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rea strategica , strategia de securitate nat ionala , servi-
ciile de informat ii s i democrat ia, integrarea î n NATO, 
etc.  

Simion COSTEA 
Conferenţiar universitar doctor  la Universitatea de stat 

“Petru Maior” Târgu Mureş 
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Roma niei. I n calitate de profesor  universitar, se preo-
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Universita t ii Bucures ti, dar s i la Facultatea de Şociologie 
s i la Facultatea de Ş tiint e Politice, Administrative s i ale 
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Napoca. Este fondator al Revistei ŞINTEZA – revista  de 

cultura  s i ga ndire strategica .Este pres edintele s i proprietarul Institutului 
Roman pentru Evaluare si Ştrategie (IREŞ) 
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Yuriy RADKOVETS 
 

Vice-pres edinte al Centrului de Ştudii Geopolitice 
“Borysfen Intel”, doctor î n s tiint e militare, profesor aso-
ciat, general-locotenet (ret.). 
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Guvernului Roma niei s i Şub-Şecretar de Ştat pentru 
Informat ii Publice. Doctor î n inginerie nucleara , bursa  
î n management la Universitatea Tennessee s i trei tipuri 
de cursuri la Kennedy Şchool of Government de la Uni-

versitatea Harvard. Membru fondator al Institutului Aspen - Roma nia s i al 
Asociat iei “Casa NATO”. A î ndeplinit diferite misiuni internat ionale la 
Bagdad, OŞCE s i î n Georgia. 



 

4 

5   Pres edintele Trump s i po-
zit ia ŞUA î n noua ordine geo-
politica  mondiala  
- Corneliu PIVARIU 

6 Ştrategie de t ara  pentru G-
Zero                                   
- prof.dr. Vasile PUŞCAŞ            
9 Es ecul modelului multinat i-
onal 
- interviu cu dr. Jonathan EY-
AL - RUSI -Londra 
19   Ştatele Unite au fost ata ta 
timp purta torul de stindard...  
- interviu cu dr. Nicolas RED-
MAN - IISS -Londra 
25 Şerviciile secrete ale lui 
Putin. Cum a prins Kremlinul 
FŞB-ul 
- Andrei SOLDATOV     
28 Proiecte ale Federat iei Ru-
se î n infrastructura Peninsu-
lei Crimeea   -   considerente 
geopolitice s i rat iuni propa-
gandistice   
- Adriean PÂRLOG  
33 Şummitul UE va ignora 
din nou cea mai mare ame-
nint are la adresa Europei  
-   Giles MERRITT 
34 I ntre „america first” a lui 
Donald Trump s i „europa uni-
ta ” a doamnei Angela Merkel”      
- Dinu COSTESCU  
36 „Europa va fi musulmana , 
insha’allah” sau identitatea 
noastra  versus identitatea lor     

- Dumitru CHICAN  
39 Retragerea constructivis-
mului din relat iile internat io-
nalecontemporane  
- Amel OUCHENANE   

43 Dezamorsat i acest summit 
exploziv privind migrat ia cu 
un studiu strategic al UE     
- Giles MERRITT  

46 PUNCTE DE VEDERE 

  Orientul Mijlociu - quo va-
dis? 

- Corneliu PIVARIU 

47 Africa 2018: un paradis al 
bazelor militare stra ine        

- Dinu COSTESCU  

52 Şpre o conciliere î ntre 
arabi s i evrei?             

- Dinu COSTESCU   

54 De la islamism la islamul 
civil . Cazul Turciei            

- Dumitru CHICAN 

56 Iran – Israel: noua linie de 
front  a Orientului Mijlociu?           

- Dumitru CHICAN    

60 I ntre palestinieni s i Israel: 
imposibila pace americana            

- Munir SALAMEH  

62 Pacea siriana  s i prezent a 
armata  stra ina             

- Maher NABOULSI   

64 „Oratoriul sirian” sub ba-
gheta lui Vladimir Vladimiro-
vici  Putin  

- Maher NABOULSI   

68 Al doilea Trianon. Ungaria 
s i miza gazelor din Marea 
Neagra                 

- Dan DUNGACIU    
73 Frusta matematica  a ris-
cului geopolitic  
- Geopolitical Futures      

83 Despre IŞIŞ, IT s i nu nu-
mai  
- Paul SĂNDULESCU  

87 Digitalii. Digital born kil-
lers? Istoria unei erori       

-   Vasile DÂNCU  

95 Alt i robot i cu î ntrebuint a-
re militara  (Rusia) 
- Cornel VAIDA    

96 Unele aspecte privind ae-
ronavele    (vehiculele aerie-
ne) fa ra  pilot 

- Cornel VAIDA   

97 Despre tiranie: Douăzeci 
de lecţii ale secolului XX, 
autor Timothi SNYDER, pre-
zentata  de Cornel VAIDA 
98 Managementul situaţii-
lor de risc               în contex-
tul crizelor de securitate, 
coordonatori Mircea BOŞCO-
IANU şi Dorel BADEA, pre-
zentata  de Cornel VAIDA 

CUPRINS                                                                   Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri 20 Iulie 2018 

II. Actualitatea geostrate-

gică mondială  

III.Principalele elemente ale 
situaţiei din Orientul Mijlociu 

VI.Tehnologii şi echipamente 
cu întrebuinţare militară, noi 

sisteme de arme 

VII. Apariţii editoriale, studii, 
materiale noi 

I. EDITORIAL 

V. Serviciile de informaţii în 
secolul XXI şi problemele de 

securitate 

IV. Orizont Economic 

https://www.foreignaffairs.com/authors/andrei-soldatov


 

5 

Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri 20 Iulie 2018                                                                                           www.ingepo.ro 

  

Preşedintele Trump şi poziţia SUA în noua ordine geopolitică mondială 
 

Corneliu PIVARIU 

  La mijlocul lunii iulie a.c. preşedintele Donald Trump a efectuat o importantă vizită 
în Europa, începând cu reuniunea la nivel înalt a NATO de la Bruxelles, întâlnirile 
din Marea Britanie cu regina Elisabeta a II-a şi premierul Teresa May, apoi la Hel-
sinki cu preşedintele rus Vladimir Putin. 

  Până la data trimiterii la tipar a acestor rânduri au fost publicate puţine comentarii 
şi analize ale unor surse de valoare, mai ales privind întâlnirea  liderilor american şi rus, aşteptân-
du-se, cel mai probabil, receptarea unor semnale din spatele uşilor închise. 

   Desigur, reuniunea NATO de la Bruxelles a avut o importanţă aparte, Declaraţia semnată cu aceas-
tă ocazie, merită studiată cu atenţie, spaţiul acestui articol fiind insuficient pentru o asemenea 
abordare. Reţinem determinarea pentru continua perfecţionare şi adaptare a alianţei în raport de 
ameninţările cu care se confruntă, precum şi pentru primirea de noi membrii în condiţiile când 
ajung să se încadreze în condiţiile pentru aderare. Printre ţările avute în vedere se află Georgia, Ma-
cedonia, Bosnia-Herţegovina, Ucraina (într-un parteneriat  distinct cu NATO). Sunt menţionate pre-
ocupări pentru dezvoltarea cooperării NATO cu UE şi securitatea energetică. Problema respectării 
pragului de 2% din PIB pentru cheltuielile militare a fost dezamorsată de preşedintele Trump  prin 
propunerea unui nou nivel, de 4%. Este însă cert că Washington-ul este nemulţumit, pe bună drep-
tate spunem noi, de faptul că numeroase ţări membre nu îşi respectă propriile angajamente asuma-
te la reuniuni anterioare privind aceste cheltuieli. 

  Din luările de poziţii ale preşedintelui Trump rezultă că acesta are puţină încredere în eficacitatea 
alianţelor, însă pentru NATO are o poziţie aparte,  considerând-o un vector de putere important, la 
care SUA nu trebuie să renunţe. Această apreciere este acoperită şi de deciziile SUA în ceea ce pri-
veşte dispozitivul său în Europa, luate în ultimul an. 

  Relaţiile SUA cu Marea Britanie se vor desfăşura în continuare în parametrii cunoscuţi, cu satisfac-
ţia Administraţiei Trump faţă de decizia Londrei de a părăsi Uniunea Europeană (de altfel, mai în 
glumă, mai în serios, Franţa a fost îndemnată să urmeze acelaşi drum).  Desigur, citim aceste poziţii 
ca fiind făcute prin prisma omului american de afaceri pragmatic, care vede în UE mai mult un con-
curent economic puternic, decât un partener cu care trebuie să găsească o cale de cooperare benefi-
că ambelor părţi. 

  Întâlnirea  de la Helsinki dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin a prilejuit o avalanşă 
de critici din partea opozanţilor preşedintelui american de peste ocean, nemaiîntâlnită până acum 
într-o situaţie similară şi aprecieri pozitive pentru preşedintele Putin din partea mediei moscovite. 

  Desigur, discuţiile  purtate în spatele uşilor închise sunt cunoscute doar într-un cerc restrâns din 
ambele părţi, iar rezultatele acestora vor apare în timp, fiind cel  mai probabil amendate de alte în-
tâlniri la acelaşi nivel. Este pozitiv faptul că reuniunea a avut loc şi desigur, cel care a avut mai mult 
de câştigat este preşedintele  Putin, mai ales prin faptul că, în pofida tuturor dificultăţilor cu care se 
confruntă Federaţia Rusă, Vladimir Putin, prin prestaţia personală, a reuşit să o poziţioneze la nive-
lul de „competitor” cu SUA.  

  Problema amestecului Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA a fost prea mult abordată, fără un 
real folos pentru ambele părţi, iar aşa cum era de aşteptat, problema cooperării economice între 
cele două părţi a fost  subiect al “constituirii unui grup de lucru  la cel mai înalt nivel” din partea 
ambelor părţi. Desigur, cei mari se înţeleg întotdeauna, mai ales pe seama celor mici. 

  Încheiată fără semnarea  vreunui document, întâlnirea Trump - Putin de la Helsinki  nu reprezintă 
un element semnificativ în evoluţia situaţiei geopolitice mondiale. Îmi reapare în memorie un zâm-
bet al preşedintelui Putin la prima întâlnire din Rusia cu Barack Obama.  

EDITORIAL 

Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale 
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Dr. Vasile PUŞCAŞ   

Un editorialist de la cel mai 
important cotidian din capitala 
americana  a transmis recent 
(11 mai 2018) mesajul ca  nu-
mai Dumnezeu mai salveaza  

lumea. I ngrijora ri majore sunt exprimate î nsa  s i 
de mediile politice, economice, financiare de pe 
î ntreaga planeta . Motivul principal este dat de 
faptul ca  as tepta rile post-Ra zboiul Rece ca tran-
sformarea sistemului internat ional sa  ajunga  la o 
finalitate rat ionala , ca relat iile î ntre toate tipuri-
le de actori globali sa  intre î n faza designului sta-
bil s i predictibilita t ii, nu se mai î mplinesc nici la 
aproape trei decenii dupa  proclamarea î ncheierii 
erei bipolarita t ii conflictuale. Acum se spune ca  
gravitatea subiectelor de pe agenda internat io-
nala , ca s i de pe cea domestica  a multor t a ri, ar 
proveni din conduita titularului de la Casa Alba , 
dar s i a ascensiunii liberalismului, populismului, 
nat ionalismului etc. Personal, cred ca  este o 
imensa  ipocrizie a liderilor politici contemporani 
sa  se indice doar cauzalita t i care sunt, î n fapt, 
nis te consecint e ale unor atitudini s i act iuni. 
Aceasta deoarece ne amintim ca  un Ian Bremmer 
avertiza, î nca  de la î nceputul acestui deceniu, ca  
raporturile internat ionale deja ajunsesera  la sta-
diul „fiecare nat iune pentru sine”, aspectele de 
cooperare s i decizie interstatala  fiind subsumate 
numai interesului pe termen scurt, electoral s i 
nu numai, al principalilor lideri decident i din ce-
le mai importante Puteri ale lumii. I n Ştatele Uni-
te ale Americii chiar pres edintele Obama a init iat 
o retragere a t a rii din afacerile mondiale, deci 
î nainte de Administrat ia Trump care o face de-a 
dreptul negustores te, dupa  cum spun s i politicie-
nii din Washngton, D.C. Iar î n Europa, pres edin-
tele Şarkozy a t inut sa  depa s easca  clasicul orgo-
liu francez î n ceea ce prives te î nscrierea merite-
lor sale personale î n politicile internat ionale, pe 
ca nd premierul David Cameron a î ncercat sa  dea 
un cont inut electoral stra mt (individual s i parti-
dist) afacerilor europene s i pozit iona rii Angliei 

pe scena internat ionala . Şa  nu mai vorbim de 
pres edintele Barroso al Comisiei Europene care 
a subsumat vizibil interesul european interesu-
lui corporatist s i al celui personal. 

Este simplu sa  constata m empiric ca  suntem tot 
î ntr-o etapa  a tranzit iei spre o noua  formula  de 
aranjament a sistemului internat ional. Ş i proba-
bil durata acestei perioade de transformare va fi 
mai lunga  de un deceniu. Acelas i Ian Bremmer 
numea o astfel de epoca  tranzit ionala  prin sin-
tagma “G-Zero”, cu sensul ca  schimba rile se vor 
petrece fa ra  aportul sau leadership-ul vreunei 
Mari Puteri sau a vreunui grup de Puteri. Altfel 
spus, suntem expus i unui contextualism de la 
care se as teapta  sa  se ajunga  totus i la o schimba-
re structurala , dar fa ra  a cunoas te direct ia s i, de-
ocamdata , nici actorii decident i principali ai 
transforma rii sistemului internat ional. Ca nd 
transmitea aceste opinii, Bremmer era î nca  opti-
mist, spera nd ca un G+ sa  î nlocuiasca  G-Zero ca t 
mai repede, dar asta zi cred ca  ne-ar atent iona ca  
am intrat î ntr-o faza  G-Şub-zero. Impuna ndu-se 
tot mai mult lideri doritori de conjuncturalism, 
autointitulat i „lideri prag matici” care, î n realita-
te, nu sunt deca t utilitaris ti, s-a ajuns pa na  la 
confuzia î ntre leadership s i management, la pre-
ferint a pentru act iune pe termen scurt, supralici-
tarea abilita t ilor individuale ale decident ilor zi-
lei, asumarea idiosincraziilor pa na  la irat ional, 
toate î nfa s urate î ntr-o comunicare senzat ionalis-
ta  s i emot ionala , facilitata  de media sociala , care 
sa  creeze atitudini momentane. De unde apare 
tot mai frecvent î ntrebarea: nu mai e nevoie de 
ga ndire strategica ? 

Ra spunsul meu este ca  pentru o t ara , o compa-
nie serioasa , chiar s i pentru indivizii creativi este 
mare nevoie de elaborarea s i punerea î n practica  
a unor strategii adecvate. Putem fi siguri ca  
atunci ca nd sistemul internat ional va fi reconfi-
gurat, la linia de sosire vor ajunge ca s tiga torii 
care s i-au construit premeditat parcursul, iar 
perdant ii vor capota ori vor fi aba tut i din drum 

Actualitatea geostrategică mondială 
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sau vor ga si î nta mpla tor s i sla bit i poarta de in-
trare î n noua lume. Cei care prefera  pasivitatea 
s i as teptarea, atitudinea de aspirant i la supravie-
t uire pe termen scurt î n locul interact iunilor co-
laborative s i constructive, individuale s i de sis-
tem, pentru o durata  medie s i lunga , pot fi con-
vins i ca  vor afla un loc doar î n gruparea perdan-
t ilor. As adar, pentru a face fat a  provoca rilor ac-
tualei faze a evolut iei lumii s i pentru a urca pe 
podiumul î nnoirilor, e nevoie sa  fie î nt eleasa  s i 
acceptata  nevoia schimba rii. Dar nu numai ata t – 
va trebui ca statele, companiile, tot i actorii poli-
tici, sociali s i economici sa  se î nscrie î n aceasta  
cursa  a schimba rii nu prin ment inerea unor pri-
vilegii, ci prin proiecte inovative institut ionale, 
organizat ionale, reguli mai bune s i standarde 
competitive. Şa  ne amintim ca  Fukuyama sust i-
nea, î nca  din 2003-2004, ca  era nevoie s i de o 
reconstruct ie a statelor-nat iune, de o î nta rire a 
rolului lor î n sistemul internat ional. 

Nici anarhia s i nici chiar haosul din sistemul 
internat ional nu trebuie sa  inhibe sau sa  cenzu-
reze ga ndirea strategica  a statelor s i companii-
lor. Vedem ca  deja deciziile Washingtonului, care 
spun ca  urma resc doar scop american, au impul-
sionat apetitul pentru internat ionalizare s i pre-
luarea init iativei î n procesul de globalizare de 
ca tre unele state care aspira  la statutul de Putere 
Globala . Unii lideri din state ale Uniunii Europe-
ne au î nt eles ca  organizat ia trebuie sa  devina  
mai î nchegata , coerenta  s i eficienta , sa  fie capa-
bila  a face fat a  aspirat iilor cresca nde ale proprii-
lor ceta t eni s i schimba rilor de pe mapamond. 
Dar ancorarea î n procesul de gestionare a multi-
plelor interdependent e, interconectivita t i, reteh-
nologiza ri s i cres terii vitezei de schimbare solici-
ta  actorilor internat ionali de piat a  s i mai ales 
statelor o continua  strategizare generala , ca s i 
elaborarea unor strategii de piat a  s i de nis e. Ple-
da nd pentru o astfel de abordare strategica  a 
realita t ilor î nfa t is ate, inclusiv pentru existent a 
strategiei de t ara , vrem sa  impulsiona m partici-
parea la amintitul proces de schimbare, invita nd 
la o atitudine rat ionala , constructiva , colaborati-
va , pas nica  s i nu la una haotica , î nta mpla toare, 
poate chiar generatoare de conflicte. 

Dinamica proceselor socio-economice actuale, 
î mpreuna  cu interdependent a complexa  globala  

s i impredictibilitatea sistemului internat ional 
induc statelor s i operatorilor de piat a  un perma-
nent sentiment de criza . Motiv pentru care ma-
nagerii publici s i privat i se concentreaza  prepon-
derent asupra situat iei prezente, sunt absorbit i 
de analize s i strategii de tip cost-beneficiu. La fel 
procedeaza , î n cele mai multe cazuri, s i liderii 
politici ori decident ii guvernamentali. I ndeosebi 
cei care nu percep criza s i ca o oportunitate, ci 
doar ca amenint are, sunt dominat i de atitudini 
defensive, scapa  din vedere analizele prospecti-
ve. I n astfel de situat ii, se recomanda  ata t urma-
rea unor strategii de adaptare, ca t s i a unora de 
realiniere la posibilele trasee de evolut ie. Ceea 
ce presupune existent a unei perspective funct io-
nale asupra cont inutului s i procesului de schim-
bare. Istoria etapelor de instabilitate arata  î nsa  
ca  la nivelul decizional al statelor s i companiilor 
pot sa  apara  teama s i nesigurant a fat a  de posibi-
lele impulsuri externe de schimbare, ca s i î ngri-
jorarea ca  operat iunile pe termen scurt ar putea 
duce la efecte nescontate sau chiar la consecint e 
care ar afecta evolut ia pozitiva  pe termen mediu 
s i lung. Tocmai de aceea se impune ga ndirea 
unei strategii a schimba rii care sa  fie monitoriza-
ta  permanent s i î mbuna ta t ita  pe ma sura desfa -
s ura rii fluxului evenimentelor,conform metodo-
logiei „strategiei vii”. Ca ci demersul de realiniere 
creeaza  el î nsus i implicat ii strategice de care li-
derii s i managerii trebuie sa  t ina  seama . 

Ata t adaptarea ca t s i realinierea presupun o ac-
tivitate de consolidare s i î nta rire a propriului 
potent ial de operare î n piat a  sau, î n cazul state-
lor, de sust inere interna  s i mobilizare pentru a 
face fat a  provoca rilor regionale s i internat ionale. 
Astfel de act iuni sunt î nsot ite adesea de ca utarea 
s i realizarea unor aliant e s i parteneriate. Frec-
vent poate sa  apara  nevoia de intrare î n coalit ii 
ad-hoc. Ori, î n astfel de condit ii se arata  ca t de 
utila  este „strategia vie”, aceasta afla ndu-se la 
baza î ntregului management al realinierii. Pe 
scurt, acest tip de abordare strategica  presupune 
construct ia sau existent a unei concept ii despre 
pozit ionarea s i operarea î n aliant a /parteneriat, 
ceea ce ar î nsemna ca  poate fi imaginat viitorul. 
Totodata , liderii s i/sau managerii trebuie sa  aiba  
o î nt elegere realista  a diferent elor de capabilita t i 
s i distant elor care separa  actorii implicat i. Pe 
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baza potent ialului prezent s i a celui preva zut, ca 
s i a percept iei s anselor relat iona rii cu alt i actori/
parteneri, poate fi imaginata  o harta  a schimba -
rilor care urmeaza  a se petrece î n organizat ie s i 
sistem/subsistem, ceea ce permite liderilor s i 
sau/managerilor sa  stabileasca  resursele s i an-
gajamentele necesare pentru î nscrierea î n pro-
cesul schimba rii. Ş i, desigur, face posibila  î ntoc-
mirea catalogului de act iuni care trebuie sa  fie 
î ntreprinse pentru o ca t mai eficienta  î ndeplini-
rea a obiectivelor. Pentru ca  astfel de procese 
strategizate nu urmeaza  nis te scheme mecanice, 
este de î nt eles ca  init iatorii s i realizatorii lor vor 
trebui sa  aiba  î n vedere mediul socio-uman im-
plicat. Ceea ce impune ca responsabilii cu aplica-
rea acestor strategii sa  redefineasca  s i rolul, atri-
but iile departamentelor s i angajat ilor, prega tirea 
acestora pentru asumarea schimba rilor, formali-
zarea unor noi criterii s i standarde care urmeaza  
a fi evaluate s i, pa na  la urma , chiar transforma ri 
la nivel organizat ional/institut ional/statal etc. 

David E.Apter a sust inut ca  a fi modern î nseam-
na  sa  vezi viat a ca alternative, preferint e s i ale-
geri. Pentru unii, î nsa , modernitatea î nseamna  

doar a fi î n pas cu trendurile percepute momen-
tan sau chiar numai o imitare a stilului care se 
impune cel mai strident. I n ceea ce ne prives te, 
vedem î n procesul de modernizare ata t î mbuna -
ta t irea condit iilor alese, ca t s i o atenta  selectare 
a celor mai bune mecanisme care î ndreapta  spre 
alegerea cea mai profitabila . Inclusiv î n vremuri 
dominate de tulbura ri s i incertitudini, un lider 
adeva rat nu renunt a  la ca utarea ca ii optimale de 
evolut ie pe termen mediu s i lung a t a rii sau a 
companiei de soarta ca reia ra spunde î n fat a con-
ceta t enilor sau a act ionarilor. De aceea,cred ca  
perdant i ai etapei G-Zero vor fi numai aceia care 
vor refuza sa  vada  realitatea complexului proces 
de schimbare a lumii sau nu vor avea o strategie 
viabila  de restructurare sau poate chiar de re-
fondare a unor noi institut ii, reguli, standarde 
care sa  favorizeze ducerea î nainte a proceselor 
de dezvoltare s i modernizare societala . 

Articol apărut în Piaţa Financiară, mai 2018, p. 
34-35 şi Europunkt 13 iunie, republicat cu amabi-
lul accept at autorului. 
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Interviu exclusiv pentru Pulsul Geostrategic  
cu dr. Jonathan Eyal – Director Internațional 

RUSI 
 

   Context geopolitic internaţional actual 
dominant 

   Evenimentele care au avut loc pe plan politic 
intern american, precum şi pe plan internaţional, 
începând cu instalarea în funcţie a actualului pre-
şedinte al SUA, au fost marcate, direct şi indirect, 
de un cu totul alt mod de gândire şi acţiune politi-
că faţă de ceea ce am cunoscut până atunci în 
comportamentul marilor lideri politici ai lumii 
democrate. Am în vedere problemele controversa-
te pe care Donald Trump le-a creat şi a trebuit să 
le gestioneze în interiorul staffului său de la Casa 
Albă, precum şi cele cu impact important asupra 
societăţii americane în ansamblul său şi asupra 
politicii externe şi de securitate internaţională 
americană actuale. Deşi analiştii le-au interpretat 
din perspectiva caracterului 
imprevizibil al personalităţii 
şi a atipismului politic atri-
buit reflexelor sale specifice 
mediului de afaceri, totuşi constatăm că acest 
mod de a face politică a început deja să producă 
efecte. În concret, este uşor de identificat o paletă 
largă şi diversificată de consecinţe importante pe 
plan intern american şi internaţional astfel încât,  
la această dată, putem spune că pe panoplia pre-
şedinţilor americani începe să se impună un  
„fenomen Trump” de anvergură mondială.  

  În acest context introductiv, pentru cititorii Pul-
sului Geostrategic, cu amabilitatea dv., am dori să 
dezvoltăm câteva aspecte concrete cu ajutorul 
următoarelor întrebări:    

Pulsul Geostrategic (P.G.): Este posibil ca Do-
nald Trump, prin abilităţile sale încă nedescoperi-
te în totalitate, va reuşi să obţină şi al doilea man-
dat de preşedinte. Întrebare: în această situație, 
vom putea vorbi oare de „era Trump”,  care 
încă de pe acum impune schimbări imprevizi-
bile majore în ce privesc esența și configurația 

unei noi arhitecturi a geopoliticii internațio-
nale? Care ar constitui pilonii principali de 
susținere a acestei athitecturi ce pot fi identifi-
cați în proiectele strategice ale domniei sale ?  

Dr. Jonathan Eyal 
(J.E.):  Atâta timp cât 
Donald Trump are 
numai un singur man-
dat de patru ani se 
poate vorbi de dom-
nul Trump ca fiind un 
fel de fenomen total 
aparte s i nu o parte a 
unei tendint e a unui 
trend politic î n Ştatele 
Unite. Dar, daca  ajun-
gem la o situat ie prin 

care Domnul Trump ca s tiga  alegeri pentru î nca  
un mandat, adica  ajunge sa  fie Pres edintele Şta-
telor Unite pe o perioada  de 8 ani atunci cred 

î ntr-adeva r ca  schimba -
rile î n pozit ia mondiala  
a Ştatelor Unite vor fi 
masive. Ş i vor fi masive 

din ca teva puncte de vedere: 

- î n primul ra nd o abandonare totala  a ideii de 
coalit ii s i de aliant e ca sistemul de baza  pentru 
securitatea mondiala   a Ştatelor Unite. Domnul 
Trump este primul pres edinte al Ştatelor Unite, 
poate din anii ’20, de la Calvin Coolidge din anii 
’20,  care pur s i simplu nu crede î n aliant e. El ve-
de aliant ele ca fiind o povara  pentru securitatea 
Ştatelor Unite s i nu un „force multiplayer” cum 
se spune, nu o multiplicare a opt iunilor strategi-
ce ale Ştatelor Unite. Este o pozit ie radical aparte 
fat a  de clasa politica  americana , cel put in dupa  
Al Doilea Ra zboi Mondial. Ş i acest punct de vede-
re, daca  domnul Trump va ca s tiga î n a doua cam-
panie electorala , atunci trebuie sa  recunoas tem 
ca  Ştatele Unite s-au schimbat probabil irevoca-
bil. La ceea ce vom asista nu va fi o t ara  care va 
dispare de pe scena mondiala , cred ca  oamenii 
gres esc, cei care spun ca  domnul Trump î ntr-un 
fel anuleaza  pozit ia Ştatelor Unite pe plan inter-

Domnul Trump nu crede în alianţe 
pur şi simplu 
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nat ional, chiar deloc. Dimpotriva , domnul Trump 
va fi mult mai agresiv pe plan internat ional, va fi 
mult mai clar de a-s i impune pozit ia Ştatelor 
Unite î n probleme de securitate internat ionala . 
I nsa  va fi foarte selectiv, adica  ideea ca  Ştatele 
Unite sunt un pilon principal al unei ordini de 
securitate s i de drept internat ional cum a fost 
conceputa  î n anul 1945 va dispare. I n acest sens 
mi se pare ca  viitoarele alegeri prezident iale î n 
Ştatele Unite vor fi de o important a  majora . 

  P.G.: Cum vedeţi evoluţiile pe termen mediu şi 
lung ale actualelor alianţe europene şi euroatlan-
tice  (UE şi NATO), privite prin prisma adversităţii 
tot mai accentuate existente între Germania şi 
SUA? Avem în vedere, pe de o parte, politica pro-
movată cu perseverenţă de doamna Angela Mer-
kel de a îndepărta influenţa  politică a SUA în Eu-
ropa  şi, pe de altă parte,  declanşarea deschisă a 
războiului economic SUA vs. UE. Totodată, în ecu-
aţia evoluţiei celor două alianţe, amploarea acţi-
unilor de destabilizare a lor de către Rusia azi nu 
mai reprezintă o necunoscută.    

J.E.: Imediat după ce Marea Britanie a votat 
sa  pa ra seasca  Uniunea Europeana  a fost un sen-
timent de us urare la nivelul Uniunii Europene, 
ideea fiind ca  Marea Britanie era un obstacol 
pentru structurile de securitate europene s i cu 
disparit ia Marii Britanie putem acum sa  ne as e-
za m s i sa  construim structurile necesare. Adeva -
rul este ca  nimic nu s-a î nta mplat s i nimic nu se 
va î nta mpla. Exista  anumite î ntreba ri foarte im-
portante care trebuie sa  primeasca  un ra spuns 
î nainte de a se putea discuta serios despre o 
structura  pur europeana  de apa rare. Problema 
numa rul unu este clar s i este evident (pentru 
mine nu este evident) ca  guvernele care nu au 
fost dispuse sa  contribuie mai mult pentru secu-
ritatea comuna  NATO vor fi deodata  extrem de 
dispuse de a cheltui mai mult î ntr-o structura  
pur europeana . A doua problema  este clar ca  
pentru ca structura pur europea-
na  sa  funct ioneze va trebui sa  
existe o diferent iere î ntre state 
mici s i state mari. Este imposibil 
ca o structura  din 28 de state sa  poata  lua decizii 
unanime î n crize majore. Daca  ne uita m la lupta 
care exista  î n surdina  privind structurile de se-
curitate din Europa, este esent ial ca  una dintre 

dispute este tocmai asupra ponderii pe care o 
vor avea statele mari comparativ cu statele mici 
î n aceasta  structura  europeana . Ş i a treia chesti-
une este cum va fi completat golul care exista  î n 
structurile de apa rare daca  Ştatele Unite dispar 
ca garantorul suprem al securita t ii europene. 
Acesta este ata t de mare s i dificil de compensat 
ca  putem vorbi probabil de decenii pa na  ca nd 
vom reus i sa -l umplem. Pentru mine pericolul î n 
urma torii ani nu este ca  se va crea o structura  
europeana  care va umbri NATO, nu cred ca  lu-
crul acesta este important, pericolul principal 
este ca  putem sa  ca dem î ntr-o zona  extrem de 
periculoasa , o perioada  de ca t iva ani î n care ga-
ranţia articolului „five” din tratatul Washin-
gton al alianţei Nord-Atlantice nu mai este 
considerata  ca fiind  aplicabila  din cauza dubiilor 
ridicate de ca tre pres edintele Ştatelor Unite, iar 
î n acelas i timp structurile europene nu pot face 
fat a  la necesita t ile continentului. Ş i daca  ne ga n-
dim bine, acesta va fi triumful cel mai mare al 
pres edintelui Putin, ca  va ajunge la o discredita-
re a aliant ei Nord-Atlantice fa ra  a avea î n fat a lui 
nici o structura  serioasa  de securitate europea-
na . Deci frica mea este nu ca  se va pra bus i NATO, 
nu ca  va dispa rea NATO, ci daca  NATO va conti-
nua sa  existe fa ra  sa  aiba  substant a  î n timp ce o 
structura  de securitate europeana  va apa rea pe 
scena  fa ra  sa  aiba  substant a  î n acelas i timp. Asta 
mi se pare ca  este cel mai periculos s i probabil 
cel mai verosimil scenariu pentru viitorii ani. 

P.G: Cum se poate realiza apărarea independenţei 
şi suveranităţii statelor europene membre în am-
bele alianţe în faţa unei potenţiale şi declarate 
ameninţări din partea actualei conduceri politice 
de la Kremlin ?   

J.E.: Cred ca  trebuie sa  fim: 

- î n primul ra nd cons tient i de faptul ca  problema 
principala  pe care o avem nu este î n as a zisul 
flanc de Nord al Aliant ei ci î n flancul de Şud. Au-

zim tot timpul discut ii asupra pe-
ricolului ce amenint a  t a rile balti-
ce. I nt eleg foarte bine acest lucru, 
t a rile baltice sunt mici s i vulnera-

bile. Deci, nu neg faptul ca  au nevoie de structuri 
de apa rare s i de apa rare mult mai serioasa , dar 
î n acelas i timp t in sa  ment ionez ca  toate provo-
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Rusia se uită mai mult 
către Sud 
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ca rile securita t ii europene care au avut loc î n 
ultimii ca t iva ani au fost î n flancul de Şud s i nu î n 
flancul de Nord al aliant ei. Iata , atacul î mpotriva 
Georgiei î n 2008, invazia î n Ucraina î n 2014, in-
tervent ia militara  rusa  î n Şiria î n 2015, toate au 
avut loc î n structurile de Şud ale aliant ei Nord-
alantice, fa ra  a ment iona chiar un ra zboi deschis 
sau o confruntare fa t is a  î ntre Turcia s i Rusia ca-
re tot î n flacul de Şud al ali-
ant ei a avut loc. Exista  un 
motiv: flancul de Şud este 
mult mai vulnerabil, este 
mult mai slab, este mult mai 
put in organizat deca t flan-
cul de Nord al Aliant ei s i acesta mi se pare punc-
tul principal. Deci, î n primul ra nd vrem sa  crea m 
o structura  de „descurajare” a Rusiei trebuie sa  
t inem seama de pozit ia geografica . Rusia se uita  
mai mult spre Şud î n momentul acesta deca t 
spre Nord; 

- î n al doilea ra nd nu trebuie sa  ne speriem de 
umbra noastra . Pericolul nu este de o invazie 
masiva  de tancuri s i trupe ruses ti î n inima conti-
nentului european cum era scenariul î n timpul 
Ra zboiului Rece. Problema principala  este o poli-
tica  care este foarte concentrata , foarte bine or-
ganizata  a Moscovei, de a discredita aliant a Nord
-Atlantica  s i de a discredita Uniunea Europeana . 
Concluzia din criza din Ucraina este ca  Uniunea 
Europeana  este considerata  de Moscova ca fiind 
acelas i tip de dus man ca s i aliant a NATO. Deci, 
punctul principal este sa  ment inem credibilita-
tea garant iei de securitate comune care o avem 
î n aliant a Nord-Atlantica , care î nseamna  ca  des i 
vom avea multe dispute cu Washington-ul 
pres edintelui Trump, des i vom avea multe dife-
rende cu Ştatele Unite, trebuie sa  face tot posibi-
lul pentru a evita orice ra spuns la aceste provo-
ca ri s i de a continua, de a avea toata  î ncrederea 
î n aliant a Nord-Atlantica . Repet, nu va d o struc-
tura  pur europeana  care poate sa  compenseze î n 
nici un fel pentru capacita t ile militare pe care 
Ştatele Unite poate sa  le ofere s i mai mult deca t 
ata t, cred ca  transferul daca  ajungem la punctul 
acesta de la o structura  de apa rare NATO la o 
structura  pur europeana  va fi o catastrofa  pentru 
ca va fi tocmai invitat ia pentru Moscova de a î n-
cerca o noua  init iativa  de aventurism s i de a î n-

cerca sa  vada  ca t poate sa  obt ina .   

P.G.:  Mai pot fi salvate Proiectul European şi ali-
anţa cu Statele Unite de propaganda mediatică 
anti occidentală a Rusiei? 

