmai î mpotrivirea 
Moscovei fat a  de escalada ca tre un nou ra zboi 
pe acelas i front î n care Rusia î s i poarta  ra zboiul 

propriu. Este adeva rat ca  Benja-
min Netanyahu s i Vladimir Putin 
au convenit un acord „amiabil”: 
Israelul lasa  Moscovei libertatea 
de a salva regimul lui Bashar Al-
Assad, iar Putin va trece cu vede-
rea bombardamentele israeliene 
asupra unor pozit ii iraniene sau 
pro-iraniene î n Şiria. Dar, as a cum 
aprecia analistul israelian Anshel 
Pfeffer  (Haaretz, 19 februarie 
2018), acordul respectiv nu mai 
are semnificat ie, î n ma sura î n care 
Rusia respinge in integrum  abor-

da rile israeliene asupra „chestiunii iraniene”. 
Raportul lui International Crisis Group, ment io-
nat la î nceputul acestor ra nduri, cita, î n acest 
sens, afirmat iile unui diplomat rus care spunea, 
î ntre altele: „Oficialii israelieni ne spun ca  Iranul 
lupta  î n Şiria, cu scopul prioritar de distrugere a 
Ştatului Israel., ca  Iranul este motivat nu ata t de 
interese statale, ca t de considerat ii ce t in de con-
fesionalism s i teologie s i ca  noi, rus ii, trebue sa  
construim o viitoare Şirie eliberata  de prezent a 
Iranului. Noi dorim sa  t inem seama de interesele 
israeliene, dar este cu neputint a  sa  lua m î n seri-
os argumentele lor” 

I n cercurile politice s i mediatice israeliene nu 
lipsesc vocile care cer ca Iranului „sa -i fie data  o 
lect ie de neuitat”. Dar, din punctul de vedere al 
lui Banjamin Netanyahu s i chiar î n opinia belico-
sului sa u ministru al Apa ra rii, Avigdor Lieber-
man,  perpetuarea pe termen lung a unui conflict 
„la foc sca zut” cu Iranul ar fi de preferat, î n ma -
sura î n care aceasta ar ment ine „chestiunea ira-
niana ” î n luminile rampei internat ionale, situat ie 
din care Israelul poate beneficia de sust inere 
internat ionala  s i din partea Administrat iei 
Trump, fa ra  ca un asmenea „ra zboi mocnit” sa  
amenint e cu extinderea, dar duca nd la o certa  
uzura  a potent ialului iranian de rezilient a  s i la 
erodarea, pe plan intern, a stabilita t ii regimului 
teocratic î n raport cu propria societate iraniana . 

Zarurile conflictului î nca  nu au fost aruncate, 
astfel î nca t nu trebuie exclusa  posibilitatea ca 
regiunea s i arealul conflictului sirian sa  cunoas-
ca  o noua  vara  fierbinte. 
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La 20 aprilie, agent ia rusa  de 
presa  „Interfax” difuza o de-
clarat ie a lui Şerghei Ri-
abkov, ministru-adjunct de 
Externe, care, comenta nd pe 
marginea evolut iilor din Şi-

ria, afirma ca  „Moscova nu are o viziune clara  î n 
ceea ce prives te perspectivele de ment inere a 
unita t ii teritoriale a Şiriei”. I n declarat ia sa, acor-
data  postului de televiziune  „Deutsche Welle”, 
demnitarul rus mai preciza, textual, ca  
„Federat ia Rusa  nu poate afirma cu certitudine 
cum vor evolua lucrurile î n ceea ce prives te s an-
sele ca Şiria sa  ra ma na  un stat unitar din punct 
de vedere teritorial s i social” 

I n aceeas i zi, la put in timp dupa  declarat ia lui 
Şerghei Riabkov, î n Turcia, pres edintele Recep 
Teyyp Erdogan era invitat la un seminar organi-
zat de Universitatea Bugaz din Istanbul, prilej cu 
care, î n intervent ia sa,  liderul turc a vorbit, 
aproape ostentativ, despre „demersurile pe care 
unii le desfa s oara  pentru fa ra mit area regiunii 
Orientului Mijlociu, avî nd ca punct de plecare 
Şiria s i Irakul”. Pres edintele Erdogan mai afirma 
ca  aceste „conspirat ii vizeaza  nu numai destra -
marea celor doua  t a ri arabe, ci s i scindarea inte-
grita t ii sociale, nat ionale s i teritoriale a Turciei”, 
avertiza nd, î nsa , ca   „Turcia de asta zi este cu to-
tul alta deca t vechea Turcie, este Turcia care nu 
va depune armele î n fat a scenariilor elaborate î n 
stra ina tate”. I n acest caz ne afla m, mai degraba , 
î n fat a unei declarat ii populiste. I n ma sura î n ca-
re, pentru evitarea unei asemenea perspective 
scizioniste, singura solut ie propusa  de Erdogan 
consta  î n trecerea la un regim de guvernare pre-
zident ial, care, de altfel, repreprezinta  s i obiecti-
vul unic al alegerilor anticipate din luna iunie, 
anunt ate de pres edinte s i aprobate de ca tre par-
lamentul de la Ankara. 

Privita  î n sine, tema fragmenta rii teritoriale, 

statale s i sociale a Şiriei nu este noua  s i ea se re-
ga ses te, mai mult sau mai put in explicit, î n majo-
ritatea pachetelor de propuneri, init iative s i pla-
nuri care, de-a lungul anilor, au fost aruncate pe 
catifeaua verde a ruletei la care se joaca  exis-
tent a unui stat s i a unui popor. 

Nou este, î nsa , faptul ca , pe de o parte, este pen-
tru prima data  ca nd o asemenea abordare scizio-
nista  este evocata  deschis de Federat ia Rusa  s i 
Turcia – doi dintre principalii actorii angajat i ac-
tiv pe es ichierul conflictului intern sirian – s i, pe 
de alta  parte, asemenea abordare are loc î ntr-un 
moment î n care atacul tripartit ŞUA - Marea Bri-
tanie – Frant a î mpotriva unor prezumptive in-
frastructuri ale arsenalului sirian de arme chimi-
ce se pa streaza  î n lumina tuturor reflectoarelor 
ca punct de cotitura  î n aborda rile dosarului siri-
an din perspectiva unei posibile „solut ii finale” 
pentru acest sa ngeros conflict. Deja principalele 
mijloace arabofone de informare î n masa  vor-
besc despre o asemenea perspectiva , gra itoare 
î n acest sens fiind, buna oara , analiza pe care, î n 
edit ia sa din 19 aprilie, cotidianul londonez „Al- 
Hayat” - cu sponsorizare saudita  – sust inea „o 
solut ie siriana  dupa  modelul Kossovo” î n care 
editorialistul  avansa ideea ca  numai o repetare 
similara  a „tratamentului aplicat î n spat iul ex-
iugoslav - respectiv masive bombardamente ale 
ŞUA sau NATO asupra Şiriei „baasiste”, urmate 
de o dezmembrare teritoriala  pot  duce la î nche-
ierea ra zboiului s i la instaurarea pa cii. 

Despre dezmembrarea entita t ii statele siriene s
-au scris, î n cei peste s apte ani de conflict, studii, 
analize, prognoze s i scenarii care, î mpreuna , pot 
alca tui numeroase s i respectabile volume. 
„Pulsulsul Geostrategic” a abordat constant 
aceasta  „solut ie” pe care a considerat-o nu nu-
mai imorala  s i anacronica , ci s i o grava  agresiune 
la adresa principiilor de drept internat ional s i a 
normalita t ii î n relat iile internat ionale contempo-
rane. 

Şe constata , î nsa , ca  de la aborda rile de pa na  
acum, t ina nd, mai cura nd, de  domneniul virtual 
s i speculativ ,acest subiect  s-a apropiat vertigi-
nos de ta ra mul unei realita t i aflata  î n curs de 
cristalizare – o realitate care se nas te î n contex-
tul unor ocupat ii multinat ionale a ca ror forma  
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fundamentala  de manifestare poate fi numita , 
fa ra  teama de a gres i, cu sintagma de „ocupat ie 
militara ” la care sunt pa rtas e Federat ia Rusa , 
Ştatele Unite ale Americii, Iranul, Turcia s i, î ntr-
o ma sura  mai discreta , Marea Britanie, Frant a s i 
Israelul. Regimului aflat la putere i se acorda , 
sub numele de „Şiria utila ”, doar o parte a terito-
riului nat ional a ca rei administrare este exerci-
tata  sub gestiunea s i potrivit intereselor Federa-
t iei Ruse s i Iranului. Teritoriul nat ional sirian 
este marcat de prezent a a peste 30 de baze s i 
amplasamente militare stra ine, a ca ror repre-
zentare imagologica  ofera  imaginea unei t a ri 
scindata  î n ceea ce poate fi numit „zone de influ-
ent a ” sau  „zone de interes” ale puterilor ment io-
nate aflate î ntr-o acerba  competit ie pentru a-s i 
asigura, fiecare, zone de exclusivitate sau, î n ex-
tremis, spat ii î n care autoritatea este î mpa rt ita  
dupa  criterii amiabile care sa  evite conflictele s i 
ciocnirile directe ale intereselor s i proiectelor 
lor. 

I n limba araba  exista  doua  cuvinte care, deriva-
te de la aceeas i ra da cina   fonetica  s i ava nd sen-
suri diferite, exprima  ca t se poate de gra itor na-
tura statu-quo-ului aflat î n curs de î nra da cinare 
s i consolidare î n Şiria. Este vorba, î n primul 
ra nd, de substantivul Taqsim, cu sensul literal 
de „î mpa rt ire”,  „decupare” ca act iune exercitata  
din exterior s i de cauzalita t i externe care act io-
neaza  asupra Intregului, î n sensul dezmembra rii 
acestuia s i pentru luarea î n sta pa nire a fragmen-
telor rezultate. Este vorba, î n al doilea ra nd, de 
substantivul Taqa sum care semnifica   act iunea 
prin care doi sau mai mult i factori î s i distribuie 
î ntre ei pa rt ile unui î ntreg, acestea fiind cores-
pondente ale „zonelor de influent a  s i interes” 
sau „coexista ” s i î s i î mpart î ntre ei gestionarea 
aceleias i zone de interese.  

I n  cazul de referint a  al Şiriei,  stabilirea s i con-
figurarea pragmatica  a acestor doi tremeni se 
realizeaza , dupa  cum istoria eveniment iala  ara-
ta , prin mijlocirea armelor s i a va rsa rii de sa nge, 
atunci cî nd la aceste doua  mijloace nu se adauga  
s i diplomat ia considerata , dupa  definit ia lui 
Klawsevitz, ca „ra zboi purtat cu alte mijloace”.  

Pornind de la situat ia existenta  î n momentul de 
fat a  î n geografia frontului sirian, se poate spune 

ca  asista m la un proces lent de configurare a li-
niilor de demarcat ie î ntre viitoarele zone de in-
fluent a  s i control care vor marca harta Şiriei de 
dupa  conflict. 

Vorbim, astfel, despre o „provincie” siriana  care 
include teritoriul situat la est de cursul ra ului 
Eufrat, reprezenta nd aproximativ o treime din 
suprafat a totala  a teritoriului sirian. Din punct 
de vedere demografic acest areal este dominat 
de etnia kurda , dar, fapt nu mai put in important, 
aici se afla  90 la suta  din resursele exploatabile 
de petrol s i cca. 45 la suta  din za ca mintele de 
gaz natural. Din perspectiva  geopolitica  a con-
flictului intern sirian, „provincia” a cunoscut el-
volut ii majore - de la proiectele separatiste ale 
minoritarilor kurzi, la bazele s i locat iile militare 
implementate de armata americana  s i la in-
gerint ele militare ale Turciei, concretizate prin 
operat iunile „Şcutul Eufratului” s i  „Ramura de 
Ma slin”- toate acestea fa ca nd ca teritoriul din 
nord al Şiriei sa  fie, practic, scindat î n doua  prin-
cipale zone de control s i influent a  stra ina , res-
pectiv cea a Ştatelor Unite s i cea a Turciei 

La î nceputul lunii aprilie, la Ankara, pres edint ii 
Vladimir Putin, Recep Teyyp Erdogan s i Hassan 
Rohani s i-au reconfirmat atas amentul fat a  de 
ment inerea „zonelor de de-tensionare militara ” 
stabilite la Astana, insista nd, î n acelas i timp, pe 
imperativul de apa rare a integrita t ii s i suverani-
ta t ii teritoriale a Şiriei. O insistent a  care, dincolo 
de retorica , ascunde, î n realitate,  consensul ce-
lor trei lideri asupra î mpa rt irii reciproc accepta-
bile a zonelor lor de control s i influent a  î n Şiria, 
dar s i asupra unei coordona ri mai active î n con-
tracararea proiectelor strategice pe care politica 
Administrat iei americane a lui Donald Trump le 



 

56 

are î n vedere î n Şiria. 

Realitatea este ca , pe fondul suspiciunilor s i ad-
versita t ilor care caracterizeaza  relat iile dintre 
beligerant ii externi implicat i î n conflictul intern 
sirian,  viitorul Şiriei ra ma ne î nva luit de incerti-
tudini. Dupa  î ncheierea, î n avantajul regimului Al
-Assad, a campaniei din zona Ghouta a capitalei 
siriene s i î n lumina orienta rilor acestuia spre 
continuarea ofensivei militare spre districul 
nord-vestic Idlib s i ca tre granit a sudica  cu Iorda-
nia s i cu Platoul Golan, Şiria va fi, î n continuare, 
es ichier al unor competit ii tot mai stra nse î ntre 
actorii regionali s i internat ionali pentru impune-
rea s i consolidarea propriilor arii de interese s i 
influent a  . 

Din aceasta  perspectiva , este greu de imaginat 
ca  Şiria de dupa  ra zboi î s i va rega si coeziunea, 
omogenitatea s i unitatea pe care le-a avut î nain-
te de anul 2011. 

Şcindarea acestei t a ri este o stare de fapt  care 

sugereaza , mai degraba , tendint a zonelor de in-
fluent a  existente de a se constitui, î ntr-o per-
spectiva  pe termen scurt s i mediu, î n mini-state 
configurate dupa  structura frontului î n momen-
tul î n care o pace va fi proclamata . 