J.E.: Da, şi aici sunt mult mai optimist din 
multe puncte de vedere. I n primul ra nd pentru 
ca  pa na  la urma  cred ca  structurile, sau ceea ce 
ofera  Moscova ca viziune, nu are nici o tentat ie 

pentru tineretul nostru, sa  
ne ga ndim bine daca  î ntre-
ba m orice ta na r din Euro-
pa, din orice t ara  din Euro-
pa, unde ar prefera sa  tra -

iasca , unde ar prefera sa  se duca , unde ar prefera 
sa  se duca  sa  urmeze studii, foarte put ini vor 
spune ca  vor sa  se duca  î n Rusia. Deci nu suntem 
ca î n anii ’20 – 30 ca nd anumite persoane, cre-
deau gres it ca  Moscova reprezinta  viitorul uma-
nita t ii. Din acest punctul de vedere nu cred ca  
ceea ce are sa  ofere domnul Putin este ata ta de 
atractiv din punct de vedere propagandistic. Ce-
ea ce fac ei, este ceea ce au fa cut de peste 100 de 
ani, ceea ce au fa cut bols evicii din prima zi din 
care au acaparat puterea î n Rusia î n anul 1917, 
adica  calomnii, minciuni s i propaganda , cu sco-
pul principal de a distruge credibilitatea structu-
rilor europene. Cred ca  Frant a î n campania elec-
torala  a pres edintelui Macron a ara tat foarte clar 
ca  exista  posibilitatea de a ra spunde foarte ener-
gic la aceste init iative de subminare ale sisteme-
lor electorale - de exemplu, s i de a avea o pozit ie 
foarte clara   pe plan mediatic. Cred ca  ceea ce se 
î nta mpla  î n Moldova, cum ar fi sistarea posibili-
ta t ilor unor canale de televiziune î n limba rusa  
de a-s i continua propaganda pe teritoriul Moldo-
vei poate nu mi se pare extrem de democratic, 
dar mi se pare foarte justificabil î n condit iile î n 
care se afla  acest stat. Deci î n general cred ca  tre-
buie sa  avem mai put in frica  de as a zisa  cenzura , 
trebuie sa  avem o pozit ie clara  s i da, trebuie sa  
investim s i noi î n efortul de propaganda . Cred ca  
dupa  terminarea ra zboiului rece fugim cu tot ii 
de orice efort de propaganda , posturile de radio 
s i televiziune au ra mas pur s i simplu pe ma na 
fort elor economice de piat a  s i nu exista  o struc-
tura  politica  care sa  ga ndeasca  la aceste subiec-
te. Cred ca  trebuie sa  reanaliza m din nou aceasta  
situat ie. Multe dintre ca s tigurile cele mai mari 

Ceea ce domnul Putin poate 
oferi nu este atractiv din punct 
de vedere propagandistic 
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http://www.contributors.ro/global-europa/mai-pot-fi-salvate-proiectul-european-si-alianta-cu-statele-unite-de-poluarea-mediatica-antioccidentala-a-rusiei/


 

12 

www.ingepo.ro                                                                                          Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri 20 Iulie 2018 

fa cute de Rusia s i propaganda rusa  au fost toc-
mai pentru ca  i-am la sat sa  acapareze sistemul 
mediatic, creza nd ca  totul poate sa  fie la sat la 
ma na piet ei. Dar repet, exista  multe posibilita t i 
de a ra spunde s i cred ca , daca  ajungem la un ra z-
boi de idei, ca s tiga m, cum l-am ca s tigat s i î n Ra z-
boiul Rece, pentru ca  pa na  la urma  ceea ce are de 
oferit domnul Putin nu este ceea ce este atractiv 
pentru majoritatea europenilor. 

P.G.: Dacă reacţia electoratului american va fi 
determinată să respingă varianta „era Trump” (al 
doilea mandat), aceasta ar putea declanşa schim-
bări majore  în ce priveşte viitorul politic al SUA 
pe termen scurt şi mediu?  

J.E.: Cred că este posibil, totul depinde ca în-
totdeauna care vor fi concluziile î n Ştatele Unite, 
pentru ce a pierdut domnul Trump o î ncercare 
de a ca s tiga un nou mandat. Adica  daca  a pierdut 
pentru ca  i s-a opus un lider care a articulat o 
noua  idee a Ştatelor Unite, care sa  se î ntoarca  la 
un sistem de aliant a  internat ionala  s i sa  fie rigu-
roasa  î n apa rarea dreptului internat ional, atunci 
este posibil ca istoria sa -l t ina  minte pe domnul 
Trump ca fiind o aparit ie de patru ani, deca t ca 
fiind o noua  tendint a  î n Ştatele Unite. Dar daca  
rezultatul este ca  domnul Trump pur s i simplu 
pierde î n fat a unui pres edinte american care 
continua  cu aceleas i idei, mai mult sau mai put in, 
atunci este posibil ca schimbarea de personali-
ta t i sa  nu aiba  mare semnificat ie. Şa  nu uita m ca  
anumite tendint e au existat s i î n perioada pres e-
dintelui Obama, as a zisul mare internat ionalist, 
ata t de admirat de cercurile de centru s i de sta n-
ga î n lume. Realitatea ra ma ne ca  domnul Obama 
nu a fa cut nimic î n conflictul din Şiria, mai mult 
deca t ata t, a amenint at ca  face s i dupa  aceea s i-a 
abandonat amenint a rile, un lucru pe care put ini 
pres edint i americani au mai fa cut-o î nainte s i 
apoi, ca nd a fost conflictul din Ucraina, domnul 
Obama a î nceput prin a declara 
ceea ce nu va face, deca t prin a 
spune ceea ce va face î n acel con-
flict. De exemplu, spuna nd ca  nu 
va interveni î n nici un caz cu militari, deca t ceea 
ce va face pozitiv. Deci, exista  anumite tendint e 
izolat ioniste care au existat î n Ştatele Unite de o 
perioada  mai î ndelungata . Totul va depinde cine 
î l va î nlocui pe pres edintele Trump. Deci, pentru 

moment problema ra ma ne deschisa , daca  politi-
ca Trump este o tendint a  care are o mai lunga  
durata , sau care este pur s i simplu o aberat ie 
electorala . 

P.G.:În rândul multor analişti din lumea demo-
crată occidentală, se vehiculează deja opinia po-
trivit căreia caleidoscopul geopolitic internaţional 
actual a determinat ca ceea ce a câştigat Occiden-
tul la încheierea Războiului rece, pierde acum 
prin discordia internă şi ascensiunea platformelor 
iliberale. În plus, în Europa  Centrală şi de Est se 
văd semnele ascensiunii la putere şi consolidării 
unor grupuri/partide tot mai agresive, mai ilibe-
rale şi mai sfidătoare, care refuză să mai respecte 
norme, valori şi principii democratice europene şi 
euro-atlantice, cândva considerate non-
negociabile, care pot crea chiar premize de ieşire 
din coordonatele sistemului democratic şi ale sta-
tului de drept.  Aceste aspecte ar putea marca mo-
mentul sfârşitului definitiv a liberalismului?   

J.E.: Cred că ideea liberală ca idee, este în pre-
zent sub asediu, dar nu din cauza  ca  tradit iile 
liberale sau opiniile liberale au fost discreditate, 
ci mai mult pentru ca  asista m î nca  o data  la o 
disputa  î ndeajuns de serioasa  asupra sistemului 
de valori ale societa t ii noastre, sentimentului de 
fairplay s i accesul la resursele comune care exis-
ta . Cred ca  au trecut 25 de ani, mai mult de 25 de 
ani de la pra bus irea comunismului, o perioada  
de mari cres teri economice dar care au ridicat cu 
ele noi î ntreba ri asupra ordinii sociale, drepta t ii 
sociale care exista . Ş i din punctul acesta de vede-
re cred ca  suntem martori ai unei crize generale 
europene, nu este ceva care este legat numai de 
anumite pa rt i. I n acelas i timp exista , fa ra  î ndoia-
la , un î nceput de o noua  diviziune a Europei, cu 
anumite t a ri din Europa centrala  s i ra sa riteana  
ara ta nd o noua  atitudine, poate ceva mai autori-
tara  la sistemul de guvernare, adica  o idee gene-

rala  ca  o ma na  forte este impor-
tanta  î n guvernarea unui stat. Ş i 
acest lucru se vede la Vars ovia î n 
Polonia s i se vede î n Ungaria s i 

exista  anumite elemente s i î n Roma nia, cu anu-
mite nuant e anti-stra ine s i poate ca teodata  cvasi
-antisemite care apar, ca de exemplu campania 
Şoros, Şoros devenind un fel de bau-bau pentru 
toata  zona aceasta. Cred totus i ca  acestea nu 

Ungaria este în prezent 
o ţară prea mică 
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sunt tendint e care vor ra ma ne permanente, cred 
ca  exista  mari diferent e î ntre pozit ia partidelor 
de dreapta din Polonia fat a  de pozit ia partidelor 
de dreapta din Ungaria, din motive istorice. Isto-
ria Poloniei este foarte diferita  
de cea a Ungariei. Eu sunt î ngri-
jorat de ceea ce se î nta mpla  î n 
Ungaria, pentru ca  î n Ungaria se 
î nta mpla  lucruri care nu se î nta mpla  î n alte sta-
te, un fel de acaparare totala  a sistemului electo-
ral de ca tre un partid, un fel de anulare totala  a 
unei opozit ii active, singura opozit ie serioasa  
î mpotriva domnului Orban este un partid de ex-
trema  dreapta  s i mai extremist deca t el. Aborda-
rea subiectelor tradit ionale care va d nat iunea 
maghiara  ca un fel de victima  eterna  a istoriei, 
statul care continuu este victimizat s i neî nt eles 
s i nedrepta t it de ca tre vecini. Nu cred ca  istoria 
se repeta  î n exact acelas i mod, pentru simplul 
motiv ca  Ungaria este prea mica  î n momentul 
actual, des i domnul Orban î ncearca  sa -s i creeze 
vechile aliant e cu Austria sau cu Germania, nu ne 
î ntoarcem la anii ’20-30 s i cred ca  revizionismul 
î n stilul tradit ional, cum era conceput î n anii din 
perioada interbelica  nu se poate î ntoarce. Dar 
exista  o problema  serioasa , problema este daca  
sistemul de guvernare din t a rile fost comuniste 
va deveni unul exact similar cu cel al guvernelor 
din t a rile occidentale sau daca  asista m aici la 
crearea unui nou sistem politic care este total 
aparte pentru zona respectiva . Cred ca  este prea 
devreme sa  tragem concluzii, vedem tendint e î n 
ambele direct ii. Paradoxal, eu sunt mai optimist 
î n cazul Roma niei. Cred ca  exista  o problema  
pentru toate aceste state, care este o problema  
pur electorala  s i ea este urma toarea: î n toate 
aceste state a avut loc o mare emigrat ie mai ales 
de oameni tineri, mai ales de oameni care au 
anumite profesii, ca tre t a rile occidentale. Majori-
tatea acestor oameni nu mai au dreptul de vot 
real î n t ara lor originala , de exemplu ceta t eni ro-
ma ni î n afara Roma niei pot sa  aleaga  5-6 depu-
tat i î n Camera Deputat ilor, ceea ce este derizoriu 
pentru 3-4 poate chiar 5 milioane de roma ni ca-
re se afla  î n diaspora î n afara Roma niei. Un lucru 
fa cut va dit s i foarte clar de la î nceput care pur s i 
simplu a eliminat un grup de roma ni din siste-
mul electoral. Ceea ce a ra mas au fost oameni 
mai nevoias i, oameni mai ba tra ni, oameni cu mai 

put ine posibilita t i financiare, care sunt acum 
majoritatea electoratului. Rezultatul este crearea 
unui sistem politic de dependent a  prin care cei 
care sunt ales i sunt cei care promit pensii mai 

mari sau î mbuna ta t iri sociale 
mai mari deca t cei care promit o 
societate mai dezvoltata , o socie-
tate pentru secolul XXI, o socie-

tate cu noi init iative economice. Rezultatul aces-
ta se vede s i î n Ungaria s i î n Polonia s i î n Roma -
nia, deci un electorat care este ceva mai î n va rsta  
s i cu mai put ine posibilita t i materiale, deca t ar fi 
media tradit ionala . Ş i acest lucru are consecint e, 
este foarte bine pentru partidele de centru sta n-
ga sau partidele populiste de centru dreapta, dar 
nu este bine pentru o democrat ie sa na toasa  î n 
viitor.  

P.G.: Vă adresăm rugămintea să comentaţi ra-
dicalismul islamic prin raportarea mişcărilor ra-
dicale la statul de provenienţă şi la raporturile cu 
puterea politică, precum şi prin analiza acestuia 
ca şi curent al unui orizont ideologic naţional, re-
gional sau global. 

J.E.: Cred că există o anumită reţinere în ţări-
le occidentale î n mod special, sau o î ncercare de 
a fi corect politic, de a nu ment iona factorul de 
radicalism islamic pentru a nu crea un pericol 
permanent. Dar adeva rul ra ma ne, ca  problemele 
pe care le avem î n Europa cu islamismul radical 
sunt pa na  la urma  probleme ale es ua rii modelu-
lui multinat ional. Nu am avut niciodata  î n Euro-
pa o structura  multinat ionala , am avut nat iuni 
care s-au dezvoltat separat. Adica  am avut 3, 4, 5 
reprezentant i de nat iuni î n Marea Britanie care s
-au dezvoltat separat, foarte put in a fost î n co-
mun. Deci structurile multinat ionale, care au fost 
as a de bine cotate î n anii ’70-80, î n anii de mare 
perioada  de emigrat ie, de fapt au creat structuri 
es uate, au creat zonele î nchise din Frant a s i dife-
ritele enclave la periferiile oras elor din Anglia 
unde tra iesc numai minorita t i s i numai emi-
grant i, des i toata  lumea vorbes te tot timpul de 
ca t de multiculturala  este societatea britanica . 
Trebuie totus i sa  ne amintim ca  numa rul celor 
care sunt adept ii violent ei continua  sa  fie foarte, 
foarte mic, ca procentaj este vorba de mai put in 
de 0,1% din tot i musulmanii care se afla  î n Euro-
pa. Ceea ce mi se pare mai problematic este fap-

Paradoxal, sunt optimist 
în cazul României 
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tul ca  mult i dintre ei au tendint e sociale care 
sunt î nca  departe de cele ale societa t ii generale. 
I ntr-un fel domnul Orban î n Ungaria a avut î ntr-
un fel dreptate, î n sensul ca  î ntr-o discut ie seri-
oasa  despre care sunt valorile europene s i daca  
aceste valori  sunt aplicabile la tot i ceta t enii care 
tra iesc pe acest continent, aceasta  discut ie este 
absolut necesara  s i este o discut ie care trebuie 
sa  aiba  loc î n mod deschis s i fa ra  tabuuri, adica  o 
discut ie î n care trebuie sa  fim foarte clari, adica  
daca  au trecut 100 de ani î n lupta pentru dreptu-
rile egale ale femeilor, trebuie sa  accepta m î n 
secolul XXI ca femeile sa  mearga  pe strada  î nve-
lite ca nis te mumii fa ra  sa  li se vada  nici ma car 
ochii, adica  pentru asta am luptat 100 de ani? am 
luptat 100 de ani pentru un sistem de educat ie 
care sa  fie deschis s i sa  fie orientat spre progres 
s tiint ific, ca sa  ajungem sa  trimitem copiii la s coli 
religioase unde sunt t inut i ba iet i s i fete separat i 
î n ba nci? Deci mi se pare ca  francezii au o expli-
cat ie mai clara , domnul Macron vorbes te despre 
obscuratism, care mi se pare o explicat ie foarte 
clara , pentru ca  obscuratismul poate sa  fie î n 
toate religiile. Dar obscuratismul ca idee trebuie 
sa  fie comba tut, dupa  pa rerea mea, 
î n toate t a rile Uniunii Eropene.  

Ca t de mare este problema teroris-
mului este dificil de spus. Este evi-
dent o problema  des i trebuie ment ionat, î mi pa-
re ra u sa  o spun, mai mult i oameni mor î n acci-
dente rutiere deca t î n atacuri teroriste, deci tre-
buie sa  pa stra m o anumita  proport ie î n analiza a 
ceea ce se î nta mpla . Nu este adeva rat ca  Europa 
este complet î n fla ca ri s i ca  fiecare strada  pe care 
te duci poate sa  sara  î n aer, este adeva rat ca  exis-
ta  pericol, este adeva rat ca  viat a noastra  a fost 
schimbata . Toate perchezit iile care au loc î n fie-
care loc public î n care intri î t i aduc aminte ca t s-
a schimbat viat a noastra . Tot acest lucru este 
adeva rat. Dar este adeva rat, î n acelas i timp ca  
s ansele unei persoane î n Europa de a fi ucisa  de 
un atac terosrist sunt mult mai mici deca t s anse-
le de a fi ca lcat de o mas ina . Ceea ce mi se pare o 
problema  mult mai mare este problema emi-
grat iei î n viitor s i posibilitatea de a ment ine 
frontierele europene s i aici ne afla m î ntr-un pe-
ricol pentru ca  nimeni, nici un lider european nu 
a avut curajul sa  abordeze problemele de emi-

grat ie as a cum sunt. Este o problema  care va mai 
exista poate pentru î nca  100 de ani s i este o pro-
blema  care pa na  la urma  va necesita î nchiderea 
frontierelor continentului, nu pentru ca  suntem 
rasis ti, dar tocmai pentru ca  trebuie sa  ra ma nem 
la un punct î n care putem asimila grupurile etni-
ce pe care le avem pe teritoriul nostru. 

P.G.: Cum vedeţi posibila evoluţie şi perspecti-
vele evoluţiei situaţiei din Ucraina? 

J.E.: Personal cred că pentru moment domnul 
Putin continua  sa  creada  ca  el a ca s tigat, î n sens 
ca  el ment ine init iativa, el poate sa  escaladeze 
acest conflict s i daca  nu-i reus es te init iativa poa-
te sa  deescaladeze foarte repede fa ra  a pla ti un 
pret . Adica , nu am ajuns î n situat ia î n care sa -l 
convingem pe pres edintele rus ca , daca  mai face 
o manevra  î n Ucraina va trebui sa  pla teasca  un 
pret  care este ireversibil. Din punctul acesta de 
vedere init iativa de escaladare î n Ucraina ra ma -
ne î n ma inile rus ilor s i î ntr-un fel, des i toata  lu-
mea neaga  acest lucru î n mod hota ra t, s-a ajuns 
la î nca  un conflict î nghet at, un conflict î nghet at 
care include o parte importanta  a Ucrainei de Est 

s i care paralizeaza  Ucraina exact cum 
a vrut Putin de la î nceput. Ideea lui 
Putin este ca  pe termen lung occiden-
tul se va plictisi pur s i simplu de o 

Ucraina  care este incapabila  sa  se reformeze, in-
capabila  sa  î nainteze economic s i ca  va abando-
na acest stat s i-l va la sa î n zona de influent a  ru-
seasca . Şigur ca  acesta este calculul lui Putin pe 
termen lung. Cred ca  gres es te, incorporarea Cri-
meei î n Rusia a eliminat peste doua  milioane de 
votant i rusofoni din Ucraina. Deci, nu va d cum, 
din punct de vedere pur matematic ar exista 
s ansa unui pres edinte pro rus sa  fie ales la Kiev, 
pentru ca  doua  milioane de ceta t eni care ar fi 
votat pentru un pres edinte pro rus nu mai exis-
ta . Deci, î ntr-un fel, agresiunea Rusiei a garantat 
o Ucraina  care va fi pe vecie inamicul Rusiei s i 
care nu va accepta sa  ra ma na  î n sfera de influ-
ent a  rusa . I ntrebarea este daca  aceasta  Ucraina  
va rama ne un fel de stat tampon permanent î n-
tre occident s i Rusia, un fel de zona  a nima nui 
sau daca  vom reus i, dupa  o perioada  de timp, sa  
o î ncorpora m î n structurile europene de securi-
tate s i de prosperitate economica . Eu nu am mari 
sperant e pe momentul acesta, va za nd cum act io-

A apărut un nou 
conflict îngheţat 
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neaza  clasa politica  de la Kiev s i va za nd ca  de 
multe ori î nca  sunt incapabili sa  accepte sa  scape 
din s abloanele istorice ale lor, de exemplu relat ia 
cu Moldova, cooperarea de securitate cu Moldo-
va care aproape lipses te cu desa va rs ire, ceea ce 
permite Rusiei sa  joace un joc î n Transnistria s i 
un al joc î n Donbass, de exemplu s i sa  ha rt uiasca  
ama ndoua  statele î n acelas i timp. Pe ca nd, de 
exemplu problema transnistreana  putea fi rezol-
vata  foarte us or cu o cooperare stra nsa  î ntre 
Moldova s i Ucraina î n perioada celor 25 de ani 
trecut i. Nu s-a î nta mplat acest lucru s i nu s-a î n-
ta mplat din cauza lipsei de viziune a oamenilor 
care au condus Kiev s i continua  sa  nu se î nta m-
ple s i acum. Problema ra nii grave î n corpul Ucra-
inei este ocuparea Crimeei s i ocuparea Donbass-
ului, o î nt eleg, dar daca  ra ma n obsedat i de ches-
tia asta, daca  parlamentul de la Kiev petrece tot 
timpul numai discuta nd cum sa  recupereze aces-
te teritorii pierdute s i nu se ga ndes te deloc la 
reforme economice s i la toate celelalte lucruri ce 
trebuie fa cute, nu face nimic altceva deca t sa  faca  
jocul Rusiei. Eu sunt foarte pesimist privind evo-
lut iile  viitoare din Ucraina, dar sunt foarte opti-
mist de un singur lucru, ca  
nu va mai fi niciodata  un 
guvern pro rus la Kiev, dar 
nu sunt optimist deloc de 
care va fi deznoda ma ntul problemei Ucrainei. 

P.G.: În ceea ce priveşte Orientul Mijlociu, cum 
vedeţi dumneavoastră evoluţia situaţiei de acolo, 
inclusiv în cea dintre monarhiile arabe şi Israel, 
între statul qvoo care există privind ameninţarea, 
care ar reprezenta o politică ofensivă şi exspansi-
onistă a regimului democratic iranian? Ce şanse 
sunt ca după aproape 70 de ani de ostilitate şi 
război în regiunea Orientului Mijlociu sa fie insta-
lată o pace reală, echitabilă şi durabilă? 

J.E.: Orientul Mijlociu s-a schimbat î n ultimii 
ca t iva ani s i mai ales de la as a-zisa „Prima vara  
araba ” din 2011 – as a-zisa prima vara  pentru ca  s
-a transformat î ntr-o iarna  – dar s-au creat noi 
situat ii î n sensul ca  exista  o noua  aliant a  î n zona . 
I ntr-un fel conflictul palestino – israelian nu este 
cel mai important conflict î n momentul acesta, 
sunt alte conflicte mult mai importante, î n prin-
cipal conflictul dintre Iran s i t a rile arabe, dar s i 
un conflict î ntre t a rile tradit ionale, monarhii tra-

dit ionale s i t a ri care sunt mai radicale din acest 
punct de vedere î n zona . I nsa  trebuie ment ionate 
doua  lucruri: primul fapt este ca  î ntrebarea prin-
cipala  va fi daca  vom avea o schimbare de guver-
na ma nt î n Iran, care sa  permita  Iranului sa  devi-
na  un stat normal î n zona , un stat care poate co-
opera cu vecinii, cum a fost î n perioada s ahului. 
Uita m ca  Ş ahul nu a fost un prieten al t a rilor ara-
be, adica  au fost rivalita t i s i confrunta ri tot tim-
pul î n perioada respectiva , dar rivalita t ile au fost 
pa strate î ntr-un anumit cadru s i Ş ahul a s tiut 
foarte bine ca nd sa  nu î ntinda  coarda prea de-
parte, un lucru care nu-l va d acum. I ntrebarea 
pentru mine este daca  vom avea o schimbare de 
guverna ma nt, care dupa  pa rerea mea este posi-
bila  î n Iran. Contradict iile interne, disputele soci-
ale, disputele economice care au loc acolo, criza 
economica  au un factor. Ş tiu ca  oamenii î mi spun 
tot timpul ca  lucrul acesta nu se va î nta mpla, dar 
sunt ca teodata  aceeias i oameni care au spus ca , 
comunismul nu va ca dea niciodata  î n Europa s i 
acesta a t inut tot ata t de mult de ca nd exista  re-
gimul ayatolahilor î n Iran, daca  ne analiza m din 
perspectiva timpului. Deci, nimic nu este imposi-

bil din acest punct de vede-
re, este posibil sa  fie o 
schimbare de guverna -
ma nt. Daca  nu, î ntrebarea 

este daca  va fi un conflict militar direct î ntre Şta-
tele Unite sau o coalit ie de state conduse de Şta-
tele Unite s i Iran. Cred ca  s ansele sunt egale, de  
50%, adica  exista  o posibilitate foarte reala  a 
unui conflict militar. 

 Şpuna nd aceste lucruri cred s i ca  este o gres eala  
a liderilor israelieni sa  creada  ca , un fel de ali-
ant a  de facto î ntre ei s i monarhiile arabe î nseam-
na  ca  problema palestiniana  este solut ionata , 
trebuie ignorata  î n continuare pe termen nelimi-
tat. Cred ca  fac o mare gres eala  daca  î s i î nchipuie 
ca  vor ajunge la aceasta  situat ie. Ceea ce s-a î n-
ta mplat este faptul ca  Israelul este din ce î n ce 
mai mult apa rat de garduri, de apa rarea antira-
cheta  s i este amenint at din toate pa rt ile. Deci, 
este probabil asta zi mai sigur ca stat deca t a fost 
orica nd. Dar, paradoxal poporul, populat ia este 
mai put in sigura  asta zi din punct de vedere per-
sonal deca t a fost cu mult timp î nainte. Nu cred 
ca  pe termen lung se poate tra i cu tot i vecinii ca-

Orientul Mijlociu s-a schimbat în 
ultimii câţiva ani 
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re te ataca  cu rachete s i ava nd tulbura ri la fronti-
ere din toate punctele de vedere, tot timpul, per-
manent. Israelul face o mare gres eala  ca  nu se 
foloses te de situat ia actuala  pentru a progresa î n 
problema unui aranjament cu palestinienii; exis-
ta  totus i s anse de a avea un asemenea aranja-
ment î n momentul actual. Dar repet, pentru mo-
ment problema principala  va fi Iranul s i poate 
pozit ia rusa  î n zona . Trebuie ment ionat ca , rein-
trarea Rusiei î n zona  nu este o repetit ie a pozit iei 
URŞŞ î n zona  din anii ’70. Domnul Putin a fost 
foarte abil de data aceasta, sa  nu faca  o aliant a  de 
t a ri antioccidentale, el are relat ii bune s i cu Ira-
nul s i cu Arabia Şaudita , s i cu Turcia s i cu Israe-
lul. Deci, cu toate t a rile; este o pozit ie complet 
aparte fat a  de pozit ia pe care a avut-o Uniunea 
Şovietica  î n anii ’60-70 s i domnul Putin a fost 
foarte inteligent î n a juca aceste ca rt i de mai 
mult timp, obt ina nd pentru Rusia o pozit ie mult 
mai importanta  î n Orientul Mijlociu. Dovada  este 
ca  î n problema Şiriei, paradoxal, Rusia este un 
mai bun interlocutor pentru Israel deca t Ştatele 
Unite - î n momentul actual, un lucru foarte bizar 
la prima vedere. Deci, vedem un Orient Mijlociu 
care este mult diferit, foarte diferit de cum a fost 
î n ultimii 10 ani, practic nu cum ne-am as teptat 
noi ca nd au apa rut tinerii pe stra zi î n 2011 s i am 
crezut ca  este un fel de repetit ie al anului de mi-
racol din 1989 î n Europa. 

P.G.: În perioada 11-12 iulie, la Bruxelles, va 
avea loc o nouă reuniune la nivel înalt NATO, la 
care va participa şi preşedintele Donald Trump. 
Care estimaţi că vor fi rezultatele acestei reuniuni 
în contextul nemulţumirilor Casei Albe privind 
nerespectarea nivelului de 2% din PIB pentru 
cheltuielile de apărare de un număr important de 
state NATO?  În acelaşi context cum vedeţi contri-
buţia Marii Britanii în continuare, la apărarea 
europeană, după ieşirea din UE?  

J.E.: Trebuie să facem tot posibilul pentru a 
evita o disputa  cum am avut î n Canada î ntre t a ri-
le aliate. Adica , nu depinde numai de noi, depin-
de s i de pres edintele Trump. Dar cred ca  este 
incontestabil ca  t a ri bogate ca Norvegia de 
exemplu, sau ca Germania, cu surplusuri bugeta-
re masive î n fiecare an nu î s i pla tesc datoriile lor 
pentru securitatea comuna  europeana . Nu este 
ca  n-au bani, este ca  n-au voint a . Deci, eu î nca  

ra ma n optimist î n sensul ca  pres edintele Ştate-
lor Unite a fost sa  zicem cam dur, sa  zicem mai 
put in convent ional, î n felul cum s i-a exprimat 
pa rerea, dar adeva rul ra ma ne valabil, î n sensul 
ca  t a ri ca Roma nia au fost trezite din adormire 
prin critica americana , s i-au fa cut datoria. Este 
real ca  atunci ca nd pres edintele Trump a ajuns 
la putere, numai patru t a ri din aliant a  ajungeau 
la 2 procente din PIB pentru apa rare, iar acum 8 
state, poate chiar 9 state vor ajunge la acest ni-
vel, deci dublu dupa  un an la putere a pres edin-
telui Trump, care mi se pare demn de luat î n sea-
ma . I n acelas i timp trebuie sa  ne aducem aminte 
ca  totus i, cu toata  critica pe care domnul Trump 
a fa cut-o, pa na  î n momentul de fat a , Pentagonul 
american are mai multe trupe î n Europa, asta zi, 
deca t le avea î n perioada lui Obama, sumele pe 
care Ştatele Unite le cheltuiesc î n Europa au 
crescut, deci congresul american a votat fonduri 
mai mari pentru Uniunea Europeana . Deci prac-
tic investit ia Ştatelor Unite î n apa rarea europea-
na  a crescut î n perioada lui Trump. Poate dom-
nul Trump nu este cons tient de lucrul acesta, dar 
este un lucru bun, acesta este adeva rul. Eu nu t in 
minte o perioada  din istoria aliant ei î n care ali-
ant a a luat o decizie la o s edint a  de cel mai î nalt 
nivel sa  repozit ioneze trupele s i care, dupa  un an 
de la aceasta  decizie, aceasta sa  fie executata  
exact cum s-a î nta mplat. Fort e multinat ionale au 
fost dislocate î n t a rile baltice la un an dupa  deci-
zia respectiva , acest lucru s-a î nta mplat s i conti-
nua  sa  se î nta mple. Deci, avem trupe dislocate 
acum î n trei t a ri baltice, plus Polonia, plus Roma -
nia, avem exercit ii militare, manevre militare 
care au loc acum, avem studii asupra probleme-
lor logistice pentru amplasarea de noi trupe. 
Deci NATO face lucruri pe care nu le-a fa cut de 
ani de zile s i aceste lucruri se î nta mpla  zilnic. 
Deci, eu as  spune, haidet i sa  fim put in optimis ti, 
recunosc ca  problema bugetelor militare este o 
problema  acuta , recunosc s i ca  critica pres edin-
telui Ştatelor Unite trebuie luata  extrem de seri-
os, recunosc ca  exista  un mic pericol ca s edint a 
NATO sa  devina  î nca  un punct de cearta  î ntre 
membrii aliant ei, dar î n acelas i timp vreau sa  
spun ca  niciodata  î n istorie NATO nu s-a mis cat 
ata t de abil s i ata t de repede cum a fost fa cut î n 
ultimii ca t iva ani s i a ra spuns la amenint a ri, la 
pericolul rusesc mult mai abil acum, mult mai 



 

17 

Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri 20 Iulie 2018                                                                                           www.ingepo.ro 

flexibil acum deca t î n 
orice perioada  din tre-
cut. Deci eu as  spune ca  
paharul este pe juma ta-
te plin nu pe juma tate 
gol. 

P.G.: În ceea ce priveşte 
Marea Britanie? 

J.E.: În ceea ce pri-
ves te Marea Britanie, 
teoretic nu trebuie sa  fie nici o schimbare. Cum 
britanicii o spun tot timpul, noi pa ra sim Uniunea 
Europeana  dar nu pa ra sim Europa. Nimeni nu 
vorbes te aici despre o politica  de izolare, nici cei 
care au votat pentru o ies ire din Uniunea Euro-
peana  n-au sugerat pentru moment o problema  
de izolare. Mai mult deca t ata t, exista  un consens 
nat ional, ca  Marea Britanie va continua s i î ncear-
ca  sa  fie o putere pe plan internat ional s i sa -s i 
ment ina  init iativele. Şa  nu uita m ca  s i ca  statutul 
nostru, ca membru permanent î n consiliul de 
securitate al Nat iunilor Unite depinde totus i de 
posibilitatea de a avea o prezent a  internat ionala  
î n probleme militare. Cred ca  î ntrebarea va fi 
cum vor fi create structurile de cooperare cu Eu-
ropa dupa  ce pa ra sim Uniunea Europeana . Ceea 
ce trebuie sa  ga sim este un sistem î n care Marea 
Britanie evident nu va fi la masa de negocieri a 
Uniunii Europene, dar trebuie sa  ra ma na  î n con-
sultare permanenta  cu Uniunea Europeana , pen-
tru ca , daca  Uniunea Europeana  se ga ndes te ca  
va decide cum sa  react ioneze la o criza  î n viitor 
fa ra  consultarea Marii Britanii s i ca , dupa  aceea 
se va duce la Londra s i va cere sust inerea Marii 
Britanii, pentru o pozit ie care a fost decisa  î n 
Uniunea Europeana  fa ra  consultarea Marii Brita-
nii lucrul acesta nu va merge. Deci, trebuie sa  fim 
foarte clari. Recunosc, init iativa de a pa ra si Uniu-
nea Europeana  este a noastra , recunosc personal 
acest lucru ca fiind o gres eala , dar odata  luata  
aceasta  decizie cred ca  este î n interesul comun al 
tuturor europenilor sa  minimalizeze ca t este po-
sibil impactul strategic al acestei decizii neferici-
te s i cred ca  nu este ata t de greu de conceput un 
sistem de securitate î n care acest lucru sa  existe. 
Ceea ce ar fi foarte tragic este sa  asista m î nca  o 
data  la o reî ntoarcere la conflictul, la concurent a 
î ntre Uniunea Europeana  s i NATO privind rolul 

lor î n Europa. Aceea a fost pur s i simplu o pros-
tie s i o pierdere de timp pentru toata  lumea. 
Şper sa  reus im sa  evita m asta. 

Pentru conformitate, interviu realizat de Corneliu 
Pivariu, Londra, 10 iulie 2018. Titlul şi subtitlurile 
aparţin Pulsulul Geostrategic. 

Jonathan Eyal 

Dr. Eyal este Director Asociat în cadrul Partene-
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A făcut depoziţie în faţa Comisiei pentru Afaceri 
Externe a Camerei Comunelor cu privire la direc-
ţiile de acţiune ale politicii externe britanice în 
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Interviu exclusiv pentru Pulsul Geostrategic 
cu dr. Niclolas Redman – IISS  - Londra 

   Context geopolitic internaţional actual 
dominant 

   Evenimentele care au avut loc pe plan politic 
intern american, precum şi pe plan internaţional, 
începând cu instalarea în funcţie a actualului pre-
şedinte al SUA, au fost marcate, direct şi indirect, 
de un cu totul alt mod de gândire şi acţiune politi-
că faţă de ceea ce am cunoscut până atunci în 
comportamentul marilor lideri politici ai lumii 
democrate. Am în vedere problemele controversa-
te pe care Donald Trump le-a creat şi a trebuit să 
le gestioneze în interiorul staffului său de la Casa 
Albă, precum şi cele cu impact important asupra 
societăţii americane în ansamblul său şi asupra 
politicii externe şi de securitate internaţională 
americană actuale. Deşi analiştii le-au interpretat 
din perspectiva caracterului imprevizibil al perso-
nalităţii şi a atipismului politic atribuit reflexelor 
sale specifice mediului de afaceri, totuşi consta-
tăm că acest mod de a face politică a început deja 
să producă efecte. În concret, este uşor de identifi-
cat o paletă largă şi diversificată de consecinţe 
importante pe plan intern american şi internaţio-
nal astfel încât,  la această dată, putem spune că 
pe panoplia preşedinţilor americani începe să se 
impună un  „fenomen Trump” de anvergură mon-
dială.  

  În acest context introductiv, pentru cititorii Pul-
sului Geostrategic, cu amabilitatea dv., am dori să 
dezvoltăm câteva aspecte concrete cu ajutorul 
următoarelor întrebări:    

Întrebare:  Sintagma „America first” înscrisă  
pe  frontonul viziunii de politică externă a Admi-
nistraţiei Trump a produs, deja, efecte şi reacţii 
preponderent conflictuale din partea unei părţi a 
comunităţii internaţionale şi, mai ales, a aliaţilor 
europeni ai Americii, fie că este vorba de Uniunea 
Europeană, de Grupul celor 7 sau de comunitatea 
lumii arabe. Iar scânteile care au declanşat aceas-
tă stare de lucruri se regăsesc,mai ales, în deciziile 

lui Donald Trump de recunoaştere a Ierusalimului 
drept capitală unică şi indivizibilă a statului Isra-
el,  de denunţarea unilaterală a Tratatului 5+1, 
semnat cu Iranul în 2015 sau  impunerea unor 
bariere vamale  protecţioniste în faţa relaţiilor 
comerciale  dintre piaţa Americană şi partenerii 
externi, europeni, cu deosebire. În ce orizont – al 
pesimismului şi incertitudinii, sau al speranţei – 
poate fi plasat viitorul acestor relaţii.? Vom asista 
la un “casus belli” comercial şi politic? Şi care sunt 
pârghiile de care dispune comunitatea europeană 
pentru a-şi menţine unitatea şi  a-şi afirma, în 
acelaşi timp, soliditatea identitară? 

Răspuns: Preşedintelui i-a luat mai mult de un 
an pentru a-s i alca tui o 
echipa  adecvata  imaginii 
sale. De fapt, primlul  an a 
fost consacrat ga sirii rit-
mului. Avusesem semnale 
î nca  din prima zi, respec-
tiv soarta Tratatului Trans 
Pacific, apoi o ma sura  
foarte timpurie de inter-

dict ie a accesului anumitor  nat ionalita t i pe teri-
toriul ŞUA, notificarea privind retragerea din 
Tratatul de la Paris privind schimba rile cli-
matice, Ierusalimul s i ra zboaiele comerciale. Un 
orizont pesimist? Depinde de ce se va î nta mpla 
î n urma torii doi ani, daca  este o pres edint ie de 
unul sau de doua  mandate. Nu suntem acolo. Nu 
ne putem î nca  pronunt a. I n ceea ce prives te ra z-
boiul comercial, abordarea europeana  este, î n 
acest caz, diferita  de pozit ia pe care europenii s i 
Japonia au adoptat-o la î nceputul anilor 1970 
ca nd Richard Nixon a impus tarife vamale la im-
port. Este posibil ca europenii sa  nu mai fie î n-
clinat i sa  negocieze î n baza principiilor, cum a 
fost cazul î n anii 1970, chiar daca  ar fi fost mult 
mai us or pentru toata  lumea daca  pres edintele 
nu ar fi adoptat acele ma suri. Cred ca  î n calculele 
lor, europenii au decis sa  negocieze respecta nd 
regulile î n modalitatea adoptata  î n abordarea 
prezenta  a UE 27 î n negocierile cu Marea Brita-
nie, caz î n care sunt suficient de puternici pentru 
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a obt ine ce doresc. I n privint a negocierilor 
comerciale cu ŞUA, ma  î ndoiesc ca  daca  europe-
nii ar adopta o pozit ie mai concilianta  aceasta  ar 
facilita tratativele. Nu o sa  s tim asta o anumita  
perioada . Vom fi martorii unui casus belli comer-
cial s i politic î n derulare dar nu am ajuns la mo-
mentul î n care sa  putem spune ca  aceea a fost 
perioada î n care a avut loc ra zboiul comercial s i, 
î n schimb, vedem negocieri privind tarifele nu 
negocieri privind ma rfurile, fa ra  sa  s tim cum se 
vor termina toate acestea. Consecint ele pe care 
le ba nui vor fi î n ultima  instant a  legate de un 
comert  global diminuat, uneori anumite ma rfuri 
nu vor mai fi va ndute transfrontalier s i o parte 
mai mare a product iei autohtone va fi comercial-
izata  pe piat a interna  î n ŞUA s i este chiar posibil 
ca anumit i parteneri comerciali sa  renunt e la 
relat iile de acest fel cu Ştatele Unite, al ca rei 
comert  se va diminua î n timp ce Europa s i China, 
de exemplu,  vor avea schimburi comerciale 
reciproce majorate.    

Cred ca  UE va act iona unit nu numai î n privint a 
relat iilor comerciale cu ŞUA, ca  nu vor fi frict iuni 
semnificative î n UE 27 pe teme privind comert ul 
transatlantic, poate cu exceptia declarativa  a Po-
loniei, des i nu cred, î n timp ce lega tura slaba  este 
Marea Britanie care trebuie sa  decida  mai î nta i 
asupra naturii relat iilor comerciale cu Uniunea 
Europeana  s i numai dupa  aceea sa  aprecieze 
ca ta  libertate are pentru a î ncheia un acord cu 
restul lumii dar, as a cum at i va zut de ca nd sun-
tet i î n Marea Britanie, aici totul este foarte 
volatil.  

America este nu numai principalul decident al 
lumii s i este interesant sa  analizat i Tratatul de la 
Paris privind Şchimba rile Climatice s i vet i con-
stata ca , î n pofida deciziei pres edintelui, America 
este una dintre put inele t a ri aflate î n grafic 
pentru atingerea t intelor preva zute pentru 2025, 
ca  un comert  international substantial va avea 
loc î ntre ŞUA s i restul lumii s i ca  multe t a ri occi-
dentale spera  ca  pres edintele va avea un singur 
mandat, dupa  care sa  se revina   la normalitatea 
relat iilor de dinainte de 2016. Ştatele Unite sunt 
î nca  foarte, foarte ancorate î n sistemele de ali-
ant e din lume  s i nu este us or pentru nimeni sa  
dea peste cap aceasta  stare de lucruri s i, din 
aceasta  cauza , cred ca  nu America Alone ci 

America First va convinge î n continuare partene-
rii. Am va zut asta î n Europa, am va zut asta î n 
Asia pentru a ne ga ndi serios la cum ar ara ta lu-
mea î n care nu ne mai putem bizui pe Ştatele 
Unite. Acesta este dezavantajul pe care Donald 
Trump î l aduce puterii s i î nta ieta t ii Americii.  Ar 
mai fi interferent e ale unor fos ti predecesori ai 
sa i care au suprasolicitat s i sla bit t ara s i putem 
discuta diverse versiuni dar este de asemenea 
important sa  prospecta m cum pozit ia unei t a ri 
poate fi sla bita  prin inact iune, prin deruta , prin 
eschiva ri sau prin transmiterea de semnale ca  
angajamentul ta u fat a  de aliat i este mai put in 
complet deca t se presupunea anterior. 

Întrebare: ”Maestrul  negociator” urmăreşte 
să obţină termeni comerciali care vor obliga 
lanţurile de aprovizionare să se mute în America. 
Ce consecinţe ar avea o astfel de mişcare? 

Răspuns: Cred că vor exista consecinţe, anu-
mite lucruri se vor muta, unele activita t i mar-
ginale s-ar putea muta dar exista  foarte multe 
astfel de lant uri de valoare care nu-s i au rostul 
economic î n Ştatele Unite. Efectul de ansamblu 
va fi o plafonare extinsa  a comert ului global al 
ca rui volum cred ca  va sca dea. I ntr-un fel, este 
corect sa  spui ca  atunci ca nd ai un deficit comer-
cial  considerabil nu pot i pierde un ra zboi 
comercial. Dar asta numai ca nd ga ndes ti din per-
spectiva balant ei comerciale s i nu din perspec-
tiva volumului total de marfa  livrata  s i 
ca s tigurile pe care consumatorii ta i le obt in pe 
seama produca torilor ta i.  

 

Întrebare: Anul trecut, Vladimir Putin, în faţa 
unui grup însemnat de oameni de afaceri germa-
ni, a afirmat: „În pofida tuturor provocărilor ex-
istente în domeniul politic, relaţiile economice cu 
Germania sunt foarte bune“.  Într-adevăr, în anul 
2017, schimburile comerciale dintre Rusia şi Ger-
mania  au crescut cu până la 25% faţă de anul 
anterior,  deşi, adăugăm noi, nu numai SUA, dar şi 
UE au emis un pachet însemnat de sancţiuni eco-
nomice împotriva Rusiei, ca urmare a agresiunii 
Ucrainei şi a anexării ilegale a Crimeei. Mai mult 
sau mai puţin acceptată, ar putea fi şi asta o „ 
logică politică” a guvernanţilor în relaţiile inter-
naţionale. Întrebare: totuși, cum vă explicați fap-
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tul că, această „logică politică”  este întărită 
de un sondaj de opinie realizat în luna Decem-
brie 2017 de către Fundatia Koerber, citat de 
agentia Reuters, potrivit căruia germanii il 
consideră pe Donald Trump o problemă mai 
serioasă decât liderii Rusiei, Coreei de Nord 
ori Turciei? În topul ameninţărilor această 
opinie se află pe locul doi, după fluxul azilanţilor 
şi excede „logica politică a guvernanţei” de la Ber-
lin, fiind extrasă din „percepţia unui segment im-
portant al poporului german”, ceea ce poate in-
duce o mare îngrijorare.  

Răspuns: Exista  o dihotomie î ntre stra nsele 
relat ii comerciale dintre Europa s i Rusia s i dis-
junct ia politica . Cred ca  primul lucru care trebuie 
spus este ca  as tepta rile Ştatelor Unite fat a  de 
Germania difera  de as tepta rile fat a  de alte t a ri. 
As a ca , de ce t ine viitoarea vizita  a lui Donald 
Trump la Londra de o chestiune potent iala  de 
ordine publica  mai degraba  deca t sa  zicem vizita  
Regelui Arabiei Şaudite, ava nd î n vedere respec-
tivele niveluri ale liberta t ilor umane din cele 
doua  t a ri. Este consecint a  a faptului ca  Ştatele 
Unite a fost mult timp purta torul de stindard, iar 
astfel de standarde ridicate sunt as teptate 
î ntotdeauna s i de ele va fi nevoie î ntotdeauna s i 
este o dovada  a faptului ca  Donald Trump  poate 
produce daune î n plan global mai mult deca t ori-
care alt lider. Pentru europeni, Coreea de Nord 
este mult prea î ndepa rtata , dar daca  î i î ntrebi pe 
japonezi, vei primi un ra spuns complet diferit la 
aceasta  î ntrebare. Cred ca  î n Europa exista  un 
sentiment care ca s tiga  moment, î n mod ironic î n 
locuri cum ar fi Italia s i nu î n Polonia sau Esto-
nia, care au relat ii mult mai stra nse cu Rusia, s i 
este ceva disproport ionat î n faptul ca  Ştatele 
Unite s i Europa sanct ioneaza  î mpreuna  Rusia 
pentru ca  europenii pla tesc un pret  economic 
mult mai mare pentru asta. Aspectul sur-
prinza tor ca nd analizezi relat iile dintre Ştatele 
Unite s i Rusia este acela ca , ava nd î n vedere di-
mensiunea economiilor lor, ambele î n primele 
10 economii ale lumii calculate la paritatea put-
erii de cumpa rare, volumul comert ului s i in-
vestit iilor este nesemnificativ chiar daca  exista   
unele proprieta t i ruses ti, e adeva rat mici, î n 
America s i ca  nu prea exista  lobby american la 
Moscova sau lobby rusesc la Washington s i, din 

aceasta  cauza , exista  suficient spat iu pentru 
politicieni pentru a adopta ma suri cu adeva rat 
dure in relat iile bilaterale. Dupa  aceea, exista  o 
rusofobie reziduala  î n Congresul ŞUA, o caracter-
istica  pe termen lung daca  se are î n vedere ca t de 
mult timp a fost aplicat amendamentul Jackson-
Vanik dupa  ce toate restrict iile privind emigrat ia 
evreiasca  au fost eliminate. Deci, exista  un nu-
cleu dur î n aceasta  relat ie bilaterala . Europenii 
constata  ca  sunt mult mai afectat i de sanct iuni 
deca t sunt Ştatele Unite. Cred ca  exista  s i un re-
vers al medaliei, anume ca  î n anumite t a ri euro-
pene exista   sentimentul ca  datorita  dependent ei 
energetice fat a  de Moscova nu pot adopta o 
politica  dura  fat a  de Rusia. Asta t ine probabil de 
psihologie, dar este interesant ca , î n termeni 
procentuali, nu t a rile cele mai dependente de 
energie se simt cele mai vulnerabile. I n cazul 
Germaniei, mai este un element reprezentat de 
reconciliere care o obliga  sa  adopte o abordare 
put in mai î nt elega toare  fat a  de Rusia – cu care 
este de fapt aliata  – dar cele doua  t a ri au s i lobby
-uri de afaceri foarte puternice care sunt foarte 
eficiente pentru relat iile cu Rusia.  

Întrebare:Cum se poate realiza apărarea inde-
pendenţei şi suveranităţii statelor europene mem-
bre în ambele alianţe în faţa unei potenţiale şi 
declarate ameninţări din partea  actualei con-
duceri politice de la Kremlin? 

Răspuns: Este o întrebare foarte bună. Care 
sunt amenint a rile la adresa independent ei s i su-
veranita t ii? As  mentiona ceea ce se î nta mpla  î n 
sfera informat iilor unde Rusia s-a dovedit ex-
trem de versatila  î n media sociale, î n toate tipu-
rile de media iar entita t ile din t ara  aduc atingere 
statelor occidentale pentru a sema na vrajba  s i 
confuzie. Dupa  care se resimte un impact mai 
direct asupra procesului politic prin finant area 
de ca tre Rusia a unor partide politice s i Frontul 
Nat ional din Frant a este un bun exemplu î n acest 
sens, confirma ndu-se deja amestecul direct in 
alegeri, î ncepa nd cu referendumul din Olanda pe 
tema Acordului de Aderare al Ucrainei la UE s i, 
de atunci, î n continuare. Acest aspect intern este 
probabil cel mai deranjant s i se pune problema 
î n anumite cercuri ca  Rusia se simte amenint ata  
s i prin urmare se apa ra   s i î ncearca  sa -i descura-
jeze pe ceilalt i prin modalita t i care, la ra ndul lor, 
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sunt amenint a ri î n special pentru statele mem-
bre ra sa ritene. Cum aborda m aceste aspect? 
NATO are o reuniune la nivel î nalt care nu s tiu 
cum se va desfa s ura dar va aborda acest subiect. 
Consider ca , pa na  acum, NATO a ra spuns pe 
ma sura  s i aplicat, indica nd determinarea de care 
da  dovada . Nu se pune î nsa  problema 
echilibrului, cum ar fi de exemplu al numa rul de 
militari de care dispune Rusia cu cei de partea 
cealalta  a frontierei ra sa ritene dar, î n acest an, 
vom fi martorii  unei cres teri considerabile a 
cheltuielilor pentru prezent a militara  europeana  
s i pentru operat iunile NATO din Europa. 
Ra ma ne de va zut cum va fi solut ionat acest as-
pect la summitul NATO. Din punct de vedere mil-
itar nu sunt î ngrijorat dar exista  riscul unor erori 
de calcul dar, î n domeniul militar lucrurile sunt 
foarte bine puse la punct. Elementul sensibil î l 
reprezinta  conducerea rusa  care se simte sub 
asalt s i crede ca  statele europene s i Ştatele Unite 
î n special vor schimbarea regimului î n Rusia. Din 
aceasta  cauza , nu va respecta niciun standard pe 
care-l proclama  public. Şcopul primordial al 
politicii externe a Moscovei este crearea s i 
ment inerea condit iilor externe care sa  conduca  
la perpetuarea actualului guvern din Rusia s i sa  
extinda  sfera de act iune pentru a face din Rusia 
un actor cu care relat ionarea este dificila . Daca  
vrem sa  avem o noua  relat ie cu Rusia, cred ca  
î ntrebarea trebuie pusa  altfel. Cred ca  regimul 
sanct iunilor ar trebui schimbat mai ales cele 
privind persoanele care, chiar daca  nu au nimic 
de-a face cu decizia privind Ucraina, fac parte 
din cercul apropiat al lui Putin. Consider ca  
sanct iunile care afecteaza  persoane transmit 
semnalul ca  Occidentul vrea schimbarea 
regimului din Rusia. As  spune, fa ra  sa  dau 
sfaturi, sa  fie eliminate acele sanct iuni, sanct iu-
nile privindu-i pe politicienii rus i. Deci, nu exista  
impedimente din partea noastra  î n privint a dia-
logului s i cred ca  dialogul este important, ca   nu 
este o concesie. Trebuie sa  te faci foarte bine 
î nt eles î n privint a a ceea ce vrei, s i as  ment ine 
sanct iunile esent iale. Şa  facem o comparat ie cu 
China. Dupa  protestele din Piat a Tienanmen, 
Şatele Unite au impus Chinei un embargo î n priv-
int a armelor s i a impus europenilor sa  ment ina  
acel embargo pa na  î n prezent. ”Cazierul” pertur-
bator al Chinei î n ultimii 10 ani este foarte limi-

tat.  A construit o insula î n Marea Chinei de Şud, 
a impus o zona  de identificare aeriana  consider-
ata  ca  deranjeaza  î n diverse puncte libertatea de 
mis care a unor nave militare stra ine, a existat o 
disputa  cu Japonia î n lega tura  cu Marea Chinei 
de Est s i î n privint a Şankaku Taiwan î n Marea 
Chinei de Şud. Cu toate acestea, diagrama este 
foarte limitata . Şpre deosebire de aceasta, dia-
grama Rusiei este mult mai ampla , a divizat doi 
dintre vecinii sa i, Ukraina s i Georgia, este an-
gajata  î n amenint a ri nucleare de genul celora pe 
care nu le-am auzit nici din partea lui Hrus ciov, 
vedem amestecul î n alegerile din Occident s i, 
daca  guvernul britanic a sesizat corect, a atentat 
la viat a unor ceta t eni stra ini pe teritoriul nostru. 
I n aceasta  privint a , Rusia a demonstrat o mai 
mare inclinat ie spre a provoca tulbura ri s i, de 
aici, justificarea de a ment ine sanct iunile î n sec-
torul financiar rus, unul dintre put inele sectoare 
de sust inere a economiei s i nu numai î n domeni-
ul tehnologiei Julius,   care sunt de fapt ma suri 
prudente ale statelor europene de a fra na capac-
itatea Rusiei î n aceasta  privint a . I n acest moment 
este î nsa  dificil pentru ca  esent a sanct iunilor am-
plifica  sentimental Moscovei ca  statele Occi-
dentale va neaza  Rusia. I n acelas i timp, daca  
sanct iunile sunt sla bite fa ra  niciu semn ca  ele-
mentele de care sunt legate, respectiv Acordul 
Minsk s i de progrese î n privint a Ucrainei, nu s-
au realizat acest lucru ar fi interpretat de Mosco-
va nu ca un act de buna voint a  sau ca un act de 
resetare a relat iilor, ci ca un semn de sla biciune 
al Europei care ar invita-o la acelas i gen de com-
portament pe care europenii î l resping.  

Întrebare: Mai pot fi salvate Proiectul European 
şi alianţa cu Statele Unite de propaganda media-
tică anti-occidentală a Rusiei?  

Răspuns: Cred că poate fi salvat, prin accea că 
UE pare rezonabila  prin modul î n care Brexit a 
fort at-o sa -s i strî nga  mult ra ndurile, inclusiv î n 
privint a aliant ei euro-americane s i, ca nd spun 
asta, î ncrederea mea merge dincolo de Casa 
Alba . Congresul ŞUA, care trebuie sa  ment ionez 
ca  este o institut ie foarte rusofoba ,  sust ine î nca  
î n fort a  NATO, are o pozit ie foarte ferma  î n priv-
int a amenint a rilor Rusiei la adresa securita t ii 
nat ionale a ŞUA, î n privint a contesta rii de ca tre 
Rusia a superiorita t ii ŞUA s i a amestecului Rusiei 

http://www.contributors.ro/global-europa/mai-pot-fi-salvate-proiectul-european-si-alianta-cu-statele-unite-de-poluarea-mediatica-antioccidentala-a-rusiei/
http://www.contributors.ro/global-europa/mai-pot-fi-salvate-proiectul-european-si-alianta-cu-statele-unite-de-poluarea-mediatica-antioccidentala-a-rusiei/
http://www.contributors.ro/global-europa/mai-pot-fi-salvate-proiectul-european-si-alianta-cu-statele-unite-de-poluarea-mediatica-antioccidentala-a-rusiei/
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î n alegeri, deci daca  privim dincolo de aceasta  
Casa  Alba , nu sesiza m prea mult apetit pentru 
diminuarea NATO s i, ava nd î n vedere calitatea 
institut ionala  din jurul NATO, faptul ca  struc-
turile acesteia au fost construite î n timp, ca  are o 
î ntreaga  structura  de adoptare a deciziilor, ar fi 
de fapt foarte dificil pentru o singura  admin-
istrat ie sa  o demoleze. Preocuparea mea nu este 
ata t ca  Rusia i-ar putea diviza pe europeni s i 
americani, ci a perioadei de timp î n care s-ar 
putea coagula diferent e de opinie î n privint a 
Chinei. Pentru Ştatele Unite, China pare singurul 
egal credibil s i competitor al sa u. China a preci-
zat foarte clar ce vrea, chiar daca  este nevoie de 
30 pa na  la 40 de ani, anume sa  î ndepa rteze ŞUA 
din Pacificul de vest. Pentru europeni, asta nu 
constituie niciun fel de problema . Pentru euro-
peni, problema adeva rata  
este Rusia. Cred ca  ar fi 
foarte interesant sa  privim 
peste 30 de ani, daca  am 
putea privi as a de departe, 
daca  î n interiorul ŞUA oa-
menii vor î ncepe sa  se 
î ntrebe daca  este prudent 
sa  accepte ca  China este 
marea provocare sau 
relat iile ostile cu Rusia. I n 
mod ironic, pentru euro-
peni Rusia este problema 
imediata  pe termen scurt 
pe care pa na  la urma  nu o 
pot ignora, chiar daca  vor 
acest lucru. Exista  un nu-
cleu de strategi americani 
care sust in ca  exact as a 
cum a procedat  Nixon ca nd 
a vizitat China s i l-a luat 
ala turi de el pe Mao pentru 
a î ndigui s i, î n ultima  in-
stant a , a î nvinge Uniunea 
Şovietica , as a sa  se pro-
cedeze s i acum. Deci, 
mis carea strategica  inteli-
genta  este un acord cu Ru-
sia care sa  permita  ŞUA sa  
izoleze China s i sa  se con-
centreze pe modul î n care 
sa  fie abordata  China. Per-

sonal, nu va d cum europenii ar putea î mpa rta s i 
aceasta  abordare deoarece pentru europeni Chi-
na este o fort a  mai benigna  deca t Rusia s i aceas-
ta este preocuparea mea î n lega tura  cu aliant a 
transatlantica . I nsa  interesele, percept iile s i pri-
orita t ile se vor schimba cu certitudine. 

Întrebare: O nouă întâlnire la nivel înalt SUA – 
Rusia va avea loc la 16 iulie la Helsinki. Cum apre-
ciaţi că se va derula acest summit şi, mai ales, 
consecinţele lui asupra viitoarelor evoluţii a 
relaţiilor dintre cele două ţări şi posibila influenţă 
asupra situaţiei geopolitice mondiale în diferite 
regiuni de interes major: Europa, Orientul 
Mijlociu (Siria), Asia. Cum credeţi că vor evolua 
relaţiile dintre Donald Trump şi Vladimir Putin în 
următorii ani? 
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Răspuns: Cred că este foarte 
greu de prognozat. Mai ales ca ur-
mare a faptului ca  summitul va ur-
ma reuniunii NATO s i ar putea in-
versa î ntr-un fel ceea ce s-a spus 
despre reuniunea la nivel a NATO. 
Cred ca  nu mai este us or pentru ei 
ca  convina  ceva î n lega tura  cu 
problema siriana  î n acest moment. 
Ar fi fost mult mai us or ca nd IŞIŞ 
era o fort a  ampla , viabila  s i imedi-
ata , dar  acum IŞIŞ nu mai este un 
actor de luat î n seama . Daca  ne-am 
î ntoarce cu doi ani î n urma , crede-
am atunci ca  o î nt elegere ŞUA – Ru-
sia ar fi privit î n principal Şiria 
ca nd, î n opinia mea, Trump ar fi 
putut ceda î n privint a Ucrainei 
pentru ca  nu merita efortul. A fost 

î nsa  î ntotdeauna o problema  cu 
acordul nuclear cu Iranul, a fost 
î ntotdeauna o problema  cu 
Coreea de Nord, unde Trump se 
situeaza  pe pozit ii complet 
opuse celor ale lui Putin, as a ca  
am considerat ca  cei doi ar 
putea ca dea de acord asupra 
ca torva aspecte, dupa  care s-ar 
bloca pe chestiuni  asupra ca ro-
ra nu pot fi de acord, unde 
pozit iile lor sunt complet opuse. 
Ş i, de fapt, am trecut peste 
primele doua  aspecte care se 
duc direct la problemele asupra 
ca rora pur s i simplu nu pot 
ca dea de accord. Deci, nu va d ca 
ceva de substant a  sa  aiba  loc. 
Daca  va  uitat i la echipa 
pres edintelui pe probleme de 

securitate nat ionala , Bolton, Pompeo, purta torul 
de cuva nt, specialis tii pe problemele din relat iile 
cu Rusia, cred ca  pentru Putin ar fi bine sa  
pa streze deschisa  opt iunea dialogului  pentru ca  
el are tendint a sa  ne surprinda , sunt momente 
ca nd este foarte clar, dupa  care trece la act iuni 
foarte ferme s i, ca nd este î n mijlocul unei dis-
pute, va adopta o act iune moderata . Ar dori ca 
sanct iunile sa  fie reduse pentru ca  eliminarea lor 
este imposibila . Trebuie sa  vada  ce poate nego-
cia cu Trump acum. Nu s tiu, dar cred ca  este î ntr-
adeva r dificil sa  fim martorii unui progres î n 
chestiunea Ucrainei pentru ca  rus ii ar trebui sa  
cedeze ata t de mult s i, din aceasta  cauza , ei con-
sidera  ca  ceea ce trebuie sa  faca  este sa  as tepte.  
Nimic pe chestiunea Şiriei care este, la ra ndul ei, 
dificila .  Ce vor face? Vor sublinia ca  terorismul 
este o problema  s i vor ca dea de acord ca  este 
minunat ca  Ştatele Unite s i Coreea de Nord di-
alogheaza . Şublinierea acestui din urma  aspect 
ar fi o mis care inteligenta  pentru a flata egoul lui 
Trump, dupa  care sa  vezi ce pot i obt ine de la el 
dar care va fi acesta este dificil pentru mine sa  
ghicesc.   

Pentru conformitate, interviu realizat de Corneliu 
Pivariu, Londra, 10 iulie 2018. 
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 Andrei SOLDATOV 

 I n luna aprilie au 
avut loc o serie de proteste î n regiunea Mos-
covei. Nu au fost nici proteste politice deschise – 
ceta ţenii protestau î mpotriva unor gropi de 
gunoi toxice din cartierele î n care locuiau, şi nici 
unele cu o participare ridicata , fiind prezenţi 
doar ca teva mii de oameni î ntr-o regiune de pes-
te şapte milioane de oameni. La momentul cel 
mai intens, oamenii au ieşit pe stra zi î n noua  
oraşe din regiunea menţionata .  

  Cu toate acestea, protestele pa reau a fi 
coordonate destul de bine şi î n unele oraşe, au-
torita ţile locale i-au sprijinit pe ceta ţeni şi le-au 
acordat autorizaţia de a protesta. Chiar şi oficial-
ilor le-a fost greu sa  ignore mirosurile 
î ngrozitoare care emanau din gropile de gunoi, 
sau furioasele mame sau taţi care î şi otra veau 
copiii. Unul dintre aceste oraşe a fost Şerpukhov, 
aflat la aproximativ 60 de kilometri sud de Mos-
cova.  

 La o sa pta ma na  de la î nceperea pro-
testelor, un oficial din districtul Şerpukhov pe 
nume Alexandr Şhestun a fost invitat la Kremlin. 
Acolo s-a î nta lnit cu Ivan Tkachev, un general 
din cadrul Şerviciului Federal de Şecuritate 
(FŞB), puternicul seviciu de informaţii al Rusiei 
şi continuator al poliţiei secrete din era soviet-
ica . Fiind precaut î n lega tura  cu aceasta  î nta lnire, 
Şhestun a î nregistrat conversaţia pe care a avut-
o cu oficialul FŞB, iar ulterior a î nca rcat-o pe 
canalul YouTube.  

 I n î nregistrare, Tkachev î l ameninţa  pe 
Şhestun. Acesta spune: ”Vei fi ars daca  nu de-
misionezi”. Şi a continuat: ”Vei ajunge î n 
î nchisoare. Ca mulţi alţii î naintea ta, tu nu 
î nţelegi, este o mare operatiune [de purificare]”. 
Ma rturisind ca  el primeşte ordine de la Kremlin, 
Tkachev enumera  ca teva nume de oficiali care 
au fost deja trimişi la î nchisoare, lista  care in-

clude şi un general de la ministerul de interne şi 
doi guvernatori. Tkachev sugereaza  ca  Andrey 
Vorobyov, guvernator al regiunii Moscovei şi 
fost preşedinte al partidului de guverna ma nt Ru-
sia Unita , ar putea fi urma toarea persoana  
vizata .  

   Şta ngacea î ncercare a FŞB-ului de a-l re-
duce la ta cere pe Şhestun nu a fost un incident 
izolat. Pe un fond de intimidare şi represiune se-
lectiva  – dictate de ca tre Kremlin şi desfa şurate 
de ca tre FŞB – acest episod a fost un exemplu 
gra itor al noului model de guvernare dezvoltat 
de ca tre Preşedintele rus Vladimir Putin î n ulti-
mii trei ani şi al rolului pe care î l au serviciile de 
informaţii î n cadrul acestui program.  

 NOUA NOBILIME  

 I nca  de la preluarea puterii de ca tre Putin 
î n anul 2000 şi pa na  foarte recent, FŞB-ul s-a 
bucurat de reputaţia de „nobilime noua ”, dupa  
cum spunea fostul director al agenţiei Nikolai 
Patrushev. Agenţia s-a bucurat de fonduri gener-
oase, s-a trecut peste orice neglijenţa  şi era 
libera  sa  acţioneze î mpotriva orica rui duşman 
real sau perceput al Kremlinului. Ea a furnizat, 
de asemenea, şi resurse umane importante – 
generali şi colonei – pentru a ocupa funcţii im-
portante î n cadrul corporaţiilor de stat. FŞB a 
devenit, pentru o perioada  de timp, adeva rata 
elita  a statului – dupa  cum spunea Irina Borogan 
î n anul 2010.  

 I n primii ani la conducerea statului, Putin – 
el î nsuşi un fost ofiţer KGB, a î ncercat sa  in-
verseze descentralizarea serviciilor de in-
formaţii ale Rusiei produsa  dupa  anii 1990 – o 
misiune care a î nsemnat concentrarea puterii 
FŞB şi acordarea de beneficii personalului FŞB, 
sub forma  de avere şi influenţa  politica . Putin 
spera ca  î n acest fel, serviciile de informaţii se 
vor transforma î ntr-o noua  clasa  – una loiala  
Kremlinului, miza fiind stabilitatea regimului şi 
abilitatea de a acţiona pentru a controla am-
biţioşii şi puternicii oligarhi ai Rusiei.  

https://www.foreignaffairs.com/authors/andrei-soldatov
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 Tentaţia puterii a fost mult prea puter-
nică pentru ca mulţi dintre noii şi puternicii 
nobili ai Rusiei să-i reziste.    

 Cu toate acestea, timp de mai mulţi ani, 
pentru un numa r mare dintre aceşti nobili puter-
nici, tentaţia puterii şi lipsa exercita rii controlu-
lui asupra lor au fost mult prea puternice pentru 
a le rezista. La mijlocul anilor 2000, serviciile 
secrete ale lui Putin – inclusiv FŞB, Şerviciul Fed-
eral de Control al Drogurilor (FŞKN) şi Şerviciul 
Prezidenţial de Şecuritate – au intrat î n conflict 
unul cu altul, lupta ndu-se, spiona ndu-se şi tri-
miţa nd î n î nchisoare agenţi din serviciile opuse, 
î ntr-o teribila  competiţie pentru recompense. 
Mulţi dintre aceşti indivizi au devenit mercenari 
ai oligarhilor pe care trebuiau sa  î i suprave-
gheze. I n anul 2007, Viktor Cherkesov, director 
al FŞKN şi prieten apropiat al lui Putin, se 
pla ngea ca  „ra zboinicii” serviciilor de informaţii 
au devenit „comercianţi” dupa  ce adjunctul 
acestuia, Generalul Alexander Bulbov a fost 
î nchis de ca tre FŞB pentru ca  efectuase inter-
cepta ri ilegale. Cherkesov a fost concediat dupa  
ce a fa cut aceste afirmaţii î n mod public.  

  I ncrederea lui Putin î n FŞB s-a dovedit a fi 
eronata . Agenţia nu a estimat marile proteste 
care au avut loc î n Moscova î n anul 2011 şi odata  
î ncepute protestele, a fost dificil de reacţionat î n 
faţa protestatrilor care utilizau reţelele sociale 
pentru a se mobiliza şi organiza. Atunci ca nd FŞB
-ul a trimis o solicitare ca tre cea mai populara  
reţea sociala  din Rusia – Vkontakte - pentru a 
dezactiva paginile utilizate de ca tre protestatari, 
a trimis aceasta  cerere prin intermediul faxului. 
I n etapele iniţiale ale crizei din Ucraina, î n anii 
2013-2014, Moscova a trimis o echipa  FŞB 
pentru a-l sprijini pe prietenul sa u Preşedintele 
Viktor Ianukovici. Kremlinul considera  ca  
Ucraina este cel mai important stat dintre fostele 
republici sovietice, iar menţinerea sa î n sfera de 
influenţa  a Rusiei era de importanţa  extrema . 
Dar, agenţii FŞB nu doar ca  nu au reuşit sa  î l 
ajute pe Ianukovici sa  ra ma na  la conducerea 
statului, ci au şi eşuat sa  î i supravegheze com-
portamentul, fiind luaţi prin surprindere ca nd 
acesta a fugit din capitala  î n luna februarie 2014. 

   

DIŞCIPLINA MUNCII  

 I n urma acestor eşecuri ra suna toare, î n 
2015 Putin a î nceput sa  modifice lucrurile. A 
sca pat de vechii prieteni care susţineau şi bene-
ficiau de pe urma rolului extins al serviciilor se-
crete. I n luna august a anului 2015, Putin l-a 
î ndepa rtat şi pe fostul sa u aliat Vladimir Yaku-
nin, un fost ofiţer KGB, de la conducerea 
monopolului companiei feroviare de stat. Apoi, 
î n anul 2016, s-a ocupat de cei doi Ivanovi, con-
cediindu-l pe Viktor şi desfiinţa nd agenţia 
acestuia FŞKN î n luna mai, şi retrograda ndu-l pe 
Şerghei, şeful sa u de cabinet, î n luna august. Tot 
î n aceasta  perioada , Putin a î ncetat a mai utiliza 
FŞB-ul ca şi baza  de recrutare pentru funcţiile 
importante din guvern şi economie.  

 Obiectivul acestor schimba ri nu a fost acela 
de a reduce importanţa serviciilor de informaţii, 
ci de a le reduce autonomia. Putin renunţa la 
identificarea unui sistem de guvernare post-
sovietica  stabila  î n care noua nobilime urma sa  
aiba  un rol important. I n schimb, Putin ara ta î n 
mod clar ca  el avea nevoie pur şi simplu de un 
instrument care sa  î i protejeze regimul.  

  Noul model este unul cunoscut din fosta 
Uniune Şovietica , ca nd Biroul Politic dicta lucru-
rile şi ţinea serviciile de informaţii din scurt, 
acorda ndu-le o libertate minima  pentru acţiune 
independenta . KGB-ul, î n schimb, a pa strat 
elitele î n afara  (şi a intimidat populaţia) prin in-
termediul represiunii selective – o stratgie pe 
care Yuri Andropov, Liderul cel mai apreciat de 
ca tre Putin, a numit-o „î mbuna ta ţirea disciplinei 
muncii”. Şi î mbuna ta ţirea disciplinei este exact 
ce a î nceput sa  faca  Putin. Guvernatori şi oficiali 
au ajuns la î nchisoare pentru corupţie; regizori 
de film, oameni de ştiinţa  şi oameni obişnuiţi au 
fost trimişi la î nchisoare fiind acuzaţi ca  au 
ajutat Ucraina. FŞB-ul a avut un rol important î n 
aceste reprima ri, dar niciodata  din propria in-
iţiativa . Putin, care conduce prin Administraţia 
Prezidenţiala , este cel care ia deciziile, ţina nd 
locul Biroului Politic.  

 O secvenţa  importanta  din acest nou model 
este sa  ţina  pe toata  lumea la distanţa , inclusiv 
agenţiile de aplicare a legii şi serviciile secrete. 
Anul trecut, FŞB-ul a trecut prin reduceri de per-
sonal î n cadrul directoratului sa u de la Moscova, 
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iar echipa sa cibernetica , Centrul de Şecuritate a 
Informaţiilor, a ra mas fa ra  director deoarece cel 
care ocupa acest post, Andrei Gerasimov, a fost 
obligat sa  se pensioneze. Doi şefi adjuncţi au fost 
trimişi î n judecata  - Şergei Mikhailov a ajuns la 
î nchisoare, iar Dmitry Pravikov s-a judecat anul 
trecut cu General Maiorul Vladimir Podolsky, 
fost comandant al legendarelor unita ţi speciale 
ale FŞB, Vympel, fiind acuzat de frauda  şi ulteri-
or condamnat la patru ani de î nchisoare.  

 Unii au î nţeles destul de repede ca  statul 
revine la modelul sovietic. I n cadrul unui in-
terviu acordat î n luna decembrie 2017, cu ocazia 
celei de-a 100-a aniversa ri de la î nfiinţarea Che-
ka, faimosul predecesor al KGB-ului, Directorul 
FŞB Alexader Bortnikov a fa cut ca teva referiri 
calde la adresa lui Lavrenty Beria, principalul 
ca la u al lui Ştalin, şi a la udat Marile Epura ri ale 
lui Ştalin. Alţii au preferat sa  pa streze un profil 
mai mic. Agenţia de informaţii militare a Rusiei, 
GRU, î şi reduce prezenţa publica , iar noua 
formata  Garda  Naţionala  a abandonat ambiţia de 
a obţine puteri de supraveghere.  

  

ACTIVITATE NECLARA  

 Noul model al lui Putin sugereaza  ca  nu 
prea exista  loc de rivalitate şi conflict î ntre 
agenţii. Toţi birocraţii Rusiei, de la miniştri la 
generali ai FŞB şi la agenţi regionali, se afla  acum 
î n faţa unui viitor incert. Aceasta  evoluţie ar 

trebui sa  menţina  elitele statului sub control, din 
moment ce toata  lumea se teme sa  nu cumva sa  
faca  un pas neautorizat. Pentru a ajunge la acest 
nivel de securitate, Putin este chiar prega tit sa  
sacrifice capacitatea de a face planuri pe termen 
lung – nimeni nu doreşte ca viitorul sa  fie planifi-
cat de ca tre birocraţi sau chiar spioni tema tori.  

 Cu toate acestea, noul model prezinta  şi o 
alta  eroare fatala . Putin a privit modelul sovietic 
din poziţia de agent KGB cu grad mic î ntr-un de-
partament regional din Leningrad şi apoi din 
Germania de Est. A fost mult prea departe de 
centrul de putere de la Moscova pentru a vedea 
eşecurile acestui sistem, care nu a putut nici sa  
prevada  şi nici sa  previna  pra buşirea Uniunii Şo-
vietice.  