Asta zi, discursul despre „Şiria utila ” nu mai este 
de actualitate. Aceasta  sintagma  denumes te, î n 
realitate, o parte a teritoriului sirian aflata  sub o 
dubla  ocupat ie ruseasca  s i iraniana .  Iar fa s ia î n-
tinsa  î ntre districtul Lattakia, treca nd prin gu-
vernoratele Tartouss, Banias s i pa na  la Homs 
este, se poate spune, o zona  de exclusivitate ru-
seasca  marcata  de baze terestre s i navale ruses ti 
s i presa rata  cu sisteme ruses ti de apa rare antia-
eriana  este o regiune siriana  î n care unica autori-
tate s i putere asupra militarilor s i a societa t ii ci-
vile apart ine lui Vladimir Putin care, retoric, o 
î mpa rt es te cu regimul Bashar Al-Assad î ntr-un 
gen de „taqasum” cu perspective de a deveni ti-
par pe termen nedefinit al Şiriei „unite s i suvera-
ne” doar î n declarat iile de presa . 
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Reza SHAHRESTANI 

I n tot i cei trei ani care s-au scurs de la ocuparea 
Mossulului irakian s i proclamarea  Ştatului Isla-
mic din Irak s i Şiria (IŞIŞ) î n anul 2014, pa na  la 
anunt area oficiala , la finele anului 2017,  de ca -
tre guvernul de la Baghdad s i Coalit ia multi-
nat ionala  anti-jihadista , condusa  de Ştatele Uni-
te ale Americii, a victoriei asupra acestei entita t i 
terorist-islamiste s i a î nceta rii de facto, a exis-
tent ei vremelnicului „califat musulman” al ima-
mului irakian  Ibrahim Awwad Al-Şamarrai me-
tamorfozat, onomastic, î n „califul” Abu Bakr Al-
Baghdadi, o î ntreaga  comunitate internat ionala  
a putut sa  urma reasca  atrocita t ile inimaginabile 
pe care aceasta  entitate le-a sa vî rs it – imagini de 
cos mar care s-au fixat î n memoria afectiva  î n-
sot ite fiind s i stra juite  de  imaginea  drapelelor 
negre – simboluri ale „noului califat”, inscript io-
nate cu textul lapidar al „ma rturisirii de cre-
dint a ” musulmana  î n unicitatea monoteista  a lui 
Allah s i î n adeva rul Profetului sa u. 

Asta zi, lugubrele flamuri negre vestitoare de 
moarte, distrugeri s i lacrimi nu mai flutura  î n 
Irak s i nici î n Şiria, pe cla dirile alta data  de inte-
res public s i social, deasupra nesfa rs itelor con-
voaie de Toyota ta ind de-a curmezis ul pulberile 
des ertului pentru a-i duce pe „lupta torii pe calea 
lui Allah” ca tre alte crime, violuri, va rsa ri de 
sa nge. Drapelele negre au dispa rut odata  cu dis-
parit ia teritoriala  a  cos marului pus sub senul 

fanatizatului striga t „Allah Akbar”. Dar se poate 
vorbi, cu adeva rat, de moartea acestei tumori? 
Ra spunsul pare a fi, mai degraba , profund nega-
tiv.  

I n involut ia sa ca tre disparit ie, „Ştatul Islamic” 
repeta  experient a pe care, la vremea respectiva , 
a parcurs-o s i „Baza pentru jihadul mondial” a 
lui Ossama Bin Laden. Daca  ra ma s it ele pa ma n-
tes ti ale acestuia au pierit - dupa  cum ni se spu-
ne -  î n ada ncul oceanului, ideile sale, doctrina 
pe care a fundamentat-o s i fanatismul pe care l-a 
ridicat la rangul de sistem filosofic au ra mas 
deasupra, continua nd sa  anestezieze rat iunile s i 
sa  produca  tragedii inspirate din mentalita t ile 
Evului Mediu. Fos tii jihadis ti î nregimentat i sub 
turbanul lui Bin Laden, inspirat i de acesta dar s i 
de experient a mai vechilor „afghani arabi” s-au 
eclipsat, readuna ndu-se sub alte identita t i, con-
tinua nd sa  fie activi sub forma unor celule inde-
pendente, sau reunindu-se pentru a da nas tere 
altor „baze” rebotezate î n Djabhat Al-Nusra, An-
sar Al-Islam, Al-Murabitun, Ansar Beit Al-
Maqdes s i alte semenea onomastice aflate î n ca -
utarea febrila  fie a unor noi coordonate î n 
spat iul geografic, fie î n ment inerea  î n viat a  a 
idealurilor lor doctrinare s i mobilizarea de noi 
candidat i la jihad s i la crima ca preludiu la Pa-
radisul promis. 

O asemenea rezilient a  s i capacitate de regene-
rare dupa   paradigma de supraviet uire a hidrei  
legitimeaza  î ngrijorarea, nedumerirea s i î ntre-
ba rile privitoare la adeva rul despre moartea 
extremismului salafist-jihadist. Deocamdata , 
ra spunsuri sporadice s i convinga toare au venit 
tot din partea jihadit tilor ra mas i dupa  anunt a-
rea oficiala  a disparit iei Ştatului Islamic: aten-
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tate sinucigas e sau cu mas ini-capcana , asa-
sinate, jafuri, execut ii sumare sau deja cla-
sica utilizare a vehiculelor grele drept 
mas ini ale mort ii, î n Irak, î n Şiria, Libia, 
Yemen, Europpa de Vest - petrecute dupa  
ce Ştatului Islamic i s-a ca ntat orat ia mor-
tuara  - vin sa  dea ra spunsul cel mai sesiza-
bil la toate aprehensiunile legate de 
„sindromul Daish”: terorismul islamist n-a 
murit, Ştatul Islamic este î n curs de schim-
bare la fat a , ideologia sa este departe de a 
fi fost î nvinsa . 

Put inele informat ii de care dispunem ne 
permit sa  oferim un exemplu edificator î n 
sensul celor de mai sus. 

Cu î ncepere de la finele anului 2017, î n unele 
mijloace arabofone de informare î n masa  au fost 
vehiculate, la î nceput mai timid, apoi cu o marja  
de certiudine î n plus, rapoarte despre aparit ia 
unui nou  „la star” desprins  trupul  fostului 
„califat” s i avî nd doua  puncte  init iale de reper 
care ulterior s-au dovedit a fi reale: î n Kurdista-
nul  irakian act ioneaza   o nou-constituita  grupa-
re descendenta  din  corpusul „decedatului” Ştat 
Islamic s i ava nd drept semn distinctiv nu fai-
moasa flamura  neagra , ci un drapel purtî nd efi-
gia unui cap de leu -  semn al ba rba t iei! - autoin-
titulata , din acest motiv, „Gruparea Drapelele 
Albe” (Ar-Rayāt Al-Baydā’ în limba arabă) 

As a cum o descriu rapoarte ale serviciilor iraki-
ene de informat ii, gruparea a fost constituita  î n 
noiembrie 2017 din fos ti combatant i ai grupa rii 
teroriste  „Ştatul Islamic” care, dupa  eliberarea 

oras ului irakian Mossul la î nceputul lunii iulie 
2017, au reus it sa  stra punga  linia de atac a 
fort elor irakiene s i sa  se retraga  î n zona  arida  a 
munt ilor Hamrin din districtul Şalaheddin situat 
î n nord-estul Irakului, la extremitatea vestica   a 
Kurdistanului irakian. Avî ndu-s i „cartierul gene-
ral” î n apropierea oras ului kurd Tuz Khormato, o 
fosta  baza  militara  aeriana  a armatei irakiene, 
gruparea are efective umane estimate î ntre 500 
s i 1.500 de oameni, ava nd o component a  etero-
gena  î n care, ala turi de fos ti jihadis ti irakieni, se 
rega sesc turkmeni, arabi sunnit i, kurzi, fos ti 
combatant i ai format iunii islamiste Al-jaysh Al-
Islamiy (Aramata Islamică) refugiați de pe fron-
turile jihadiste din Şiria s i elemente criminale 
care constiuie as a-numita „mafie kurda ”. I nteme-
ietorul presupus al grupa rii este fostul comba-
tant Daesh turkmen Hiwa Chor aflat pe lista in-

fractorilor va nat i atî t de milit iile 
kurde Peshmerga, ca t s i de ar-
mata irakiana  s i de unita t i ale 
milit iilor s iite irakiene 
„Mobilizarea populara ” (Al-
Hashd Al-Shaabiy). 

Gruparea lupta , î n principal, î m-
potriva armatei irakiene, dar s-a 
fa cut, deja, temuta  la nivelul 
populat iei locale, prin similitudi-
nea î ntre act iunile sale de bruta-
litate s i tacticile bine cunoscute 
ale „Ştatului Islamic” (de la ra -
piri, jafuri, deposeda ri fort ate, 
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pa na  la atentate sinucigas e, atacuri cu mas ini-
capcana , contrabanda  locala  cu petrol din zona 
Kirkuk etc.), opera nd î n zonele put in populate 
ale masivelor muntoase din districtele adminis-
trative Şalaheddin, Dahouk, Şuleymaniya, Dyala, 
pa na  î n regiunile des ertice din vecina tatea 
orat ului Tikrit. 

Potrivit unor surse militare irakiene s i kurde, 
gruparea dispune de importante cantita t i de ar-
me s i munit ii, inclusiv mortiere s i vehicule blin-
date, aparate de vedere pe timp de noapte s .a., 
acumulate s i depozitate, î nca  î nainte de î nfra n-
gerea oficiala  a Daesh, î n ret eaua de pes teri s i 
grote existente din abundent a  î n lant ul muntos 
din aceasta  regiune a Kurdistanului. 

Zona de prezent a  a  „stindardelor albe” este, î n 
pofida aparent elor, un spat iu î n care conflictele 
etnice s i confesionale dintre minorita t ile care 
tra iesc aici, haosul administrativ, lipsa unei im-
plica ri securitare s i sociale a Autorita t ii Autono-
me a Kurdistanului sau a guvernului central din 
Baghdad fac din acest areal una dintre cele mai 
instabile s i periculoase regiuni din Irakul post-
conflict, iar faptul ca  acesta a devenit un punct 
de atract ie pentru gruparea terorista  urmas a  a 
„Ştatului Islamic” confirma , o data  î n plus, ca  
anarhia, disolut ia institut iilor statale, sa ra cia, 
insecuritatea sociala , disensiunile etnice s i con-
fesionale ofera  terenul fertil pentru implantarea 
„capetelor de pod” ale fenomenului jihadis-
terorist,  s i disemniarea acestuia î n dimensiunea 
geografica  s i sociala . De alfel, membri ai 
„Drapelelor albe”, capturat i, au ma rturisit ca  
scopul strategic al acestei grupa ri era tocmai 
acela de reconstruire  a unui germen din care sa  
renasca , î n forme adaptate, „noul Daish”.  

Chiar daca  autorita t ile de la Baghdad s i Erbil au 
dat asigura ri ca  „Drapelele Albe” nu constituie o 
amenint are securitara  majora , acestea nu sunt 
mai put in amenint a toare fie s i prin aceea ca  gru-
pul î n discut ie poate fi doar unul dintre mai mul-
tele asemenea grupuscule care sa  repete prece-
dentele oferite de evolut ia pe care Al-Qaida î n-
fra nta  a parcurs-o pa na  la nas terea s i expansiu-
nea celei mai devastatoare sfida ri teroriste a 
contemporaneita t ii: Daish. 

 

Dieter Farwick –Gen. 
Bg.(ret) şi publicist 

 

 

 

Decizia singuratică a președintelui american 
- și consecințele acesteia. 

Mai exista  semne s i minuni î n televiziunea ger-
mana  publica  guvernamentala . Dupa  retragerea 
unilaterala  a ŞUA din as a-numitul "acord nu-
clear" - numele exact: „Joint Comprehensive 
Plan of Action ( JCPOA)“- pres edintele american 
Donald Trump este puternic criticat mai ales î n 
Europa. Toate grupurile parlamentare î i evalu-
eaza  decizia ca pe o "gres eala  strategica  majora " 
care va accentua tensiunile î n regiunea de con-
flict Orientul Mijlociu  - posibil pa na  la un con-
flict militar. 

I n programul politic TV "Contraste", MDR a 
prezentat pe 24 mai a a.c. un reportaj (9 minute) 
cu titlul: "De ce Teheranul, î n ciuda acordului 
nuclear, reprezinta  o amenint are la adresa pa cii. 
Daca  Trump are dreptate? ". Chiar s i acest titlu 
este o provocare pentru semnatarii 
"planului" (niciun "contract", niciun "acord") s i 
pentru sust ina torii sa i. Au fost oficiali guverna-
mentali din China, Germania (semnat atunci de 
ministrul de externe Gabriel cu sprijinul Cance-
larului), Frant a, Iran, Rusia s i ŞUA, care au pre-
zentat lucrarea la 14 iulie 2015 la Lausanne, 
semnata  s i sa rba torita  ca un "pas istoric" î n di-
rect ia unei lumi mai sigure. 

"Tata l" acestui rezultat este s i asta zi considerat 
pres edintele american de atunci, Obama, care a 
dorit sa  aiba  un "acord" cu Iranul cu orice pret . 
Acest lucru era valabil s i pentru ceilalt i semna-
tari. 

I n ciuda euforiei ra spa ndite, au existat voci pu-
blice de avertizare î nainte s i dupa  semnare care 
au subliniat deficient e importante ale acordului, 
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dar au fost date la o parte de guverne-
le responsabile s i nu au fost audiate pe 
larg de ca tre public, deoarece majori-
tatea mass-media s-a ala turat corului 
jubiliar. Avertismentele nu se potri-
veau î n valul de euforie al unui succes 
istoric. 

Deja pe 13 octombrie 2017, Trump 
vorbea despre "programul nuclear se-
cret al Iranului" - combinat cu indiciul 
ca  va pa ra si unilateral "planul" î n caz 
de confirmare a î ndoielilor sale, lucru 
pe care le-a fa cut î n 9 mai 2018 - sub 
critici grele din "toate pa rt ile" cu ex-
cept ia Israelului s i a Arabiei Şaudite. Renegocie-
rea a fost î n mod repetat exclusa  - chiar de pre-
s edintele Hassan Rohani. Europenii î ncearca  sa  
salveze "Dealul". Rezultatul? I nca  deschis. 

 

Care sunt faptele esențiale ale raportului 
"Kontraste"?  

Şunt fapte verificabile - nu ipoteze.  

Nu a existat o evaluare cuprinza toare a politici-
lor actuale s i viitoare ale Iranului î nainte de î n-
ceperea negocierilor. "Teocrat ia s iita  a Iranului" 
nu este condusa  de un pres edinte ales politic, ci, 
î n ultima instant a , de primului ayatollah Ali Kha-
menei, care, baza ndu-se pe ayatollahii Consiliu-
lui Gardian, selecteaza  candidat ii pentru parla-
ment s i pres edint ie iar mai apoi "î s i stabiles te 
candidatul pe care î l vrea". 