   Principala problema  a vechiului model 
sovietic a fost ca  serviciile de informaţii, inclusiv 
KGB-ul, au î ncetat î n cele din urma  sa  mai fur-
nizeze informaţii critice liderilor din teama de a 
nu comunica şefilor lor aspecte pe care aceştia 
nu doreau sa  le auda . Aceasta este, î n mod ironic, 
o problema  pe care Putin nu o î nţelege. Putin a 
asistat deja la eşecul serviciilor sale secrete î n 
momente de criza  , aşa cum s-a î nta mplat î n ca-
zul protestelor de la Moscova. Dar prin aceasta  
metoda  de a repara lucrurile, Putin se va afla î n 
faţa unor consecinţe mult mai grave.  

Publicat iniţial în „Foreign Affairs”, 31 mai 2018 
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  Adriean PÂRLOG 

"Un mare conducător care are o armată are o 
mână, dar cel ce are o forță navală are două!"  

Petru cel Mare 

 

O întrebare: De ce este importantă Crimeea pen-
tru Rusia?  

Printre altele, deoarece minimizează limitările 
geografico-climatologice navale şi pentru că asi-
gură operativitatea permanentă a  unor porturi  
ruse, deci implicit şi a Flotei Mării Negre. Peninsu-
la Crimeea este importantă şi pentru că este pla-
sată într-o zonă de intersecţie a unor fluxuri co-
merciale şi a unor opţiuni politico-militare anta-
gonice. Utilizarea de către F. Rusă a bazelor nava-
le din Crimeea mai permite şi monitorizarea pre-
zenţei militare a SUA şi a NATO în Marea Neagră, 
precum şi a Turciei, Ucrainei, Moldovei, Caucazu-
lui, a tranzitului prin strâmtorile turce, înspre şi 
dinspre Marea Mediterană, a Gurilor Dunării şi a 
culoarului de transport fluvial Constanţa - Viena – 
Roterdam. Nu în ultimul rând, controlând această 
peninsulă, Moscova poate avea o poziţionare stra-
tegică avantajoasă pentru proiecţia forţelor ar-
mate ruse în Estul bazinului Mării Meditera-
ne. În acelaşi timp poate  contribui şi la flui-
dizarea eforturilor de prospectare, exploa-
tare si transport  a  resurselor de hidrocar-
buri identificate în zonă.                                              

Dupa  anexarea Crimeei, î n prima vara anu-
lui 2014, mult i analis ti ai domeniului rela-
t iilor internat ionale s i-au manifestat scep-
ticismul î n lega tura  cu potent ialul real al 
Moscovei de a “absorbi” situat ia complexa  
ce o aduce cu sine noua entitate teritoriala , 
cu o populat ie de aproximativ 2 milioane 
locuitori s i cu o suprafat a  de peste 26.000 
kmp. 

Imediat dupa  referendumul din martie 
2014, ministrul rus al dezvolta rii economi-

ce, Alexei Uliukaiev, a declarat ca  Moscova va 
aloca anual dezvolta rii Crimeei aproximativ 4,5 
miliarde dolari. Cea mai mare parte a fondurilor 
urmau a fi redirect ionate din anularea proiecte-
lor de dezvoltare a portului Taman, din regiunea 
Krasnodar, care ca pa ta o relevant a  minora , com-
parativ cu ceea ce ar urma sa  reprezinte Şevasto-
polul. Kremlinul dorea sa  evident ieze lipsa de 
preocupare a Ucrainei pentru modernizarea in-
frastructurii peninsulei. De fapt, problematica 
complexa  a Crimeei s i cea a sanct iunilor Occi-
dentului î mpotriva Federat iei Ruse, post anexa-
re, au reprezentat principalele coordonate ale 
propagandei interne s i externe a Moscovei pen-
tru sust inerea realegerii lui Vladimir Putin î n 
funct ia de pres edinte. Totus i, subiectul reunifica -
rii, în ciuda mobilizării şi a determinării conduce-
rii politice ruse, creeaza  probleme serioase eco-
nomiei federale fiind folosite, uneori, ca justifi-
caare pentru unele sincope investit ionale ale Ru-
siei. 

Principalele proiecte ruse, anunt ate a fi realiza-
te î n domeniul infrastructurii peninsulei, pentru 
ridicarea nivelului economico-social s i a relevan-
t ei strategice a acesteia, se rega sesc î n Progra-
mul Federal de Dezvoltare Economico-Socială a 

Marea Neagră – porturi la ape care nu îngheaţă  
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Crimeei şi Sevastopolului – 2020, şi sunt legate de 
construct ia a doua  centrale termoelectrice, î n 
Şevastopol s i Şimferopol, a unui nou aeroport 
internat ional î n capitala Şimferopol, a autostra zii 
“Tavrida“, care urmeaza  sa  lege marile oras e ale 
Crimeei - Şevastopol, Şimferopol, Kerci, de podul 
peste Ştra mtoarea Kerci. Aceasta separa  Marea 
Neagra  de Marea de Azov, iar podul - ce repre-
zinta  o dorint a  de peste o suta  de ani a Rusiei -, 
leaga  Federat ia Rusa  de peninsula anexata . Aces-
tora li se adauga , conform unor proiecte anunt a-
te de Moscova, s i investit ii î n domeniul alimen-
tar s i î n cel al asigura rii cu apa , resursa  puternic 
deficitara  î n Crimeea, dar s i proiecte î n domeniul 
mineralelor strategice - î n special titan. 

Şe estimeaza  ca  toate proiectele majore de in-
vestit ii din Crimeea vor avea impact important 
î n domeniile politic, economico-social s i mai 
ales, î n cel militar, la care se adauga  s i o dimensi-
une propagandistica  ce prefigureaza  noul statut 
de care se va bucura peninsula. 

Centrala electrica  de la Şevastopol, care va fi 
racordata  la sistemul energetic, probabil,  î n iu-
nie 2018, va dispune de o putere instalata  de 
470 MW s i va asigura nu numai cerint ele domes-
tice ale populat iei, ci s i porturile civil s i militar 
ale oras ului, contribuind astfel la eliminarea ten-
siunilor sociale dintre civili s i militari, care dese-
ori, s i unii s i alt ii, au trebuit sa  accepte repartit ii 
energetice sub nivelul necesita t ilor lor cotidiene. 
A doua centrala  electrica , cea de la Şimferopol, 
de aceeas i capacitate, va intra î n funct iune mai 
ta rziu. Ambele centrale beneficiaza  de ca te doua  
turbine furnizate de concernul ger-
man Şiemens. Init ial, cele patru agre-
gate erau destinate unei alte centrale 
electrice din zona Taman, din regiu-
nea Krasnodar, dar au fost relocate 
î n Crimeea s i au generat un puternic 
scandal internat ional, urmare a fap-
tului ca  s-a considerat ca , î n acest fel, 
se î ncalca , pe de o parte, sanct iunile 
internat ionale impuse Rusiei, iar pe 
de alta  parte, drepturile suverane ale 
Ucrainei, care este obligata  sa  accep-
te investit ii pe propriul teritoriu, fa ra  
acceptul sa u. Construct ia celor doua  
obiective energetice, al ca ror cost 

cumulat se ridica  la 1,2 miliarde dolari, s-a dorit 
sa  fie replica actuala  a Moscovei, dupa  ce Penin-
sula Crimeea a cunoscut serioase probleme de 
asigurare cu electricitate, mai ales dupa  inde-
pendent a Ucrainei, care nu a putut sa  ga seasca  
solut ii dupa  abandonarea, î n 1989, a construct iei 
centralei nucleare de la Ş olkine, oras  situat î n 
apropiere de Kerci.  

I n perioada imediat urma toare, Crimeea ur-
meaza  sa  primeasca  anual, aproximativ 4 miliar-
de mc. gaze naturale din zona Kuban. Costul sis-
temului de conducte este estimat la peste 340 
milioane dolari. Construct ia celor doua  centrale 
electrice s i a conductei Kuban - Crimeea va fi 
realizata  de firme det inute de apropiat i ai pres e-
dintelui Putin, Şerghei Chemezov, respective, 
Arckadii Rotenberg.    

Totus i problemele vor continua, cel put in o pe-
rioada  de timp, ata t î n domeniul furniza rii de 
energie electrica , ca t s i î n cel al asigura rii cu apa  
menajera  s i industriala . Desalinizarea apei de 
mare este scumpa  s i se cauta  solut ii care includ 
chiar posibilitatea reconecta rii la sursele tradit i-
onale ucrainiene.  

Autostrada Tavrida, care, probabil, va deveni 
operat ionala  la sfa rs itul anului 2018, are o lungi-
me de aproximativ 280 km s i o valoare estimata  
de 2,2 miliarde dolari, dar s i o important a  milita-
ra  strategica , urma nd a lega terestru Rusia de 
peninsula . 

Aeroportul Internat ional Şimferopol, proiectat 
de o firma  sud-coreeana , Şamoo Architects & En-

Traiectul autostrăzii Tavrida  



 

30 

www.ingepo.ro                                                                                          Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri 20 Iulie 2018 

gineers, a fost construit î n aproape 2 ani. Aero-
portul a costat peste 520 milioane dolari s i poate 
asigura tranzitul a 10 milioane pasageri anual. 
La aceasta  data , este considerat unul dintre cele 
mai moderne din lume, iar propagandis tii rus i î l 
considera  un adeva rat aeroport cosmic ce poate 

asigura zboruri spre Venus si Marte, dar până 
atunci, î n aceasta  vara  va lega Şimferopolul de 
41 de aeroporturi interne s i externe. Aeroportul 
dispune de o pista  de 3701 m s i permite opera-
rea aeronavelor mari. 

Podul Crimeea (mai este cunoscut s i sub denu-
mirile de Podul Kerci sau Podul lui Putin) este 
cel mai lung pod din Europa, depa s ind celebrul 
pod Vasco da Gama – Portugalia - cu 2 km. Pro-
iectul a reprezentat un argument eficient al pro-
pagandei ruse de a prezenta hota ra rea Moscovei 
de a transforma î ntr-un succes preluarea contro-

lului politico-administrativ a Crimeei.  

Podul, cu doua  benzi pe sens s i cale ferata  du-
bla , are o lungime de aproximativ 19 km s i  o ca-
pacitate proiectata  de 40.000 automobile s i 65 
perechi de trenuri pe zi. I n luna mai a.c.,  a fost 
inaugurat tehnic (numai partea auto), î n prezen-

t a lui Vladimir Putin, care a condus personal un 
autocamion de mare tonaj, aflat î ntr-o coloana  
de mas ini, care a testat  rezistent a mecanica  a 
noului obiectiv. Calea ferata  va deveni part ial 
operat ionala  î n 2019, iar î n 2020 sunt as teptate 
primele trenuri care vor lega  Şimferopolul de 
Krasnodar. 

Noul pod, din punct de vedere istoric, reprezin-
ta  finalizarea unei adeva rate obsesii ruse, ce a 
î nceput î n anul 1870, imediat dupa  darea î n 
funct iune a primei linii de telegraf care lega An-
glia de India. Liderii imperiali ai acelor vremuri 
au fa cut publica  intent ia lor de a lega Londra de 
Calcutta s i cu o linie de cale ferata . Una dintre 
cele mai mari provoca ri ale proiectului de atunci 
a fost reprezentata  tocmai de traversarea Şta m-
torii Kerci. Dificultatea sporita  a acesteia a con-
dus la abandonarea ideii. O a doua î ncercare a 
fost init iata  de T arul Nicolae al II-lea, î n 1903, 
care a renunt at la demers din rat iuni financiare, 
generate de prega tirile pentru ra zboiul ruso - 
japonez. I n anul 1943, Hitler a ordonat realiza-
rea unui pod, cu o capacitate de tranzit de 1.000 
tone pe zi, care sa  conexeze Crimeea cu Caucazul 
de Nord, pentru nevoi operat ionale s i logistice 

Aeroportul Internaţional Simferopol 

Aeroportul Internațional Simferopol -  
vedere aeriană 

Strâmtoarea Kerci – schema simplificată 
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ale armatei germane. Podul, construit din lemn, 
a fost util mai ales, î n cazul retragerii Grupului 
de armate naziste din zona Cotul Donului s i, ulte-
rior, a fost dinamitat din rat iuni operative. Pen-
tru asigurarea mobilita t ii Armatei Ros ii î n regiu-
ne, podul a fost reparat de genis tii rus i pe o lun-
gime de peste 4 km, imediat dupa  eliberarea Cri-
meei, î n anul 1944. Podul militar astfel construit 
nu a putut î nsa  rezista iernii s i sloiurilor, care l-
au distrus. 

 I n perioada 1960 - 1990, liderii comunis ti de la 
Kremlin au ama nat, î n mod repetat, î nceperea 
construct iei, tot din motive financiare. I n 2010, 
liderii rus s i ucrainian, Dmitri Medvedev s i Vic-
tor Ianukovici, au semnat un acord bilateral refe-
ritor la construct ia podului, dar acest document 
a fost denunt at î n 2014, dupa  referendumul ce a 
condus la ruperea Crimeei.   

Imediat dupa  aprobarea de ca tre Parlamentul 
rus a anexa rii peninsulei, Vladimir Putin a cerut 
primului ministru, Dmitri Medvedev, sa  identifi-
ce resursele financiare necesare construct iei po-
dului. I ntr-un efort justificat de nevoia proiecta -
rii unei imagini de natura  propagandistica , pri-
mul ministru a anunt at imediat ca  guvernul a 
alocat echivalentul a 3,4 miliarde de dolari con-
struct iei podului, iar, î n ianuarie 2015, contrac-

tul de construire a podului a fost atribuit lui Ar-
kadii Rotenberg, prieten din copila rie al pres e-
dintelui Putin, cei doi fa ca nd parte din aceeas i 
echipa  de judo, la Leningrad. Costurile real esti-
mate ale podului sunt de fapt î n jurul a 5 miliar-
de dolari, fiind suspectate de ilegalita t i î n cheltu-
irea acestora. 

Şe as teapta  ca podul s i autostrada sa  contribuie 

la sca derea costurilor de transport ca tre s i din-
spre Crimeea, care acum sunt asigurate majori-
tar de linii de feribot, puternic dependente de 
starea vremii. I n aceasta  idee, guvernul de la 
Moscova apreciaza  cres teri semnificative ale nu-
ma rului de turis ti î n stat iunile din peninsula , ca-
re se estimeaza  a fi de aproximativ 6 milioane pe 
an, iar produsul intern brut al Crimeei î nregis-
treaza  cres teri nominale de aproximativ 10 %. 
Urmare a acestor investit ii valoarea proprieta t i-
lor î n peninsula , î n special î n jurul Yaltei, a cres-
cut semnificativ, mai ales urmare a reloca rii î n 
peninsula  a multor funct ionari publici s i a perso-
nalului militar. Kremlinul a anunt at ca  au fost 
alocate fonduri pentru programul de locuint e 
destinate funct ionarilor civili, de peste 380 mili-
oane dolari, respectiv peste 100 milioane dolari 
pentru militarii ce î ncadreaza  noile unita t i ope-
rative. Programul a î nceput î n 2017 s i este plani-
ficat a se finaliza î n 2020. 

Des i proiectele ruse î n infrastructura generala  a 
Peninsulei Crimeea sunt considerate ca fiind  
semnificative, cele mai relevante init iative î nre-
gistrate sunt cele din zona infrastructurii milita-
re, proiectata  sa  reprezinte un adeva rat cap de 
pod strategic, destinat controlului bazinului ex-
tins al Ma rii Negre. 

Mai î n gluma  sau mai î n serios, cunosca torii zo-
nei apreciaza  ca  se contureaza  schimbarea profi-
lului peninsulei din regiune predominant turisti-
ca , cu importante contribut ii la bugetul federal, 
î ntr-o mare baza  militara  operativa , preponde-
rent consumatoare de resurse. Fostul aeroport 
civil Belbek a fost deja transformat î n baza  mili-
tara  aeriana . La fel stau lucrurile s i cu aeroportu-

Podul Crimeea -  zona de traversare vapoare  Podul Crimeea, zona auto finalizată  şi zona CF -  
în construcţie 
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rile Novofiodorovska, respecti Djankoy.  

Daca , pa na  î n martie 2014, turis tii puteau vizita 
sistemul sovietic fortificat de apa rare a coastelor 
Crimeei pentru 50 dolari/persoana , î n prezent 
acest lucru nu mai este posibil pentru ca  armata 

rusa  a trecut la deconservarea acestuia cu scopul 
de a fi reoperat ionalizat.   

Celebrele obiective turistice Object 100 - Şimfe-
ropol  s i Balaklava – Şevastopol, din timpul ad-
ministrat iei ucrainiene, au devenit zone interzise 
s i protejate militar. 

I n noiembrie 2017, generalul Valerii Gera-
simov, s eful Ştatului Major General al Fort elor 

Armate ruse, aprecia ca  
prezent a militara  rusa  î n 
regiunile cu important a  
strategica  majora  pentru 
Federat ie a atins, cel put in, 
nivelurile din timpul URŞŞ.  

Printre acestea, ala turi de 
regiunea Kaliningrad, se 
rega ses te s i Crimeea, î n 
care Moscova a realizat o 
redislocare semnificativa  
de fort e s i mijloace, pe care 
le rega sim î n 18 baze mili-
tare, î n care opereaza  
aproximativ 33.000 de mi-
litari.  I n Crimeea, a fost 
operat ionalizat un sistem 
de interdict ie aeriana  de 
tip A2/AD (Anti-Access/
Area-Denial) similar cu ce-
ea ce deja a fost realizat î n 

Kaliningrad s i î n Şiria (zona Latakia – Alep). Şis-
temul A2/AD din Crimeea are ca element central 
doua  divizioane de rachete Ş-400 Triumph, dis-
locate î n zonele Feodosia s i Şimferopol, ca rora li 
se adauga  subunita t i de rachete s i artilerie antia-
eriana , dotate cu sisteme TOR M-2 s i Pantsir-Ş1.  

Tot î n peninsula  au fost modernizate s i operat i-
onalizate o baza  navala , un corp de armata , o di-
vizie mixta  de aviat ie s i apa rare antiaeriana .  

Flota Ma rii Negre, cu baza la Şevastopol, a cu-
noscut un proces accentuat de modernizare, dis-

Baze  militare  în  Crimeea 

Crimeea:  Object 100 – Simferopol / lansare rachetă 

Balaklava - Sevastopol -  
intrare în baza navală fortificată 
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puna nd î n prezent de 6 submarine, 2 fregate do-
tate cu rachete de croaziera  Kalibr s i 3 divizioa-
ne de rachete de tip Bal s i Bastion, destinate apa -
ra rii de coasta . 

Un alt sistem militar de mare complexitate pe 
care Federat ia Rusa  l-a redislocat î n peninsula , 
dupa  2014, este sistemul mobil Murmansk-BN, 
destinat î ndeplinirii de misiuni î n domeniul se-
curita t ii cibernetice. Acesta poate interzice co-
municat ii radio s i de alta  natura  pe o suprafat a  
de forma  circulara  cu raza de 3000 km, fiind efi-
cient s i î mpotriva sistemelor HFGCŞ - High Fre-
quency Global Communications   Şystems. Aces-
ta se adauga  unui sistem radar de alarmare tim-
purie Voronezh-ŞM, capabil sa  monitorizeze do-
ua  direct ii simultan (sudica  s i vestica ) s i unei 
antene radio tip „151 metri” dedicata  transmisii-
lor radio-TV î n î ntreaga peninsula , dar s i î n su-
dul Ucrainei. 

Tot î n Crimeea, sunt deplin operat ionale o divi-
zie mixta  de aviat ie, cu trei regimente s i doua  
regimente de aviat ie marina , toate cinci dispu-
na nd de cele mai performante avioane de lupta  
aflate î n dotarea Fort elor Aeriene Militare ale 
Federat iei Ruse. 

Apa rarea antiaeriana  a Crimeei este completata  
de divizioane de rachete s i artilerie antiaeriana  
dotate cu rachete Ş-300, Pantsir-Ş1, Buk, Tor-
M2. Des i, deocamdata , nu exista  evident e care sa  
le ateste prezent a, este posibila  s i dislocarea de 
rachete Iskander-M, care sa  fie incluse î ntr-un 
sistem A2/AD mai extins. 

Analiza nd ansamblul investit iilor ruse prezen-
tate mai sus s i potent ialul militar al Moscovei î n 
Crimeea se poate concluziona ca  Federat ia Rusa  
dispune de capacita t i integrate care pot dezvolta 
operat ii informat ionale, cibernetice, psihologice, 
propagandistice, de ra zboi electronic, precum s i 
operat ii militare clasice terestre, aeriene, antiae-
riene sau navale, care sa  confere substant a  capa-
bilita t ilor strategice evidente ale Peninsulei.  

 

Giles Merritt este Fondator 
şi Preşedinte al organizaţiei 

Prietenii Europei  

 La doar o luna  distanţa  
de summitul UE din aceasta  

vara , se pare ca  este momentul potrivit pentru a 
adresa î ntrebarea „care este obiectivul acestui 
summit?” La o prima  vedere, programul liderilor 
europeni ar sugera ca  aceasta este o î ntrebare 
stupida  deoarece acest program este dominat de 
nesfa rşitul nonsens al Brexitului, de blocajul din-
tre nord şi sud referitor la reforma zonei euro şi 
de modul î n care UE ar trebui sa  ra spunda  la ig-
norarea de ca tre Donald Trump a lega turilor 
care ne ţin lumea la un loc. 

 Nu acestea sunt problemele pe care ar 
trebui sa  le abordeze şefii de guverne; ele ar 
trebui discutate de ca tre miniştri de resort. 
Wolfgang Şchu ssel, care a fost Cancelarul Aus-
triei î ntre 2000 şi 2007 şi un consilier european 
ferm, explica , cu siguranţa  şi î n numele altor lid-
eri europeni, de ce este atenţia summiturilor UE 
ata t de eronata  uneori.  

 Acesta considera  ca  rolul redus al 
miniştrilor de externe î nseamna  ca  ei nu au 
reuşit sa  soluţioneze problemele pe care le tot 
duc mai departe. Şchu ssel mi-a spus î n urma  cu 
ca ţiva ani ca  î n acest mod se creeaza  „un forum 
de decidenţi î nta rziaţi”, exacerba nd prin aceasta  
exprimare î ncetineala şi ineficienţa UE. 

  Şummiturilor UE le lipseşte viziunea stra-
tegica  pe care trebuie sa  o ofere. Atenţia lor este 
centrata  pe ra spunsuri tactice şi nu pe marile 
provoca ri cu care se confrunta  Europa.  

 I mba tra nirea societa ţii europene şi ar-
guemntele pro şi contra politicii de imigrare a 
UE, care este menita  a compensa reducerea 
forţei de munca , ridica  î ntreba ri importante la 
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care doar liderii naţionali pot ra spunde, deşi ele 
sunt repartizate unor ministere mai mici.  

 Este posibil ca implicaţiile declinului de-
mografic al Europei sa  fie prea î ngrozitoare 
pentru a fi abordate de ca tre premierii reuniţi la 
Consiliul European. I n cazul î n care statele UE nu 
vor face planuri pentru viitor, efectele vor fi 
catastrofale. Iminenta lipsa  de forţa  de munca  şi 
inevitabila presiune a î mba tra nirii poluaţiei şi a 
sistemului de sa na tate vor spori nevoia Europei 
de forţa  de munca , î n contextul unor derapaje 
populiste care ameninţa  integritatea politica  a 
UE şi probabil chiar supravieţuirea sa.  

 Proiecţiile demografice alarmante nu sunt 
deloc noi. I mba tra nirea populaţiei şi nivelul 
sca zut al naşterilor – media UE este î n prezent 
de aproximativ 1,5 copii/cuplu – au dus la ne-
numa rate avertismente emise de ca tre Comisia 
Europeana  şi agenţii internaţionale precum FMI 
şi OCDE. Toate aceste avertismente au fost 
î nta mpinate cu „o linişte asurzitoare”, dupa  cum 
se afirma  î ntr-un raport recent intitulat 
„Şinucidere demografica ”, realizat de ca tre 
Fundaţia Robert Şchuman. Comisia de experţi 
menţionata  anterior, care î şi desfa şoara  activi-
tatea la Paris, avertizeaza  ca  î n anul 2050, forţa 
de munca  activa  a Europei din prezent – 250 
milioane de persoane – se va reduce cu 49 de 
milioane de oameni.  

 Nimeni nu poate spune daca  IA şi robotica 
vor compensa î ntr-un fel pentru reducerea forţei 
de munca .  

 Combinaţia de infertilitate şi longevitate 
este o bomba  cu ceas care va î ncepe sa  ex-
plodeze î n anul 2030. Pa na  la acel moment, pop-
ulaţia europeana  de peste 65 de ani va reprezen-
ta patru zecimi din populaţia totala , î n timp ce 
numa rul tinerilor care vor intra pe piaţa muncii 
va fi redus cu o treime. Perspectiva pensiilor va 
fi un coşmar deoarece pa na  la juma tatea secolu-
lui acesta, raportul dintre populaţia activa  pe 
piaţa muncii şi pensionari se va reduce de la 4:1 
la doar 2:1.   

 Aceste probleme se adauga  celor legate de 
repoziţionarea economiei politice a Europei. 
Nimeni nu poate spune acum daca  IA şi robotica 
vor compensa î ntr-un fel sau altul pentru reduc-

erea forţei de munca , dar este şi mai greu de 
preva zut cum vor compensa acestea pentru tax-
ele pierdute şi pentru reducerea semnificativa  a 
consumului.  

    Mai presus de toate se rega seşte prob-
lema migraţiei. Pa na  î n prezent, criza migraţiei 
din 2015/2016 a î mpa rţit statele UE î n doua  sau 
mai multe tabere. Şi aceasta  problema  se refera  
la doar un milion de refugiaţi sirieni sau de alta  
naţionalitate, deşi un raport î ntocmit cu aproape 
zece ani î n urma  de ca tre fostul lider al politicii 
externe europene Javier Şolana sugera ca vor fi 
necesare 100 de milioane de persoane pa na  la 
mijlocul secolului acesta pentru a repara defi-
citul demografic al Europei.  

  Acestea sunt marile probleme pe care ar 
trebui sa  le dezbata  Consiliul Europei. Şoluţiile 
nu sunt uşor de identificat, dar cel puţin atenţia 
unui summit al UE ar putea declanşa o dezbatere 
constructiva  pe care politicienii Europei se pare 
ca  au evitat-o.  

Dinu COSTESCU 

I ncheierea celor aproape cincizeci de ani de 
ra zboi rece care a succedat celei de-a doua mari 
s i fierbint i conflagrat ii moniale s i care a luat 
sfî rs it odata  cu dezmembrarea fostei Uniuni Şo-
vietice s i na ruirea sistemului ideologic marxist,  
din ada ncul apelor revenite la matca pa cii au î n-
ceput sa  se ridice la suprafat a   s i primele semne 
ale unor sedimente conflictuale î ntre cele doua  
maluri ale Atlanticului, respectiv î ntre fos tii 
aliat i american s i vest-european de pe fronturile 
ra zboiului î mpotriva nazismuui s i fascismului. 
Şemne care nu au î ncetat sa  capete claritate s i 
consistent a  s i care nu au cunoscut o scurta  peri-
oada  de acalmie deca t sub impulsul compasiunii 
s i solidatita t ii umane readuse la o viat a  efemera  
de brutalele atacuri teroriste de la 11 septem-
brie s i  pe care comunitatea internat ionala  le-a 
receptat nu doar ca pe o sfidare dramatica  la 
adresa Americii, ci s i ca pe o amenint are exis-
tent iala  la adresa civilizat iei s i a sistemului sa u 
de valori s i principii fundamentale. 
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I ntr-un context dominat, vremelnic, de supre-
mat ia monopolara  a Ştatelor Unite s i de ra scru-
cea î ntre acesta, pe de o parte, s i prefigurarea 
unei noi ordini multipolare a lumii, pe de alta  
parte s i î n condit iile î n care statele „ba tra nei Eu-
rope” se orientau tot mai evident, ca tre realiza-
rea uniunii continentale, la nivelul ga ndirii poli-
tice s i ideologice americane nu au î nta rziat sa  
apara  teorii s i curente filosofice s i politologice 
construite pe temelia aprehensiunii concurent ia-
le fat a  de o construct ie europeana  privita  ca un 
activ competitor care sa  puna  î n discut ie indivi-
dualizarea americana  drept singura  putere a lu-
mii de dupa  ra zboiuli rece sau, cel put in, un aspi-
rant nedorit la î mpa rt irea puterii pe noua harta  
a echilibrelor s i centrelor de putere s i influent a  
î n pragul s i î n perspectiva trecerii î n noul mile-
niu. Compasiunea s i afectivitatea produse de 
momentul 11 Şeptembrie s-au estompat progre-
siv, la sa nd locul aborda rilor concurent iale s i di-
vergente ale viitorului politic, securitar, strategic 
s i economic al lumii. Disensiunile europeano-
americane legate de intervent ia militara  ameri-
cana  î n Irak, î n prima vara anului 2003, au fost, î n 
esent a lor profunda , expresie ata t a  unei curse 
pentru ocuparea unui loc ca t mai avansat î n ie-
rarhia  puterii s i influent ei pe noul es ichier geos-
trategic s i geopolitic al lumii, ca t s i  a dezacordu-
lui, mai mult sau mai put in exprimat, al principa-
lelor puteri europene fat a  cu individualismul 
unilateralist al Americii s i cu maniera autoritara  
î n care Administrat ia de la Washington î nt elegea 
sa  ignore ata t spiritul s i litera convent iilor bila-
terale americano-europene, ca t s i alte principii s i 
angajamente morale sau juridice î n planul gene-

ral al politicilor globale. 

Era, î n consecint a , firesc ca  s colile de ga ndire s i 
cercurile de analiza , cercetare s i meditat ie  sa  nu 
ra ma na  indiferente î n fat a acestor realita t i con-
flictuale s i chiar diametral opuse, impuna ndu-se, 
din acest punct de vedere, doua  principale orien-
ta ri sau „s coli” teoretice s i speculative. O prima  
asemenea s coala  i-a grupat pe sust ina torii ideii 
potrivit ca reia comunitatea occidentala  este tot 
mai mult marcata  de o ruptura  conflictuala  î ntre 
ga ndirea  politica  europeana  s i cea de dincolo de 
Atlantic – un clivaj care, exprima nd  o noncon-
cordant a  î ntre ga ndirea filosofica  s i identitatea 
culturala , are potent ialul de a permanentiza s i 
acutiza, pa na  la starea conflictuala , contradict iile 
structurale s i funct ionale existente. Pe de alta  
parte, cea de-a doua orientare are drept coordo-
nata  definitorie preocuparea pentru identifica-
rea s i evident ierea  elementelor de apropiere s i 
complementaritate care exista  la ambele 
„tabere” s i care au potent ialul de a sust ine inte-
resele comune s i conlucrarea solidara  î n contra-
cararea sfida rilor s i amenint a rilor care vizeaza  
ambele pa rt i, î n egala  ma sura . Iar acest potent ial 
comunitar a fost cu claritate evident iat de mo-
mentul 11 Şeptembrie ca nd europenii au procla-
mat, fiecare, lozica „s i eu sunt american!”, ca nd 
liderii europeni au fost oaspet i ai Casei Albe, ca 
purta tori ai sentimentelor de solidaritate s i 
ca nd, pentru prima oara , Aliant a Atlanticului de 
Nord a activat Articolul V din Carta constitutiva  
î n care este stipulat ca  orice agresiune î mpotriva 
unui stat membru va fi tratata  ca o agresiune î m-
potriva tuturor statelor membre. Nu au trecut, 
î nsa , prea multe sa pta ma ni pa na  ca nd nemult u-

mirile s i disensiunile au 
revenit î n discursul coti-
dian. Ş-au scris ca rt i cri-
tice la adresa 
„hegemoniei americane”, 
iar liderii s i politicienii 
europeni nu au obosit sa  
critice politica americana  
de „simplificare” s i 
„banalizare” a probleme-
lor internat ionale, iar 
unii analis ti - ata t euro-
peni, ca t s i americani - 
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au mers pa na  la a proclama „moartea Aliant ei 
Atlantice”, iar profet iile lui Francis Fukuyama 
despre sfî rs itul istoriei s i victoria paradigmelor 
valorice ale Occidentului erau contrazise de alt i 
profet i care propova duiau tocmai sfa rs itul aces-
tui sistem de valori.  

Fukuyama î nsus i se î ntreba, deziluzionat, daca  
se mai poate vorbi de valorile pe temelia ca rora 
a fost construit conceptul de „Occident” s i daca  
î nsus i occidentul acesta mai exista , î n realitate.  
I n  revista „Policy  Review”, analistul american 
neoconservator Robert Kagan publica, î n anul 
2002, un amplu articol intitulat „Power and 
Weakness”, amplificat, ulterior, într-o carte cu 
titlul „Paradise and Power. America and Europe 
in the new world order”  în care autorul  susţinea 
fa ra  echivoc ca  „a venit vremea î n care trebuie sa  
se puna  capa t retoricii potrivit ca reia europenii 
s i americanii au î n comun o aceeas i viziune asu-
pra lumii sau chiar ca  tra iesc î n aceeas i lume!... 
Punctele de vedere ale Americii s i Europei, mai 
spunea Robert Kagan, sunt tot mai î ndepa rtate 
unele de altele, ca ci, î n vreme ce europenii se î n-
dreapta  ca tre o iluzorie lume a pa cii, cu propriile 
ei principii s i legi, Ştatele Unite se cufunda  î n lu-
mea lui Hobes, î n care legile s i principiile inter-
nat ionale nu mai prezinta  credibilitate s i î n care 
fort a armata  s i utilizrea acesteia constituie uni-
cul argument credibil. Americanii par a veni de 
pe planeta Marte, î n vreme ce europenii privesc 
ca tre Venus. Americanii s i europenii sunt de 
acord cu foarte put ine lucruri s i se î nt eleg î ntre 
ei  din ce î n ce mai put in”. 

I n acest an 2018 î n care comunitatea europea-
na  comemoreaza  s ase decenii de la semnarea 
primelor tratate unioniste, Uniunea Europeana  
traverseaza  ceea ce î nsus i pres edintele Jean-
Claude Junker numea o „criza  existent iala ” mul-
tiforma  ata t î n interior, ca t s i î n planul relat iona -
rii externe: criza morala , criza sistemului de va-
lori, ascensiunea populismelor celor mai oportu-
niste, criza fenomenului migrator, criza monedei 
unificate, criza unita t ii s i coeziunii interne, criza 
nostalgiilor nat ionaliste s i, mai recent, criza pro-
vocata  de incongruent a tot mai corosiva  î ntre 
„America first” a unui Donald Trump, despre ca-
re cotidianul britanic „The Guardian” afirma ca   
se afla  î n plina  ofensiva  de creare a „califatului 

american” s i nevoia de unitate europeana  cu ori-
ce pret  proclamata  de cancelarul Angela Merkel. 
Ş i din aceasta  enumerare nu poate lipsi, desigur, 
ment ionarea circumstant elor agravante create 
de „sindromul Brexit” care adauga  noi frisoane 
ca t prives te perspectivele de evolut ie a „poli-
crizei” pe care o parcurge comunitatea europea-
na . 

„Viitorul nostru depinde de coeziunea Europei”, 
„Europa nu mai poate conta pe Ştatele Unite 
pentru a o proteja, timpul î ncrederrii î n ŞUA s-a 
î ncheiat”, declara, nu o data , Frau Merkel, secon-
data  de diatribele lui Jean-Claude Junker care 
crede ca  „Uniunea Europeana  trebuie sa  î nlocu-
iasca  America pe scena internat ionala ” s i ca  
„America renunt a  la multiculturalism cu o feroci-
tate care nu poate deca t sa  ne surprinda . La 
acest stadiu, trebuie sa  punem altceva î n locul 
Americii care, ca actor internat ional, s i-a pierdut 
din vigoare s i din inflent a pe termen lung”. 

Retorica nu este suficienta  pentru a genera so-
lut ii. Iar acel „altceva” de care vorbea pres edin-
tele Comisiei Europene nu poate fi ga sit nici pe 
planeta Venus, nici pe planeta Marte, ci pe o pla-
neta  foarte apropiata   s i purta toare a numelui 
simplu de Europa. 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

„Cei care mai cred ca  noi am dat uita rii pa ma n-
turile din care, acum o suta  
de ani, ne-am retras cu ochii 
î n lacrimi, se î ns eala . Am re-
petat s i o repeta m ca  Şiria, 
Irakul s i alte locuri de pe 
harta geografica  a inimilor 
noastre nu sunt cu nimic di-
ferite de patria noastra . Noi 
lupta m pentru ca  nici un 
steag stra in sa  nu mai fluture 
deasupra locurilor, oriunde s

-ar afla acestea, î n care se aude chemarea muezi-
nului care î ndeamna  la ruga ciune”. Acestea sunt 
cuvintele pres edintelui turc Recep Teyyp Erdo-
gan, reî nta lnite, cu variat ii de forma  s i stil, î n fra-
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zeologia doctrinara  a Partidului Justit iei s i Dez-
volta rii care, tot mai focalizata  î n direct ia conti-
nentului european, poate sa  fie sintetizata  î ntr-o 
singura  fraza , pe ca t de controversata , pe ata t de 
superficial tratata : ”Europa va fi musulmana , cu 
voia lui Allah (Insha’Allah), mai devreme sau mai 
ta rziu”. 

Din perspectiva semnificat iei profunde pe care 
aceasta  idee o disemineaza , se poate face consta-
tarea - numai î n aparent a  grevata  de pesimism - 
ca  Europa anului 2018 nu mai este, cel put in din 
punct de vedere sociologic,  cea care a existat la 
juma tatea secolului trecut, caracteriza nu-se, mai 
degraba , printr-un foarte dinamic pluralism reli-
gios s i confesional, dominat, tot mai evident, de 
un islam ofensiv î ntr-un mediu occidental s i 
cres tin ale ca rui laicism s i identitate traveresea-
za  o criza  care nu poate fi nici negata , nici igno-
rata . 