Acesta este Hassan Rohani de asta zi, as a-
numitul "reformator moderat" care a condus ofi-
cial negocierile, dar care a fost t inut de ayatolla-
hul Khamenei î n fra ie foarte stra nse.  A fost mo-
nitorizat î ndeaproape de as a-numitele "Ga rzile 
revolut ionare" (Pasderan), care sunt subordona-
te direct pres edintelui t a rii. De la decizia ayatol-
lahului Khomeini din 1979, ei au devenit un pu-
ternic "stat î n stat" î n economie s i mai ales î n ar-
mata . Ayatollahul Khomeini spunea despre Gar-
da Revolut ionara : "Daca  Garda Revolut ionara  nu 
ar exista, aceasta  t ara  nu ar exista". Bugetul ira-
nian nu este supus controlului parlamentar - es-
te secret. Acest lucru se aplica  î n special cerceta -
rii s i dezvolta rii armelor nucleare î n instalat ii 

î nta rite - î n mare parte subterane - care sunt se-
parate de instalat iile de cercetare s i dezvoltare 
nucleara  civile. "Teocrat ia s iita " nu a fa cut nicio-
data  un secret din obiectivele sale - î n competit ia 
cu Arabia Şaudita  sunnita  - ca reia î i contesta  su-
premat ia î n Orientul Mijlociu. Un obiectiv inter-
mediar important î l constituie coridorul s iit din 
Iran, prin Irak s i Şiria, pa na  la coasta meditera-
neana , distrugerea Israelului s i sla birea Arabiei 
Şaudite s i a aliat ilor sa i sunnit i, inclusiv prin ra z-
boiul prin procura  din Yemen. Fa ra  sprijinul Ga r-
zii Revolut ionare pentru regimul Assad î n 
"ra zboiul terestru", Assad ar fi fost de mult timp 
eliminat - î nainte de utilizarea trupelor ruses ti î n 
Şiria. I n Liban, Iranul sprijina  Hezbollah cu o 
mult ime de bani s i echipamente militare moder-
ne. Şprijinul sa u pentru palestinienii din Fa s ia 
Gaza a fost evident î n atacurile lor violente cu 
prilejul sa rba torilor Israelului la î mplinirea a 70 
de ani de la î nfiint area sa. Rachetele trase pe te-
ritoriul israelian erau de product ie iraniana . 

Contraatacul Israelului se referea exclusiv la 
instalat iile militare s i pozit iile armate ale Ga rzi-
lor Revolut ionare iraniene. Printr-o gestionare 
de succes a crizelor anterioare, coalit ia condusa  
de ŞUA nu a ucis sau ra nit - nici rus i s i nici fort e 
armate siriene. Chiar s i î n lupta î mpotriva insti-
talat iilor iraniene, nu au existat mort i sau ra nit i - 
grat ie avertismentelor timpurii ale coalit iei. 

Poate cititorul sa -s i imagineze ca  negociatorii 
Occidentului nu s tiau despre programului secret 
de arme nucleare? Autorul nu-s i poate imagina 
acest lucru. Evident, cineva nu a vrut sa  lase ca 
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"vederea de ansamblu" sa  fie desfigurata  de as-
tfel de fapte. Acest lucru este valabil î n special 
pentru pres edintele american Barack Obama, 
ca ruia i s-a comunicat  î n 2008, printr-un raport 
secret al IAEA, ca  Iranul a fa cut deja o "pornire 
la rece". Obama a decis sa  puna  informat iile pre-
zentate de serviciile secrete sub obroc absolut - 
sub motto-ul "Nici un ra zboi cu Iranul. Nu exista  
o arma  nucleara  iraniana  ". Poate ca  faptele se-
cretizate au fost aduse î n atent ia pres edintelui 
Trump î nainte sau dupa  preluarea funct iei s i, 
î mpreuna  cu alte fapte ascunse anterior, l-au de-
terminat sa  pa ra seasca  î nt elegerea. Evident, eu-
ropenii nu au luat î n serios avertismentele lui 
Trump. 

 

Care sunt cele mai grave deficiențe ale așa-
numitului "Deal"? 

 Cea mai mare gres eala  este faptul ca  numai 
programul nuclear civil este subiectul negocieri-
lor. Iranul a eliberat 18 instalat ii civile pentru 
inspect ii efectuate de IAEA. Numai î n unele din-
tre aceste facilita t i Agent ia Internat ionala  pen-
tru Energie (IAEA) a efectuat inspect ii de la fina-
lizarea î nt elegerii. Nu este deloc surprinza tor 
faptul ca  nu s-au detectat dezvolta ri militare 
suspecte î n instalat iile civile. Iranul a acceptat î n 
mod generos sa  "î nghet e" dezvoltarea sa de ar-
me nucleare civile timp de 10-15 ani. I n schimb, 
sanct iunile î mpotriva Iranului au fost ridicate. 
Astfel, o mult ime de devize stra ine au intrat î n 
Iran - s i prin ridicarea interdict iei de export a 
petrolului iranian. Aces ti bani mult i se scurgeau 
fa ra  ocoluri spre Ga rzile Revolut ionare, care au 
fost deja ment ionate s i î n listele privind teroris-
mul sprijinit de Iran. Poporul iranian a simt it 
put in din aces ti bani. Şituat ia sa economica  pre-
cara  nu sa î mbuna ta t it. Odata  cu retragerea din 
"Deal", Trump a impus tarife punitive grele î m-
potriva companiilor americane s i stra ine care 
vor continua sa  faca  tranzact ii cu Iranul, care au 
fost criticate de statele care au afaceri cu Iranul 
si corporat iile acestora. Ra ma ne de va zut daca  
europenii vor reus i sa  creeze o plasa  de siguran-
t a  financiara  pentru statele afectate. Nu este o 
surpriza  faptul ca  mari companii din Germania - 
cum ar fi Şiemens - au sistat orice  schimburi co-

merciale cu Iranul. Daca  comparat i important a 
comert ului cu Iranul cu cel cu Ştatelor Unite, nu 
e de mirare. Cu toate acestea, decizia ŞUA inten-
sifica  î nceputul ra zboiului comercial cu Europa 
din cauza tarifelor punitive anunt ate unilateral 
pentru ot el s i aluminiu la 1 iunie 2018. 

 A doua gres eala , cea mai mare – conform 
"Kontraste" - este faptul ca  dezvoltarea ulterioa-
ra  a rachetelor balistice nu face parte din "Deal". 
Incredibil, dar adeva rat. I n ultimii ani, Iranul a 
reus it construirea s i testarea cu succes a rache-
telor balistice care pot ajunge î n sudul Europei 
î n 2017/18 - fa ra  a mai vorbi despre Arabia Şau-
dita  s i Israel. Nu ar avea prea mult sens. Dezvol-
tarea î n continuare a focoaselor nucleare fa ra  a 
dezvolta, î n acelas i timp, mijloacele de transport 
necesare nu ar avea, de asemenea sens. Iranul a 
continuat sa  dezvolte focoase nucleare î n stra n-
sa  cooperare cu Pakistanul s i Coreea de Nord. I n 
luna mai 2010, conform rapoartelor serviciilor 
de  informat ii, a fost î nregistrat seismologic  î n 
Asia un "test la rece" al unui focos  iranian din 
product ie pakistaneza  sub un munte din Coreea 
de Nord la o ada ncime de 400 de metri, fapt pre-
luat s i de revistele de specialitate. Fostul pres e-
dinte Ahmadinejad a declarat deja ca  Iranul este 
membru al "clubului nuclear" s i al "t a rilor nu-
cleare" î n 2006/7, declarat ie considerata  drept 
un bluf î n Occident. I ntr-un "start la rece" se de-
clans eaza  numai detonatorul unui focos - nu fo-
cosul propriu-zis. De la "start la rece" este doar 
o scurta  cale spre un " start la cald" a unui focos 
nuclear - maximum un an.  

 

Ce urmează? 

Nu exista  nicio perdea de fum. Iranul a respins 
orice modificare a "planului". El nu va permite 
inspect ii ale instalat iilor militare suspecte î n 
mod rezonabil ca  au condus programul de arme 
nucleare, interzise de la mijlocul anilor '80, la 
ordinul Ayatollahului Khomeni, î n zona secreta  a 
"Gardienilor Revolut iei (Pasdaran)". Ga rzile re-
volut ionare au puterea de a "î mpus ca" orice li-
der religios sau politic care ar deschide instalat i-
ile militare pentru a fi verificate. Dupa  10-12 ani, 
"planul" expira . Apoi, trebuie sa  se t ina  seama ca  
Iranul se va declara î n scurt timp drept "putere 
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nucleara " s i, cel mai ta rziu 
dupa  un an - dupa  estima ri-
le expert ilor – va anunt a  
as a-zisa "detonare  nuclea-
ra " un tra znet pentru î n-
treaga lume - î n special 
pentru Orientul Mijlociu, 
ale ca rui state nu vor sta cu 
ma inile î n sa n. Aceasta  dez-
voltare a armelor nucleare 
reprezinta  o î nca lcare clara  
a Tratatului de neproliferare nucleara  semnat de 
Iran î n 1968, sub conducerea  Ş ahului Reza Pa-
hlavi s i ratificat î nca  din 1970, fa ra  a fi reziliat de 
ca tre ayatollahii care au urmat. "Tratatul de ne-
proliferare nucleara " sau "Interzicerea armelor 
nucleare s i obligat ia de abandonare a armelor 
nucleare" a fost semnat pa na  acum de 191 de 
state.  

 

Cum să trăim cu armele nucleare iraniene? 

Exista  numai solut ii proaste s i foarte proaste: 

 Am putea î mpinge sub pres  î ngrijora rile gra-
ve - care sunt raportate printr-o multitudine de 
fapte de ca tre "Kontraste" s i alte surse. Iranul ar 
putea continua programul sa u nuclear netulbu-
rat s i î l va prezenta unei  lumi uluite î n 10-12 
ani: focoase nucleare gata pentru utilizare pe ra-
chete balistice intercontinentale. Iranul nu tre-
buie sa  foloseasca  aceste arme, dar el poate con-
tinua cucerirea î n Orientul Mijlociu. Aceasta va 
amenint a statele care se opun cuceririlor sale 
prin a descuraja contrama surile de utilizare a 
armelor nucleare. Motto: Rezistent a este inutila ; 

 Europenii – as a cum a 
procedat  ŞUA - ar putea de-
nunt a "î nt elegerea" s i sa  se 
ala ture Ştatelor Unite s i al-
tor state doritoare – cum ar 
fi Arabia Şaudita  s i  vecinii 
sa i sunnit i s i Israel – ata-
ca nd Iranul cu mijloace eco-
nomice, diplomatice, politice 
s i militare - inclusiv atacuri-
le cibernetice s i "fort e speci-
ale" – fort a ndu-l î n ra zboaie 
descentralizate, moderne, 

care ar putea sa -l suprasoli-
cite spat ial s i temporal s i sa  
conduca  la o "schimbare de 
regim" pe termen mediu. 
Efectuarea unei astfel de 
operat iuni orchestrate va fi 
dificil de realizat, costa nd 
mult sa nge s i bani dar, spre 
deosebire de acceptarea 
unei teocrat ii nucleare s iite 
ca lider î n Orientul Mijlociu, 

va fi ra ul mai mic; 

 Ştatele Unite, Israel s i alte state cu fort e aeri-
ene moderne ar putea efectua o lovitura  chirur-
gicala  î mpotriva instalat iilor nucleare ale Ga rzi-
lor Revolut ionare. I ntr-o astfel de operat iune nu 
se poate exclude faptul ca  nu toate sistemele de 
comanda  s i control ar fi eliminate, la sa nd Ga rzii 
Revolut ionare o a doua capacitate de contra atac 
cu arme nucleare pe care aces ti fanatici o vor  
folosi. Va exista un ra zboi nuclear care nu ar pu-
tea fi limitat la Peninsula Arabica  s i Europa. I n 
consecint a , acest scenariu ar fi cel mai mare acci-
dent major - si de aceea este exclus. 

Toate aceste scenarii necesita  o schimbare de 
paradigma  a populat iilor noastre occidentale 
î ntr-o asert iune robusta , iar soldat ii nos tri tre-
buie sa  aiba  o puternica  prega tire de a lupta - ca 
sa  nu mai vorbim de resursele necesare pentru 
arme s i echipamente adecvate. 

Nu avem timp de pierdut. Timpul lucreaza  pen-
tru Iran - grat ie semna rii iresponsabile a unei 
"î nt elegeri" care da uneaza  grav securita t ii globa-
le pentru generat iile viitoare. 
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Dr. Adrian CONSTANTINESCU 

Economia mondiala , î n ansam-
blul ei, continua  sa  creasca , chi-
ar daca  curba cres terii tinde sa  

se aplatizeze. Aceasta, î n contextul sporirii vul-
nerabilita t ilor generate de un potent ial ra zboi 
comercial, de acutizarea problemelor legate de 
datoriile publice, de unele riscuri geopolitice etc. 
Drept urmare, devine tot mai evident un anumit 
pesimism cu privire la sustenabilitatea cres terii 
economice globale. 

I n aceste prime luni ale lui 2018 economiile sta-
telor dezvoltate au cunoscut o ușoară diminuare a 
ritmului de cres tere. I n multe din aceste state 
investit iile s i productivitatea muncii au crescut, 
î nsa  î n ceea ce  prives te gradul de folosire a for-
t ei de munca  s i ca s tigurile salariale avansurile 
ra ma n modeste. 

Economia SUA continua  sa  se afle î ntr-o forma  
buna , î nregistra ndu-se cres teri ale PIB, product i-
ei industriale s i investit iilor. La ra ndul lor, ex-
porturile au sporit semnificativ, fiind catalizate 
de cursul de schimb slab al dolarului, precum s i 
de cererea externa  î n puternica  expansiune pen-
tru bunuri s i servicii americane. Concomitent cu 
sporirea consumului s i sca derea s omajului, se 
accentueaza  presiunile inflat ioniste s i salariale.  

Prin prisma celor de mai sus, credem ca  ŞUA 
sunt pe cale sa  procedeze la un experiment ma-
croeconomic riscant: ”injectarea” unor stimulen-
te fiscale semnificative chiar s i î n condit iile î n 
care economia ”duduie”. I n atare condit ii, este 
probabil ca Federal Reserve (banca centrala  
americana ) sa  adopte ma suri anti-inflat ioniste 
care sa  dilueze sau chiar sa  anihileze efectele po-
zitive ale experimentului. 

I n ceea ce o prives te, economia Japoniei se afla  
î ntr-o lunga  perioada  de constanta  expansiune. 
I nsa , chiar daca  continua  sa  funct ioneze bine,  ea 
este din ce î n ce mai mult confruntata  cu î nceti-
nirea cres terii cererii interne pe ma sura  ce spo-

resc  presiunile viza nd cres terile salariale, pre-
cum s i cu ascut irea tensiunilor î n planul comer-
t ului internat ional. 