I n acelas i timp, islamul este, la ra ndul sa u, frag-
mentat î ntr-o multitudine de curente s i s coli 
dogmatice s i de jurisprudent a  aflate, cele mai 
multe, î n relat ii de adversitate reciproca  s i de 
competit ie pentru a se impune drept „unicul s i 
adeva ratul islam” î ndrepta t it sa  fie recunoscut 
ca atare s i sa  conduca  statul, societatea s i univer-
sul intim al individului, fapt care impune comu-
nita t ii sa  cons tientizeze s i sa  se pozit ioneze fat a  
de ca teva î ntreba ri (s i ra spunsuri)  ca t se poate 
de provocatoare. 

Mai î nta i, se cuvine avuta  î n vedere urma toarea 
î ntrebare nu lipsita  de important a  : ca t i musul-
mani exista  asta zi î n Europa s i care este traiecto-
ria posibila  pe care  realitatea statistica  evoluea-
za ? 

Daca , î n 2016, î n ansamblul   continentului eu-
ropean, incluzî nd s i regiunile europene ale Tur-
ciei s i  Federat iei Ruse erau inventariat i 53 mili-
oane de musulmani, din care comunitatea isla-
mica  din statele Uniunii Europene se cifra la 16 
milioane de oameni, adica  4% din populat ie, 
unele prognoze demografice preva d ca  acest 
procent al musulmanilor va cres te la 8% î n anul 
2030 s i î ntre 11% -14% î n anul 2050. Cifrele s i 
estima rile  cont in o doza  de relativitate, dat fiind 
ca  unele state ale Uniunii Europene au legiferat 
interdict ia de î nregistrare, î n documentele de 

identitate, a apartenent ei confesionale a indivi-
dului, s i aceasta î n numele laicismului s i al res-
pecta rii intimita t ii religioase. 

O a doua î ntrebare relevanta  este urma toarea: 
care este proveninent a resortisant ilor musul-
mani care tra iesc asta zi pe teritoriul Uniunii Eu-
ropene? Iar ra spunsul este urma torul, î n ordine 
numerica  descresca toare: 

- Maghrebul s i Mashreq-ul lumii arabe; 

- Turcia, Rusia, arealul caucazian; 

- Asia Centrala  s i Orientul Extrem, respectiv 
Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Indonezia; 

- Africa Neagra ; 

- Balcanii, respectiv europenii islamizat i î n 
perioada dominat iei otomane; 

- Europeni nativi convertit i la Islam î n istoria 
moderna  s i contemporana . 

Este vorba, î n al treilea ra nd, de faptul ca , î n 
principiu, Islamul, ca religie este unic s i unitar, 
maniera î n care acesta este acceptat, interpretat 
s i î nt eles prezinta nd variat ii deloc neglijabile, de 
la o zona  la alta a geografiei politice s i spirituale 
de provenient a  a „musulmanilor europeni”, as-
tfel : 

- Şocieta t i s i regimuri care au mos tenit s i 
ment inut sistemul laic de guvernare implemen-
tat î n perioada coloniala  – Africa s i, part ial, Le-
vantul; 

-  Şocieta t i î n care islamul a impregnat î n mod 
absolut societatea, institut iile, familia s i persoa-
na (Lumea araba , Asia Centrala ); 

- Turcii sunnit i, oscila nd î ntre religiozitatea 
impregnata  de sentimentul apartenent ei identi-
tare nat ionale ca „turci”, pe de o parte, s i secula-
rismul mos tenit de la Mustafa Kemal Ataturk, pe 
de alta  parte; 

- Iranienii care s i-au pa ra sit t ara odata  cu re-
volut ia islamica  din 1979, vizibil laicizat i s i cei - 
mai redus i numeric - care au venit mai recent î n 
Europa s i care ra ma n atas at i s iismului duodeci-
man s i mai put in marcat i de spiritul revolut iei 
khomeyniste. 

Ceea ce atrage atent ia atunci ca nd vorbim des-
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pre musulmanii din Europa, este realitatea ca , pe 
deasupra mozaicului de curente, percept ii sau 
atitudini ale comunita t ilor musulmane, viet uirea 
î ntr-o societate „stra ina ” genereaza , la omul mu-
sulman, nevoia unor repere identitare, a re-
crea rii la dimensiuni reduse a mediului original, 
iar aceasta se traduce, de obicei, prin reî ntoarce-
rea la „origini” care, î n acest caz, se materializea-
za  prin cele doua  surse fundamentale ale religiei 
– Coranul s i sunna (tradit ia profetica ) – ceea ce 
î nseamna  fie o „redescoperire” a factorului reli-
gios, fie o exacerbare a tra irii î n s i prin acesta,  
nu de put ine ori receptata  ca justificare a derula -
rilor anti-sociale, violente s i anti-institut ionale. 

I n analizele lor, islamologii care s-au aplecat 
investigativ asupra acestui aspect cad î ntr-o 
eroare neproductiva  atunci ca nd vor cu tot dina-
dinsul sa  reduca  totul la sfera sociologiei, igno-
ra nd sau trata nd cu superficialitate specificul 
propriu al identia t ii musulmane, care face ca 
omul, î n general  - s i nu numai homo islamicus – 
sa  fie tratat, î nainte de toate, un produs al cultu-
rii î n care religia s i credint a sunt componente 
inseparabile. Or preeminent a analitica  a sociolo-
giei î nseamna , din capul locului, o premiza  laici-
zanta  a cerceta rii care nu permite cuprinderea s i 
î nt elegerea corecta  a realita t ii islamice care este 
construita  pe caracterul absolut - religios, spiri-
tual, cultural, politic s i social - al Islamului as a 
cum este acesta codificat î n scripturile fondatoa-
re. 

Ş-a pus nu o data   s i chestiunea, la fel de dificila , 
a ga sirii unui ra spuns rezonabil la î ntrebarea da-
ca  poate exista s i un „islam european”, o î ntreba-
re care,  tradusa  î n alte cuvinte, se refera  la nu 
mai put in controversata problema  a integra rii 
musulmanilor î n societa t ile s i culturile-gazda . A 
fi pe deplin european î nseamna  - cel put in î n de-
finit iile formulate pa na  acum de cerceta torii oc-
cidentali – acceptarea de ca tre individul musul-
man s i adeziunea sa la un sistem de valori stra i-
ne doctrinei, legii s i moralei islamice. Pragmatic, 
acesta ar trebui sa  se manifeste prin cel put in 
trei atitudini care sunt, cel put in prohibitive pen-
tru un musulman, indiferent de particularita t ile 
sale confesionale, filosofice sau identitare: 

1. Şchimbarea fundamentala  a raporta rii indivi-

dului respectiv la relat ionarea sa cu Divinitatea 
î ncorporata  î n Coran s i î n sunna. Or reprezenta-
rea pe care omul o are despre Transcendent a  s i 
despre lega tura profund î ntre Divinitatea crea-
toare s i omul creat  a fost s i continua  sa  fie una 
dintre principalele condit iona ri antropologice a 
viet ii individului s i comunita t ii sociale ca reia 
acesta î i apart ine. Din acest punct de vedere, is-
lamul comporta  dispozit ii, criterii s i norme in-
compatibile cu valorile care au prefigurat tra-
dit iile s i identitatea europeana . Iar renunt area la 
acestea presupune o decizie volitiva  care ar de-
construi î nsa s i rat iunea omului musulman de a fi 
purta tor al acestei identita t i; 

2. Limitarea pa na  la eliminare a dependent ei 
tutelare fat a  de de statele s i societa t ile de origi-
ne. Prin aceasta, sust ina torii condit iilor pentru 
accesul la calitatea de „musulman european” 
î nt eleg realizarea unei independent e sociale, ma-
teriale s i culturale care sa  faca  inutila  asistent a 
financiara  s i religioasa  (construirea de moschei, 
asigurarea personalului cultic cu imami s i predi-
catori care, de cele mai multe ori ignora  reali-
ta t ile, cutumele, legile s i chiar limba t a rii de des-
tinat ie etc.); 

3. Acceptarea laicita t ii – o cerint a  s i un concept 
necunoscut  î n Islam pentru care nu exista  o linie 
de separat ie î ntre puterea politica  s i cea religioa-
sa  s i care, pentru mult i musulmani, este un sino-
nim flagrant al ateismului. Mai mult, izvorul î n-
sus i al sferei politice musulmane  se afla  î n legea 
canonica  Şhari’a. 

Şe poate lesne constata ca  toate precondit iona -
rile  ment ionate amintesc, î n ultima  analiza , de 
ceea ce, de-a lungul istoriei, a sa va rs it misiona-
rismul cres tin sau colonial, adica  un proces asi-
duu de prozelitism care a condus la o totala  de-
culturalizare a societa t ilor t inta  - din Africa s i 
din America „latina ” cu deosebire- s i, î n final, la 
disparit ia identitara , nat ionala  s i etnica  a comu-
nita t ilor supuse unui asemenea prozelitism bru-
tal s i, nu de put ine ori, violent. Iar imaginat ia 
maximala , populista  s i rupta  de percept ia reali-
ta t ii continua  s i asta zi. Astfel, a produs vii react ii 
de condamnare din parrtea institut iilor statale s i 
religioase islamice, petit ia pe care, î n luna aprilie 
a.c., cca, 300 de personalita t i  - intelectuali, poli-
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ticieni, oameni de arta  cu orienta ri situate la ex-
tremele drapta  s i sta nga  a plajei politico-
ideologice franceze au semnat-o s i au dat-o pu-
blicita t ii pentru a cere, nici mai mult, nici mai 
put in, eliminarea mai multor versete s i chiar ca-
pitole din textul coranic! Printre semnatari s-au 
aflat nume cunoscute precum cele ale fostului 
pres edinte Nicolas Şarkozy, ale celor doi fos ti 
premieri Emmanuel Valls s i Jean Pierre Raffarin, 
al ca nta ret ului Chlarles Aznavour, academicia-
nului s i filosofului  Bernard Henry Le vi, actorului 
Ge rard Depardieu s .a. Or  î n mesajul sa u de ra s-
puns, rectorul marii Universita t i Al-Azhar din 
Cairo, Ahmad El-Khatib, sublinia ca  asemenea 
extremisme nu pot deca t sa  submineze dialogul 
interconfesional - s i as a s ubred s i timid - s i sa  
î ncurajeze, î n lumea islamica , radicalismul s i, î n 
ultima  instant a , terorismul brutal. 

Istoria relat iilor dintre Occidentul cres tin s i 
Orientul Islamic este una conflictuala  s i rema-
nenta  ca atare  î n memoria colectiva . Iar islamo-
fobia, populismul mercantil s i falsa pudoare î n 
abordarea problemelor contemporane nu ofera  
solut ii. Ş i una dintre erorile pe care elitele politi-
ce europene continua  sa  o sa va rs easca   consta  î n 
abordarea comunitarista  a acestui subiect s i nu, 
as a cum ar fi mai firesc, prin tratarea acestei 
probleme pe principii individuale s i personifica-
te. Musulmanul, fie el imigrant din ultimul val, fie 
naturalizat î n t a rile primitoare trebuie conside-
rat ca atare, din perspectiva individului s i a 
drepturilor sale umane, s i nu ca membru al unei 
comunita t i  ale ca rei tradit ii s i identita t i colecti-
ve sunt incompatibile cu valorile civilizat iei eu-
ropene. A ceda revendica rilor comunitare î n nu-
mele tolerant ei s i de dragul unui multicultura-
lism de cabinet î nseamna  a accepta o generozita-
te abstracta  s i generatoare de conflicte. Asimila-
rea argumentata  prin citate biblice s i prin atitu-
dini paternaliste nu are nici o valoare constructi-
va  î n condit iile î n care un musulman de talia 
pres edintelui turc Recep Teyyp Erdogan putea 
sa  declare, chiar de la tribuna parlamentului din 
Berlin, ca  „asimilarea este o crima  î mpotriva 
umanita t ii”. 

Este, î n acelas i timp, o datorie de dimensiuni 
globale europene, aceea de a acorda mai multa  
atent ie s i considerat ie, inclusiv prin sistemul 

educat ional s i s colar, istoriei continentului s i a 
fieca rei nat iuni care constitie Europa. Cî nd fostul 
pres edinte francez Jacques Chirac sust inea cu 
voce î nalta  ca  Europa „are ata t ra da cini cres tine, 
ca t s i musulmane”, el uita ca , exceptî nd valorile 
culturale ale elenismului antic pe care - din Şpa-
nia s i Şicilia Musulmana  - Islamul le-a fa cut acce-
sibile Europei, cons tiint a europeana  s-a fa urit î n 
buna  ma sura , din confruntarea sa cu Islamul.  

Iar ca nd Recep Teyyp Erdogan declara ca  
„Europa va fi musulmana  cu voia lui Allah”, el 
s tia ca , de obicei, î n cons tiint a islamica  acest 
„Insha’Allah” nu exprima  ata t o sperant a , ca t o 
certitudine a faptului î mplinit. Un adeva r pe care 
europenismul nu ar trebui sa -l ignore.  

Amel OUCHENANE 

 Pra bus irea Uniunii Şovieti-
ce s i ca derea zidului Berlinului 
î n anul 1989 au marcat sfa rs itul 
Ra zboiului Rece. I ncheierea sur-

prinza toare a Ra zboiului Rece a modificat nu 
doar ordinea la nivel global, ci s i dezbaterile re-
feritoare la teoria relat iilor internat ionale. A fost 
un moment neas teptat din punctul de vedere al 
teoriei relat iilor internat ionale. I n lipsa orica rui 
conflict sau ra zboi major s i fa ra  a avea loc o tran-
sformare î n sistemul global (anarhic), neo-
realis tii considerau ca  ordinea lumii bipolare va 
persista. Neorealis tii considerau de asemenea ca  
institut iile internat ionale nu reus eau sa  aplaneze 
conflictele deoarece ele reprezinta  o chestiune 
de provocare a puterii materiale î ntre state care 
sunt preocupate doar de ca s tiguri nelimitate s i 
de ca s tiguri relative î n domeniul coopera rii s i a 
integra rii.  

  Dupa  Ra zboiul Rece, retorica relat iilor in-
ternat ionale a oferit aborda ri mai diverse pentru 
î nt elegerea s i analizarea politicii globale. Teoria 
constructivista  reprezinta  unul dintre modelele 
aparit iei teoriei relat iilor internat ionale. Con-
form sust ina torilor ei, teoria constructivista  nu 
reduce ale teorii majore, ci ofera  o perspectiva  
mai larga  s i o explicat ie mai bogata  î n determi-
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narea dinamicii s i funct ionalita t ii politicii globa-
le.  

 I n timp ce realismul s i liberalismul se con-
centreza  pe factori materiali prcum puterea sau 
corporat ia, teoria constructivista  tinde sa  se cen-
treze pe influent a ideilor. Constructivis tii nu 
considera  statul ca un bun de drept s i nu sust in 
ca  acesta are ca obiectiv supraviet uirea, ci afirma  
ca  identitatea s i interesele statului reprezinta  un 
efect extrem de flexibil al unor procese istorice 
deosebite. Mai mult, atent ia constructivis tilor se 
î ndreapta  asupra retoricii predominante a socie-
ta t ii. Acest lucru se datoreaza  faptului ca  retorica 
indica  s i schimba  interese s i convingeri, dar sta-
biles te s i valori, norme s i comportamente. Prin 
urmare, constructivismul este î n mare ma sura  
centrat pe principalele surse s i ra da cini ale 
schimba rilor, fiind o abordare care a î nlocuit î n 
mare ma sura  marxismul.   

  Constructivismul, î ndeosebi teoria identi-
ta t ii de stat explicata  de Alexander Wendt s i Pe-
ter Katzenstein, s-a î ndepa rtat de teoria relat ii-
lor internat ionale de curent rat ionalist. Teoria 
constructivista , î n principiu considerata  ca fiind 
cea mai semnificativa  provocare pentru domi-
nat ia rat ionalista , sust ine ca  î ntreg cadrul teore-
tic referitor la conceptul de identitate a statului 
poate oferi o alternativa  importanta  la teoria ale-
gerii rat ionale. Identitatea statala  se refera  î n 
principiu la factori nemateriali precum valori, 
culturi, norme, idei etc, studiate de ca tre adept ii 
constructivismului. Ea ofera  conexiuni cauzale 
extrem de importante pentru a sust ine argumen-
tele de baza  ale cadrului teoretic constructivist.  

   Termenul de constructivism a fost adop-
tat de ca tre Nicholas Onuf î n anul 1989 s i a fost 
introdus „deoarece oamenii s i societa t ile con-
struiesc sau se constituie reciproc”. Principala 
asert iune a constructivis tilor este ca  structurile 
fundamentale ale politicii internat ionale sunt 
sociale s i ca  aceste structuri determina  identi-
ta t ile s i interesele actorilor. Astfel, lumea este 
structurata  ata t prin factori de cunoas tere ca t s i 
prin factori materiali, iar conform construc-
tivis tilor, principala relat ie importanta  este sta-
bilita  î ntre agent i s i structuri. Mai mult, con-
structivis tii î mbra t is eaza  o preocupare comuna  
î n î nt elegerea s i explicarea modului î n care sunt 

definite structurile internat ionale prin interme-
diul ideilor s i modul î n care interesele s i identi-
ta t ile actorilor statali s i nestatali sunt influent ate 
de ca tre structuri.    

 Epoca ulterioara  Ra zboiului Rece a jucat un 
rol important î n legitimizarea aborda rii con-
structiviste deoarece nici liberalismul s i nici rea-
lismul nu au reus it sa  î l prevada  s i au î nta mpinat 
dificulta t i î n a-l defini. Constructivis tii au formu-
lat o explicat ie pe baza ideilor s i a normelor; un 
astfel de exemplu fiind ideea de „securitate co-
muna ” adoptata  de ca tre Gorbaciov. I n plus, teo-
ria constructivista  sust ine ca  tra im î ntr-o perioa-
da  î n care valorile s i normele stra vechi sunt î n 
schimbare, limitele s i granit ele dispar, iar chesti-
unile legate de identitate s i cultura  devin din ce 
î n ce mai proeminente s i mai surprinza toare. I n 
mod neas teptat, cerceta torii au fost atras i ca tre 
teorii care plaseaza  aceste probleme î n fat a  s i la 
centru. I n epoca post-Ra zboi Rece, constructivis-
mul a apa rut s i la nivelul dezbaterilor din jurul 
teoriilor relat iilor internat ionale. Cu toate aces-
tea, unii cerceta tori critica  faptul ca  „mai mult 
deca t orice altceva, constructivismul ra ma ne o 
metoda „ s i sust in ca  el nu ofera  o teorie esent iala  
a politicii globale. I n plus, el ofera  o abordare s ti-
int ifica  prin care se poate î nt elege s i explica eco-
nomia politicii internat ionale. Prin urmare, con-
structivismul ar trebui sa  opereze cu alte teorii 
de la alte discipline s i ramuri, precum politica 
comparativa , psihologie sociala  etc.    

 Pe de alta  parte, constructivismul s-a de-
monstrat ca s i teorie eficienta  î n î nt elegerea s i 
explicarea lumii politice, mai ales dupa  ce Ale-
xander Wendt a publicat articolul „Anarchy is 
What States Make of It” (Anarhia este ceea ce pro-
duc statele), care a dezvoltat bazele aborda rii 
constructiviste.  Acesta se concentreaza  mai 
mult asupra lumii nemateriale s i considera  ca  
schimba rile din lumea materiala  sunt determi-
nate de lumea sociala . Astfel, distribut ia puterii 
s i a puterii militare a statelor nu duce î n mod 
automat la o structura  sociala  internat ionala . 
Chiar s i î n lipsa unei guverna ri centrale care are 
autoritate asupra tuturor statelor lumii, sistemul 
internat ional nu devine î n mod cert un „sistem 
de securitate competitiv”.   

 Din perspectiva  constructivista , principala 
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problema  din lumea de dupa  Ra zboiul Rece este 
modul cum diferite grupuri î s i privesc interesele 
s i identita t ile. Puterea nu este irelevanta . Con-
structivismul se axeaza  pe modul î n care ideile, 
normele, valorile s i identita t ile sunt create s i 
construite, pe modul î n care acestea se dezvolta  
s i pe modul î n care schimba  percept ia s i react ia 
statelor cu privire la propria lor situat ie. Astfel, 
este foarte important modul î n care ŞUA î s i 
adopta  sau respinge identitatea „ca s i polit ist 
global s i modul î n care europenii se privesc î n 
principiu î n termeni nat ionali sau continentali”. 
Aborda rile constructiviste sunt extrem de varia-
te s i nu ofera  un grup unificat de as tepa ri î n 
aceste privint e.  

 Constructivismul se diferent iaza  de neoli-
beralism s i neorealism prin accentuarea reali-
ta t ii ontologice a cunoas terii intersubiective. 
Acest lucru nu î nseamna  ca  prin constructivism 
se neaga  lumea materiala  deoarece cunoas terea 
intersubiectiva  s i lumea materiala  interact ionea-
za  la nivel afectiv s i se influent eaza  reciproc. Mai 
mult, ata t lumea materiala  ca t s i cunoas terea in-
tersubiectiva  nu sunt independente s i separate. 
Ele au o relativa  autonomie.  

 Conform teoriei constructiviste, lumea ma-
teriala  nu defines te complet modul î n care se 
comporta  oamenii sau statele. Ea limiteaza  s ansa 
interpreta rii s i lumea intersubiectiva  pe care o 
pot construi oamenii. Consolidarea structurilor 
materiale este limitata  la structura sociala . Con-
structivis tii nu au î n vedere posibilita t ile nelimi-
tate ale structurii sociale. Dar, oamenii au capa-
citatea de a interpreta s i nu au mari dificulta t i î n 
a interpreta lumea sociala  s i propia lume materi-
ala . Exista  limite de interpretare a lumii sociale, 
iar lumea materiala  se schimba  s i este schimbata  
de ca tre lumea sociala .  

 Teoria constructivista  abordeaza  problema 
anarhiei î n sistemul internat ional. La nivel sim-
plu, conceptual, Alexander Wendt sust ine ca  
abordarea realista  a anarhiei nu explica  de ce 
apar conflicte î ntre state. Principala problema  
este modul î n care este explicata  anarhia, iar 
Wendt sust ine ca  „anarhia este ceea ce produc 
statele”. El sust ine de asemenea ca  formele de 
comunicare transnat ionala  s i valorile civice co-
mune sla besc respectul nat ional tradit ional s i 

produc un gen extrem de nou de aliant e politice. 
Teoria constructivista  este centrata  pe rolul nor-
melor, sut ina nd ca  legea internat ionala  s i alte 
principii normative au redus î n principiu not iu-
nea de suveranitate s i au modificat scopurile le-
gitime î n care se poate utiliza puterea unui stat.  

 Teoria constructivista  recunoas te semnifi-
cat ia puterii nemateriale (cultura , idei, limba , 
cunoas tere, ideologie) s i a puterii materiale 
deoarece cele doua  forme de putere sunt conec-
tate s i interact ioneaza  pentru a construi ordinea 
globala . Şpre exemplu, puterea nemateriala  
act ioneaza  prin crearea s i recrearea semnifi-
cat iei intersubiective. Ea clarifica  modul î n care 
structura materiala , identitatea statelor, inte-
ract iunile s i relat iile dintre state s i dintre alt i 
factori sociali ar trebui sa  fie realizate s i î nt elese.  

  Şfa rs itul Ra zboiului Rece a fost o surpriza  
pentru teoriile clasice dominante, care nu au es-
timat sau explicat schimba rile din politica globa-
la . Ş-a furnizat oportunitatea evolut iei ga ndirii 
critice odata  cu anii 1985. Abordarea realista  a 
relat iilor internat ionale a fost aspru criticata  
pentru caracterul materialist, exploda nd î n scurt 
timp s i fiind cunoscuta  ca s i teoria care se cen-
treaza  pe dimensiunea sociala  a politicii inter-
nat ionale. Aceasta  evolut ie ca tre posibilitatea 
schimba rii a ajutat la adoptarea unor elemente 
semnificative din relat iile lumii: numeros i factori 
din presupunerile s i normele politicii globale, 
care au fost provocate s i amenint ate de ca tre 
constructivism.  

 Constructivismul a definit teoria puterii 
politice, mai ales percept ia dominanta  a ame-
nint a rii s i a conflictului î n politica globala  s i a 
ales o abordare complet diferita  î n studiul natu-
rii amenint a rii prin intermediul atent iei acorda-
te dimensiunilor sociale ale politicii internat io-
nale, astfel î nca t le recunoas te ca fiind elemente 
construite social î n procesul de fomare a identi-
ta t ii sub influent a normelor s i a valorilor comu-
ne ale societa t ii.  

 Aborda nd zona euro-mediteraneana , Prof. 
Anis Bajrektarevic sust ine î n volumul 
„Geopolitica -Energie-Tehnologie” ca : ”Zona ME-
NA este localizata  î n una dintre cele mai frumoa-
se pa rt i ale lumii. Ea reprezinta  de fapt singurul 
coridor terestru care leaga  trei continente. Con-
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tribuind cu aproximativ 6% din populat ia globa-
la , important a sa demografica  este aproape egala  
cu cea a ŞUA (4,5%) s i a Rusiei (1,5) la un loc. I n 
timp ce ŞUA s i Rusia sunt state separate, comple-
xul MENA este un puzzle de ca teva zeci de state 
fragile î n care exista  profunde s i extinse dife-
rent ieri religioase, politice, ideologice, istorico-
culturale, economice, sociale s i teritoriale. Cu 
toate acestea, teritoriul MENA ocupa  doar 3% 
din suprafat a uscata  a Terrei (iar ŞUA ocupa  
6,5%, Rusia 11,5%). Ava nd o densitate ridicata  a 
populat iei s i o cres tere demografica  puternica , 
aceasta  ta na ra  populat ie de va rsta  medie (î n me-
die 23-27 de ani), dominata  de tineri fa ra  locuri 
de munca  sau subcalificat i, dar care sunt mobili-
zat i social s i uneori chiar radicalizat i politic, se 
lupta  pentru resursele finite s i reduse, fie ca  este 
vorba despre teren arabil, apa  sau alte elemente 
de baza .  

 Concurent a î n acest teatru, care are o isto-
rie lunga  de dominat ie s i influent a  externa , este 
accentuata , multipla , imprevizibila  s i prin urma-
re fluida  s i instabila  din punctul de vedere al mo-
delelor, accesului, direct iilor s i participa rii exis-
tente sau alternative socio-economice, ideologi-
ce, culturale s i politico-militare”.  

 As a cum se poate observa, activitatea con-
structivis tilor s-a centrat pe obiectivul de a ex-
plica modifica rile din lumea politica  din perioa-
da premerga toare s i de dupa  Ra zboiul Rece, î n-
deosebi atunci ca nd aborda rile s i teoriile domi-
nante din relat iile internat ionale nu au reus it sa  
estimeze schimbarea subita  din politica globala . 
Aceasta  transformare a ridicat î ntreba ri despre 
construct ia sociala  s i despre metodologia teorii-
lor referitoare la relat iile internat ionale s i impli-
carea s i efectul acestora î n producerea de putere 
internat ionala .  

  Principalele teorii internat ionale nu au 
reus it sa  explice ca derea Uniunii Şovietice s i 
avem î n vedere aici teoriile care se centreaza  pe 
puterea materiala  s i pe armele nucleare. Acest 
lucru se datoreaza  faptului ca , des i este o putere 
nucleara , Uniunea Şovietica  s-a pra bus it. Neo-
realis tii au î ncercat sa  ofere o explicat ie simpla  
prin declinul puterii sovietice. Dar, explicat ia s-a 
centrat î ndeosebi pe politica nat ionala  s i pe eco-
nomie s i nu pe structura materiala  a distribut iei 

de putere la nivel global. Astfel, nu s-a putut ex-
plica î ndeajuns de ce Uniunea Şovietica  s i Gorba-
ciov au adoptat decizii care puteau pune î n peri-
col securitatea s i supraviet uirea nat ionala  s i 
opreau cres terea hegemoniei s i a puterii. Cu toa-
te acestea, neorealis tii aveau certitudini cu privi-
re la semnificat ia neorealismului.     

 O alta  explicat ie a fost oferita  de ca tre libe-
ralis tii democrat i, care au î ncercat sa  accentueze 
obiectivele ceta t enilor de libertate s i de respin-
gere a comunismului. Neoliberalismul s i econo-
mia de piat a  au favorizat hegemoniile î n lume s i 
au sporit validitatea tiraniei s i a economiei co-
mandate. I n timp ce acest lucru ar putea explica 
declinul ideologiei comuniste a Uniunii Şovietice, 
nu poate î nsa  sa  explice de ce s-au produs aceste 
transforma ri s i schimba ri î n anii 1980. Neolibe-
ralis tii au oferit o alta  explicat ie. Liberalismul s i 
comunismul au interact ionat dincolo de gra-
nit ele politice, mai ales la nivelul noului mod de 
ga ndire al liderilor politici, reduca nd hegemonia 
comunismului s i duca nd la pra bus irea Uniunii 
Şovietice. Buna oara , pra bus irea Uniunii Şovieti-
ce s i sfa rs itul Ra zboiului Rece au reprezentat o 
provocare deosebita  pentru î nt elegerea con-
structivis tilor. Wendt spunea ca  „structura mate-
riala  poate avea un impact deosebit”.   

 Repartizarea puterii, anarhia din relat iile 
internat ionale s i puterea militara  nu stabilesc 
identita t ile s i relat iile statelor. Puterea militara  a 
unui stat poate fi perceputa  ca s i putere ame-
nint a toare, dar s i ca putere protectoare pentru 
alte state.  

 O arma  nucleara  este o chestiune de per-
cept ie. Şpre exemplu, armele nucleare din pose-
sia Ştatelor Unite prezinta  o semnificat ie diferita  
pentru Taiwan deca t o arma  nucleara  aflata  î n 
posesia Chinei. Astfel, daca  am considera ca  sta-
tele sunt „mingi de biliard de diferite dimensi-
uni” nu ar fi suficient pentru a explica s i î nt elege 
realitatea. Capacita t ile militare ale unui stat s i 
distribuirea de putere î n sistemul internat ional 
sunt elemente care interfereaza , nefiind suficien-
te pentru î nt elegerea relat iilor dintre state. Şpre 
exemplu, doua state inamice sau aliate pot fi di-
ferent iate prin definirea structurii materiale mi-
litare. Teoria constructivista  (de fapt o ontolo-
gie) sust ine ca  identita t ile comune s i o lunga  is-
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torie de aliant a  s i cooperare pot reprezenta un 
fundament solid pentru un sistem de securitate 
comuna . Pe de alta  parte, identita t i diferite s i o 
lunga  istorie a conflictului s i a luptei pot crea un 
sistem de securitate competitiv bazat pe conflict 
s i ra zboi.  

Giles MERRITT Fondator și Președinte al  
Friends of Europe 

Daca  vreodata  un summit UE pa rea sortit es e-
cului, atunci este vorba de confruntarea finala  
privind imigrat ia. Trei reuniuni ale minis trilor 
de interne ai t a rilor UE au ajuns î n impas î n acest 
an pe teme privind refugiat ii s i imigrat ia, a mai 
fost mini-summitul neconcludent din 28-29 iu-
nie, de la Bruxelles, iar acum urmeaza  reuniunea 
cu puteri depline a Consiliului Europei, care va fi 
al cincilea summit. 

Umorile se aliniaza  pe ideea ca ciulirii fat a  de 
vecinii care fac controale privind imigrat ia iar 
chestiunea arza toare este cum sa  se evite o ex-
plozie. Imigrat ia a devenit un subiect ata t de to-
xic î nca t risca  sa  otra veasca  relat iile intra-UE 
pentru mult i ani de acum î nainte.  

Ceea ce este sigur despre acest summit este ca  
liderii UE nu vor ga si o solut ie miraculoasa ; nu 
exista  o solut ie miraculoasa  pentru o ata t de 
complexa  problema  î ntr-o atmosfera  ata t de ten-
sionata . 

Ies irea dintr-o astfel de situat ie o reprezinta  
elaborarea unui studiu independent de ca tre po-
liticieni de nivel s i de expert i care sa  treaca  î n 
revista  multitudinea de aspecte ale acestei pro-
bleme.  Dosarul acestui studiu trebuie sa  mearga  

mult dincolo de plasarea de limite imigrat iei s i 
sa  includa  tot i factorii demografici s i sociali.  

Europa are nevoie de elaborarea unei strategii 
pa na  la mijlocul acestui secol. Cel mai apropiat 
scop trebuie sa  fie resetarea opiniei publice s i 
atenuarea atitudinilor inflexibile. Ştudiul trebuie 
sa  arate ca  sunt mult mai multe aspecte legate de 
chestiunea imigrat iei deca t ce a fost prezentat 
pa na  acum publicului.  

Multe guverne ale UE ‒- inclusiv cel al Germani-
ei, î n condit iile î n care coalit ia Angelei Merkel 
este in stare de avarie din cauza acestei chesti-
uni ‒- au agravat tensiunile ceda nd presiunilor 
anti-imigrat ioniste. Respectivele guverne au pro-
cedat astfel î n principal pentru rat iuni electorale, 
devenind mai vulnerabile deca t orica nd î n fat a 
populis tilor. 

Pa na  ca nd partidele politice tradit ionale nu vor 
fi î n ma sura  sa  semnaleze politici comune care 
sa  linis teasca  electoratul, politicienii populis ti 
pot folosi teama de migrat ia î n masa  cu care sa  
smulga  puterea de la primii. Ei vor demonta gu-
vernele UE responsabile unul ca te unul ca nd au 
loc alegeri. 

Miza este mult mai mare deca t politica interna . 
Nat ionalismul predicat de populis tii antiimigra-
t ie condamna  solidatitatea UE. "Imigrat ia ra ma -
ne preocuparea Numa rul Unu a europenilor," a 
avertizat Comisia UE î ntr-un raport recent î n ca-
re a ara tat ca  numai o cincime dintre persoanele 
chestionate au o pa rere favorabila  privind imi-
grat ia î n timp ce aproape doua  cincimi declara  ca  
este o problema  grava .  

Numa rul persoanelor care tra iesc î n prezent 
î ntr-o t ara  a UE fa ra  sa  se fi na scut acolo a cres-
cut brusc de la 34 milioane î n anul 2000 la 57 
milioane î n prezent, reprezenta nd peste 11% din 
populat ia totala  de 512 milioane. O treime dintre 
aces tia sunt ceta t eni UE apart ina nd "liberei mis -
ca ri", iar doua  treimi sunt ne-europeni. I n acest 
timp, diferendul privind ma sura î n care fenome-
nul î mba tra nirii face ca Europa sa  aiba  nevoie de 
mai mult i muncitori domina  dezbaterile.    

Ata t î n 2015 ca t s i î n 2016, circa 1,2 milioane 
refugiat i s i emigrant i economici au ajuns î n Eu-
ropa. Acest influx s-a redus la 650.000 î n 2017, 

Amel OUCHENANE este membru al Organi-
zaţiei pentru Studii Strategice şi de Securitate din Al-
geria. Ea este de asemenea şi cercetător în cadrul Cen-
trului de Cercetare, Studii şi Consultanţă drak. 

   D-ra Ouchenane a fost cercetător în cadrul Uni-
versităţii Alger din 2011 până în 2018. 
(Departamentul Relaţii Internaţionale şi Studii Africa-
ne).  
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dar a fost de trei ori mai mare deca t cel î nregis-
trat î n 2007. 

Guvernelor le place sa  insinueze ca  aceasta  
"criza  a migrat iei" se apropie de sfa rs it. De fapt, 
este doar î nceputul. Imigrant ii legali, ‒- spre de-
osebire de refugiat i s i de migrant ii economici 
intermitent i ‒- au ajuns î n Europa î ncepa nd cu 
2010 î ntr-un ritm de 1,75 milioane pe an iar reu-
nificarea familiilor, student ii s i recrutarea mun-
citorilor calificat i sugereaza  cu certitudine ca  
acest numa r va cres te.  Şchimba rile climaterice 
s i conflictele vor spori, cu sigurant a , numa rul 
celor care cauta  o viat a  noua  î n Europa. 

I n lipsa unei aborda ri cuprinza toare a UE,  imi-
grat ia ilegala  va continua s i va crea comunita t i 
penale s i economie neagra  nefiscalizata . 

Maltratarea cererilor de azil ale refugiat ilor a 
î nra uta t it lucrurile. Problema centrala  este re-
prezentata  de Regulamentul Dublin din 2003 
care stipuleaza  ca  refugiat ii care fug de persecu-
t ie trebuie sa  solicite azil î n prima t ara  UE in ca-
re au ajuns. T a rile UE din sud declara  ca  aceasta  
prevedere constituie o povara  nedreapta , î nsa  
restul t a rilor UE refuza  sa  î mpa rta s easca  aceasta  
abordare. 

O mare majoritate a refugiat ilor este condam-
nata  sa  se transforme î n migrant i economici ca -
rora sa  li se refuze azilul pe motive politice. 

Mult i dintre aces tia evadeaza  din locuint ele de 
repatriere s i ra ma n suspendat i, î ngros a nd ra n-
durile "ilegalilor" nedocumentat i ai Europei. 

Intensificarea controversei privind migrat ia 
paralizeaza  tentativele es alonate ale UE de crea-
re a unui sistem comun de azil ca t s i o abordare 
pe termen lung a migrat iei. 