Zona Euro a înregistrat în 2017 cel mai înalt 
ritm de  cres tere din ultimul deceniu. De notat 
î nsa  o us oara  î ncetinire a cres terii PIB global, 
precum s i a activita t ii din industria prelucra toa-
re s i din sectorul serviciilor. Eventuala continua-
re a acestei tendint e ar putea evident ia o serie 
de probleme structurale s i tensiuni nerezolvate 
din cauza act iunii unor fort e politice centrifuge , 
precum s i a unor frict iuni comerciale externe. 

 Din punctul de vedere al cres terii economice,  
Marea Britanie  continuă să se situeze în ur-
ma  altor state europene.  Cres terea respectiva  s-
a datorit cu preca dere contribut iei exporturilor 
nete la crearea PIB, ca urmare a  cererii externe 
sust inute pentru bunuri s i servicii britanice î n 
condit iile sla biciunii accentuate a cursului de 
schimb al lirei sterline. Este î nsa  probabil ca in-
certitudinile generate de negocierile Brexit sa  
fra neze î n continuare investit iile s i, î n cele din 
urma , ritmul cres terii PIB. 

I n 2017 economiile emergente au contribuit 
substant ial la cres terea economica  globala , mul-
te dintre acestea fiind capabile sa  î nregistreze 
performant e s i mai bune î n 2018. Economiile 
emergente din Asia  au beneficiat de cres terea 
accelerata  a cererii interne s i externe pentru bu-
nuri s i servicii autohtone. Cu toate acestea, ele 
ra ma n vulnerabile la fluctuat iile fluxurilor de 
capital s i mai ales la inversarea acestora. 

Cres terea economica  a Chinei continua  sa  fie 
robusta  s i destul de echilibrata  pe ansamblul 
sectoarelor de activitate. I n contextul consolida -
rii puterii sale politice, pres edintele Xi Jinping a 
fost î n ma sura  sa  formeze o echipa  de specialis ti 
î n economie cu viziuni puternic reformiste, care 
sa  procedeze la implementarea unor reforme 
economice s i financiare de amploare. Ca ci princi-
pala provocare pentru China  este tocmai tran-
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spunerea î n practica  a reformelor nu numai î n 
sistemul financiar, ci s i î n alte segmente ale eco-
nomiei, î n special î n cel al î ntreprinderilor cu 
capital de stat.  

Pe de alta  parte, trebuie ment ionat ca  efectele 
directe ale unui eventual ra zboi comercial cu 
ŞUA  asupra cres terii globale a economiei chine-
ze ar urma a fi modeste s i cu un caracter tempo-
rar. Pe termen lung î nsa , repercusiunile negative 
asupra sistemului comercial multilateral ar fi 
majore. 

Ca s i î n 2017, economia Indiei î nregistreaza  cel 
mai î nalt ritm de cres tere din lume. Reluarea 
spectaculoasa  a investit iilor, sporul constant al 
productivita t ii muncii, precum s i expansiunea 
industriei prelucra toare – aces tia sunt principa-
lii factori contributori la cres terea economica . 
Este, totodata , de subliniat faptul ca  economia 
indiana  este relativ bine  protejata   î mpotriva 
s ocurilor externe, cea ce asigura  un climat pro-
pice cres terii economice. 

Cu toate ca  s i-au revenit dupa  recentele recesi-
uni, economiile Braziliei s i Rusiei continua  sa  
î nregistreze sporuri modeste s i devin tot mai 
vulnerabile fat a  de diversele s ocuri interne s i 
externe.  I n Brazilia, î n ciuda tensiunilor politico
-sociale, cres terea gradului de folosire a fort ei 
de munca  a continuat. Ambele economii  au î nre-
gistrat cres teri semnificative ale exporturilor. 

I n concluzie, se poate afirma ca , pe ansamblu, 
starea economiei mondiale este relativ buna . Nu 
mai put in î nsa  trebuie t inut cont de faptul ca  ele-
mente  precum curba ascendenta  a datoriei pu-
blice a ŞUA s i a altor state dezvoltate, evolut iile 
demografice nefavorabile s i majorarea datoriei 
externe a unor t a ri cu economii emergente con-
stituie tot ata t ia factori de risc privind evolut ia 
economiei mondiale î n perioada urma toare.  

Dinu COSTESCU 

I n ultima vreme s i î ntr-o 
succesiune accelerata , mai 
multe reuniuni, seminarii, 
mese rotunde desfa s urate 
fie ca act iuni cu caracter 

public, fie cu us ile î nchise au avut loc s i continua  
sa  fie organizate î n diferite capitale din Orientul 
Mijlociu s i din afara acestuia, toate ava nd î n co-
mun agenda de lucru redusa  la un singur punct 
tematic s i anume urias ele s i atractivele descope-
riri de hidrocarburi anunt ate s i localizate, î n ge-
neral, î n subsolul marin al Mediteranei de Est. 
Expert ii care s-au pronunt at î n lega tura  cu acest 
subiect au fost unanimi î n a aprecia ca , prin vo-
lumul s i calitatea lor, aceste noi resurse de ener-
gie convent ionala  au capacitatea de a  reconfigu-
ra fundamental cadrul geografiei strategice regi-
onale s i de a deschide o noua  era  î n relat iile din-
tre statele s i nat iunile lumii, inclusiv din per-
spectiva relat iona rii conflictuale s i competitive, 
ceea ce ar da bazinului mediteranean o dinamica  
similara , din mai multe puncte de vedere, cu cea 
existenta  de mai multa  vreme î n arealul asiatic 
al Ma rii Chinei de Şud, cu diferent a ca  „noul corn 
mediteranean al abundent ei” petroliere s i gazei-
fere beneficiaza  de avantajul pret ios de a fi situ-
at, î n geografia politica , la ra spa ntia dintre trei 
continente - Europa, Asia s i Asia 

Evalua rile volumetrice fa cute pa na  î n prezent 
sust in, pentru resursele existente î n Mediterana 
de Est, rezerve estimate la 192 trilioane metri 
cubi de gaze naturale s i 1,7 miliarde barili de 
petrol, cu ment iunea ca  alte studii similare indi-
ca  niveluri cantitative superioare celor sus-
ment ionate.  

Cu toate acestea, Mediterana nu va fi un spat iu 
us or de abordat. Exploratorii care se aventurea-
za  î n apele sale risca  sa  fie prins i î ntr-o ret ea 
complexa  de dispute s i rivalita t i regionale. Tur-
cia le-a spus î n mod repetat companiilor petroli-
ere sa  stea departe de apele cipriote greces ti. 
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Anul trecut, Italia a protestat î mpotriva publica -
rii de ca tre Malta, a unei licitat ii pentru explora-
rea petrolului s i gazelor care acopera  pa rt i ale 
Ma rii Ionice revendicate de Roma. Malta î nsa s i 
este î n disputa  cu Libia pentru zonele offshore 
aflate mai la sud. Israelul s i Libanul sunt î n dis-
puta  pentru perimetrul  Leviathan, care este 
aproape de linia de separare a apelor lor teritori-

ale.  

Entuziasmul s i starea febrila  create de descope-
ririle î n discut ue nu pot ascunde realitatea sim-
pla  ca  acolo unde este vorba de abundent a , se va 
ajunge, mai devreme sau mai ta rziu s i la o aglo-
merat ie  concurent iala  de pretendent i la statutul 
de beneficiari s i, ipso - facto, la o abundent a  de 
probleme conflictuale legate de ra apunsul la o 
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î ntrebare simpla  î n enunt are, dar complicata  din 
perspectiva ra spunsului: cine este î ndrepta t it sa  
aibe acces la aceste comori  s i la exploatarea lor 
la nivel macroeconomic? Iar î n ca utarea ra spun-
sului s i t ina nd cont de faptul ca  Meditarana este, 
î n mod firesc, î nconjurata  de t a ri riverane, se va 
ajunge la o alta  dificultate spinoasa  s i anume cea 
a  as a-numitelor „zone de exclusivitate economi-
ca ” aflate, s i acestea, î n stra nsa  conexiune cu de-
limitarea apelor maritime teritoriale de care de-
pinde s i accesul la rezervele mult ra vnite. Une-
ori, asemenea dispute sunt solut ionate pe cale 
amiabila , precum î n cazul oferit de Israel s i insu-
la cipriota , alteori se ajunge la Tribunalul de ar-
bitraj internat ional, ca î n cazul Insulei Ş erpilor 
din Marea Neagra , î ntre Roma nia s i Ukraina, sau 
se ajunge, nu de put ine ori, la o perpetuare a dis-
putelor fa ra  perspective de solut ionare. Exista , 
î n acees i ordine de idei, un conflict multilateral  
î n care sunt implicate statul Israel,  prin cî mpu-
rile „Leviathan” s i „Tamar”, Egiptul, prin ca mpul 
„Zohar” din apele teritoriale egiptene (a ca ror 
configurat ie cartografica  este contestata ), Cipru, 
care pretinde ca  za ca mintele petroliere 
„Afrodita” s i „Calipso” t in de zona sa de exclusi-
vitate economica  s i Liban care revendica  accesul 
la o port iune din ca mpurile administrate de Is-
rael. Pa na  acum libanezii s i israelienii nu au 
ajuns la un consens î n ceea ce prives te limitele 
zonelor economice de exclusivitate, respectiv 
ale apelor lor  teritoriale. Mai mult, dat fiind ca  
„pungile” de gaze naturale sunt conexe cu linia 
costiera  a ambelor state, disensiunile bilatera-
le pe marginea acestui subiect au provocat, nu 
de put ine ori, sta ri de conflict amenint a tor. 
Fat a  de pretent iile Israelului de a fi unic admi-
nistrator s i exploatator al hidrocarburilor din 
proximitate, format ia politico-militara  libane-
za  Hezbollah, sust inuta  de Iran, a amenint at cu 
atacuri armate î mpotriva platformelor de fo-
raj, a petrolierelor s i a infrastructurii petrolie-

re israeliene. Este, acesta, un casus belli 
care are nu put ine perspective de escalada-
re. 

Şust inerea pe care, î n acest caz punctual, 
regimul islamic iranian o manifesta  pentru 
Liban nu este datorata , cauzal, unor discu-
tabile interese economice ale Iranului î n 
domeniul energetic. Ea t ine, mai degraba , 

de  strategia generala  s i de proiectele iraniene 
pentru regiunea Orientului Mijlociu, î n general, 
s i a Mediteranei orientale, cu deosebire - s tiuta  
fiind s i recunoscuta  oficial  strategia Iranului de 
a-s i asigura o ies ire la apele calde mediteranee-
ne, prin as a-numitul „coridor s iit cu traseul Iran-
Irak-Şiria-Liban 

Una dintre consecint ele celor s apte ani de ra z-
boi civil se rega ses te s i î n aceea ca  Şiria a î ncetat 
exporturile de hidrocarburi ca tre Europa, ca u-
ta nd pe lî nga  Iran s i Federat ia Rusa  o compen-
sat ie a acestei pierderi s i o diversificare a ret ele-
lor de beneficiari ai energiei convent ionale de 
care Şiria dispune î ndeosebi î n ca mpurile petro-
lifere s i gazeifere de la Rumeylan - din guverno-
ratul Qamishli s i din perimetrul Jabissa din nord
-estul t a rii care, î n treaca t fie spus, au fost pros-
pectate s i date î n exploatare de specialis tii ro-
ma ni. Init ial, Iranul a avut, chiar, î n vedere sa  
finant eze o magistrala  petroliera  care, traver-
sa nd teritoriul sirian, sa  transporte hidrocarbu-
rile extrase ca tre Marea Mediternaa  s i mai de-
parte, spre Europa. Proiectul a fost abandonat 
din cauza situat iei create de ra zboiul civil. La 
ra ndul sa u, Federat ia Rusa  manifesta  interes 
pentru o implicare post-conflict î n prospectarea, 
exploatarea s i exportul de petrol s i gaze natura-
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le din rezervele Şiriei. De altfel, î n luna ianuarie 
a.c., Federat ia Rusa  s i guvernul sirian au semnat 
un acord prin care partea rusa  primes te exclusi-
vitate pentru lucra rile de extract ie s i prelucrare 
primara  a za ca mintelor siriene de hidrocarburi. 
Şe î nt elege, astfel, ca  victoria lui Bashar Al-Assad 
î n actualul conflict intern s i ra ma nerea sa la pu-
tere va permite Rusiei nu numai consolidarea 
propriei pozit ii strategice î n Levant s i regiunea 
Orientului Mijlociu, ci s i o masiva  implicare, in-
cusiv prin reinvestirea veniturilor obt inute din 
exploatarea gazelor naturale s i a petrolului siri-
an, î n viitorul proces de reconstruct ie a Şiriei, î n 
general, s i a sectorului energetic al acestei t a ri, 
cu deosebire. 

Acordul petrolier dintre Şiria s i Federat ia Rusa  
depa s es te î n mod semnificativ aria product iei de 
t it ei, stipula nd modalita t i de reabilitare a plat-
formelor s i infrastructurii deteriorate, sprijin 
consultativ î n domeniul energiei s i instruirea 
unei noi generat ii de petrolis ti sirieni. Totus i, 
principalul aspect internat ional s i piesa-cheie a 
acestei mis ca ri este consolidarea finala  s i ne-
condit ionata  a intereselor ruses ti î n Orientul 
Mijlociu . 

Nu mai este un secret pentru nimeni ca  una 
dintre mizele principale ale „competit iei pentru 
Şiria” are lega tura  cu accesul la Marea Meditera-
na  s i la rezervele sale de hidrocarburi, cu toate 
focarele de tensiune pe care aceasta  competit ie 

le incumba . Iar din acest punct de vedere, cazul 
Ciprului ofera  un exemplu ca t se poate de gra i-
tor, î n ma sura î n care, prin descoperirea za ca -
mintelor „Afrodita” s i „Calypso”, insula cipriota  
se afla  î n fat a perspectivei de a deveni „noua 
Mekka” a produca torilor s i exportatorilor de pe-
trol s i a aprinde chiar sperant a unei posibile reu-
nifica ri a insulei cipriote fracturata  î n urma  cu 
44 de ani. Numai ca , fat a  de acest orizont, Turcia 
a doptat, de la bun î nceput, o atitudine de ostili-
tate nedisimulata  care se ra sfrî nge s i asupra 
Egiptului al ca rui pres edinte, Abdel Fattah El-
Şissi s i-a declarat dorint a s i intent ia de a-s i dez-
volta propria industrie energetica  î n cooperare 
cu Cipru.  Iar asemenea climat de tensiune are 
drept consecint a  o foarte probabila  solidarizare 
î ntre ceilalt ti produca tori regionali (Grecia, Ci-
pru, Liban, Egipt s i Israel, cu deosebire) pentru 
contracararea ambit iilor regionale ale Ankarei, 
solidaritate ca reia i se  ala ture s i unele state eu-
ropene, un pas concret î n acest sens fiind fa cut 
de Italia.  

Revirimentul petrolier al Mediteranei orientale 
se afla  î n faza de î nceput. Dar competit ia  pentru 
accesul la rezervele energetice ale „Ma rii de Mij-
loc”, este suficient de contorsionata  î nca t sa  du-
ca , la tensiuni regionale  cu perspectiva degene-
ra rii î n crize care, la ra ndul lor, sa  se transforme 
î n conflicte extreme.  
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Mihaiu MĂRGĂRIT 

Lumea secretelor; de 
la adevăr la ficțiune în societatea modernă. 

Orice serviciu de informat ii modern î s i are ra -
da cinile s i tradit iile î n istoria poporului sa u. 
Aceste ra da cini au sta ruit ata t de mult î n cons ti-
int a s i dezvoltarea istorica  a umanita t ii, î nca t pe 
alocuri au depa s it pragul realului, treca nd î n le-
genda . Indiferent de situarea geografica  pe ma-
pamond a comunita t ilor statale s i de caracterul 
exacerbat sau nu al acestor legende (favorabile 
sau nu serviciilor de informat ii), î ntotdeauna ele 
sunt un produs al percept iilor publice s i repre-
zenta rilor diferite ale realita t ilor ce privesc viat a 
lor cotidiana . Dar, daca  serviciile de informat ii 
spre exemplu, la un moment dat au scopuri ce 
vizeaza  acoperirea  unor act iuni operative s i, nu 
exclud, chiar interese obscure de grup, aceste 
reprezenta ri cu us urint a  pot fi deformate s i apoi 
lansate î n spat iul public pe un parcurs ce pleaca  
din zona realului spre legenda , as a cum preci-
zam la î nceput. Intent ionat sau nu, poate chiar 
devine o practica  de a metamorfoza unele „ cio-
turi de adevăr” care „se scurg în public”. Dupa  
ce sunt cosmetizate s i amplificate cu falsuri din 
domeniul fict iunilor, sunt relansate public la ni-
velul î ntregii comunita t i. I n intelligence, aseme-
nea metamorfoze pot fi folosite s i pentru a fasci-
na parte din public pentru deliciul lui (sunt s i 
asemenea indivizi) sau a-l manipula, ori pentru 
a crea noi legende î ntr-un amplu scenariu cu 
obiective importante prestabilite de î nsa s i pute-
rea politica . Şerviciile, prevala ndu-se de caracte-
rul secret al activita t ii lor (nu rareori exagerat s i 
î n mod abuziv) s i afla ndu-se sub presiunea per-
manenta  a societa t ii civile care reclama  insistent 
î n media dezlegarea „misterelor s i aflarea necu-
noscutului” de interes general, pot oferi răs-
punsuri fabricate î n propriile laboratoare. Cu 
toate acestea, oriunde î n lume, indiferent de sta-
diul democratiza rii statului, asemenea legende 

au existat s i, din nefericire, vor continua sa  sti-
muleze o varietate ca t mai larga  de percept ii s i 
teorii, urma rind un scop bine definit, dictat de 
interese personale s i de grup, ajunga ndu-se la 
obsesii, prejudeca t i, paranoia s i conspirat ie, asfi-
xiate cu „fake news”, care bulverseaza  societatea 
î n ansamblul ei s i terorizeaza  ceta t eanul.  

Totus i, cu toata  diversitatea, frecvent a sporita  
s i agresivitatea acestor legende s i practicile nea-
decvate, trebuie sa  cons tientiza m ca  serviciile de 
informat ii sunt necesare. Este marea lect ie de la 
preistorie pa na  î n zilele noastre, potrivit ca reia 
activitatea de informat ii, desfa s urata  sub diferi-
te forme s i metode, a devenit î n timp un instru-
ment indispensabil pentru supraviet uirea socie-
ta t ii. Ş i societatea, î n unanimitatea membrilor ei, 
l-a acceptat. 

Dar, î ntr-un spirit democratic, pentru scurtarea 
acelui drum „de la adevăr la ficţiune până la 
legendă”, societatea civila  poate s i trebuie sa  
reclame nevoia stringenta  de adaptare sau, dupa  
caz, de reforma  a Comunita t ii de informat ii î n 
raport cu amploarea s i viteza de producere a 
schimba rilor intervenite î n situat ia politica  s i 
economica  interna  s i internat ionala .  

Printr-o studiere atenta  s i foarte ama nunt ita  a 
numeroaselor materiale din domeniul î n discu-
t ie, apa rute î n ultimii ani î n circuitul public in-
ternat ional,  pot fi sesizate anumite tentat ii de 
trecere subtila  „ de la adeva r la fict iune”,  î n sta-
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te sau î n lega tura  cu state vulnerabile î n ce pri-
ves te democrat ia, ca rezultat al noii configurat ii 
a geopoliticii mondiale determinata  de pra bus i-
rea comunismului î n Europa s i î ncheierea Ra z-
boiului Rece.  

 

Tranziția în procesul reformei serviciilor de 
informații. 

Cu o abordare din aceasta  perspectiva , î n opinia 
mea, s-ar putea situa s i lucrarea            
„Comparing the Democratization of Intelli-
gence”, semnata  de Michael M. Andregg s i Peter 
Gill, apa ruta  î n Journal Intelligence and National 
Şecurity1) ,  volumul 29.  Potrivit afirmat iilor ce-
lor doi autori, obiectivul acestei lucra ri  este de a 
selecta ca teva din temele principale care sunt 
cuprinse î ntr-o colect ie de articole sust inute pu-
blic î n doua  locat ii diferite - Canada s i Brazilia. 
Au fost organizate conferint e internat ionale pe 
tema democratiza rii serviciilor de informat ii, cu 
dorint a declarata  de „a î ncuraja analiza compa-
rată în acest domeniu, cheie a studiilor de in-
telligence”. I n acest scop, cei doi autori nomina-
lizeaza  un numa r î nsemnat de articole ale unor 
colegi, precum Marina Caparini, Marco Cepik, 
Chris Ambros, Eduardo Este vez, Helge Lurds s .a.  

Des i „studiile de t ara ” s i „analizele comparate” 
ale tuturor autorilor ment ionat i fac referiri pa na  
la anul 2014 inclusiv, des i cam ta rziu, nu pot tre-
ce cu vederea „abordarea intent ionat  incorecta  
şi obsesivă” cu privire la serviciile de informa-
t ii, sub protect ia lucra rii lui M. Andregg s i  P. Gill.  
I n materialul domniile lor, ment ionat mai sus, se 
precizeaza  ca  exista   <<o vastă literatură politi-
că comparată despre democratizare, dar ră-
mân chestiuni cheie în ceea ce priveşte modul 
în care acest lucru ar putea fi aplicat ca dome-

niu distinctiv al informaţiilor ca activitate gu-
vernamentală. Din literatura existentă şi arti-
colele menţionate aici rezultă clar că, într-un 
anumit sens, serviciile de informaţii reprezin-
tă ,,ultima frontieră” (subl. n.)  pentru încercă-
rile de democratizare a structurilor şi proce-
selor guvernamentale anterior autoritare>>. 

I n primul ra nd, din acest text, 
„incorectitudinea” provine din faptul că servi-
ciile de informat ii sunt considerate ca „ultima  
frontieră” a procesului de democratizare.  
Personal consider ca  o asemenea formulare este 
„o eroare de percepţie” foarte grava  î n ceea ce 
prives te democratizarea. Problema se pune in-
vers. I n primul ra nd, democratizarea fiind un 
proces ata t de complex, nu putem vorbi deca t 
despre „o  reformă radicală şi situarea servici-
ilor de informaţii în primă linie”, pentru a da 
fort a  statului de drept. Aceasta reprezinta  o con-
dit ie obligatorie  pentru transpunerea î n practi-
ca  a voint ei politice s i, î n niciun caz nu poate fi 
trecuta  ca ultima  frontiera . Informez pe distins ii 
autori ca  pentru integrarea î n NATO s i UE a t a ri-
lor europene foste comuniste, serviciile de infor-
mat ii au fost primele structuri care s-au refor-
mat imediat, ca o condit ie principala , obligatoriu 
de î ndeplinit pentru a fi acceptate la masa nego-
cierilor ulterioare.  

Dar, gravitatea a as a numitei de mine erori este 
data  de faptul ca , potrivit afirmat iilor din text, 
aceasta  percept ie a dominat î ntreaga „literatura  
existentă şi articolele menţionate aici”.  Așa-
dar, iata  cum s-a fabricat o legenda . Cu mare abi-
litate, aparent, o banala  sintagma  - „ultima  fron-
tieră”, dar cu grave conotații pe plan concep-
tual, a fost strecurata  î ntr-o simpla  formulare î n 
numeroase articole cu titluri incitante pentru alt i 
analis ti s i mare audient a  la public (pe teme pri-
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vind democratizarea serviciilor de informat ii î n 
spat iul european ex-comunist). Ş i, pentru a asi-
gura î ndeplinirea scopului propus, dezbaterea 
temelor respective s-a fa cut î n cadrul a doua  
conferint e, organizate î n Canada s i Brazilia, la 
mare depa rtare de Europa Centrala  de Est s i 
Balcani (una din zonele importante luate î n stu-
diu) care a constituit o zona  predilecta  de anali-
za  comparata  pentru alt i autori, la care ma  voi 
referi ulterior. Doresc sa  fiu î nt eles corect î n ce 
prives te percept ia mea despre reforma î n intelli-
gence. Daca  aceasta se face la î nceputul procesu-
lui de democratizare, asta nu exclude continua-
rea ei pe durata tranzit iei s i chiar ulterior. Astfel, 
daca  am pleca de la aprecierea din folclorul poli-
tic, potrivit ca reia „ î n spatele unui om politic 
puternic se află un serviciu de informaţii pu-
ternic”,  am putea admite că, în contextul con-
troverselor s i a incertitudinilor inerente unui 
proces foarte complex de tranzit ie de la un re-
gim politic totalitar la un regim democratic cu 
aspirat ii asumate s i transpuse î n practica , nu 
este exclus sa  se produca  s i eventuale „derapaje” 
din partea orica rui serviciu de informat ii. Cu o 
mare probabilitate, ele ar putea fi generate de 
duplicitatea liderilor acestuia sau de un mic 
grup din interior de pe nivelurile importante de 
conducere s i control, care act ioneaza  din consi-
derente pur personale s i de partizanat politic. 
Iar serviciul respectiv, ca entitate structurala  de 
ansamblu, î n acest caz poate fi supus s i „unei ex-
ploatări în orb”, în avantajul final al unui terț 
interes. Nu putem culpabiliza î ntregul serviciu. 
I nsa , ma surile ce se vor lua nu pot constitui obi-
ectul unei reforme ca parte a procesului de de-
mocratizare. Asemenea derapaje, î ntr-o societa-
te aflata  chiar s i pe drumul consolida rii statului 
de drept,  sunt „accidente remediabile” prin act i-
unea politica  ferma  s i oportuna  a majorita t ii 
parlamentare ce reprezinta  puterea reprezenta-
tiva  a poporului s i garant ia continua rii procesu-
lui de democratizare.  

I n ce prives te „ abordarea obsesiva ” a lucra ri-
lor, ret ine atent ia faptul ca  majoritatea  

„analizelor comparative” privind procesul de 
reforma  a serviciilor de informat ii ment ionate 
de cei doi autori sunt realizate puna nd pe ace-
eas i masa  de analiza , laolalta , state de pe toate 
continentele s i din unele zone s i regiuni geogra-
fice distincte. Astfel, ga sim state din Europa Cen-
trala  s i de Est, din Balcani, America  de Şud, Afri-
ca s i India unde, î n opinia autorilor, democrat ia 
s-ar afla î n curs de instalare sau consolidare. Ca 
urmare, î n viziunea lor, prin analiza  comparata , 
numita  de mine „ la pachet”, „totalitarismului şi 
comunismului li se atribuie aceeaşi sintagmă 
– regim autoritar”, ceea ce este arbitrar și in-
corect. Cele doua  regimuri politice anterioare 
din care provin totalitatea statelor respective, 
des i ca forma  sunt aproximativ similare, î nsa , î n 
cont inutul lor sunt total diferite. Astfel, analizele 
comparative, chiar daca  scot î n evident a  particu-
larita t ile fieca rui stat, ele au caracter mai mult 
constatativ s i sunt mai put in relevante pentru 
formularea unor concluzii pertinente.   

I n aceeas i cheie de interpretare, as a cum am 
precizat mai sus, un oarecare interes pentru 
dezbaterea noastra  î l reprezinta  s i lucrarea sem-
nata  de Marina Caparini, intitulata  „Compararea 
democratizării guvernanței serviciilor de in-
formații  în Europa Centrală de Est și în Bal-
cani” 2). Din simpla rigurozitate s tiint ifica  invo-
cata  de cei doi autori ai primei lucra ri s i din per-
spectiva asocierii celor doua  subregiuni realiza-
ta  de Marina Caparini, ma  î ntreb: Ucraina, Grecia 
s i Turcia, t a ri care fac parte din zona  pot fi inclu-
se î n aceasta  analiza  comparata  pe criteriul 
apartenent ei la zona geografica  a autorului? Nici 
din considerente metodologice nu poate fi con-
stituita  o asemenea zona  de analiza  comparata  
pe tema aleasa . Dar... probabil, scopurile sunt 
altele. Este adeva rat ca  azi, prevaleaza  î mpa rt i-
rea arbitrara  a lumii din interese geopolitice s i 
geostrategice. No comment. 

Fa ra  a mai intra î n detaliile acestui articol, am 
ret inut doar ca  cele doua  subregiuni sunt delimi-
tate î n funct ie de ritmul s i natura transforma ri-
lor politice s i economice efectuate de t a rile cu-

2. Marina Caparini: „Comparing the Democratization of Intelligence Governance in East Central Europe and the Balkans”, apărut în 
Intelligence and National Şecurity, volum 29, 2014 - Issue 4, publicat online: 10 Jul 2014 

 Marina Caparini este cerceta tor s tiint ific la Institutul Norvegian de Afaceri Internat ionale. Ea este, de asemenea, senior asociat 
cu grupul de guvernant a  î n domeniul securita t ii. Este doctor î n studii de ra zboi de la King's College din Londra 
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prinse î n acest spat iu pe timpul par-
curs de la pra bus irea guverna rii co-
muniste, precum s i de stadiul relat ii-
lor lor cu Uniunea Europeana . E 
drept, sunt aspecte importante care 
le personalizeaza . Dar, pentru a 
ment ine caracterul obiectiv al cerce-
ta rii s tiint ifice al zonei geografice 
asumate, poate ca  ar fi fost intere-
sant ca fiecare t ara  din cele ment ionate sa  faca  
obiectul unui studiu de caz, precum a fa cut-o co-
legul sa u Helge Lura s cu Bosnia s i Hert egovina 
sau chiar Florina Cristiana (Cris) Matei î n lucra-
rea „Echilibrarea controlului civil democratic s i a 
eficienței serviciilor de informații în Româ-
nia: lecții învățate și cele mai bune/cele mai 
grave practici înainte și după integrarea în 
NATO și UE”.  Apoi, constatând apetitul pen-
tru analiza comunismului  manifestat de analis tii 
grupat i î n jurul domnilor Michael M. Andregg s i 
Peter Gill, cred ca  î n acest scop ar fi fost bine ve-
nita  s i o analiza  comparativa  î n baza „trecutului 
comun” al tuturor țărilor europene care au 
apart inut regimului comunist cu  toate structuri-
le sale - Consiliul de Ajutor Economic Reciproc s i 
Pactul de la Vars ovia - s i al „prezentului comun” 
al lor dat de apartenent a actuala  la UE s i NATO.  
Metodologic, o asemenea abordare de tipul ana-
lizei comparate ar fi mult mai indicata  pentru 
aceste t a ri. Nu cred ca  aici ar exista  interese po-
litice actuale ce ar viza escamotarea adeva rurile 
istorice.  