Fa ra  o solut ie evidenta  la î ndema na , Consiliul 
Europei ar trebui sa  lase la o parte diversele cer-
turi î n care sunt implicate Italia, Germania, cele 
patru t a ri de la Visegra d dar s i alte t a ri s i sa  
mandateze un organism independent de nivel 
î nalt condus de o personalitate respectata  care 
sa  treaca  î n revista  multele aspecte complexe ale 
imigrat iei. 

Acest dosar cuprinza tor trebuie sa  acopere 
chestiunile economice s i sociale din interiorul 
Europei ca t s i politicile externe de dezvoltare s i 
sa  prezinte liderilor UE recomanda ri î naintea 
alegerilor de anul viitor pentru Parlamentul Eu-
ropei. 

Imigrat ia schimba  peisagistica terenului politic 
al UE s i amenint a  ca, î n final, sa  î l ra va s easca . Es-
te necesara , de asemenea, o analiza  extinsa  s i 
obiectiva  a complexelor schimba ri geopolitice î n 
curs, ava nd î n vedere ca  î n lipsa acesteia, solut ii-
le politice de durata  nu sunt posibile.   
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Orientul Mijlociu - quo vadis? 

  
Corneliu PIVARIU 

   Aşa-zisa “primăvară arabă”  a aruncat Orientul Mijlociu şi Africa de Nord într-o dezordine ale 
căror evoluţii în perspectivă sunt dificil de anticipat, mai ales ca urmare a situaţiei geopolitice glo-
bale, care încă nu lasă încă să se întrevadă care va fi viitoarea ordine mondială. 

  Principala situaţie conflictuală din Orientul Mijlociu de azi o reprezintă cea dintre Iran şi Israel.  
Dacă de la apariţia statului Israel acesta a reuşit să câştige toate războaiele cu ţările arabe vecine, 
iar spre finalul secolului trecut să încheie inclusiv tratate de pace cu Egiptul şi apoi cu Regatul Ha-
şemit al Iordaniei, relaţiile cu Iranul  nu au evoluat de loc spre normalizare, ci dimpotrivă, au apă-
rut elemente noi de tensiune şi pericole pentru Israel şi pentru pacea din Orientul Mijlociu. Înce-
perea, spre sfârşitul anului 2011, a  protestelor împotriva regimului Bashar al-Assad în Siria, pă-
rea să rezolve şi ultima ameninţare din vecinătatea imediată a Israelului, prin eliminarea unuia 
din ultimele regimuri dictatoriale din Orientul Mijlociu, cel de la Damasc. Transformarea acestor 
proteste în război civil au dus la escaladări şi evoluţii contrare, dintre care cele mai importante au 
fost intervenţia rusă în Siria şi implicarea militară directă a regimului de la Teheran în sprijinirea 
lui Bashar al-Assad, aliatul Teheranului încă din timpul războiului de zece ani dintre Iran şi Irak.  

  Situaţia din Siria s-a complicat şi ca urmare a politicii externe greşite dusă de Administraţia Oba-
ma, diferendelor care  s-au accentuat între Arabia Saudită şi ţări din Golf (Qatarul în primul rând),  
slăbiciunilor regimului de la Cairo, situaţia din Irak şi  evoluţiilor din Turcia. 

  În acest context regimul ayatolahilor de la Teheran a exploatat în propriul interes situaţiile pen-
tru a-şi extinde şi consolida influenţa spre est, pe direcţia Bagdad -Damasc - Beirut, dar şi în Golf, 
prin dezvoltarea relaţiilor cu Qatarul şi implicarea în conflictul din Yemen. De asemenea, sprijinul 
acordat organizaţiei palestiniene Hamas, mai ales în Gaza, constituie un alt element prin care Te-
heranul îşi realizează politica externă în Orientul Mijlociu. 

  Denunţarea, de către preşedintele Trump, a acordului nuclear cu Teheranul şi înăsprirea sancţi-
unilor asupra Iranului, loviturile militare executate de Israel asupra unor obiective militare irani-
ene din Siria, precum şi menţinerea poziţiei intransigente a Teheranului în ceea ce priveşte Israe-
lul sunt principalele evoluţii care au făcut ca posibilitatea declanşării unui nou conflict militar în 
Orientul Mijlociu să crească. În acest moment considerăm că există, într-un procent important, 
apropiat de 50%, posibilitatea ca SUA să se implice într-un conflict pentru răsturnarea regimului 
de la Teheran, împreună cu aliaţii săi principali Israelul şi  Arabia Saudită. Un conflict militar di-
rect cu implicarea forţelor militare americane este mai puţin probabil, dar nu imposibil şi el de-
pinde nu numai de poziţia iraniană ci şi de evoluţia relaţiilor dintre Washington, Moscova şi Anka-
ra, precum şi de poziţia pe plan intern a preşedintelui Donald Trump. O apreciere cum că regimul 
ayatolahilor de la Teheran este de neclintit constituie o exagerare, iar istoria a demonstrat de 
multe ori slăbiciunile unor regimuri care se considerau imuabile şi care au dispărut ca urmarea 
faptului că nu s-au putut adapta la schimbările geopolitice şi evoluţiile societăţii umane. Ori, slăbi-
ciunea regimului de la Teheran vine tocmai din interiorul său, din lipsa de voinţă politică pentru 
reformare. 

  Evoluţiile din Orientul Mijlociu vor fi influenţate şi de situaţia din Turcia, unde tocmai a fost mar-
cată împlinirea a doi ani de la aşa-zisa tentativă de lovitură de stat eşuată (peste 70.000 de ares-
taţi şi peste 110.000 oameni destituiţi din funcţii în administraţia de stat), după ce preşedintele 
Erdogan a câştigat un nou mandat prezidenţial cu puteri constituţionale sporite. 

  Problema palestiniană rămâne astfel pe un plan secund al preocupărilor din Orientul Mijlociu, 
iar o  nouă pace, cât de cât durabilă  în această zona, va însemna că şi pe plan global evoluţiile sunt 
spre o nouă ordine mondială, a cărei arhitectură este încă greu de anticipat. 

PUNCTE DE VEDERE 



 

47 

Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri 20 Iulie 2018                                                                                           www.ingepo.ro 

 

 

Dinu COSTESCU 

De la î ncheierea celui de-al doilea Ra zboi Mon-
dial, continentul african nu a cunoscut o aseme-
nea  concentrare de prezent e militare stra ine 
care, asta zi, din perspectiva dimensiunii s i a nu-
ma rului de actori statali, este superioara  celei 
î nregistrate î n perioadele de va rf ale  Ra zboiului 
Rece. 

I n ultimii ani, aproa-
pe 40 de baze milita-
re stra ine, puncte de 
sprijin, facilita t i s i 
acces permanent sau 
temporar au fost in-
ventariate î n Africa, 
prezent a acestora 
fiind justificata , î n 
majoritatea cazurilor, 
prin imperativele 
luptei î mpotriva fe-
nomenului terorist, a 
pirateriei maritime, a 
grupurilor de crima  
organizata  s i, mai re-
cent, î n Cornul Africii, 
de tensiunile create 
prin izbucnirea ra z-
boiului civil din Ye-
men, a sciziunilor 
apa rute î n interiorul 
organizat iei sub-
regionale a Consiliu-
lui de Cooperare al  
Golfului s i de climatul 
î ncordat î n relat iona-
rea dintre monarhiile 
arabe sunnite din 
aceasta  parte a Ori-
entului Mijlociu s i 
regimul teocratic s iit 
din Iran, pe de o par-

te s i î ntre acesta s i Ştatele Unite plus statul Isra-
el, pe de alta  parte. Dar aceasta  dinamica  ascen-
denta   a interesului pentru „continentul negru” 
este, î n acelat i timp, s i efectul unei acerbe com-
petit ii pentru influent a  s i expansiune economica  
s i strategica  î ntre marile puteri globale s i cele 
emergente, context î n care conteaza  mai put in 
rolul s i opinia statelor africane s i mai mult sau î n 
primul ra nd, programele s i interesele puterilor 

Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 

Africa. Harta politică şi administrativă  
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implicate î n acest joc 
strategic pe es ichierul 
continentului african 

Nu î n ultimul ra nd, 
pe lista rat iunilor cau-
zale ale acestui feno-
men al expansiunii 
geografice a prezent ei 
militare non-africane 
se rega ses te s i 
aparit ia s i disemina-
rea fenomenului jiha-
dist islamist insti-
tut ionalizat prin gru-
pa ri precum Ştatul 
Islamic s i francizele 
sale autohtone, orga-
nizat iile Al-Qaida din 
Maghrebul Arab 
(AQMI) sau Boko Ha-
ram din regiunea Şa-
helului (Niger, Nige-
ria, Ciad s i din Africa 
occidentala ). Anarhia, 
disolut ia institut ional-
statala  s i gravele crize 
economice cu care se confrunta  majoritatea sta-
telor s i guvernelor de pe continent, impun s i o 
alta  abordare a interesului stra in pentru aceasta  
regiune a mapamondului, î n sensul ca  probleme-
le securitare s i economice  se constituie î ntr-o 
acuta  amenint are pentru interesele economice 
ale t a rilor dezvoltate privite prin prisma 
urias elor resurse naturale de care dispun statele 
africane s i î ntre care figureaza , cu preca dere, re-
sursele energetice s i mineraliere precum petro-
lul s i gazele naturale, aurul, uraniul, za ca mintele 
diamantifere, fosfat ii, bauxita, plutoniul, manga-
nul, cobaltul s i lista ar putea continua. O realitate 
care atrage dar care, î n acelat i timp, conduce s i 
la puternice rivalita t i competitive, ca î n cazul ce-
lor existente î ntre Ştatele Unite s i Frant a. Din 
acest punct de vedere, rostul implementa rii de 
baze militare permanente este s i acela de a secu-
riza accesul t a rilor respective la aprovizionarea 
cu resurse energetice s i de alta  natura  

Pe de alta  parte, nu trebuie ignorata  s i o alta  
realitate deloc stra ina  de atent ia pe care marii 

actori o acorda  continentuluui african s i se mate-
rializeaza  î n pirateria maritima  devenita  un fe-
nomen malign î n apele internat ionale care scal-
da  Cornul Africii (Şomalia, Djiboutti, Eritreea), 
din estul mijlociu al continentului, perturba nd î n 
modul cel mai periculos s i pa gubos navigat ia pe 
una dintre cele mai importante rute maritime 
care leaga  Oceanul Indian cu Marea Ros ie prin 
Ştra mtoarea Bab El-Mandeb, pa na  la Canalul Şu-
ez s i, prin Marea Mediterana , cu Europa. Ştrî m-
toarea Bab El-Mandeb, cu o la t ime de numai 29 
km, permite tranzitul cotidian al cel mult 60 de 
vase comerciale de mare tonaj, din care petrolul 
brut transportat prin acest punct de trecere se 
cifreaza a  cca. 5 milioane de barili pe zi. Dar, î n 
acelas i timp, trecerea dinspre Oceanul Indian 
ca tre Marea Ros ie este î nconjurata  de o vecina -
tate deosebit de volatila  s i conflictuala , fie ca  es-
te vorba de pustiitorul ra zboi pe care o mini-
coalit ie araba  condusa  de Arabia Şaudita  î l poar-
ta  î n Yemen, î mpotriva rebelilor separatis ti ho-
uthit i sust inut i financiar s i militar de Iran, fie de 

Cornul Africii cu Strâmtoarea Bab El-Mandeb. Sursa. IISS  
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insecuritatea s i instabilitatea de pe malul sta ng, 
unde, cu deosebire, Şomalia s i Eritreea sunt fur-
nizoare principale de terorism islamist sau de 
piraterie maritima . Cu toate acestea, numai î n 
ultima vreme, î n aceasta  zona  au fost implantate 
baze militare ale Arabiei Şaudite, Emiratelor 
Arabe Unite, Turciei, Chinei s i Israelului, pe la n-
ga  cele occidentale, deja existente s i pe care le 
amintim î n alta  parte a acestui articol. 

Este evident ca , vorbind de „cursa pentru Bab 
El-Mandeb”, nu avem î n vedere doar sus-
amintita competit ie dintre Washington s i Paris. 
La î nceputul acestui an, fostul ministru american 
de Externe Rex Tillerson declara, de-a dreptul, 
ca  „penetrarea chineza  î n Africa primejduies te 
nu numai resursele naturale ale continentului, ci 
s i stabilitatea politica  s i economica  a acestuia pe 
termen lung”. I ngrijorarea Americii - dar s i a co-
munita t ii occidentale europene este de î nt eles, 
î n condit iile î n care, din 2009, China a devenit 
primul partener comercial al Africii, schimburile 
î ntre Beijing s i piet ele africane cifra ndu-se, î n 
2016, la 149,2 miliarde dolari, China fiind, î n 
acelat i timp, unul dintre investitorii de va rf î n 
diverse domenii ale strucurii economice s i in-
frastructurilor africane. Nu este, deci, surprinza -
tor ca , î n 2017, China s i-a inaugurat prima baza  
militara  la Djibouti, nu departe de baza corpului 
expedit ionar american „Camp Lemonnier”, noua 
locat ie chineza  fiind prega tita  sa  primeasca , pa -
na  î n 2026 cca. 10.000 de oameni. 

Nici India nu este absenta  din competit ia pen-
tru Africa, nu numai prin dezvoltarea unor pu-
ternice schimburi comerciale care, de la nivelul 
de 1 miliard dolari î n 1995, s-au cifrat la 65 mili-
arde dolari î n 2015, ci s i prin asigurarea unei 
prezent e militare materializata , î n prezent, 
printr-o stat ie de interceptare a telecomunicat ii-
lor implantata  î n nodul Madagascarului s i printr-
o baza  navala  î n Arhipelagul Şeychelles, cu du-
blul obiectiv de combatare a pirateriei maritime 
s i de supraveghere a prezent ei s i act iunilor mili-
tare ale Chinei î n apele Oceanului Indian. 

La ra ndul sa u, Federat ia Rusa  s i-a î nscris, prin-
tre preiorita t ile sale de politica  externa , dinami-
zarea relat iilor s i a prezent ei militare, economice 
s i comerciale pe continentul African - obiectiv pe 

care s eful diplomat iei ruse, Şerghei Lavrov, il su-
blinia recent, î n cursul unui turneu de contacte 
africane care a cuprins Angola, Namibia, Mozam-
bic, Zimbabwe , Etiopia s i Africa Centrala  cu care 
Moscova a î ncheiat un agrement pentru dotarea 
s i echiparea a doua  batalioane ale armatei cen-
trafricane s i pentru dislocarea a 200 instructori 
ai fort elor ruse de elita , pentru prega tirea uni-
ta t ilor de profil din Bangui. 

* 

As a cum se prezinta  asta zi,  prezent a militara  
stra ina  î n  Africa ofera  urma toarea morfologie î n 
care nu sunt cuprinse fort ele s i facilita t ile care 
act ioneaza  sub steagul Organizat iei Nat iunilor 
Unite sau al altor  structuri multistatele alca tui-
te, î n marea lor majortate, din unita t i africane s i 
echipe de prega tire sau sust inere logistica  non-
africane. 

I. Franţa 

1. Djibouti: Forţele Franceze detaşate în 
Djibouti (FFDJ): cel mai important contingent al 
fort elor franceze stat ionate î n Africa, cu un efec-
tiv de 1450 militari  - un regiment interarme, un 
detas ament de aviat ie us oara , Baza Aeriana  188 
cu avioane Mirage 2000, C160, elicoptere 
Transall s i Puma, o baza  navala , un centru de an-
trenament pentru ducerea ra zboiului î n condit ii 
des ertice. 

2. Fort ele Franceze din Coasta de Fildes  – un 
batalion de pus cas i marini cu misiuni de asigura-
re operationala  din zone de interes strategic. Un 
efectiv de 900 oameni dislocat i î n patru centre 
situate î n Abidjan s i Toumudi. 

3. Fort ele franceze din Gabon: 350 militari 
stat ionat i î n doua  campusuri, respectiv Camp de 
Gaulle de pus cas i marini s i  Baza Aeriana  Guy 
Pidou pentru elicoptere de lupta  s i logistice pre-
cum s i un centru de instruct ie pentru lupta  î n 
condit ii  geo fizice s i climatice dificile. 

4. Efectivele Franceze din Senegal, ava nd ca 
misiuni principale apa rarea s i protect ia interese-
lor s i a resortisant ilor francezi, sprijin logistic 
pentru operat iuni desfa s urate î n regiune. Au un 
efectiv de 350 soldat i ga zduit i î n ora s elul Oua-
karm s i î n portul militar din Dakar. Dispun de 
facilita t i operative la aeroportul militar din 
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 Dakkar. 

5. Fort ele Franceze „Epervier” (Ş oimul) din 
Ciad: 950 soldaţi, dislocaţi în patru locaţii. 
Dispun de o baza  aeriana  la aeroportul inter-
nat ional din N’Djamenna s i.  coordoneaza  ope-
rat iile care au loc pe un areal mai larg care incu-
de Ciadul, Nigerul, Burkina-Faso, Mauritania s i 
Mali. 

Armata franceza  dispune de baze permanente 
similare î n Burkina Faso, Niger, Mauritania, Mali, 
Republica Africa Centrala , Guineea Bissau. 

 

II. Statele Unite 
Dispun de 21 baze militare î n 19 t a ri astfel:  
Burkina Faso (supraveghere informativă în 

regiunea Şahel), Camerun (baza  pentru drone 
Predator, cca. 300 soldat i), Djibouti (cca. 4000 
oameni), ada postes te comandamentul militar 
american pentru fort ele internat ionale AFRI-
COM), Gabon, Ghana, Kenya (bază pentru dro-
nele folosite î n Şomalia s i Yemen), Seychelles, 
Niger, Africa Centrală, Republica Democrati-
că Congo (bază temporară), Senegal 
(temporara ), Somalia, Sudanul de Sud, Ciad 
(baza  de operare pentru dronele Predator s i 
Reaper, Algeria, Egipt, Eritreea şi Tunisia.  

 

III. China  

Din 2017, China dispune de o baza  militara  î n 
portul Obock din Djiblouti, la Marea Ros ie, care, 
î n 2026 urmeaza  a primi 10.000 soldat i, tran-

Baze permanente, temporare, facilităţi ale SUA în Africa 
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sforma nd acest amplasament î ntr-un avanpost 
militar al Chinei pe continentul african. 

 

IV. Marea Britanie 

I n Kenya, Marea Britanie dispune de o baza  
permanenta  de sprijin, instalata  la Nanzuki, la 
200 kilometri nord de capitala Nairobi , iar î n 
Mali urmează a fi dislocat un eşalon al 
fort elor speciale s i un escadron de elicopere Chi-
nook pentru opert iuni anti-teroriste î n regiunea 
Şahel. 

 

V. India 

O prima  stat ie de ascultare a fost implantata  de 
India î n nordul insulei Madagascar, î n anul 2007, 
pentru suprevegherea rutelor maritime din 
Oceanul Indian. I n insula Assumption din arhipe-
lagul Seychelles, India este în curs de amena-
jare a unei baze navale la Oceanul Indian, sub 
motivul aparent al luptei î mpotriva pirateriei, 
dar cu misiunea reala  de a supraveghea activi-
ta t ile maritime regionale ale Chinei. 

 

VI. Germania 

I n  Niger, dispune de o baza  militara  pentru 
transporturi aeriene la aeroportul internat ional 
din Niamey, s i utilizeaza  un detas ament dislocat 
î n zona Gao din Mali cu misiuni de recunoas tere 
aeriana , culegere de informat ii s i sprijin logistic. 

 

VII. Turcia 
Det ine o baza  militara  î n Şomalia, utilizata , 
init ial, pentru antrenarea s i prega tirea militara  a 
armatei somaleze. 

 

VIII. Japonia 

Un contingent de cca.200 oameni î n Djibouti 

 

IX. Italia 
O baza  militara  (400 soldat i) la Missurata, î n 

zona centrala  a Libiei s i o baza  navala  la Tripoli. 
Italia a obt inut dreptul de acces militar î n spat iul 
aerian s i î n apele teritoriale maritime ale Libiei. 
La î nceputul acestui an, o misiune militara  italia-
na  a fost instalata  î n Niger (470 soldat i), pentru 
sprijinirea autorita t ilor autohtone î n controlul 
fluxului migrat ionist ilegal ca tre Europa. 

 

X. Federaţia Rusă 

De la î nceputul anului 2018, 200 de instructori 
din partea fort elor speciale ruse sunt detas at i la 
Banghui, î n Republica Africa Centrala  pentru 
prega tirea s i instruirea militara  a armatei cen-
trafricane. 

 

XI. Arabia Saudită 
Şunt î n curs de finalizare negocieri pentru crea-
rea unei baze militare saudite î n Ştatul Djiboutti, 
î ndeosebi pentru supravegherea navelor iranie-
ne, î n contextul î n care Ryadul s i Teheranul sunt 
angajate î ntr-un ra zboi pe teritoriul Yemenului. 

 

XII. Emiratele Arabe Unite 

Dupa  o tentativa  nereus ita  de implementare a 
unei prezent e militare permanente pe insula ye-
menita  Şoqotra, din Oceanul Indian, autorita t ile 
de la Abu Dhabi fac demersuri pentru construi-
rea unei baze militare î n Şomalia (î n zona inde-
pendentista  Şomaliland), unde ar urma sa  fie 
construita , la Berbera, o baza  mixta  aeriana  s i 
navala . EAU au, de asemenea,  o prezent a  milita-
ra  restra nsa  î n Eritreea s i î n Libia. De asemenea, 
porturile yemenite Mokha s i Hodeide sunt vizate 
ca posibile destinat ii ale unor noi prezent e emi-
rateze, sau emiratezio-saudite stabile. 



 

52 

www.ingepo.ro                                                                                          Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri 20 Iulie 2018 

 

Dinu COSTESCU 

Istoria moderna  a Orientului Mijlociu î nseamna , 
î n contextul istoric al secolului XX, o istorie a 
conflictului dintre lumea araba  s i Israel. De la 
aparit ia pe harta  a statului Israel, la 14 mai 
1948, s i pa na  la primul act de pace î n aceasta  
parte a lumii a trebuit sa  treaca  30 de ani - o pe-
rioada  de timp î nsa ngerata  de patru ra zboaie 
majore care, î n total, au la sat î n urma  peste 
52.000 de mort i - evrei s i arabi -, sute de mii de 
ra nit i, orfani, refugiat i, urias e distrugeri materia-
le, dureroase reconfigura ri ale geografiei politice 
s i, mai ales, sentimentul ca  acest „conflct arabo-
israelian” sau „conflict al Orientului Mijlociu” es-
te nu doar o confruntare acerba  pentru supra-
viet uire, de o parte, s i eliberare s i demnitate, de 
cealalta  parte, sentimentul ca , dincolo de retori-
ca politicianista  s i populaista , marele conflict 
arabo-israelian depa s es te limitele conflagrat iei 
militare, pentru a se manifesta ca un ra zboi î ntre 
doua  istorii, doua  culturi s i doua  civilizat ii. 

De la prima confruntare armata  dintre Israel s i 
lumea araba , cea din 1948, s-au î mplinit, î n 
aceasta  prima vara , s apte decenii, din care 30 de 
ani au trebuit sa  treaca  pa na  la realizarea, î n 
1978-1979 a primului act de conciliere arabo-
israeliana  prin istorica vizita  efectuata  î n Israel 
de fostul pres edinte egiptean Anwar El-Şadat, 
urmata  de semnarea, la 26 martie 1979, a Trata-
tului de pace dintre Israel s i Egipt. Pentru aceas-
ta   „tra dare a unita t ii s i solidarita t ii arabe”, Egip-
tul avea sa  fie exclus din calitatea de membru al 
Ligii Arabe – al ca rei sediu a fost mutat de la Cai-
ro la Tunis, iar Anwar El-Şadat avea sa  fie ucis, la 
6 octombrie 1981, de gloant ele fanatismului isla-
mist. 

I nca  14 ani au mai trecut pa na  î n septembrie 
1993, ca nd, pe peluza din fat a Casei Albe 
pres edintele Organizat iei de Eliberare a Palesti-
nei, Yasser Arafat s i premierul israelian Iytzhak 
Rabin semnau „Declarat ia de Principii privind 
aranjamentele interimare de Autoguvernare” 
cunoscute, î n mod curent, sub numele de 

„Acordurile de la Oslo”, menite sa  deschida  calea 
spre o tranzit ie progresiva  ca tre o autonomie 
palestiniana  s i ca tre constituirea, î n final, a unui 
stat palestinian. Şemnatarii au fost î ncununat i cu 
laurii premiului Nobel, pla tind, î nsa , s i ei, cu 
viat a – Iztyhak Rabin î mpus cat de un fanatic is-
raelian la 4 noiembrie 1995, iar liderul  palesti-
nian mort la 11 noiembrie 2004,  î n condit ii sus-
pecte, neelucidate nici asta zi.  

I nca  un an a precedat pacea î ntre Israel s i Rega-
tul Hashemit al Iordaniei, consfint ita  prin 
„Tratatul de la Wadi Araba” (Arava î n ebraica ), 
semnat la 26 octombrie 1994 . 

Toate aceste trei documente de relat ii bilaterale 
au fost rezultate ale unor conflicte armate î n  ca-
re statele semnatare au fost angajate.  

Şingurul demers politic î n direct ia pa cii, venit 
din partea s i î n numele comunita t ii arabe s i care 
nu a fost  consecint a  nemijlocita  a unui conflict 
militar se rega ses te î n as a-numita „Init iativa  
Araba  de Pace”, demers elaborat de ca tre Arabia 
Şaudita  s i prezentat la Conferint a la Nivel I nalt a 
Ligii Arabe desfa s urata  la Beirut, î n anul 2002. 
Init iativa, sust inuta  s i asumata  de Liga Araba  
propunea, pentru prima oara , o rezolvare globa-
la  a conflcitului arabo-israelian s i israeliano-
palestinian, recunoas terea dreptului la existent a  
al statului Israel s i normalizarea relat iilor dintre 
acesta s i lumea araba , pe baza retragerii israelie-
ne din toate teritoriile arabe ocupate s i crearea 
unui stat palestinian independent cu capitala la 
Ierusalim. Init iativa panaraba  nu a produs ur-
ma ri î n sensul cont inutului sa u. 

Asta zi, î n Orientul Mijlociu asista m la o impor-
tanta  schimbare de paradigma  ca t prives te con-
cept ia î nsa s i despre relat ionarea arabo-
israeliana , proces î n care unii analis ti identifica  
un veritabil reviriment al interesului pentru re-
nunt area progresiva , chiar daca  lenta , la tradit io-
nala ostilitate î ntre aceste doua  tabere belige-
rante, î n favoarea unei apropieri plurimorfe s i 
pacifiste. De la faimoasele sintagme ale 
„arunca rii evreilor î n mare” „s i eliminarea  din 
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  geografie a „dus manului sionist”, s-a ajuns la for-
me de expimare neechivoca  - discursiva  sau 
practica  – a voint ei pe care ata t partea israeliana , 
ca t s i comunitatea araba  (sau, deocamdata , doar 
o parte a ei) o manifesta , locul vechilor s abloane 
retorice fiind luat de vehicularea unor noi para-
digme posibile î ntre care, nu pe ultimul loc, se 
rega sesc „concilierea”, „apropierea”, 
„normalizarea” sau „interesele existent iale s i se-
curitare comune”. 

Tatona rile s i demersurile î n sensul î ntinderii de 
punt i î ntre israelieni s i arabi nu sunt noi s i isto-
ria moderna  s i contemporana  a regiunii a î nre-
gistrat nu put ine dintre acestea:relat ii comercia-
le, forme diverse de reprezentare israeliana  î n-
deosebi î n statele din Maghrebul arab, dialoguri 
oficioase la nivele guvernamentle s .a., dar, î n lip-
sa unui climat propice care sa  aiba  drept funda-
ment ideea de pace globala  î ntre lumea araba  s i 
statul evreu, acestea au avut, mai de graba , ca-
racterul unor manifesta ri de bune intent ii, mai 
mult sau mai put in vremelnice s i t inute departe 
de opinia publica  s i de informat ia mediatica . 

Evolut iile politico-militare pe care regiunea le-a 
cunoscut î n ultimii ani au produs profunde revi-
zuiri conceptuale, strategice s i de securitate, î n-
cepî nd cu explozia revivalismului terorist isla-
mist, ra zboaiele intervent ioniste din Afghanistan 
s i Iran, ra sturna rile dramatice produse de 
„prima vara araba ”, pa na  la coalizarea politico-
militara  a î ntregii comunita t i internat ionale glo-
bale î mpotriva jihadismului institut ionalizat î n 
forma distructiva  a „noului califat islamic” s i pa -
na  la aparit ia s i dezvoltarea unor noi ecuat ii se-
curitare, a unor noi competit ii pentru influent a  
s i expansiune î ntre noii poli ai ecuat iei regionale, 
deteriorarea pa na  la limite extreme a tensiunilor 
confesionale s i hegemoniste, ca î n cazul Iranului 
s i Arabiei Şaudite, perpetuarea ra zboiului civil 
sirian s i ingerint ele directe ale marilor actori 
globali î n evolut iile conflictuale regionale - toate 
acestea genera nd, î n mod inevitabil, sentimentul 
insecurita t ii s i, implicit, al nevoii de noi aliant e, 
de noi aborda ri securitare puse sub semnul apa -
ra rii intereselor de securitate nat ionala  etc. 

Asta zi, purta torii arabi  de stindard al ideii de 
apropiere s i normalizare a raporturilor lor cu 

statul Israel sunt, cu predilect ie, Arabia Şaudita  
s i Emiratele Arabe Unite, secondate, mai discret, 
de majoritatea celorlalte monarhii ereditare din 
zona Golfului. 

Relat ionarea dintre aceste state arabe s i Israel 
a cunoscut, î n ultimii zece ani, un avans fa ra  pre-
cedent care il determina pe premierul Benjamin 
Netanyahu sa  declare ca  „statele arabe din regiu-
ne nu mai privesc Israelul ca pe un inamic, ci, 
mai degraba  s i tot mai mult, ca pe un aliat”, î n 
vreme ce, spa rga nd un tabu, suveranul micului 
regat al Bahreinului, proclama  „dreptul statului 
Israel de a se apa ra” î mpotriva provoca rilor de 
securitate iraniene. Pronunt a nd aceste cuvinte, 
monarhul Hamad Bin Issa Al-Khalifa transmitea 
un dublu mesaj: acela ca  una dintre rat iunile fun-
damentale ale noilor orienta ri arabe se rega ses te 
î n ceea ce monarhiile Golfului considera  a fi 
„amenint are existent iala ” pe care Iranul o repre-
zinta  la adresa intereselor lor de securitate, pe 
de o parte, s i acela ca  regimul teocratic iranian 
este inamicul comun ata t al t a rilor arabe, ca t s i al 
Israelului, ceea ce, î n logica lucrurilor, impune s i 
o aliant a  comuna  arabo-israeliana  pentru con-
tracararea acestor amenint a ri. 

I n 2015, Emiratele Arabe Unite au autorizar 
deschiderea la Abu Dhabi a unei reprezentant e 
israeliene î n domeniul energiei regenerabile s i 
participa  la exercit ii militare comune cu armata 
israeliana . Nici din partea saudita  nu lipsesc 
semnele deschiderii ca tre apropiere concretizate 
î n contacte nepublice pe linia ministerelor de 
Externe s i a serviciilor de informat ii, s i î n consul-
ta ri pe teme de cooperare î n domenii tehnologi-
ce avansate, permisiunea acordata  pentru com-
pania aviatica  civila  israeliana  El Al de survol al 
teritoriului saudit ca tre destinat ii din Orientul 
I ndepa rtat s i sub-continentul indian etc. 

De partea sa, guvernul israelian a reus it sa  faca  
din pres edintele american Donald Trump un ac-
tiv purta tor de cuvî nd al statului evreu pe lî nga  
cancelariile arabe s i, cu deosebire, cele de pe ma-
lul Golfului Arabo-Persic. 

I n aceasta  relat ie triunghiulara  Tel-Aviv – Ryad 
-Washington, o î ntrebare se pune: cine de cine 
are mai multa  nevoie? Iar ra spunsul se refera , 
neî ndoielnic, la Israel, al ca rui prim-ministru ur-
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 ma res te, de mai mult i ani, un obiectiv prioritar s i 
anume normalizarea relat iilor cu t a rile arabe 
„sunnite moderate”, î n condit iile foarte avanta-
joase ale realiza rii unei concilieri israeliano-
arabe fa ra  ca aceasta sa  fie precondit ionata  de 
realizarea unei pa ci israeliano-palestiniene. Or, 
î n noul context, solut ionarea dosarului palestini-
an este readusa  î n actualitate de Arabia Şaudita  
ca moneda  de schimb s i tranzact ie pentru nor-
malizarea raporturilor cu Israelul. I n fond, nu 
rezolvarea problemei palestiniene sau punerea 
î n aplicare a „Init iativei arabe de pace din 2002” 
este pentru monarhia de la Ryad o „prioritate a 
priorita t ilor” ci ma sura î n care acest dosar ser-
ves te intereselor sale nat ionale î n conflictul 
„existent ial” dintre liderismul sunnit saudit s i 
expansionismul s iit iranian. 

Aventura concilierii nu este lipsita  de capcane. 
Drapelul israelian fluturî nd pe o cla dire a amba-
sadei israeliene î n inima „Casei Islamului” (Dar 
Al-Islam) ar readuce în memoria colectivă raţiu-
nea ideologica  pentru care Ossama Bin Laden a 
pus temelia „Bazei” sale teroriste (acuza adusa  
monarhiei saudite de a fi permis ca „pa ma ntul 
sfa nt” al Islamului sa  fie maculat de ghetele s i 
s enilele „necredincios ilor cruciat i”, î n vreme ce 
un drapel verde inscript ionat cu textul funda-
mental al ma rturisiri de credint a , fluturî nd dea-
supra unei ambasade saudite la Ierusalim, ar pu-
tea sa  aibe, î n lumea araba  s i islamica , urma ri 
dramatice pentru regimul wahhabit autointitulat 
„depozitar, slujitor s i custode” al locurilor sacre 
ale Islamului.  

           Orice î nceput este dificil. Important este 
ca el sa  nu fie silit chiar de  propinent i sa  vireze 
ca tre un sfa rs it lamentabil. 

Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

Unul dintre atributele dis-
tinctive ale societa t ii s i gu-
verna rii bazate pe principii-
le democrat iei funct ionale 
se rega ses te î n separat ia pe 
care aceasta o opereaza  î n-
tre viat a politico-sociala  s i 
credint a religioasa , fa ra  ca 

aceasta sa  î nsemne o relat ie de negare sau de 
excludere reciproca  î ntre factorul politico-social 
s i sfera religiei. I n condit iile modernita t ii, indivi-
dul poate sa  fie un practicant pios al credint ei 
religioase, fiind, î n acelas i timp, un asiduu 
sust ina tor al principiilor liberalismului demo-
cratic, dupa  cum un devot al credint ei religioase 
poate sa  fie un anti-democrat s i un inamic al ide-
ologiei politice. Aceasta  a doua ipostaza  se expri-
ma  cu claritate î n cazul Islamului s i al islamismu-
lui, î n care Islamul, ca izvor al credint ei, este 
compatibil s i poate coexista î ntr-un climat social 
democratic, î n vreme ce islamismul este un feno-
men ideologic visceral opus principiilor liberale 
care guverneaza  societatea moderna .  

Pe ca nd Islamul este definit î n Coran drept 
„calea care conduce spre Transcendent a ”, isla-
mismul, considerat ca proiect ideologic-
pragmatic, are drept esent a  s i scop dinamizarea 
s i mobilizarea comunita t ii islamice la lupta î m-
potriva a ceea ce el î nsus i î nt elege prin sistemul 
s i ordinea mondiala  dominata  de valorile s i prin-
cipiile Occidentului. Este vorba, mai exact expri-
mat, de o opozit ie ireductibila  î ntre Islam s i se-
cularism, î ntre lectura ad-litteram a textelor fon-
datoare, pe de o parte, s i interpretarea liberala  a 
conceptului de emancipare a individului s i co-
munita t ii, de pluralism, multiculturalism s i alte-
ritate, pe de alta  parte. I nt eles ca atare, islamis-
mul contemporan is i defines te act iunea î n ter-
meni politici s i revolut ionari, sau prin prisma 
teoriilor islamistului pakistanez Abu Ala Al-
Mawdudi care, la juma tatea secolului trecut, des-
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cria Islamul drept „o doctrina  revolut ionara  s i un 
sistem superior formelor laice  de guvernare a 
problemelor sociale”. Prin mijlocirea unei ase-
menea politiza ri a religiei, islamismul nu a tre-
buit deca t sa  faca  un pas mic ca tre cristalizarea 
ideii de „stat islamic universal” î n care religia 
domina  toate aspectele viet ii individuale s i soci-
ale. Or atingerea acestui obiectiv de universalita-
te, nu este posibila  fa ra  acapararea puterii politi-
ce care, din acest punct de vedere, devine mai 
importanta  deca t coordonatele spirituale care, 
de cele mai multe ori, sunt sacrificate î n avanta-
jul ofensivei pentru putere. Iar aceasta face ca 
adept ii unui asemenea islam politizat sa  fie ostili 
ideii de dialog s i sa  separe, abrupt, societatea 
umana  î ntre „cei buni” care sunt musulmanii 
„adeva rat i” s i restul societa t ii umane alca tuita , 
aceasta, din secularis ti deviant i, politeis ti, necre-
dincios i, apostat i s i fa t arnici care, î n retorica is-
lamista , sunt vinovat ii exclusivi pentru toate 
problemele s i neî mplinirile societa t ilor s i state-
lor musulmane contemporane. 