I n continuare, autoarea prezinta  o serie de lect ii 
de î nva t at, fat a  de care am anumite rezerve, 
deoarece rega sesc un segment al drumului nu-
mit de mine „î ntre fict iune s i adeva r”. Astfel, se 
precizeaza  ca  aceste lect ii sunt extrase din com-
pararea experient elor referitoare la reforma de-
mocratica  din t a rile aflate î n spat iul geografic 
definit de cele doua  subregiuni. Dar s i aici se 
apeleaza  la criteriul dispunerii geografice pe un 
spat iu comun. Repet, aplicarea lui nu prezinta  
nicio relevant a  pentru a justifica aducerea tutu-
ror statelor, laolalta , pe aceeas i masa  de analiza  
comparata . Desigur, o anume except ie aici ar pu-
tea fi data  numai de statele desprinse din fosta 
Iugoslavie. I ntr-adeva r ele  au î n comun spat iul 
geografic de dispunere, dar importante sunt le-

ga turile comune stabilite î ntre struc-
turile administrativ - politice compo-
nente specific sistemului federativ al 
fostei republici socialiste. I n rest, ce-
lelalte state din regiune au fost s i 
sunt î nca  total diferite una fat a  de 
cealalta , motiv pentru care impun o 
analiza  separata , î n profunzimea tu-
turor detaliilor existent ei actuale s i a 

proiect iei viitorului lor. Am î n vedere: comunis-
mul ca regim politic, modul de eliberare a lor de 
comunism, tranzit iile spre statul de drept, demo-
cratizarea guvernant elor, implicit a serviciilor de 
informat ii. I n plus, sunt de pa rere ca  valoarea 
adeva rurilor care î nca  nu au fost descoperite î n 
scurta istorie post comunista  a tuturor acestor 
t a ri nu ar fi meritat sa  fie disipata  „ab init io”, 
printr-o abordare î n comun, „ la pachet”, fie ea s i 
analiza  comparata  care î nca  nu furnizeaza  ele-
mente relevante semnificative. Şpre exemplu, 
care este adeva rul despre Kosovo? Iata  ca  o ga -
sim pe autoarea articolului cum eludeaza  adeva -
ruri semnificative din istoria relativ recenta  a 
t a rilor analizate. Domnia sa subliniaza  ca  
„factorii semnificativi în consolidarea guver-
nanţei democratice a serviciilor de informaţii 
includ natura regimurilor precursorilor co-
munişti şi moştenirile pe care le-au creat, indi-

ferent (subl.n.) dacă au avut loc conflicte ar-
mate în timpul tranziţiei, amploarea precum 
şi caracterul asistenţei externe (în special UE), 
puterea media şi societatea civilă”. I n afara 
unei formula ri ambigue, constata m ca , î n viziu-
nea sa, momentele care au dat semnalul schim-
ba rilor s i au deschis port ile tranzit iilor nu prea 
au important a . Şurprinza tor, conflictele armate 
î i sunt indiferente autoarei articolului, așa 
cum se poate sesiza î n text. Nu credeam ca  pot fi 
uitate momente cum ar fi cele de genul 
„revolut iei sa ngeroase” (Roma nia), „conflictelor 
armate” și „conflicte tip gherilă” rezultate din 
dezintegrarea unui stat federal (Iugoslavia), chi-
ar s i „negocierile la masa verde” obt inute dupa  
mai bine de zece ani de proteste ale mis ca rii sin-
dicale Şolidaritatea, generalizate la scara î ntregii 
t a ri s i soldate cu aresta ri, mort i s i ra nit i 
(Polonia). Desigur ca , as a cum afirma  s i autoarea 
articolului, aces ti factori au  influent at modul î n 
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care regimurile de tranzit ie au ca utat sa  introdu-
ca  reforme institut ionale pentru a restra nge pu-
terile acestor servicii, precum s i susceptibilita-
tea î n situat ia utiliza rii lor nereformate. Dar 
ca nd se refera  la amploarea s i caracterul asis-
tent ei externe (U.E), probabil ca  autoarea artico-
lului nu s-a ga ndit la discriminarea produsa  de 
puterile occidentale î n ra ndul statelor din Euro-
pa Centrala  s i de Est, prin sprijinirea cu priorita-
te a init iativei constituirii Grupului de la Vys e-
grad. Şcopul real al acestei init iative a fost esca-
motat atunci, afecta nd celelalte t a ri î n procesul 
de integrare î n UE. Iata  ca  timpul a î nceput sa  le 
devoaleze. Ce reprezinta  azi acest grup de state 
prin politica lor interna  s i externa , î n raport cu 
coeziunea UE ? Aici nu este locul pentru a le co-
menta s i nici nu mi-am propus sa  contabilizez 
avertismentele lansate de UE la adresa Ungariei, 
Poloniei, Cehiei. I nsa  autoarea, fa ra  a face refe-
riri la acest aspect, afirma  ca  unii factori  „ ar fi 
influenţat măsurile luate pentru remedierea 
abuzurilor din partea serviciilor de informaţii 
din regimul comunist precedent şi legitima-
rea statului post-autoritar ”. Şpre deosebire 
de celelalte t a ri europene care s-au desca tus at 
de comunism, pentru Roma nia nu poate fi vorba 
de „remedierea abuzurilor”! I n aceasta  t ara , ma-
rea schimbare s-a fa cut prin revolut ie sa ngeroa-
sa  î n 1989 (unica  î n Europa), iar tranzit ia a î nce-
put prin executarea cuplului prezident ial Ceau-
s escu s i desfiint area imediata  a Departamentu-
lui securita t ii. Au  fost judecat i s i condamnat i 
s efii acestuia s i membrii Comitetului Politic Exe-
cutiv al P.C., precum s i alte persoane ga site vino-
vate pentru uciderea s i ra nirea demonstrant ilor 
pe timpul revolut iei, s .a. Acestea sunt detalii ce 
nu pot fi  accceptate a fi eludate î n niciun fel de 
forma  stilistica  literara  sau jurnalistica  de expri-
mare publica . Din acest motiv, cred ca  acest arti-
col ar putea fi considerat o simpla  pledoarie po-
litica  cu t inta  precisa  s i cu cioturi de adeva r care 
escamoteaza  scopurile s i diminueaza  caracterul 
s tiint ific pe care specialis tii î l solicita  a completa 
literatura politica  de baza , de profil, a timpului 
analizat. Asemenea articole, î n opinia mea, pot 

genera s i premize care ar confect iona „ legende” 
î n sensul ment ionat la î nceputul acestui materi-
al. De fapt, despre Roma nia, cred ca  se s tie ca  din 
interior ca t s i din exterior au fost aruncate î n 
spat iul public multe asemenea legende î n ecua-
t ia „ de la adeva r la fict iune”, pe timpul s i dupa  
revolut ie, pa na  asta zi.  

 

 „ Drumul între adevăr şi legendă”şi manipu-
larea. 

Un alt articol, î n care, î n opinia mea, rega sim un 
segment de „drum î ntre adeva r s i legenda ”, ex-
primat î ntr-un alt scop s i context inedit pentru 
intelligence, intitulat „Rega ndirea politicilor de 
colectare a informațiilor privind securitatea 
statelor grupului "Cinci ochi"  și practicile în 
era post – Snowden 3) . 

Potrivit autorilor, articolul se adreseaza  deopo-
triva  factorilor de decizie politica  s i publicului 
cu privire la î nt elegerea rolului  serviciilor de 
securitate î n statele democratice liberale s i per-
spectivele acestora, î n era post - Şnowden. El 
exploreaza  provoca rile cu care se confrunta  co-
lectarea de informat ii de securitate de ca tre t a ri-
le grupului "Cinci ochi" - î n special cele mai afec-
tate de „scurgerile de informat ii” fa cute de 
Şnowden. Şe sust ine ca  î n aceasta  situat ie, dez-
baterea trebuie sa  depa s easca  not iunile simplis-
te de confident ialitate fat a  de securitate, ajun-
ga ndu-se la o î nt elegere mai detaliata  a dileme-
lor politice s i etice cu care se confrunta  factorii 
de decizie politica  s i agent iile de informat ii. I n 
acest scop, autorii afirma  ca  ofera  acel cadru 
schematic (metode, context s i t inta ) pentru a 
promova o mai buna  percept ie a problemelor 
practice, politice s i etice ale colecta rii informat ii-
lor de securitate care apar î n perioada post - 
Şnowden. Cadrul este un prim pas pentru a ajuta 
factorii de decizie sa  navigheze mai bine î ntre 
cele doua  drepturi fundamentale ale ceta t eanu-
lui: „ securitate s i confident ialitate”.  

I n concluzie, personal cred ca  dezva luirile lui 
Şnowden  î n fat a anchetatorilor „nu pot fi în in-

3. Patrick F. Walsh și  Seumas Miller: „Regândirea politicilor de colectare a informaţiilor privind securitatea statelor coaliţiei  "Cinci 
ochi"  s i practicile î n era post – Snowden”, publicat în jurnalul Intelligence and National Security - 2016 .  

 I n Coalit ia celor „Cinci ochi” fac parte serviciile de informat ii din ŞUA, Marea   Britanie, Canada, Australia s i Noua Zeelanda  
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tegralitatea lor reale, ci conţin şi ficţiuni”,  
pentru a-s i î nta ri credibilitatea fat a  de cei care-i 
ofera  protect ie s i, î ntr-o eventuala  situat ie extre-
ma  de extra dare, o face din precaut ie, pentru a-s i 
diminua gravitatea gestului fat a  de o posibila  
judecata  î n t ara sa natala . Ca urmare, datele lan-
sate î n presa  de ca tre anchetatori cu sigurant a  
cont in s i „ legende” ce se doresc a fi plauzibile s i 
pentru „ inducerea î n eroare a adversarului ” sau 
fie s i numai pentru „ fascinat ia publicului”.   

 

Democratizarea, serviciile de informaţii şi lup-
ta împotriva marii corupţii 

Europa se afla  asta zi sub presiunea unor pro-
funde s i importante schimba ri, sperant e, con-
frunta ri de principii, atitudini controversate, 
dezama giri, es ecuri generate de procesul com-
plex de reas ezare a fieca rui stat î n matca norma-
lita t ii. Pe plan intern al statelor care s-au debara-
sat de povara  comunista , schimbarea s-a realizat 
mai mult perceptiv declarativ, sub aspect ideolo-
gic, viza nd mai mult reforma sistemului politic  -  
„pluripartidismul” și reconsiderarea  „ dreptu-
lui la proprietatea privată”.  

As adar, î ntreaga societate a intrat î ntr-o cursa  
acerba  pentru ocuparea unui loc confortabil î n 
sistemul puterii politice, majoritatea membrilor 
ei ava nd î n spate motoarele ambalate la maxim, 
de teama „ spectrului sa ra ciei”. I ntr-o prima  eta-
pa , au rezultat  î mboga t it ii, cei care s-au î nfrup-
tat din as a-zisul „ dulce tort comun al proprieta -
ţii socialiste”, după principiul capitalismului 
sa lbatic, promovat de escroci  ai î nceputului pe-
rioadei de tranzit ie – „nu ma  î ntreba cum am fa -
cut primul milion de dolari”.  

I n timp, guvernant ele s-au constituit î n majori-
tate cu persoane neprega tite politic, unele dove-
dite ulterior s i imorale. I n ansamblu, acestea au 
fost incapabile sa  aplice î n practica  procesul de 
reforma  pe î ntreaga dimensiune legislativa  s i 
executiva  necesara  noului sistem politic s i eco-
nomic, des i au beneficiat de consultant a  externa . 
I n numele promova rii principiilor economiei de 
piat a  s-au elaborat legi adresate mai mult unor 
interese de grup, s-a devalizat avut ia nat ionala , s
-a î ncurajat inversarea ierarhiei valorilor umane, 
s-a promovat cu nons alant a  s i sistematic impos-

tura, lichelismul politic, hot ia,  î ncuraja ndu-se 
marea corupt ie, î ncepa nd de la va rful sistemului 
politic s i al administrat iei publice.  

 I n perioada de tranzit ie, asuma ndu-s i setul de 
obiective de mare performant a  solicitate pentru 
aderarea la valorile europene s i euroatlantice, pe 
fondul dezordinii economice s i sociale interne, 
viat a a demonstrat ca  statele s-au lansat pe un 
parcurs necunoscut de reforma , fa ra  a avea mo-
dele cu solut ii practice rezultate dintr-o experi-
ent a  istorica  de tranzit ie. Este s tiut faptul ca  s i 
cancelariile puterilor angajate î n restabilirea or-
dinii mondiale „ au lucrat ”, pe multiple planuri, 
cu perseverent a  meritorie pentru prega tirea mo-
mentului  istoric de realizare a schimba rii î n Eu-
ropa comunista . Dar numai ata t. Tranzit ia a fost, 
probabil, doar intuita  s i as teptata .  

Dupa  producerea momentului schimba rii, pe 
fondul politicii de „ globalizare fort ata ”, au venit 
ofertele din partea lumii occidentale democrate, 
pentru integrarea î n structurile europene s i eu-
roatlantice. Des i asumarea integra rii a fost opt i-
onala , pe fondul lansa rii unui flux continuu de 
informat ii incorecte despre unele t a ri considera-
te din start „de ma na a doua”, integrarea a fost 
selectiva , pe baza principiului „dublului stan-
dard”, unora impuna ndu-li-se criterii mai put in 
î ntemeiate. Azi, se intent ioneaza  ca s i Foile de 
parcurs sa  fie modificate, stabilindu-se  „ mai 
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multe viteze”, des i pa na  la acest moment ele 
„operau” dar „nu la vedere”.  