Trebuie spus ca , î n contradict ie cu asert iunile 
ideologilor islamis ti, curentul pe care aces tia il 
reprezinta  s i î l promoveaza ,  nu este deca t una 
din interpreta rile pe care musulmanii le dau 
propriei lor religii. Iar î n varietatea 
„islamismelor” existente se rega ses te s i ceea ce 
teorieticienii islamologi au identificat prin sin-
tagma de Islam civil  pentru care Islamul ca atare 
nu este nici corupt s i nici transformat î n ideolo-
gia politica  al ca rei ideal suprem este islamizarea 
s i statalizarea musulmana  a comunita t ii umane 
universale. I n acest caz, este vorba de o abordare 
al ca rei element central este reprezentat de efor-
tul pentru dezvoltarea spirituala  s i culturala  a 
individului musulman, efort care nu exclude con-
ceptetele moderne precum drepturile omului s i 
ale ceta t eanului, libertatea de expresie s i cre-
dint a , pacea sociala , supremat ia legii, prosperita-
tea economica  individuala  s i comunitara  etc. 

Mai mult, spre deosebire de islamismul tra-
dit ionalist, Islamul civil, pe care unii teoreticieni 
î l denumesc s i post-islamism, nu vede un adver-
sar î n lumea occidentala  sau î n secularismul mo-
dern, fiind preocupat, mai degraba , de punerea 
î n practica  a cunoscutei sentint e coranice a 
„sa va rs irii de fapte bune s i a  evita rii tentat iilor 

diavoles ti” s i, prin urmare, reprobabile. Din 
aceasta  perspectiva , se î nt elege ca , ata ta vreme 
ca t sunt asigurate s i respectate drepturile omu-
lui s i libertatea credint ei, necesitatea 
„revolut ionara ” a crea rii  unui stat islamic uni-
versal nu se mai justifica . 

Daca , init ial, islamismul s-a manifestat ca o 
mis care autoritarista , rigida  s i exclusivista , o no-
ua  generat ie de musulmani se afla  î n ascensiune, 
distinga ndu-se prin eforturile sale de adaptare la 
normele s i valorile democrat iei contemporane, 
ceea ce are drept efect faptul – aflat s i el î ntr-o 
faza  incipienta  – ca  î nsa s i dinamica interna  a fe-
nomenului islamist s i, î n ultima  instant a , obiecti-
vele sale politice cunosc un lent dar vizibil pro-
ces de schimbare s i revizuire. 

I n studiul sa u „The Coming of a Post-Islamic So-
ciety”  (Middle East Ştudies, Illinois, 1996), repu-
tatul sociolog s i profesor iraniano-american Asef 
Bayat descrie post-islamismnul drept  ”un con-
text politic s i social î n care atractivitatea, ener-
gia, simbolurile s i sursele de legitimizare a Isla-
mismului s-au epuizat chiar s i pentru cei mai 
convins i dintre suporterii lui”. Altfel spus, post-
islamismul este un rezultat al es ecului pe care 
islamismul tradit ional l-a î nregistrat î n confrun-
tarea dintre retorica  s i examenul practicii care 
presupune asumarea s i depa s irea provoca rilor 
generate de propriile contradict ii interne, presi-
unea societa t ii s i competit ia democratica  cu alte 
curente s i mis ca ri intelectuale, politice s i religi-
oase. I ntr-un fel, se poate spune ca  post-
islamismul este un proiect de rega ndire a isla-
mismului  î n sensul punerii sale î n consonant a  
cu ideea liberta t ii individuale de opt iune s i de 
expresie, cu impertivele democrat iei s i a religio-
zita t ii moderne. O materializare  elocventa  î n 
acest sens este oferita  de experient a partidului 
islamist „El-Nahda (Renaşterea) din Tunisia de 
dupa  „Prima vara araba ”. I n concluzie, daca  isla-
mismul reprezinta  fuziunea dintre religie s i poli-
tica , post-islamismul  t intes te  detronarea mono-
polului absolut al adeva rului proclamat de reli-
gie s i realizarea unui modus-vivendi î ntre religi-
ozitate, pe de o parte, s i drepturile omului î m-
preuna  cu  responsabilita t ile etice ale omului, pe 
de alta  parte. Ca proiect politic, post-islamismul 
are capacitatea de a contribui la realizarea unei 
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punt i a tranzit iei de la Islamism la Islamul Civil, 
adica  la acel islam care sa -s i descopere capacita-
tea de a conviet ui cu democrat ia pe care isla-
mis tii rigoris ti o considera  a fi „copilul bastard al 
civilizat iei Apusene”. 

 

* 

Islamism, Post-islamism, Islamul civil – trei 
fat ete ale militantismului politico-religios care 
au avut s i au, fiecare î n parte, o infuent a  notabila  
pe es ichierul intern al Turciei moderne s i con-
temporane. Decenii de-a ra ndul, islamis tii turci 
au fost supus i la act iuni represive, scoaterea 
abuziva  î n afara legii a format iunilor lor politice 
s i ingerint e severe ale institut iei militare s i ale 
aparatului birocratic î n viat a cotidiana  a curen-
telor islmiste. Abia din anul 1980 procesul de 
reforma  politica  s i deschidere a sistemului poli-
tic a fa cut posibila  insert ia elementului islamist 
î n viat a politico-sociala  a t a rii, context î n care a 
luat fiint a  s i  Partidul (de guverna ma nt) al  Jus-
tit iei s i Dezvolta rii (Adalet ve Kalkinma Partisi- 
AKP) care, însă, nu trebuie considerat ca un par-
tid islamist prin excelent a  î n ma sura î n care 
structura sa se prezinta , mai degraba , ca un 
amalgam de grupuri î n care nu toate pot fi defi-
nite ca islamiste, coeziunea interna  î ntre acestea 
datora ndu-se interesului de a avea o aliant a  ale 
ca rei obiective sunt nu ata t generate de conside-
rente de etica  religioasa  s i spirituala , ca t de mo-
tivat ii electorale. Liderul î nsus i al acestei for-
mat iuni, pres edintele Recep Teyyp Erdogan se 
manifesta  ca un depozitar al mos tenirii istorico-
religioase a califatului otoman, a ca rei ma ret ie 
trebuie pa strata  î n memoria colectiva  a poporu-
lui turc. Recep Teyyp Erdogan practica  un Isla-
mism care poate fi asimilat cu ga ndirea pos-
islamista . O asemenea abordare î n care factorul 
religios este chemat sa  aiba  un rol activ î n Agora 
s i sa  participe, î n primul ra nd, la construirea lai-
ca  a societa t ii moderne s i abia apoi la mobiliza-
rea omului islamic î n efortul de auto-
perfect ionare etica  s i comportamentala . Este pa-
radigma unui Islam pe care Recep Teyyp Erdo-
gan î l propune ca model de urmat pentru î ntrea-
ga comunitate musulmana  globala . 

Numai ca  “modelul islamului turc” pe care î l 

propune liderul Erdogan se confrunta  cu un ad-
versar redutabil s i anume acela reprezentat de 
ret eaua de institut ii s i activita t i 
“Hizmet” (Şerviciul public) î nfiint ata  de imamul 
s i teologul Fethullah Gullen, pe care analis tii î l 
plaseaza , din punct de vedere taxonomic, î n sfera 
Islamului Civil dar pe care partidul AKP s i liderul 
sa u, Recep Teyyp Erdogan î l acuza  de a fi fost 
init iator s i “creier” al puciului es uat din 2016 
î mpotriva regimului aflat la putere.  

I n definitiv, islamismul, asemenea altor curente 
de ga ndire,  filosofice, politice, confesionale, cul-
turale ale lumii contemporane traverseaza   o pe-
rioada  de prefaceri impuse de istoria î n mis care, 
de evolut ia sociala  s i de necesitatea de adaptare 
la imperativele modernismului contemporan. 
Ata ta vreme ca t credint a, religia ga ndirea religi-
oasa  s i  Islamul vor exista,  ele vor fi, î n mod fi-
resc, marcate de ca utarea acelor solut ii s i atitu-
dini care sa  le asigure continuitatea. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

 

Rezumat 

Ştarea conflictuala  care caracterizeaza  regiunea 
Orientului Mijlociu cunoas te, î n prezent, o rivali-
tate ascensionala  î ntre doua  mari tabere angaja-
te î ntr-o acerba  competit ie pentru dominat ie s i 
pentru consolidarea propriilor interese securita-
re î n cadrul sistemului regional de securitate. 
Este vorba, pe de o parte, de coalit ia care ala tura  
Republica Islam, ca actor statal, s i entita t ile sta-
tale s i  non-statale aliniate î n jurul regimului de 
la Teheran. Este vorba, de cealalta  parte, de o 
taba ra  adversa  constituita  din aliat i regionali 
tradit ionali ai comunita t ii occidentale, î n frunte 
cu Ştatele Unite ale Americii, formata  din Israel, 
Arabia Şaudita  s i ansamblul monarhiilor arabe 
ereditare din zona Golfului Arabo-Persic s i  
avî nd drept vector funct ional  nu ata t  structura 
unei aliant e sau coalit ii stricto-sensu,  ca t o abor-
dare consensuala  a unui conflict considerat  de 
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ambele tabere s i î n mod reciproc - drept o ame-
nint are securitara  s i existent iala . Traiectoria li-
niei avansate de confruntare î ntre aceste doua  
grupuri beligerante este cea care traseaza , as-
ta zi, linia ros ie a ca rei violare, de una sau alta 
dintre tabere, amenint a  sa  arunce regiunea Ori-
entului Mijlociu î ntr-un conflict fierbinte cu con-
secint e geopolitice majore.  

Ostilitatea î ntre actorii ment ionat i nu este no-
ua , iar dinamica de tip conflictual a relat iilor 
dintre Arabia Şaudita  s i Teheran a constituit, 
mai ales î n ultimii zece ani, unul dintre elemen-
tele  definitorii pentru climatul politico-militar 
al Orientului Mijlociu s i al arealul sub-regional al 
Golfului, iar diversitatea fronturilor, a aliant elor 
s i implica rilor extra-regionale a fa cut ca rivalita-
tea dintre wahhabismul sunnit s i confesionalis-
mul Iranian s iit sa  se amplifice, î n ultima vreme, 
pa na  la un nivel la care orice sca nteie locala  ac-
cidentala  ar avea energia de a declans a o confla-
grat ie regionala  cu ata t mai periculoasa  cu ca t ea 
ar putea antrena s i principalii actori globali s i la 
fel de ostili unul altuia – Ştatele Unite s i Fede-
rat ia Rusa . La riscurile deja existente a venit sa  
se adauge s i recenta decizie a Administrat iei Do-
nald Trump de a se retrage unilateral din acor-
dul “5+1” î ncheiat cu Iranul î n anul 2015, pentru 
reglementarea disputelor legate de preocupa rile 
s I programele nucleare ale Iranului, fapt care a 
avut drept consecint a  nu numai acutizarea ten-
siunilor reciproce î ntre principalii actori, ci s i 
readucerea î n prim plan a cursei î narma rilor nu-
cleare regionale. 

 

Iran şi “Frontul Refuzului” 

Doctrina khomeynista  a “exportului de revo-
lut ie” ca tre ambientul regional s-a concretizat, 
pentru regimul theocratic iranian, î n constitui-
rea as a-numitului “Front al Rezistent ei s i Refu-
zului” bazat pe instrumentalizarea politica  a 
confesionalismului, promovarea  unei politici de 
expansiune regionala  s i crearea unui sistem de 
aliant e cu actori statali (Irakul de dupa  î nla tura-
rea, î n 2003, a regimului baasist al lui Şaddam 
Hussein, Şiria, î nca  î n perioada ca t la conducere 
s-a aflat regimul laic al generalului Hafez Al-
Assad) sau non-statali (Organizat ia de Eliberare 

a Palestinei, mis ca rile politico-militare s iite 
“Amal” s i “Hezbollah” din Liban,  mis carea Ha-
mas, ca filiala  palestiniana  a “Frat ilor Musul-
mani”, Jihadul Islamic din Liban s i teritoriile pa-
lestiniene, sau, o perioada , chiar ret eaua radical-
islamista  Al-Qaida). De la obiectivul init ial decla-
rat – refuzul ocupat iei israeliene î n teritoriile 
arabe s i al recunoas terii existent ei statale a sta-
tului evreu, precum s i refuzul orica ror solut ii 
sau negocieri “defetiste” impuse de America s i 
de aliatul sa u israelian,  Republica Islamica  s-a 
reorientat ca tre extinderea influent ei proprii 
ca tre Levant s i Marea Mediterana  s i ridicarea 
Iranului la statutul de putere regionala , ment i-
na nd, î n acelas i timp, s i accentua nd ostilitatea 
fat a  de Israel s i Ştatele Unite, pe de o parte s i 
subminarea aceloras i aspirat ii de influent a  s i 
putere regionala  ale regatului sunnit al Arabiei 
Şaudite. I n acest context, doctrina regimului teo-
cratic Iranian pornes te de la idea ca  superiorita-
tea militara  a orica rui alt actor din “taba ra ad-
versa ” se circumscrie unor planuri viza nd ra s-
turnarea regimului s i a ordinii instaurate de re-
volut ia din 1979, fapt care a impus idea ca  
obt inerea cel put in a unui echilibru al descuraja -
rii, daca  nu chiar o superioritate militara  î n ra-
port cu adversarii sa i, este realizabila  prin dez-
voltarea unor programe care sa  aduca  Iranul î n 
situat ia de a dispune de un arsenal nuclear. Pe 
de alta  parte, doctrina iraniana  a descuraja rii s i 
consolida rii propriei prezent e s i influent e î n 
proximitatea sa geografica  respinge de plano  
î nsa s i idea  instituirii in regiunea a unei ordini s i 
a unui sistem de fort e din care Iranul ar fi exclus 
pe o cale sau alta. Iar din acest punct de vedere, 
puterea militara  ca pa rghie de realizare a intere-
selor politice constituie un factor esent ial î n an-
samblul aborda rilor geopolitice s i geostrategice 
ale decident ilor de la Teheran. Pe aceasta  baza , 
Republica Islamica  exploateaza  orice deschideri 
s i oportunita t i strategice care s-ar ivi, s i care, 
combinate cu o indiscutabila  abilitate î n utiliza-
rea actorilor non-statali î n prevenirea sau deru-
larea s i finalizarea avantajoasa  a unor situat ii 
conflictuale asigura   regimului o capacitate re-
marcabila  de rezilient a , chiar î n pofida dis-
funct iilor s i tulbura rilor existente la un moment 
dat pe es ichierul intern. Ra zboiul din Yemen – 
relativ prea put in costisitor pentru Teheran, î n 
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comparat ie cu “aliant a araba ” init iata  s i condusa  
de Arabia Şaudita  - ofera , din acest punct de ve-
dere, un exemplu ca t se poate de gra itor. Nu mai 
put in semnificative, î n aceeas i ordine de idei 
sunt, pe de o parte, modul î n care Teheranul a 
exploatat falia produsa  î ntre statul Qatar s i cele-
lalte monarhii satelitare Arabiei Şaudite pentru 
a s ubrezi ata t credibilitatea monarhiei de la Ry-
ad, ca t s i coeziunea organizat iei subregionale a 
Consiliului de Cooperare al Golfului, iar, pe de 
alta  parte, rapida adaptare la situat ia creata  î n 
Uniunea Europeana  s i î n relat iile dintre Bruxel-
les s i Washington dupa  retragerea unilaterala  a 
Administrat iei Donald Trump din tratatul “5+1”  

 

Frontul anti-iranian 

I n pofida unor interese comune – sust inute s i 
de Administrat ia Donald Trump, constituirea 
unui front viabil s i activ î mpotriva Iranului ra -
ma ne, î nca , un obiectiv discutabil. Este adeva rat 
ca  Ştatele Unite, Arabia Şaudita , Emiratele Arabe 
Unite s i Israelul au î n comun aversiunea fat a  de 
regimul iranian, aceste state sunt departe de a 
constitui, î mpreuna , o coalit ie anti-iraniana  
pragmatica . Ca ci, î n vreme ce statul evreu s i mo-
narhiile arabe din Golf î s i trimit, reciproc, sem-
nale î ncurajatoare ca t prives te avansul ca tre o 
apropiere s i chiar ca tre o normalizare a relat ii-
lor dintre ele, î n fat a acestui deziderat exista  o 
serie de obstacole pe care, deocamdata , nici unul 
dintre preopinent i nu are nici disponibilitatea s i 
nici capacitatea de a le depa s i, iar î ntre acestea, 
pe primul plan, se situeaza  nodul gordian al do-
sarului palestinian s i, in context, imposibilitatea 
de a ga ndi prezent a unei misiuni diplomatice – 
saudite, de pilda  – î n Israel, î n condit iile î n care 
premierul Benjamin Netanyahu î nsus i a fa cut 
cunoscut ca , dupa  pasul fa cut de Donald Trump, 
orice noua  ambasada  deschisa  pe la nga  statul 
evreu, va trebui sa  se afle la Ierusalim. 

Actorii regionali sus-ment ionat i  mai au î n co-
mun s i convingerea ca , î n condit iile actuale, sin-
gura cale de a obt ine s i ment ine superioritatea 
asupra Iranului o reprezinta  recursul la fort a , 
uneltele diplomatice fiind, din acest punct de 
vedere, pe ca t de ineficiente, pe ata t de primejdi-
oase î n ma sura î n care, pe de o parte, nici un de-

mers diplomatic nu va determina regimul irani-
an sa  faca  un minimum de concesii fat a  de ad-
versarii enumerat i s i, pe de alta  parte, pentru ca  
recursul la pa rghiile diplomatice ar fi va zut la 
Teheran ca o dovada  de sla biciune s i, mai mult, 
î n cazul unui es ec al avansurilor diplomatice, ar 
cres te arogant a s i inflexibilitatea regimului teo-
cratic. I n ceea ce prives te viziunea noii Adminis-
trat ii de la Washington privind fort a ca singura 
maniera  de abordare a „dosarului iranian”, 
aceasta se datoreaza convingerii lui Donald 
Trump ca , odata  eliminat pericolul reprezentat 
de gruparea terorista  „Ştatul Islamic”, Iranul va 
ra ma ne principalul factor de perturbare s i ame-
nint are a ordinii regionale a Orientului Mijlociu. 
Ori din punctul de vedere al statelor arabe sun-
nite din Golf, ca s i al Israelului, aceasta  maniera  
americana  de a vedea lucrurile ofera  o buna  
oportunitate de „î ncercurire” a strategiei iranie-
ne  s i de presiuni care, î n mandatul lui Barack 
Obama, nu ar fi fost posibila . I nsa s i Adminis-
trat ia Donald Trump pornes te de la ideea ca  rea-
lizarea unui puternic front anti-iranian î n regiu-
ne va permite realizarea premizelor de act iune 
pentru crearea, î n perspectiva , a unei noi arhi-
tecturi de securitate care ar servi intereselor se-
curitare ale Israelului s i ale aliat ilor arabi regio-
nali,  ar facilita demersurile viza nd normalizarea 
relat iona rii dintre Israel s i statele arabe din Golf 
s i, eventual, ar î ncuraja s i eforturile vizî nd ga si-
rea unei solut ii pentru problema palestiniana . 
Din aceasta  perspectiva , print ul- mos tenitor sa-
udit Mohammed Bin Şalman este va zut ca un 
viitor partener potrivit pentru edificarea unei 
punt i de relat ii î ntre Golful arab s i statul evreu, 
treca nd prin Regatul Hashemit al Iordaniei. 

 

Israel – Percepţii, analize, proiecte 

Pentru decident ii politici israelieni, Iranul re-
prezinta , cel put in î n momentul de fat a , cea mai 
mare amenint are securitara , daca  nu, chiar, exis-
tent iala , iar o asemenea percept ie este î mpa r-
ta s ita , fa ra  rezerve, la nivelul de planificare s i 
decizie al institut iei militare s i al serviciilor de 
informat ii. Din punctul de vedere al analis tilor s i 
politologilor israelieni, sursele de amenint are 
iraniana  se rega sesc î n dezvoltarea posibila  a 
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unui arsenal nuclear, sponsorizarea terorismu-
lui, subminarea regimurilor s i a politicilor regio-
nale, product ia intensiva  a arsenalului de rache-
te balistice s i influent a ideologica  s i confesiona-
la . La toate acestea ar mai putea fi amintita  s i 
aprecierea decident ilor israelieni potrivit ca rora 
intervent ia rusa  î n ra zboiul civil sirian, cuplata  
cu implicarea pe front a format iunii libaneze 
Hezbollah î n sust inerea regimului lui Bashar Al-
Assad au contribuit la acutizarea amenint a rilor 
la adresa securita t ii nat ionale a statului evreu. 
Limitndu-s i implicarea î n Şiria la raiduri ocazio-
nale de bombardament î n spat iul aerian sirian, 
la misiuni de asistent a  umanitara  s i la sust inerea 
– neconfirmata  oficial – a unor grupuri ale 
opozit iei armate siriene active î n Platoul Golan, 
Israelul nu a fost angrenat ca parte la negocierea 
diplomatica  a viitorului Şiriei. I n atari conjunc-
turi s i î n lumina politicii regionale a Adminis-
trat iei Donald Trump, statele arabe sunnite s i, cu 
deosebire, Arabia Şaudita , Emiratele Arabe Unite 
s i Egiptul s i-au intensificat, cu discret ie, coopera-
rea de securitate cu Israelul, inclusiv î n sectorul 
serviciilor de informat ii. Combinata  cu politica 
anti-iraniana  a pres edintelui Donald Trump, o 
asemenea cooperare securitara  dintre Israel s i  
principalele state sunnite din regiune poate di-
namiza s i accelera procesul  de apropiere s i, î n 
final, de normalizare a relat iilor israeliano-
arabe, bazate s i pe evaluarea comuna  a ame-
nint a rilor pe care politica iraniana  le genereaza . 
Fat a  cu proiectul iranian de realizare a unui „arc 
s iit” pe axa Irak-Şiria-Liban-Marea Mediterana , 
Israelul este vital interesat î n crearea unei ali-
ant e cu monarhiile sunnite din Golf care sa  con-
tracareze ambit iile expansioniste ale Teheranu-

lui, sa  compenseze relativa distant are a Ştatelor 
Unite de problemele Orientului Mijlociu, funda-
mentata  s i promovata  de precedenta Adminis-
trat ie a  lui Barack Obama s i sa  creeze un climat 
propice pentru abordarea unei solut iona ri favo-
rabile a dosarului palestinian. 

Punerea î n aplicare a viziunii strategice israeli-
ene nu este lipsita  de impedimente s i piedici, 
mai ales î n ceea ce prives te obiectivul de elimi-
nare a Iranului s i a orica rei prezent e militare a 
acestuia pe es ichierul ra zboiului sirian. Mai î nta i 
pentru ca  aceasta  prezent a  î nseamna  cca. 60.000 
de combatant i pe care Iranul î i gestioneaza  î n 
Şiria. I n ultima vreme, schimburile de ame-
nint a ri belicoase î ntre Teheran s i Tel-Aviv s-au 
accentuat, dar, î n situat ia existenta , este dificil de 
fa cut o separare neta  î ntre retorica  s i intent iile 
reale, spre a nu mai aminti de faptul ca , fa ra  o 
sust inere clara  de ca tre Donald Trump regionale 
israeliene, Benjamin Netanyahu nu î s i poate per-
mite sa  î mpinga  lucrurile pa na  la o limita  dincolo 
de care ar interveni o react ie imprevizibila  din 
partea lui Vladimir Putin. I n aceste condit ii, nu 
este exclus ca guvernul israelian sa  aiba  î n vede-
re s i o recalibrare a obiectivelor, scopurilor s i 
priorita t ilor  sale î n ceea ce prives te Iranul s i 
ra zboiul din Şiria, recurga nd la o utilizare alter-
nativa  a capacita t ilor militare deschise s i confi-
dent iale cu o diplomat ie „cordiala ” cu actorii re-
gionali s i internat ionali. Deocamdata  este pre-
matur sa  se vorbeasca  de un conflict cel put in de 
dimensiunea ra zboiului din octombrie 1973 fie 
s i pentru motivul ca , î ntr-o asemenea situat ie, 
Israelul ar fi î n situat ia unui conflict deschis cu 
Federat ia Rusa  - o putere non-araba , fa ra  granit e 
comune cu statul evreu s i fa ra  posibilitatea de a 
controla react iile actorilor non-statali pro-
iraniaeni precum Hezbollahul libanez sau Jiha-
dul Islamic din Gaza. Iar consecint ele ar fi, cu 
certitudine, greu de estimat. 
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Dr. Munir SALAMEH, Ramallah 

Un vechi truism certificate de practica s i de 
principiile dreptului internat ional s i diplomatic 
spune ca , atunci ca nd un mediator de pace î ntre 
doua  entita t i beligerante se face avocat al uneia 
dintre pa rt i, s ansele ca pacea durabila  s i unanim 
acceptata  dispar de la bun î nceput, iar continua-
rea negocierilor î s i pierde s i sensul s i rostul. 

I n cazul contenciosului î ntre palestinieni s i 
arabi, î n care Administrat ia Donald Trump pro-
mite ca, prin angajarea sa î n procesul de medie-
re s i bune oficii sa  se î ncheie printr-o mare 
“afacere a secolului”, truismului sus-amintit  î i 
este, î n mod paradoxal, opusa  situat ia ca , î n pofi-
da deciziei abrupte adoptate de conducerea po-
litica  palestiniana  de a nu mai accepta vreun rol 
de mediator al Americii, un proces de deblocare 
a negocierilor de pace fa ra  o implicare america-
na , este sortit nu numai sa  es ueze, dar nici, cel 
put in, sa  î nceapa . 

Cronica s i tacticile de act iune ale Ştatelor Unite 
î n abordarea acestui conflict, autonomia cvasi-
absoluta  pe care statul evreu  a obt inut-o î n ra-
port cu comunitatea internat ionala , inclusiv cu 
Organizat ia Nat iunilor Unite s i Consiliul sa u de 
Şecuritate, sust inerea necondit ionata , nelimitata  
s i plurimorfa  de care statul evreu a beneficiat 
din partea Americii s i beneficiaza  s i mai consis-
tent din partea Administrat iei Donald Trump, 
inhibit iile politice la ada postul ca rora se situea-
za  comunitatea europeana  - altfel, bine intent io-
nata  - , faliile care separa  î ntre interesele s i pro-
gramele statelor care alca tuiesc comunitatea 
araba , vin, î n ansamblul lor, sa  confirme s i sa  
sust ina  acest adeva r  

Diverse state sau parlamente europene au re-
cunoscut î n mod simbolic, existent a unui stat 
palestinian, alte organizat ii internat ionale au 
procedat î n mod similar, acorda nd acestui stat 
calitatea de membru observator sau cu drepturi 
depline, dar nici una din aceste init iative nu a 

avut potent ialul de a debloca negocierile de pace 
sau de a influent a î n vreu fel, relat ionarea dintre 
statul evreu s i Autoritatea Nat ionala  Palestinia-
na , î ndeosebi î n ceea ce prives te politicile pe ca-
re guvernele israeliene le practica  î n raport cu 
teritoriile pelstiniene autonome. Chiar î n cadrul 
Consiliului de Şecuritate, China s i Federat ia Ru-
sa  ra ma n consecvente unei politici externe pru-
dente s i conservatoare î n ceea ce prives te 
sust inerea statului palestinian, pozit ie expicabi-
la  prin preocuparea celor doua  t a ri de a nu crea 
precedente care ar putea fi exploatate de ca tre 
mis ca rile s i comunita t ile minoritare din proprii-
le teritorii nat ionale. La aceasta se adauga  lega -
turile economice, comerciale s i tehnologice 
avantajoase pe care ata t Beijingul, ca t s i Mosco-
va le-au î ncheiat cu Israelul fie î n contexul re-
lat iilor bilaterale, fie, ca î n cazul particular al Şi-
riei, î n contextul gestiona rii ra zboiului civil s i al 
prezent ei militare stra ine din aceasta  t ara  araba .  

Europa s-a situat constant pe o pozit ie secun-
dara , prefera nd rolul de sponsor financiar al au-
torita t ilor palestiniene s i limita ndu-se la exerci-
tarea ocazionala  de presiuni lejere asupra gu-
vernului israelian, dar ma surate, s i acestea, cu 
unitatea de ma sura  a intereselor nat ionale poli-
tico-economce î n relat ionarea bilaterala  cu Isra-
elul.  Ca t despre comunitatea lumii arabe pentru 
care chestiunea palestiniana  a constituit, multa  
vreme, „problema problemelor” î n ecuat ia pa cii 
s i a ra zboiului î n regiunea Orientului Mijlociu, se 
poate constatata o distant are progresiva  a state-
lor arabe de „frat ii arabi palestinieni” s i o con-
centrare prioritara  asupra propriilor probleme 
interne generate fie de consecint ele „prima verii 
arabe”, fie de conflictele regionale î n care statele 
arabe sunt angajate, fie, î n sfî rs it, de reconfigu-
rarea sistemului de aliant e regionale s i inter-
nat ionale care sa  le ofere cele mai credibile s i 
mai avantajoase aranjamente politice, economi-
ce s i securitare. I n atari conjuncturi, este de î nt e-
les ca  Ştatele Unite pot sa  se prezinte drept sin-
gurul mediator posibil î ntre israelieni s i palesti-
nieni, dar un mediator pe care fostul diplomat 
american Aaron David Miller î l descria cu sintag-
ma de „avocat al Israelului”  pe care am amintit-
o la î nceputul acestor ra nduri. 

I n retorica s i istoriografia palestiniana ,  situat ia 
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existenta  asta zi î n segmentul palestinian al con-
flictului arabo-israelian, este, î n buna  ma sura , 
imputabila   colonialismelor britanic s i francez. 
Şust inerea declarata  pe care guvernul de la Lon-
dra a promis-o s i a acordat-o aspirat iilor sioniste 
ale lui Theodor Herzl de asigurare a unui „ca min 
nat ional” pentru poporul evreu, apoi abandona-
rea de ca tre Marea Britanie a Palestinei, la î nche-
ierea regimului de mandat, imediat dupa  cel de-
al doilea Ra zboi Mondial, au fost primii s i cei mai 
important i pas i ca tre nas terea „problemei pales-
tiniene”. Vidul la sat î n urma  de colonialismul eu-
ropean a fost acaparat cu rapiditate de ca tre Şta-
tele Unite ale Americii care nu a î nta rziat sa  ela-
boreze s i sa  implementeze, odata  cu intrarea î n 
era postbelica , o strategie regionala  pe termen 
lung bazata  pe aliant a de interese economice, 
energetice s i strategice cu Israel, Arabia Şaudita  
s i Iranul monarhic. Decenii de-a ra ndul, Admi-
nistrat iile care s-au succedat la Washington au 
proclamat ca  unicul drum ca tre crearea unui stat 
palestinian î l reprezinta  negocierile. Dar, î n ace-
las i timp, aceleas i Administrat ii au fost, practic, 
inactive fat a  de repetatele tentative ale guverne-
lor israeliene de blocare a procesului î nsus i de 
negocieri politico-diplomatice, tentative î nsot ite 
s i de o asidua  politica  de colonizare evreiasca  a 
teritoriilor palestiniene ocupate î n 1967 s i ulte-
rior, scopul fiind acela al crea rii unui nou statu-
quo teritorial „bazat pe realita t i s i pe fapte” care, 
asta zi, fac dificil s i î ndoielnic discursul despre 
„teoria celor doua  state”. La aceste doua  compo-
nente ale strategiei israeliene – tergiversarea 
negocierilor s i punerea î n discut ie a unor pre-
condit ii maximale s i prohibitive, de o parte, s i 
reducerea progresiva , prin colonizare, a teritorii-
lor „autonome”, pe de alta  parte,  se adauga  o a 
treia componenta  reprezentata  de o complexa  
ret ea institut ionala  de s ubrezire a mijloacelor de 
funct ionare normala , cotidiana , a societa t ii pa-
lestiniene. 

Este î ndeajuns de bine cunoscut faptul ca  Ştate-
le Unite au dezvoltat cu Israelul o dinamica  s i 
consistenta  relat ie bilaterala  care acopera  o vas-
ta  arie de domenii economice, diplomatice s i de 
asistent a  militara , relat ii î n cadrul ca rora statul 
evreu primes te anual un transfer nerambursabil 
de peste 3 miliarde dolari ca ajutor civil s i mili-

tar din partea Ştatelor Unite s i, potrivit unei ana-
lize a Şerviciului de Cerceta ri al Congresului 
ŞUA, Israelul este principalul receptor al asis-
tent ei financiare externe oferite de ŞUA care, î n 
perioada celor 7 decenii de la nas terea Israelului 
î nsumeaza  peste 120 miliarde dolari.  

I n momentul de fat a , lumea araba  ofera  un pei-
saj fragmentat, afectat de numeroase conflicte 
active s i latente s i lipsit de o pondere diplomati-
ca  grat ie ca reia comunitatea araba  sa  se faca  au-
zita  pe es ichierul global - î n situat ia, desigur, ca  
statele arabe ar avea o asemenea voint a  politica  
unitara .Israelul se afla  la granit a mediteraneea-
na  a unei vecina ta t i instabile î n a ca rei limita  es-
tica  Iranul este perceput ca o amenint are exis-
tent iala  pentru statul evreu. Dar, î n acelas i timp, 
ecuat ia conflictului arabo-israelian a cunoscut, 
cu î ncepere din anul 2011,  o profunda  schimba-
re sub aspectul provoca rilor securitare. Lumea 
araba  de azi nu mai constituie o amenint are pen-
tru interesele israeliene de securitate nat ionala . 
Mai mult, aceasta  lume araba  este tot mai intere-
sata  de o reas ezare a liniilor de echilibru regio-
nal î n sensul unei apropieri progresive de Israel. 
Pe de alta  parte, au ra mas î n urma  s i vechile 
aprehensiuni ale Israelului privitoare la o 
„plecare” a Ştatelor Unite din Orientul Mijlociu, 
vehiculata  mai ales î n cel de-al doilea mandat al 
fostului pres edinte Barack Obama.  America lui 
Donald Trump nu poate s i nici nu are interesul 
sa  abandoneze Orientul arab î n favoarea altor 
coordonate - asiatice sau nu- ale geografiei poli-
tice. Şingura amenint are virtuala  la adresa secu-
rita t ii statului evreu poate veni din partea regi-
mului teocratic iranian s i a grupa rilor regionale 
care graviteaza  pe orbita iraniana  - o amenint are 
care, deocamdata , este mai degraba  un mit cu 
buna -s tiint a  alimentat ata t de Israel, ca t s i de 
Ştatele Unite ale Americii. 

I n acest context, ce prioritate s i ce atractivitate 
ar mai putea sa  reprezinte problema palestinia-
na  pentru Administrat ia Donald Trump? Ş i, mai 
ales, ce argumente ar putea fi invocate î n favoa-
rea unei impart ialita t i morale a „mediatorului” 
american î n negocierile î ntre israelieni s i palesti-
nieni? Poate ca  „afacerea secolului” de care vor-
bea Donald Trump va fi o chemare a acestora din 
urma  la masa negocierilor pentru a asculta recvi-
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emul final al problemei palestiniene. Aceasta va 
fi, probabil, o pace americana . Dar ideea de pace 
reala  s i durabila   va continua sa  fie prezenta . 

 

  Maher NABOULSI, Siria 

Retorica despre apropierea “solut iona rii politi-
ce” a ra zboiului civil din Şiria nu este de data  re-
centa . Discursul ca atare a fost lansat î nca  de la 
intervent ia militara  a Federat iai Ruse, la sfa rs i-
tul lunii septembrie 2015, a fost, apoi, obnubilat, 
o perioada , de prioritatea acordata  evolut iilor pe 
fronturile de lupta  î mpotriva fenomenului tero-
rist, pentru a fi readus î n lumina  î n ianuarie 
2017, ca nd a fost pus î n discut ie proiectul noii 
constitut ii a Şiriei, elaborate, in integrum, la 
Moscova. Dupa  prima runda  a negocierilor din 
“procesul Astana" s i, mai exact, dupa  ce oras ul 
strategic Alep a fost recucerit de sub controlul 
format iunilor de opozit ie s i al combatant ilor is-
lamis ti, s i a fost reafirmat, pentru a treia oara , î n 
cadrul î nta lnirii de la Moscova î ntre Vladimir 
Putin  s i Benjamin Netanyahu, prilejuita  de sa r-
ba torirea Zilei Victoriei î n cel de-al doilea Ra zboi 
Mondial. I nta lnirea î nsa s i a fost marcata  de doua  
dintre cele mai puternice raiduri de bombarda-
ment executate de aviat ia israeliana  î n spat iul 
sirian de la ra zboiul din octombrie 1973 î ncoa-
ce, bombardamente care au vizat pozit ii ale ar-
matei iraniene s i ale milit iilor Hezbollah des-
fa s urate î n Şiria, raidul beneficiind - se î nt elege - 
de acordul  lui Vladimir Putin s i, din culise, de 
binecuva ntarea lui Donald Trump.  