I n euforia init iala  a succesului schimba rii, mul-
te adeva ruri nu au fost identificate sau au fost 
escamotate, ele fiind constatate ulterior, pe ma -
sura aparit iei greuta t ilor î n procesul tranzit iei. 
Unele sunt grave s i aproape imposibil de sur-
montat. Procesul integra rii a adus avantaje con-
siderabile celor care au manipulat ofertele de la 
pupitrele de comanda  din t ara  s i stra ina tate. Iar 
abordarea simplista  a acestor oferte s i lipsa 
efortului propriu din partea t a rilor beneficiare 
de sprijin comunitar european, consider ca  nu 
au contribuit la consolidarea garant iei respecta -
rii drepturilor s i liberta t ilor fundamentale ale 
omului s i a statului de drept.  

I ntr-un prim final, î n spatele î nvinga torilor au 
proliferat  „fake  partners” stra ini s i „baroni de 
carton  locali ” (baroni falși), împreună repre-
zenta nd î mboga t it ii ilegal ai tranzit iei. 

Aceasta este pe scurt esent a es ecului nedecla-
rat oficial al reformei post-Ra zboi rece, î ntru-
nind caracteristicile specifice tuturor statelor ce 
trebuiau sa  o î ndeplineasca  î n Europa Centrala  
s i de Est. I n mare parte, ea a fost deturnata  de la 
scopul politic s i economic final propus. Este o 
opinie formata  î n baza realita t ilor actuale din 
t a rile foste comuniste din acest areal, care nu 
mai pot fi escamotate cu „fake news”, constatate 
s i devoalate cu mult curaj de presa scrisa  s i au-
dio vizuala  s i confirmate de marile proteste î n 
diferite forme de manifestare ce au loc î ndeo-
sebi î n Europa.   

I n fat a unei asemenea dezordini economice 
marcata  de corupt ie, ca nd s i politica comunitara  
europeana  da  semnale de o posibila  intrare î n 
colaps, ca nd geopolitica internat ionala  este grav 
tensionata  la nivelul liderilor marilor puteri s i 
î s i reas eaza  principiile pentru o noua  ordine 
mondiala , î n opinia mea, o singura  î ntrebare re-
vine societa t ii civile din Europa s i de pretutin-
deni, pentru a da un ra spuns: a sosit oare timpul 
aplicării de soluții radicale în lupta împotri-
va marii corupții, generalizate și la înalt ni-

vel  și pe ce principii trebuie manageriată 
aceasta ?    

 

Agenţiile de informaţii pot sprijini  structurile 
de aplicare a legii ? 

Şprijinul pe care agent iile de informat ii ar pu-
tea sa -l ofere structurilor abilitate pentru aplica-
rea legii reprezinta  o problema  de mare actuali-
tate, dezba tuta  nu numai î n Europa, ci pe toate 
meridianele lumii, î n î ncercarea de a se lua ma -
suri severe î mpotriva marii corupt ii generalizate 
s i la nivel î nalt, terorismului, spa la rii banilor, 
traficului de droguri, criminalita t ii organizate s i 
a altor fapte cu caracter penal deosebit de grav. 
Dezbaterile au scos î n evident a  opinii diferite cu 
argumente  pro s i contra. 

I n ŞUA, acestea au apa rut ca urmare a cres terii 
alarmante a numa rului faptelor penale s i a gra-
vita t ii lor, apreciindu-se imperios necesara  efici-
entizarea coopera rii î ntre structurile abilitate 
pentru aplicarea legii  cu Comunitatea serviciilor 
de informat ii. Argumentele au pornit de la nevo-
ia de informat ii, î ndeosebi pentru fapte petrecu-
te de ceta t eni americani î n afara t a rii. I n mediile 
de decizie politica , precum s i î n cele academice, 
multor personalita t i li s-a pa rut logic sa  se scoa-
ta  la iveala  imensul volum de informat ii de care 
dispune Comunitatea de informat ii prin capabi-
lita t ile sale performante de colectare cu sisteme 
s i agent i umani disponibili î n î ntreaga lume. Alt ii 
au fost de pa rere ca  ar fi simplu ca informat iile 
obt inute de agent iile de informat ii sa  fie puse la 
dispozit ia anchetatorilor s i procurorilor î n spri-
jinul eforturilor acestora de a aduce teroris ti s i 
traficant i de narcotice î n justit ie, î n fat a instan-
t elor din Ş.U.A. Au mai fost s i observatori care au 
apreciat ca  s-ar putea merge mai departe, suge-
ra nd ca  sprijinul ar fi necesar î n cazuri deosebit 
de periculoase, cum ar fi act iuni secrete ale CIA 
sau î mpotriva unor tentative de lovituri militare. 

Coordonarea stra nsa  a eforturilor agent iilor de 
aplicare a legii s i ale serviciilor din Comunitatea 
de informat ii (ala turi de Departamentele de Ştat 
s i de Apa rare) a fost apreciata  ca  prezinta  pro-

4. Richard A. Best, Jr., specialist în probleme de apărare națională și afaceri internaționale : CRS - Report for Congress, Intelli-
gence and Law Enforcement:Countering Transnational Threats to the U.S. Cap. XII: Intelligence Agencies Support Law Enforcement, 
https://fas.org/irp/crs/RL30252.pdf,  

https://fas.org/irp/crs/RL30252.pdf
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voca ri semnificative. Şpecialis tii americani de 
informat ii afirma , fa ra  echivoc, ca  << separarea 
securităţii legii/securităţii naţionale este deo-
sebit de importantă, sculptată adânc în topo-
grafia guvernului american. Paradigma 
„securitate naţională” favorizează colectarea 
agresivă, inteligentă şi activă. Ea anticipează 
ameninţarea înainte de a apărea şi intenţio-
nează să acţioneze preventiv împotriva ţinte-
lor suspectate. In contrast, paradigma 
„structuri de aplicare a legii”  stimulează 
reacţiile la informaţiile furnizate în mod vo-
luntar, utilizează arestări şi procese ex - post 
factum, reglementate prin reguli de probă,  şi 
protejează drepturile cetăţenilor >>4) 

De asemenea, diviziunea responsabilita t ilor î n-
tre serviciile de informat ii s i structurile de apli-
care a legii este apreciata  s i ea ca necesara  s i tre-
buie preva zuta  î n detaliu î n statute s i prin ordine 
executive proprii. Mult i observatori - inclusiv 
oficiali ai agent iilor de informat ii - cred cu ta rie 
î n important a fundamentala  a distinct iilor dintre 
eforturile structurilor abilitate pentru aplicarea 
legii, reglementate prin legi specifice s i reguli 
menite sa  protejeze drepturile acuzatului s i 
apreciaza  mult mai put in operat iunile restrict io-
nate ale agent iilor de informat ii.    

Trebuie ment ionat ca , î n ŞUA, la scurt timp du-
pa  Al Doilea Ra zboi Mondial, a fos emis Actul de 
Securitate Națională din 1947 care a înființat 
CIA. El a î mpiedicat agent ia sa  aiba  vreo respon-
sabilitate din domeniul aplica rii legii sau securi-
ta t ii interne.  Aceasta  prevedere, derivata  dintr-o 
determinare î nsus ita  de Congres s i de Adminis-
trat ia Truman, a fost motivata  la acea data  << 
pentru ca să nu se creeze un „american Gesta-
po" sau să se încalce jurisdicţia FBI  >> . 

Ulterior, î n timp, î n urma dezva luirilor senzat i-
onale despre activita t i necorespunza toare ale 
agent iilor de informat ii, ata t Comunitatea de In-
format ii, ca t s i Comisia de supraveghere din Con-
gres au decis sa  separe mai pronunt at activitatea 
serviciilor de informat ii s i a agent iilor de aplica-
re a legii pentru a preveni utilizarea tehnicilor 
de informat ii î mpotriva ceta t enilor, cu except ia 
cazurilor î n care au  fost obt inute hota ra ri jude-
ca tores ti.  

Mai este de ret inut ca , î nainte de sfa rs itul Ra z-
boiului rece, fapte de terorism, precum s i cele ce 
privesc narcoticele s i contrabanda au fost consi-
derate ca probleme de interes nat ional. Ca urma-
re, un Ordin Executiv privind activita t ile de in-
formații ale SUA, semnat de președintele Ro-
nald Reagan la 4 decembrie 1981, a atribuit î n 
mod special responsabilita t ile CIA pentru colec-
tarea s i producerea de informat ii despre aspec-
tele stra ine ale product iei de narcotice. Agent iile 
de informat ii au fost autorizate "sa  participe la 
activităţile structurilor de aplicare a legii pen-
tru a investiga sau a preveni activităţile de 
informaţii clandestine de către puterile străi-
ne, terorism internaţional sau activităţi de 
orice fel ce privesc narcoticele”.  

Apoi, odata  cu sfa rs itul Ra zboiului Rece, recon-
siderarea amenint a rilor î n acord cu noua confi-
gurat ie a geopoliticii mondiale, agent iilor de in-
format ii li s-au impus sa -s i ajusteze sever efortu-
rile, evident, respecta nd standardele cerint elor 
nat ionale de securitate î n noul context. Pa na  la 
mijlocul anilor 1990 aproximativ o treime din 
nivelurile din anii 1980 au fost reduse, precum s i 
multe misiuni specifice Ra zboiului Rece au dis-
pa rut. Ca urmare,   Comunitatea de Informat ii s-a 
confruntat cu provoca ri majore î n ajustarea 
achizit iona rii de tehnica  specifica  activita t ii sale. 
I n aceasta  situat ie s-au folosit mult mai mult sur-
sele deschise, precum ca rt i, ziare, radio, progra-
me de televiziune, bros uri s .a. Colectarea umana  
a fost s i ea o provocare speciala , î n ma sura î n 
care personalul s i metodologiile aplicate anteri-
or despre subiecte precum politicile diplomatice 
sau militare sovietice erau cu mult diferite de 
cele ce deveneau acum necesare î n noua perioa-
da  post Ra zboi Rece pentru a colecta informat ii. 
Au devenit prioritare, î n special informat iile des-
pre grupuri teroriste  s i de contrabanda  cu dro-
guri.  

Aparit ia amenint a rilor transnat ionale î n ultimii 
ani s i marea disponibilitate a resurselor de infor-
mat ii apart ina nd Comunita t ii de informat ii au 
fa cut pe mult i sa  solicite o utilizare mai mare a 
activelor acesteia pentru a obt ine informat ii care 
ar putea fi utilizate la un moment dat î n cadrul 
procedurilor penale. Au invocat faptul ca  struc-
turile acesteia colecteaza  deja o multitudine de 
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date din toate regiunile lumii. Au adus î n discu-
t ie s i capacita t ile de stocare s i de recuperare a 
datelor, precum s i miile de analis ti instruit i care 
ar putea fi de mare folos î n sprijinul eforturilor 
structurilor de aplicare a legii. I n unele pa rt i din 
lume, contactele unice din sfera intelligence pot 
oferi informat ii nepret uite cu privire la activita -
t ile care pot fi legate de î nca lcarea legislat iei 
ŞUA. Aceasta este posibila , deoarece cea mai ma-
re parte a colecta rii de informat ii este axata  pe 
subiecte din zone î ndepa rtate geografic s i pro-
babil as a va ra ma ne.    

I n anii care au urmat, investigat iile au fost mar-
cate de o anumita  reticent a  din partea celor do-
ua  structuri (de informat ii s i de aplicare a legii) 
î n a realiza o relat ie interactiva  î ntre ele. Aceasta  
„supra-prudenţă” s-a bazat mai mult pe per-
cept ia ca  o asociere mai stra nsa  ar î nsemna un 
„risc politic crescut” , mai mare decât cel ce ar 
rezulta î n baza interzicerii legii.  

 

Separarea serviciilor de informaţii interne 
faţă de structurile de impunere a legii 

Ştructurile pentru impunerea legii s i serviciile 
de informat ii au scopuri fundamentale diferite. 
I n timp ce scopul structurilor pentru impunerea 
legii este acela de a obt ine o condamnare î ntr-un 
caz penal specific, sarcina serviciilor de informa-
t ii este de a colecta ca t mai multe informat ii po-
sibile cu privire la potent ialele amenint a ri la 
adresa statului s i a societa t ii. Prin urmare, un 
serviciu de informat ii ar putea sa  nu prefere a 
aresta un criminal identificat, daca  aceasta ar 
reduce capacitatea sa de a colecta informat ii su-
plimentare. De asemenea, un serviciu de infor-
mat ii nu ar putea sa  doreasca  sa  divulge infor-
mat iile sale î ntr-un proces judiciar deschis de 

teama  ca  ar tra da sursa informat iilor sale. Cu 
toate acestea, colectarea de informat ii cu privire 
la criminalitatea organizata   necesita  abilita t i 
asema na toare cu cele folosite de agent ii de in-
format ii. I n anumite circumstant e, t intele servi-
ciilor de informat ii interne ar putea fi implicate 
s i î n crima organizata . As adar, interesele celor 
doua  organizat ii ar fi suprapuse. I n plus, agent ii-
le de informat ii nu au nicio autoritate de a pro-
ceda la cerceta ri penale, nici o putere de a aresta 
s i a efectua perchezit ii. Atunci ca nd este clar ca  a 
fost sa va rs ita  o infract iune, colectarea de probe 
s i executarea aresta rilor ar putea fi realizate de 
o filiala  specializata  a polit iei. Pentru serviciile 
de informat ii interne, aprobarea pentru care 
poate executa supravegherea s i investigat ia î ntr-
o zona  deschisa  se da  numai î n cazul act iunilor 
evidente s i daca  este o problema clara  de violen-
t a  s i suprimare. Intervent ia serviciilor de infor-
mat ii interne ar putea fi justificata  din nevoia 
direct iona rii unei organizat ii î n cazul î n care in-
fluent a acesteia a condus la violent a  sau exista  
un prejudiciu î n mod rezonabil. Dar aplicarea 
legii s i exercitarea dreptului puterii executive 
î mpotriva violent ei apart in numai domeniului 
de aplicare a legii.  

 I n concluzie, î n orice situat ie s-ar ga si cele do-
ua  organizat ii, de informat ii s i de aplicarea legii,  
dupa  caz, coordonarea s i cooperarea î ntre ele 
trebuie să fie asigurată la nivel guvernamen-
tal, concret și fără echivoc. Cu toate acestea, 
trebuie să fie foarte categoric și clar că servi-
ciile de informații interne și externe nicioda-
tă nu trebuie să fie implicate în nicio activita-
te politică internă. 
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Proiectul Şcorpion î n Regatul Unit este cunos-
cut sub abrevierea FREŞ - Future Rapid Efectes 
System - Şistem cu efecte rapide viitoare - titu-
lar era Ministerul Apa ra rii s i avea scopul de a 
livra armatei britanice 4.000 de vehicule blinda-
te de lupta , care sa  poata  fi dislocate rapid, capa-
bile sa  opereze î n tot spectrul de act iuni ale ar-
matei s i sa  asigure protect ia personalului î mpo-
triva amenint arilor actuale. 

Proiectul era pentru doua  tipuri de mas ini de 
lupta , una pentru recunoas tere (ŞV) s i una cu 
destinat ie utilitara  (UV), aceste tipuri, la ra ndul 
lor erau defalcate pe variante care sa  asigure 
transportul trupelor, comanda  s i control prote-
jat, medicale, de geniu, recuperare s i reparat ii. 

Proiectul î ncepe î n anul 1999, ca nd Germania s i 
Marea Britanie î ncep dezvoltarea unei mas ini de 
lupta  multi rol, care sa  fie modulara , asuma ndu-
s i diferitele roluri specifice amenint a rilor actua-
le. 

I n anul 2003, Marea Britanie se retrage din 
proiect, dorind sa  ga seasca  un î nlocuitor a mas ii 
de lupta , care sa  poata  fi dislocata  cu avioane de 
transport de tipul Aibus A400M sau C-130 Her-
cules, noul proiect a fost î nfiint at la 5 mai 2004. 

La 7 iunie 2007, ministrul de stat pentru echi-
pamente de apa rare s i de sprijin, a anunt at se-

lectarea a trei vehicule pentru studiu î n vederea 
includerii î n proiectul FREŞ: Boxer, construit de 
Artec Germania, Piranha V, construit de General 

Dynamics Marea Britanie s i VBCI, con-
struit de Nexter Frant a.  

Ş-a stabilit ca firma ca s tiga toare a con-
tractului sa  fie comunicata  î n noiem-
brie 2007, dar abia la 8 mai 2008, s-a 
anunt at ca  vehiculul ca s tiga tor este 
Phiranha V, fabricata  de General 
Dynamics, dar nici o comanda  de pro-
duct ie nu a fost lansata , iar î n decem-
brie 2008, statutul de antrepenor pen-
tru contractul de vehicul utilitar a fost 
anulat. 

A existat o î ncercare de “repornire” a 
proiectului î n anul 2010, dar abia î n 
februarie 2014, Frant a a fost de acord 

sa  î mprumute, Regatului Unit, ca teva transpor-
toare VBCI pentru testare, ca parte a viitorului 
program de vehicule utilitare, destinat î nlocuirii 
actualelor vehicule, FREŞ UV a fost redenumit ca 
programul vehiculului mecanizat de infanterie. 

Vehiculele FREŞ trebuiau sa  fie mult mai com-
plexe deca t vehiculele actuale s i, de asemenea, 
necesare pentru a interact iona cu alte programe 
s i sisteme cum ar fi aeronavele de transport 
A400M (intrate î n serviciul fort elor britanice î n 
anul 2011), care pot transporta vehicule cu o 
greutate de pa na  la 37 de tone, blindajul supli-
mentar s i alte sisteme ale vehiculului se pot 
transporta separat., sistemul Fist Şoldier, 
Bowman s i alte sisteme de comanda , control s i 
comunicat ii. 

Cerint ele pentru FREŞ au fost revizuite pentru 
a include un nivel crescut de protect ie î mpotriva 
dispozitivelor explozive improvizate, grenade 
propulsate s i rachete. Ca urmare, greutatea vehi-
culului FREŞ a crescut de la 17 tone la 25 tone s i 
chiar la 30 tone. 

Vehiculul utilitar FREŞ a fost init ial specificat 
pentru a fi transportabile de C-130J Hercules, 
care transporta  sarcini de pa na  la aproximativ 
18 tone.  

Prezentat de Cornel VAIDA 
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Şpecialis tii rus i recu-
nosc ca  î n domeniul 
rboticii folosite î n 
act iunile militare, au 
ra mas î n urma altor 
state cun sunt ŞUA s i 
China.  

I n anul 2014 î nfiint ea-
za  un laborator robotic, 
laborator care a elabo-
rat o serie de proiecte 
teoretice s i futuriste, 
dar s i unele care  sunt aproape de maturitate  s i 
sunt propuse complexului militar industrial, 
printre aceste sunt mas ini destinate pentru paza 
raioanelor sau bazelor î n care sunt ampasate ra-
chetele strategice, sau care ar putea realiza eva-
cuarea tehnicii deteriorare din zonele de lupta . 
Proiectul de realizare a unor unita t i speciale de 
robot i care vor supraveghea s i apa ra bazele de 
rachete, vor fi operative pa na  la sfa rs itul anului 
2018. 

I n armata ruseasca  au existat s i î nainte de reali-
zarea laboratorului robotic, sisteme tehnice care 
erau destinate sa  î nlocuiasca  complet oamenii, 
amintim dronele aeriene, robot i pentru demina-
re, mijloace de recunoas tere, vehicule submersi-
bile sau sistemul antiaerian Pantsir - Ş1.  

Domeniile î n care se urma res te folosirea ro-
bot ilor sunt cele î n care oamenii sunt fizic inca-
pabili sa  lucreze: misiunile subacvatice s i zonele 
contaminate cu radiat ii. 

Ca modalitate de act iune petru realizarea ro-
bot ilor de lupta  s-a adoptat realizarea unei plat-
forme de baza, as a zisa platforma  - M, care este o 
construct ie mobila  ca ntarind cam o tona , care 
poate cont ine arme diferite (rachete, mitraliere, 
coplexe anti-tanc s i alte arme care nu depa s esc 
greutatea de 300 kg). 

Pe platforma  sunt instalate sisteme electronice 
inteligente, blindajul care face robotul imun la 

efectul focului armelor de calibru mic, iar viteza 
de deplasare î n jur de 10 km/h (aproximativ cu 
viteza de deplasare a unui soldat), dar viteza de 
deplasare a robot ilor poate fi ment inuta  pe o du-
rata  de peste 10 ore, ceea ce nu realizeaza  nici 

cele mai rezistente trupe. 

Exista  un robot botezat 
MRK-27-BT, care este î nar-
mat cu un arunca tor de ra-
chete, un arunca tor de fla -
ca ri s i o mitraliera , s i poate 
produce o perdea de fum 
sau poate folosi rachete cu 
î nca rca tura  paralizanta . Es-
te foarte manevrabil, raza sa 
de act iune de 500 metri, 
permite operatorului sa fie 
î n sigurant a  relativa  vis-a-

vis de focul inamic. 

Un alt robot Uran (Uranus)-9, testat î n anul 
2015 s i prezentat la Forumul Militar Internat io-
nal, î n septembrie 2016, este conceput pentru 
neutralizarea fort ei vii a inamicului, vehiculele 
blindate s i t intele aeriene individuale, este efica-
ce s i î n misiuni de contra-terorism î n medii ur-
bane. 

I ncepa nd cu anul 2016, Uran-9 este disponibil 
pentru export, sub forma unui complex Uran-9 
compus din patru vehicule terestre fa ra  pilot, o 
stat ie de comanda  mobila  s i un tractor pentru 
transport. 

Vehiculul de lupta  este un sas iu cu s ase rot i, 
lung de 5,12 m, la t ime de 2,53 m, o î na lt ime de 
2,50 m s i cu o greutate de aproximativ 10 tone. 

Uran-9 este dotat cu o turela , act ionata  de la 
distant a , cu patru lansatoare de rachete, ca te do-
ua  pe fiecare parte (9M 120-1 Ataka - cu raza  de 
tragere de 0,4 - 6,0 km s i o putere de stra punge-
re de 800 mm), un tun cu stabilizator 2A72, cali-
bru 30 mm s i o mitraliera  coaxiala  PKT/PKTM 
calibru 7,62 mm. Poate fi dotat s i cu s ase arunca -
toare de fla ca ri (ca te trei pe fiecare parte), tip 
Şhmel M cu bataia de pa na  la un kilometru, des-
tinate distrugerii fort ei vii a inamicului  ada pos-
tite î c cla diri sau î n lucra ri de fortificat ie. 

Prezentate de Cornel VAIDA 
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Strategia. O istorie completă 

Autor: Lawrence FREEDMAN 

Editura: Litera, București, 2018 

Lawrence Freedman este profesor de studii de 
razboi, la King’s College, î n Londra, din 1982. 
Ales membru al Academiei Britanice î n anul 
1995 s i î nobilat î n 1996, a fost numit istoric ofi-
cial al campaniei din Insulele Falkland, î n anul 
1997. Din 2009, este raportor oficial al Marii 
Britanii privind Razboiul din Irak. Profesorul 
Freedman a scris numeroase lucra ri despre stra-
tegia nucleara  s i razboiul rece, s i este un cunos-
cut comentator al problemelor contemporane 
de securitate. Cartea lui, A Choice of Enemies: 
America Confronts the Middle East, a primit, î n 
2009, Premiul Lionel Gelber s i medalia Ducelui 
de Westminster pentru literatura  militara . Car-
tea de fat a  a apa rut î n anul 2013. 

Şe pare ca  nu exista  activitate umana  care sa  nu 
aiba  nevoie de o strategie, cuva ntul fiind ala tu-
rat mai ales atunci cand ne ga ndim act iunile 
viitoare. 

I n Prefat a ca rt ii este precizat ca : “Nu exista  o 
definit ie general acceptata  a cuva ntului strate-
gie, care să descrie domeniul și să-i stabileasca  
limitele. O definit ie contemporana  des î nta lnita  
vorbes te despre pa strarea unui echilibru î ntre 
scopuri, ca i, mijloace; despre identificarea obi-
ectivelor, despre resursele s i metodele disponi-
bile pentru atingerea respectivelor obiective. 
(...) I n general, strategia intra  î n joc, ca nd inte-
resele sunt contradictorii s i este nevoie de so-
lut ii. Acesta este motivul pentru care strategia 
e mai mult deca t un plan”. 

I n afara  de Prefat a  cartea mai cuprinde cinci 
pa rt i asfel: Partea I, Origini, cu cinci capitole; 
Partea a II-a, Ştrategii de fort a , doua sprezece 
capitole, Partea a III-a, Ştrategia de jos î n sus, 
cu zece capitole, Partea a IV-a, Ştrategia de sus 
î n jos, cu opt capitole, Partea a V-a, Teorii des-
pre strategie, cu trei capitole, Mult umiri, Note 
s i Indice. 

Despre carte, editorii scriu: “Lawrence Freed-
man imortalizeaza  lunga istorie a ga ndirii stra-

tegice, î ntr-o relatare consistenta  s i profunda  a 
modului î n care acesta a ajuns sa  influient eze 
fiecare aspect al viet ii noastre. I n inima strategi-
ei se afla  î ntrebarea daca  este posibil sa  ne ma-
nipula m s i sa  ne modela m mediul mai degraba  
deca t sa  devenim victimele fort elor aflate dinco-
lo de controlul nostru. Freedman ne demon-
streaza  ca  impredictibilitatea inerenta  a acestui 
mediu supus evenimentelor î nta mpla toare, efor-
turilor oponent ilor nos tri s i pas ilor gres it i fa cut i 
de prieteni ofera  strategiei provoca rile s i drama-
tismul necesare. Armate, corporat ii s i nat iuni 
schimba  rareori un stadiu al lucrurilor cu altul, 
croindu-s i drum printr-o serie de sta ri, nici una 
nefiind chiar cea anticipata . Procesul solicita  
mereu o reevaluare a strategiei originale, ca s i a 
obiectivului final, imaginea acesteia fiind una 
fluida  s i flexibila , guvernata  de punctul de î nce-
put, nu de cel final”. 

Prezentată de Cornel VAIDA 

Apariţii editoriale, studii, materiale noi 
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Serviciile secrete 

Autor: John Hughes-Wilson 

Editura: Meteor, București 2017  

 Colonelul John Hughes-Wilson este unul dintre 
cei mai avizat i autori s i comentatori ai activita t ii 
de informat ii, ai evolut iilor militare contempora-
ne s i ai istoriei militare. John Hughes-Wilson es-
te autorul ca torva ca rt i cu un mare succes de pu-
blic s i al unui mare numa r de articole despre 
serviciile de informat ii s i alte subiecte legate de 
apa rare. A fost de multe ori comentator la televi-
ziunea s i radioul postului BBC, prezenta nd di-
verse evenimente nat ionale. 

 Este Archives Bi-Fellow la Churchill College 
Cambridge, Editorial Fellow la Royal United Şer-
vices Institute, Whitehall s i a fost pres edinte la 
International Guild of Battlefield Guides. Du-
pa  î ncheierea stagiului de ofit er de infanterie 
î n cadrul The Şherwood Foresters, a fost ales 
de Intelligence Corps, pentru care a activat î n 
insulele Falkland, Cipru, Arabia s i Irlanda de 
Nord. Ş i-a mai desfa s urat activitatea s i î n pe-
riculoasele jungle de la Whitehall s i sediul 
NATO. 

I n prima parte a Intoducerii, autorul, scrie 
“Despre cartea de fat a ”: “Cartea î s i are ra da ci-
nile î n lucrarea Military Intelligence Blun-
ders, scrisă în 1999, care s-a va ndut bine. O a 
doua edit ie, actualizata , a apa rut î n 2004, du-
pa  atacurile de pe 11 septembrie 2001 de la 
World Trade Center s i dupa  invadarea Iraku-
lui. Ş i aceasta a devenit bestseller. Am fost 
deopotriva  surprins s i impresionat sa  constat 
ca  volumul a fost tradus î n s ase limbi, inclu-
siv î n turca  s i japoneza , s i ca  a ajuns o lectura  
recomandata  de agent iile de informat ii, dar s i 
un manual pentru multe cursuri universitare 
de specialitate. 

Din 2004 pa na  asta zi s-au schimbat multe, 
iar î n noua carte, mai cuprinza toare deca t 
precedenta, am î ncercat sa  surprind ca teva 
dintre aceste schimba ri s i sa  le evaluez im-
pactul pentru a-i oferi cititorului o viziune 
mult mai larga  asupra serviciilor de infor-
mat ii.” 

Editura scrie ca  î n carte: “Şunt examinate po-
tent ialele capcane ale ciclului informativ tradit i-
onal; periculoasele incertitudini ale spionilor s i 
sursele umane; modul î n cate Ra zboiul Rece a 
devenit un ra zboi al informat iilor electronice; 
revolut ia tehnica  î nceputa  odata  cu utilizarea 
fotografiei de recunoas tere î n timpul Primului 
Ra zboi Mondial s i al Crizei rachetelor cubaneze; 
î n ce ma sura  serviciile de informet ii israeliene 
au es uat î naintea Ra zboiului de la Yom Kippur; 
urma rile faptului ca  Ştalin a ignorat deliberat 
informat ii vitale;  modul î n care informat iile 
obt inute prin intercepterea semnalelor electro-
magnetice (ŞIGINT) i-au asigurat Americii una 
dintre cele mai mari victorii; adeva rul despre 
WikiLeaks; daca  evenimentele din 11 septem-
brie putea fi evitate; alte subiecte de real interes 
public.” 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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