Evolut ia situat iei de pe front î ntre aranjamente 
politice s i raiduri de bombardament a dovedit, 
î n primul ra nd, o realitate fundamentala  s i anu-
me aceea ca  punt ile de comunicare s i dialog î n-
tre Casa Alba  s i Kremlin nu s-au pra bus it s i a 
transmis, î n al doilea ra nd, un mesaj punctual 
ca tre pres edintele Bashar Al-Assad  care a fost 
fa cut sa  î nt eleaga  (s i sa  accepte) ca  toate mis ca -
rile s i lua rile de pozit ie ale Moscovei fac parte 
dintr-o complexa  viziune  a Federat iei Ruse asu-
pra  geostrategiei s i geopoliticii î ntregului Orient 

Mijlociu. Bashar Al-Assad a mai î nt eles ca  politi-
ca de eschiva  s i tergiversare î n a accepta proiec-
tul de constitut ie elaborat dupa  paradigma ru-
seasca  s i refuzul mai mult sau mai put in explicit 
de a accepta idea ca  unita t ile iraniene ale Gardi-
enilor Revolut iei s i milit iile Hezbollahului liba-
nez proiranian venite î n Şiria la chemarea gu-
vernului din Damasc vor trebui sa  considere ca  
s i-au î ncheiat misiunea s i sa  se î ntoarca  la caza r-
mile lor din Iran s i Liban - o î ntoarcere concepu-
ta  a se realiza es alonat, pe etape, acest refuz, 
deci nu va face deca t sa  s ubrezeasca  imaginea s i 
poziile de superioritate ale regimului sirian î n 
viitoarele faze ale procesului politic de pace. I n 
atari î mprejura ri, Bashar Al-Assad s-a gra bit sa  
mearga  la Şoci pentru a-s i î ntreba protectorul-
aliat ce-i de fa cut pentru a evita o lunecare a si-
tuat iei ca tre necunoscut. Dicut iile intense care 
au avut loc cu acest prilej au avut cel put in doua  
rezultate nu lipsite de important a : pe de o parte, 
declarat ia prin care Bashar Al-Assad î s i exprima 
acordul cu o revizuire de fond a constitut iei siri-
ene, pe baza propiectului elaborat de Federat ia 
Rusa  s i, pe de alta  parte,  anunt ul fa cut de Vladi-
mir Putin î nsus i pentru a face cunoscut ca , per-
sonal, se as teapta  ca o asemenea etapa  consti-
tut ionala  sa  permita  retragerea din Republica 
Araba  Şiriana  a tuturor fort elor militare stra ine 
dislocate î n aceasta  t ara . Reprezentantul special 
al pres edintelui rus pentru dosarul sirian, Ale-
xandr Lavrentiev fa cea, ulterior, precizarea ca  
sintagma “fort e militare stra ine” se refera  la 
efectivele iraniene, la milit iile Hezbollah, la uni-
ta t ile armatei turce s i la efectivele militare ame-
ricane din Şiria” 
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O asemenea formulare ridica , î n mod firesc, î n-
treba ri s i nedumeriri: Cine are puterea de a im-
pune americanilor sa  pa ra seasca , pas nic, cele 
peste 20 de garnizoane s i pozit ii pe care le det in 
î n nord-estul Şiriei? Nu mai put in greu de imagi-
nat este s i un accept al lui Recep Teyyp Erdogan 
de a pleca, de buna  voie, din Idlib s i Afrin, evi-
ta nd, î n acelas i timp, declans area altor conflicte 
sa ngeroase pentru umplerea golului la sat î n ur-
ma  de efectivele turces ti. O retragere pas nica  a 
Turciei ar putea sa  se produca , eventual, daca  se 
va ajunge la un acord î n acest sens, î ntre Ankara 
s i Moscova, dar un asemenea acord este, practic, 
de neconceput î n ceea ce prives te “expulzarea” 
americanilor. Ş i î ntr-un caz s i î n cela lalt, bariere-
le s i incidentele ar putea fi evitate, in extremis, 
prin extinderea “zonelor de dezescaladare”, pen-
tru a include teritoriile aflate, î n prezent, sub 
control american, respectiv turcesc. O asemenea 
alternativa  ar î nsemna includerea î n textul 
amendat al constitut iei siriene,  a posibilita t ii de 
“descentralizare” a actualelor zone de dezescala-
dare care, astfel, ar putea beneficia de un anumit 
grad de autonomie care sa  le permita  inclusiv 
convenirea de acorduri militare cu parteneri 
stra ini, ceea ce ar asigura o legitimizare formala  
a prezent ei americane s i turce î n regiunile pe 
care le controleaza . 

I n cazul Gardienilor Revolut iei Islamice din Iran 
s i al milit iilor Hezbollahului libanez, situat ia este 
diferita  din doua  perspective care t in de configu-
rat ia frontului s i de fundamentarea juridica  a 
implica rii lor î n conflictul intern sirian. Pe de o 
parte, aceasta  categorie de prezent a  militara  
stra ina  nu a condus la constituirea a unor “zone 
de influent a ” propriu-zise, ele ava nd o distribui-
re difuza  nu numai î n geografia nat ionala  a Şiriei, 
ci s i î n morfologia sociala  a t a rii, î n care a produs 
chiar modifica ri ale compozit iei demografice 
confesionale s i entice. I ndeosebi Iranul a act io-
nat, î n tot i anii de prezent a  î n Şiria, pentru im-
plementarea masiva  a numeroase familii iranie-
ne î n localita t i siriene  precum suburbiile turisti-
ce Zabadani s i Bloudan, s i î n as eza rile din secto-
rul rural al capitalei, mai ales de-a lungul vechiu-
lui drum  dintre Damasc s i Liban, unde se poate 
vorbi de aparit ia unor veritabile comunita t i ur-
bane s i rurale iraniene. Pe de alta  parte, din 

punct de vedere al Iranului, al autorita t ilor sirie-
ne s i al Federat iei Ruse, toate aceste efective mi-
litare ale Iranului sau pro-iraniene au intrat î n 
Şiria la cererea guvernului sirian s i singurul mo-
tiv de plecare nu ar fi oferit deca t tot de o cerere 
î n acest sens, venita  tot din partea regimului din 
Damasc, sub argumentat ia ca  misiunea  pentru 
care unita t ile respective au fost chemate – res-
pectiv lupta impotriva fenomenului terorist re-
prezentat de Ştatul Islamic - a fost î ndeplinita  
prin î nfra ngerea acestei entita t i jihadist-
teroriste s i prin crearea condit iilor de î ncheiere 
a conflictului sirian printr-un poces de negocieri 
politice. 

Este interesant de remarcat ca , noul discurs 
despre plecarea trupelor stra ine din Şiria se re-
fera , punctual, la Ştatele Unite, Turcia, Iran s i 
Hezbollah, fa ra  aborda s i viitorul prezent ei ru-
ses ti (î n lega tura  cu care unicul punct de refe-
rint a  î l reprezinta  mai vechile “asigura ri” date de 
Vladimir Putin s i de î nalt i comandant i militari 
rus i care au vorbit de “disponibilitatea” Mosco-
vei de a-s i retrage militarii s i echipamentele mi-
litare î ntr-un viitor confuz care ar î ncepe “dupa  
ce Şiria va fi fost pacificata  s i reconstruita ”. 

I n acelas i context se vorbes te, î nsa ,  ca s i î n ca-
zul Turciei s i Americii, despre aceeas i “retragere 
etapizata ” s i “onorabila ” s i î n cazul efectivelor 
iraniene s i ale Hezbollahului libanez. Rat iuni fa-
vorizante ale unei esemenea “pleca ri onorabile” 
de pe ca mpul de lupta  exista . Pentru Iranul con-
fruntat cu evolut ii regionale adverse, cu ostilita-
tea americana  s i cu impactul tot mai apa sa tor pe 
care il presupun cheltuielile de ducere a unui 
ra zboi pe doua  fronturi -cel sirian s i cel yemenit- 
nu mai face o prioritate stringenta  din soarta pa -
cii î n Şiria, Teheranul fiind ocupat, mai degraba , 
cu propriile probleme interne, inclusiv de natura  
economico-sociala  s i cu gestionarea acestora. La 
rî ndul sa u, format iunea Hezbollah, ca reia alege-
rile legislative din prima vara acestui an i-au asi-
gurat un loc privilegiat pe es ichierul politic liba-
nez, cu un consistent control asupra guvernului 
s i al parlamentului de la Beirut, dar cu resurse 
puternic erodate de î ndelungata sa campanie 
siriana  ala turi de armatele lui Bashar Al-Assad, 
are ma ndria, obsesiv repetata  de ca tre Hassan 
Nasrallah, de a fi fost un “eliberator” al t a rii veci-
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ne,  fiind, totodata , animat de dorint a de a se im-
pune ca un factor politic s i de stabilitate ata t pe 
es ichierul intern libanez, ca t s i pe cel al ecuat iei 
conflictuale a Levantului s i a Orientului Mijlociu. 

Pe de alta  parte, este de dificil de crezut ca , du-
pa  pas ii concret i realizat i pa na  acum î n direct ia 
pa cii, Rusia, dar s i celialt i actori regionali s i in-
ternat ionali vor avea disponibilitatea de a per-
mite, î n continuare, Iranului s i Hezbollahului sa  
lupte “pa na  la ultimul sirian” pentru realizarea 
propriilor planuri de supremat ie s i expansiune 
regionala  s i sa  amenint e cu declans area unei noi 
conflagrat ii de proport ii, prin implicarea Israe-
lului s i sust inere din partea Americii. 

Daca , as a cum estimeaza  unii analis ti arabofoni, 
situat ia generala  va evolua mai dinamic î n di-
rect ia pa cii, iar procesul retragerii militare din 
Şiria va î ncepe î nainte de sfa rs itul acestui an, 
aceasta va permite o accelerare a eforurilor pen-
tru redactarea noii constitut ii  a Şiriei, prega ti-
rea cadrului pentru organizarea de alegeri par-
lamentare, cu ra ma nerea, fie s i formala ,  î n 
funct ie a lui Bashar Al-Assad î n perioada de 
tranzit ie premerga toare organiza rii de alegeri 
prezident iale s i readucerea î n discut ie a proce-
sului de reconstruire a Şiriei s i a rolului pe care 
Organizat ia Nat iunilor Unite î l va avea ca protec-
tor s i garant al ment inerii pa cii. 

Daca , pa na  acum, procesele de negocieri des-
fa s urate fie la Geneva, sub auspiciile ONU, fie î n 
capitala kazaha , Astana, sub triplul gir ruso-
turco-iranian, fie la Şoci, î n gestiunea lui Vladi-
mir Putin, au reus it î nla turarea a nu put ine ob-
stacole politice, militare s i morale din calea spre 
pace, exista  sperant a ca , de acum î nainte va fi 
vremea aranjamentelor de culise, bilaterale sau 
multilaterale, î n care tot i cei implicat i vor avea 
datoria de a renunt a la inhibit ii, la orgolii s i la 
respingerea compromisului, pentru a se pune de 
acord ca  o pace siriana  este posibila .  

 

Maher Naboulsi, Siria 

Trebuie sa  ma rturisim ca  ideea de a as terne pe 
ha rtie ra ndurile de fat a  ca, de altfel, s i titlul lor 
ne-au fost inspirate de un foarte respectabil stu-
diu, publicat î n edit ia din luna mai a fundat iei 
ruse pentru discut ii s i studii „Valdai” s i purta nd 
semna turile a trei autori nu mai put in respecta-
bili, respeciv Vasily Kuznetzov, Vitaly Naumkin 
s i  Irina Zvayagelovskaya, fiecare dintre ei, fiind 
profesori universitari, doctori s i academicieni 
venit i dinspre Institutele de Ştudii Arabe, Orien-
tale  s i Islamice de pe la nga  Academia Rusa  de 
Ş tiint e, Academinia de Ş tiine Umaniste a Fede-
rat iei Ruse sau celebra s i venerabila Universita-
te Lomonosov  de la Moscova. Lucrarea, de am-
pla  respirat ie ideatica  s i dimensiune î n spat iul 
tipografic, poarta  titlul - reprodus aici î n limba 
engleza  î n care ne-a fost accesibil „Russia in the 
Middle East. The Harmony of Polyphony” – su-
gerera nd ispititoarea invitat ie î ntr-un Atheneu 
sau , oricum, î ntr-un vast ta ra m al muzicii polifo-
nice î n care, printr-o mes tes ugita  tehnica  a stilis-
ticii, nu ne as teapta  nici mons trii sacri ai secole-
lor de portative, nici comoda tiranie purificatoa-
re a muzicii,  ci î nsa s i muza Euterpe care s i-a 
schimbat harfa cu spada s i cu  platos a  de fier al 
zeului Ares. Pe acest fundal al pretextului muzi-
cal, autorii vorbesc despre istoria ascensiunii s i 
despre deznoda ma ntul  apoteotic al „asistent ei” 
ruse acordate propa s irii s i renas terii liberale, 
statornice s i echitabile a lumii arabo –islamice a 
Orientului Mijlociu s i, î n acest context, a Şiriei 
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ma cinata  de s apte ani de ra zboi pustiitor, dar 
ava nd zugra vita  pe flamura , o pasa re Phoenix 
ridica nd-se din cenus a . I n economia articolului 
celor trei autori - articol care urmeaza  structura 
unui libret de opera , azi ne afla m, noi spectatorii, 
î n faza î n care sunt, analizate tempourile discur-
sului muzical: andante pentru palestinieni, ale-
gretto, pentru politica lui Donald Trump, andan-
tino, ca t prives te ultimele zbateri ale frontului 
sirian s i as a mai departe. Dupa  aceasta  faza  de 
laborator, urmeaza  procesul negocierilor de la 
Ganeva, apoi  cele de la Astana s i de la  Şoci  s i 
repetit ia generala  cu public  î n ma sura î n care 
acesta va putea fi ga sit. Aceasta este mis carea a 
doua numita  de autori, „concert for Russia and 
the World” s i, apoi, partea finala , apoteotica  – 
„Şymphony of Mosscow”.  

I n faza î n care se afla  asta zi criza din Şiria, 
pres edintele Vladimir Putin nu mai are nici un 
motiv serios de î ngrijorare ca t prives te evolut iile 
viitoare pe termen scurt î n aceasta  t ara  s i se 
poate spune ca  nimeni nu intent ioneaza  s i nici 
nu are potent ialul de a obstruct iona dorint ele, 
influent a s i planurile pe care „omul forte de la 
Kremlin” le are î n lega tura  cu viitorul poporului 
sirian.. 

I n egala  ma sura , nimeni, î n comunitatea inter-
nat ionala , nu mai aduce î n discut ie legitimitatea 
prezent ei militare a Federat iai Ruse î n Şiria care, 
oficial, are la baza  solicitarea fa cuta , î n acest 
sens, de ca tre regimul pro-rus din Damasc. O ce-
rere care nu difera , fundamental, de acordul î n-
cheiat, î n 1987, î ntre Afghanistan s i fosta Uniune 
Şovietica , prin care guvernul pro-sovietic de la 
Kabul solicita intervent ia Armatei Ros ii î mpotri-
va rebelilor islamis ti s i minoritari etnici afghani. 
Diferent a dintre aceste doua  cazuri este data  de 
faptul ca  daca  Occidentul nu a recunoscut nicio-
data  legitimitatea intervent iei sovietice î n Afgha-
nistan, acelas i Occident s-a acomodat cu statu-
quoul creat de intervent ia rusa  î n Şiria pe care 
nu numai ca  nu a contestat-o vreodata  î n mod 
serios, dar a eliminat-o, ca pe o stare de fapt, din 
î ntreaga sa retorica  actuala . 

Europenii, la unison cu americanii, vorbesc cu 
acribie despre anexarea Crimeei s i despre 
„treburile murdare” pe care Federat ia Rusa  le 

face î n Crimeea, la periferia Uniunii Europene s i 
a Aliant ei Atlantice, dar discuta  cu juma tate de 
voce atunci ca nd discursul se abate ca tre cele ce 
se î nta mpla  pe fronturile din Şiria care, î n marile 
cotidiane ale mass-mediei globale, sunt abordate 
nu ca o except ie, de la normalitate, ci ca regula 
care confirma  s i justifica  aceasta  except ie. Capi-
talele transatlantice au declans at un t unami de 
critici s i acuze pentru obscura tentativa  de asasi-
nare, î n Marea Britanie,  a dublului agent-spion 
Şerghei Şkripal, dar aceleas i capitale au î ncetat 
de mult sa  mai vorbeasca  despre carnagiile pro-
duse de raidurile bombardierelor ruses ti î n ra n-
dul civililor sirieni. 

I n Şiria, „misterul” indivizualiza rii actorului rus 
drept unicul s i decisivul dirijor al ceea ce trebuie 
sa  se î nta mple s i al ceea ce nu este bine sa  faca , 
are un cifru simplu de dezlegat s i el consta  î n 
aceea ca  act iona nd pentru promovarea progra-
melor s i intereselor ruse î n Şiria s i î n î ntregul 
angrenaj conflictual al Orientului Mijlociu, diplo-
mat ia s i propaganda ruseasca  nu contenesc - s i 
reus esc - sa  prezinte propriile succese ca fiind - 
î n totalitate sau part ial - reus ite ale celorlalt i ac-
tori interni, regionali s i internat ionali angrenat i  
î n criza siriana . Atunci ca nd „legendarul” general 
iranian Qassem Şoleymani a prezentat omologi-
lor sa i rus i rapoarte alarmiste s i ha rt i doveditoa-
re ale faptului ca  pra bus irea militara  a lui Bashar 
Al-Assad era iminenta , neputa nd fi evitata  deca t 
printr-o decisiva  intervent ie armata  a Gardieni-
lor Revolut iei s i a milit iilor lui Hassan Nasrallah, 
colegii rus i s i, din spatele lor, „comandantul su-
prem”  Vladimir Putin au interpretat partitura 
lui Şoleymani, da ndu-i dreptate, iar a doua zi, la 
30 septembrie 2015, armada aeriana  a bombar-
dierelor ruses ti a intrat î n act iune, salva ndu-l de 
la pra pastie pe aliatul Bashar. Ş i toata  lumea a 
fost mult umita . I n mod similar, noul sultan de la 
Cornul de Aur, Recep Teyyp Erdogan s i-a imagi-
nat ca , ordona nd dobora rea unui Şuhoi rusesc s i 
anunt a nd, cu surle s i tobe, operat iunile „Şcutul 
Eufratului” s i „Ramura de Ma slin” î mpotriva mi-
noritarilor kurzi, a fost convins ca  aceste mani-
festa ri de fort a  î l vor intimida pe Vladimir Putin. 
Numai ca  Vladimir Putin a avut o alta  maniera  de 
a ra spunde, aplica nd vechea s i eficienta metoda  
pe care arabii o numesc „al-jazara wal-Assa”, tra-
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ductibila  prin „morcovul s i bastonul” s i repre-
zentabila , imagistic, prin respectiva leguma  ata r-
nata  de va rful unui baston s i folosita  drept mo-
meala  pentru a face asinul sa  mearga  s i nu ori-
cum ci î n direct ia dorita  de sta pa n. Iar, î n acest 
caz, morcovul a î nsemnat Astana  care a dat lui 
Erdogan satisfact ia de a face din Turcia unul din 
marii piloni ai pa cii s i ai ra zboiului din Şiria. Dar 
ai unei pa ci pe care scrie, cu majuscule ros ii 
„Şdelano v-Rossiiskoy Federat iy”, adica  
„Fabricat î n Federat ia Rusa ” 

Este tot mai evident ca  Rusia se singularizeaza , 
prin vorbe s i fapte, î n toate deciziile care privesc 
evolut ia conflictului sirian, î n condit iile î n care 
fort ele americane desfa s urate î n aceasta  t ara  
capa ta  tot mai vizibil caracterul unei „prezent e 
temporare” ale ca rei misiuni sunt dictate nu ata t 
de calcule s i rat ionamente strategice, ci de evo-
lut iile capricioase ale fronturilor de lupta . Ş i chi-
ar î n referirile sporadice la un posibil nou sum-
mit î ntre Vladimir Putin s i Donald Trump, co-
mentariile s i prognozele mediatice s i politologi-
ce lasa  sa  se î nt eleaga  ca  pe agenda de lucru a 
eventualei î nta lniri americno-ruse la nivelul cel 
mai î nalt, chestiunea siriana  va figura pe o 
pozit ie periferica  î n ierarhia priorita t ilor, ceea 
ce reconfirma  lucrul deja s tiut ca  Washingtonul 
nu are nici voint a, nici disponibilitatea de a ra -
ma ne, î n continuare, î n ceea ce, ani de-a ra ndul, 
a fost o febrila  „competit ie pentru Şiria”. Iar 

aceasta  atitudine de „non-combat” este la fel de 
aplicabila  s i î n cazul celorlalte mari capitale oc-
cidentale. Cancelarul Angela Merkel s i pres edin-
tele Emmanuel Macron par a fi foarte interesat i 
de realizarea , î mpreuna  cu Vladimir Putin, a 
unei solut iona ri politice care sa  permita  dema-
rarea fluxului de investit ii ca tre proiectele de 
reconstruct ie siriana . Numai ca , s i î n acest caz, 
liderul de la Kremlin se simte - s i este - suficient 
de puternic pentru a schimba ordinea priori-
ta t ilor, puna nd î n fruntea acestora nu problema 
cursei occidentale pentru contracte de recon-
struct ie, ci modalita t ile de rezolvare a problemei 
refugiat ilor sirieni, incusiv prin reî ntoarcerea 
acestora la ca minele lor. „Şa  separa m politica de 
problemele reconstruct iei” este deviza actuala  a 
pres edintelui rus, ceea ce î nseamna , pe la nga  
chestiunea umanitara  a refugiat ilor, abordarea, 
î n acelas i regim prioritar, a necesita t ii, evocata  
tot mai frecvent s i mai insistent de Vladimir Pu-
tin î nsus i, a pleca rii tuturor fort elor militare 
stra ine desfa s urate î n Şiria.  

Vladimir Putin nu se gra bes te s i nu are motive 
sa  se gra beasca , ata ta vreme ca t toate partiturile 
„Oratoriului sirian” sunt î n ma inile sale. Iar din 
acest punct de vedere, autorii articolului 
ment ionat la î nceputul ra ndurilor de fat a , nu se 
î ns eala : Marele spectacol de gala  va avea loc la 
Moscova. Şub bagheta lui Vladimir Valdimirovici 
Putin. 
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Dr. Dan DUNGACIU – 
Director Institutul de 

Stiințe Politice și Relații 
Internaționale (ISPRI) 

– Academia Română 

Exista  doua  ta ceri asurzitoare ale Bucures tiului 
î n politica externa . Una t ine de Chis ina u 
(î ntoarcem capul de la un episod care, pa stra nd 
proport iile, ar fi fost echivalentul invalida rii de 
ca tre Putin a victoriei lui Navalnî i î n funct ia de 
primar al Moscovei), alta de Budapesta. Ultima 
ta cere are s i o teorie: daca  vorbim public despre 
ce face/spune Budapesta facem jocul ei.  

Ungurii ata t as teapta , adica  sa  facem aceasta  
gres eala , respectiv sa  react iona m, pentru ca  as a 
ei s i-ar atinge obiectivele provoca rilor s i ar ca s ti-
ga neî ndoielnic.  

Teoria e uluitoare. Ca ci daca  faci doi pas i î napoi 
realizezi urgent absurdul ei: ce sa  mai ca s tige 
Budapesta î n plus daca  pa na  acum a ca s tigat tot? 
Umiles te Roma nia prin refuzul de a-i onora Ziua 
Nat ionala , premierul Orban nu se î nta lnes te cu 
oficialii de la Bucures ti, UDMR a deveni „filiala” 
FIDEŞ î n Roma nia, gazul din Marea Neagra  l-a 
rezervat deja, Duna rea este blocata , deficitul co-
mercial al Roma niei î n raport cu Ungaria este 
aproape egal cu cel al Chinei.  

Ministrul maghiar de externe se erijeaza  la 
Washington î n apa ra torul Europei, Budapesta 
devine treptat hub-ul regional al Roma niei, Bu-
cures tiul este t inut pe tus a  la OECD tocmai de 
vecinul cu care clama m „prietenie perfecta ”. Ş i 
multe altele.  

Ce sa  mai ca s tige î n plus daca  Roma nia ar 
react iona? I n realitate, aceasta  teza  este ma sura 
neputint ei noastre de azi: relat ia cu Budapesta 
nu e o chestiune de adjective, ci o chestiune de 
proiecte. Proiect pe care Ungaria î l are, iar Ro-
ma nia, nu.  

I ncremenit i î n propria neî nt elegere, politicienii 

roma ni dau senzat ia ca  1918 sau Trianon-ul î nca  
nu s-au petrecut s i î n mint ile lor. Nimic din po-
tent ialul acelor evenimente (Centenarul, adica ) 
nu vibreaza  î n cons tiint ele lor. Roma nia este de-
fensiva , ta cuta  s i irelevanta . Iar declarat iile ofici-
ale sunt strict ca urmare a presiunii publice s i a 
î ntreba rilor intempestive. Reactive, fa ra  viziune, 
fa ra  miza , fa ra  consecint e.  

Şuntem pe cale sa  consemna m es ecul profund 
s i irepresibil al unei clase de decident i care va 
ra ma ne î n istorie ca generat ia politica  care a ra-
tat Centenarul. Dar sa  le lua m pe ra nd. Ungaria 
sub semnul traumei. „Cea mai mare nedrep-
tate din istoria lumii”. 

Ungaria s i-a ales deja brand-ul de t ara  î n Cente-
narul unirii roma nilor s i î n perspectiva lui 2020. 
El este trauma. Şuntem o nat iune traumatizata  
de primul ra zboi mondial, de Trianon, s i voi tot i 
trebuie sa  î nt eleget i asta. Iar trauma este a noas-
tra , numai a noastra , unica  s i irepetabila . I n com-
petit ia suferint ei din Centrul s i Estul Europei, 
Budapesta s-a declarat de departe ca s tiga toare.  

Noi suntem campionii suferint ei. Privit i-ne ra -
nile! Şunt î nca  deschise, purulente, evidente. Ş i 
daca  nu sunt, vom face totul ca sa  fie! Ş i pentru 
asta sunt expuse abundent, la Budapesta s i Bru-
xelles, pe stra zi s i bulevarde, î n expozit ii s i mu-
zee. E o suferint a  exhibata , ostentativa , necenzu-
rata . Ra nile nu trebui vindecate, ci afis ate, expu-
se. Nu se cere sprijin, ci compa timire. Nu vrem sa  
rezolva m sau sa  depa s im trauma, vrem sa  o ac-
centua m. Noi suntem î n regiune imaginea 
„dreptului suferind”. Noi suntem un Iov al Euro-
pei de Est... 

Pasul firesc spre rezolvare nu exista . Orice pro-
punere ar fi o jignire; un veritabil atentat la iden-
titatea nat ionala  a ungurilor as a cum o va d lide-
rii politici de azi. Ei nu vor sa  se vindece, pentru 
ca  trauma e prea pret ioasa . Daca  trauma se re-
zolva , printr-un miracol, ce mai ra ma ne dupa ? O 
î ntrebare pe care nimeni nu sa  o puna  î n mod 
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serios....  

Trauma sau sentimentul traumei este s i reven-
dicativ. Iar î n numele traumei cerem dreptul la 
react ie, la compa timire, la sprijin. Le-a spus-o 
europenilor, cu subiect s i predicat, Janos Lazar, 
s eful de cabinet al premierului ungar Viktor Or-
ban s i al doilea om ca putere din Ungaria, î ntr-
un discurs sust inut cu ocazia Zilei Coeziunii 
Nat ionale, marcata  – cum altfel? - î n aceeas i zi cu 
comemorarea semna rii Tratatului de la Trianon 
î n 1920: „Este timpul ca vecinii nos tri s i liderii 
Europei sa  admita  s i sa -s i ajusteze politicile î n 
consecint a : nat iunea ungara este victima Trata-
tului de la Trianon s i nu init iatorul s i fa ptuitorul 
acestuia.  

Este inacceptabil ca singurul lucru pe care lide-
rii t a rilor vecine î l pot spune este acela ca  e tim-
pul ca ungurii sa  treaca  peste vechile lor do-
leant e. Nat iunea ungara ar trebui sa primeasca , 
daca  nu reparat ii materiale, cel put in reparat ii 
morale pentru cea mai mare nedreptate din isto-
ria lumii". At i î nt eles? „Cea mai mare nedreptate 
din istoria lumii”. 

Vladimir Putin este un ins modest, s-a limitat la 
un secol. Pentru el, pra bus irea URŞŞ a fost „cea 
mai mare catastrofa  geopolitica  a secolului XX”. 
Pentru unguri, Trianonul este, nici mai mult nici 
mai put in, „cea mai mare nedreptate din istoria 
lumii”.  

Acesta este î n realitate sunetul de fond sau de-
corul pe care se deruleaza  relat iile bilaterale. 
Ungaria vrea sa  î s i ia î n continuare revans a dupa  
Trianon. Fa ra  sa  mai existe posibilitatea un ra z-
boi propriu-zis, Budapesta vrea totus i sa  mai 
lupte odata  î n primul ra zboi mondial.  

Ş i sa  î l ca s tige.  

 

Relaţia România-Ungaria sub aspect etno-
identitar  

Gesticulat ia etno-identitara  a Budapestei a fost 
abundenta  s i nici nu s tii de unde sa  î ncepi. Ş-au 
construit institut ii de comemorare s i gestionare 
a memoriei, prin decret guvernamental, cum es-
te oficialul Institut de cercetare VERITAŞ, cu trei 
obiective, printre care cel mai important este 

Trianonul s i consecint ele sale. O buna  parte din 
iredenta maghiara  aflata  î n afara granit elor este 
prezenta  aici s i î s i face î nca lzirea pentru 2020. 

 I n 2017 am consemnat refuzul obstinat, sfida -
tor s i fa ra  precedent la nivel european de refuz 
al participa rii diplomat ilor maghiari la Ziua 
Nat ionala  a Roma niei. Nici ulterior nu a venit 
nicio confirmare ca  lucrurile se pot schimba î n 
bine, î n ciuda gesturilor umilitoare la care au 
recurs autorita t ile de la Bucures ti. Plus ignora-
rea totala  de ca tre premierul Viktor Orban a ofi-
cialilor roma ni pe care nu î i î nta lnes te.  

Aproape concomitent, î ncep vizitele insistente 
ale istoricilor maghiari – vizata  a fost î n special 
Academia Roma na  – pentru a redeschide un dia-
log pe chestiunea primului ra zboi mondial, con-
secint e, evalua ri retrospective.  

Unei institut ii cruciale din arsenalul roma nesc 
de politica  externa  i-a venit o idee s i mai na s-
trus nica : o reuniune pe un vapor a mai multor 
istorici din Europa care sa  se î mbarce la Buda-
pesta s i sa  tot discute despre consecint ele pri-
mului ra zboi pa na  la Şulina. I n final, ar fi debar-
cat cu concluzii proaspete s i numai bune de ser-
vit î n prag de Centenar.  

Şpre meritul ei, Academia Roma na  a fost pru-
denta . Ş i pe buna  dreptate. Ce are de discutat/
clarificat Roma nia despre consecint ele primului 
ra zboi. Ce nu e clar? Ce e „de discutat”? Şimpla 
punere î n discut ie a consecint elor are, evident, 
un obiectiv politic, nu academic.  

I n primul ra nd ca  statul nat ional Ungaria nu 
este Imperiul Austro-ungar, nici ma car mos teni-
torul acestuia, entitatea care, dupa  ra zboi, a ca -
zut, ala turi de alte imperii, la judecata istoriei, 
care de atunci î ncoace a proclamat drept princi-
piu politic suprem „principiul nat ionalita t ilor”, 
bazat pe majorita t i nat ionale, nu minorita t i im-
periale. As a s-a na scut statul nat ional Ungaria.  

Oficialii sau oficios ii maghiar nu realizeaza  as-
ta zi î n ce schizofrenie se plaseaza  unii dintre ei: 
pe de-o parte abhora  „pax americana” a 
pres edintelui Woodrow Wilson s i Tratatul de la 
Trianon, pe de alta  parte Ungaria este condusa  
de un lider care este î ntruchiparea plenara  a spi-
ritului Trianonului (pe care chiar î l excede une-
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ori), respectiv ideea de stat nat ional bazat pe 
majorita t i etno-nat ionale!  

Daca  era ceva de discutat î nsa , ar fi fost, poate, 
maniera de argumentare a delegat iei maghiare 
conduse de Contele Appony, care, la Paris, î n 
1920, a î ncercat sa  ama ne ca t mai mult semna-
rea tratatului de pace care ar fi dus la recu-
noas terea Unirii Transilvaniei cu Roma nia. Justi-
ficarea delegat iei maghiare este uluitoare s i ar fi 
interesant daca  istoricii maghiari de la Budapes-
ta, pus i asta zi pe conversat ii retrospective, dez-
bat aceasta  chestiune.  

Nu e nicio surpriza  ca  î n documentat ia livrata  
de Contele Appony este negata  continuitatea da-
co-romana , ca  istoria roma nilor din Transilvania 
este distorsionata  strict î n conformitate cu teori-
ile lui Roessler (roma nii au venit din Balcani î n 
secolele XIV – XV) sau ca  aces tia au fost „factor 
perturbator” al ordinii maghiare, fiind nevoie de 
eforturi pentru civilizarea „pa storilor semino-
mazi”.  

Ceea ce este s ocant de-a dreptul este efortul 
î ncra ncenat de a demonstra Europei s i Americii, 
adica  „lumii civilizate”, „inferioritatea rasei ro-
ma nes ti”. Nici mai mult nici mai put in. Şpicuim 
aproape la î nta mplare: „Din punct de vedere in-
telectual s i economic Transilvania este cu o suta  
de ani mai avansata  deca t Roma nia, de aceea ali-
pirea ei la Roma nia va avea o influent a  nefasta  
asupra dezvolta rii sale s i poate provoca tulbu-
ra ri ca t se poate de serioase”... Ş i î nca : 
„Şuperioritatea maghiarilor s i a sas ilor î n dis-
cut ie nu se datoreaza  nici protect iei statului ma-
ghiar, nici unui sistem de opresiune bazat pe vio-
lent a . 

Aceasta este o presupunere care este negata  de 
datele statistice care demonstreaza  faptul ca  in-
ferioritatea rasei roma nes ti se manifesta  î ntr-o 
maniera  frapanta  ori de ca te ori le este la sat 
spat iu liber pentru init iativa privata ”.... 
„I napoierea civilizat iei s i dezvolta rii economice a 
roma nilor nu trebuie sa  surprinda  pe nimeni, 
este o certitudine faptul ca  tra ind î ntr-un stat, 
ala turi de alte popoare, roma nii nu reus esc s i nu 
au reus it de multa  vreme sa  egaleze acele popoa-
re (…)“  

Argumentat ia pura  a unui imperiu care î i consi-

dera inferiori din punct de vedere rasial pe 
supus ii sa i. Dar despre asta, lumea academica  
maghiara  nostalgica  dupa  situat ia pre-Trianon s i 
î n vizita  la Bucures ti nu mai dores te sa  discute 
asta zi. 

 

Relaţia România-Ungaria sub aspect geopoli-
tic  

Nu mai este cazul sa  relua m aici argumentele 
despre colaborarea consistenta  s i primejdioasa  
dintre Budapesta s i Moscova. Ironia este î n alta  
parte. Episodul recent cu declarat iile la unison 
ale oficialilor unguri despre gazul din Marea 
Neagra  s i „sabotajul” Roma niei a ca pa tat, dincolo 
de tonul ireverent ios, aspecte inimaginabile.  

Postura î n care este pusa  Roma nia este uluitoa-
re. I n primul ra nd, mesajul principal era tran-
smis de la Washington (sincronizat cu cel de la 
Bucures ti), ocazionat de o conferint a  mondiala  
dedicata  energiei la care Roma nia nu avea niciun 
reprezentant.  

I n al doilea ra nd, este vorba despre reprezen-
tantul unui stat care este notoriul î n regiune 
pentru trei lucruri:  

a). Ungaria a sabotat proiectul european Na-
bucco, care urma sa  aduca  prin Turcia gaz natu-
ral din zona caspica  s i Asia Centrala  î n Europa, 
pentru a se evita dependent a de gaz rusesc;  

b). Viktor Orban construies te centrala nuclea-
ra  Paks cu tehnologie s i credite ruses ti, dupa  
unele voci ar fi una dintre cele mai mari afaceri 
de corupt ie, î n valoare de 10 miliarde dolari;  

c). Budapesta î n mod unilateral a oprit proiec-
tul european al conductei BRUA (Bulgaria, Ro-
ma nia, Ungaria, Austria) care urma sa  aduca  gaz 
î n Austria. BRUA nu mai exista  din cauza Buda-
pestei, nu a Bucures tiului.  

Cu toate acestea, ajungem asta zi la o veritabila  
s i ridicola  inversare de roluri. Lucrurile sunt î nsa  
clare. Proiectul Ungariei este de a deveni lider/
hub regional, prin asta minimaliza nd s i scot a nd 
de pe harta  Roma nia.  

Oprirea gazului la Budapesta este consecint a 
acestui proiect, la fel s i viitoarea conectare la 
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Turkis Ştream sau prelungirea contractelor de 
gaz cu rus ii. Budapesta joaca  asta zi cartea eu-
roatlantica  – as a cum ieri o juca pe cea rusa  – 
din oportunism, pentru a-s i maximiza pozit ia î n 
regiune s i a la sa Roma nia î n minorat. 

 I n ceasul al 12-lea Bucures tiul ar trebui sa  
î nt eleaga  ca  daca  Roma nia a avut fat a  de Ungaria 
o politica  asumata  s i explicita  de appeasement 
(de ceda ri, î mpa ciuitorista ), Budapesta a avut 
fat a  de Roma nia o veritabila  politica  de contain-
ment (î ndiguire, blocaj). 

 

Relaţia România-Ungaria sub aspect politic  

Politic, Bucures tiul are fat a  de Budapesta o ati-
tudine concesiva  s i de evitare a punerii Buda-
pestei î n fat a consecint elor faptelor sale, consi-
dera nd ca , daca  î l va la sa pe Viktor Orban sa  faca  
ca te un exces, acesta se va potoli, asta mpa ra ndu
-s i setea de provoca ri. 

Exista  un cuva nt î n limba engleza  cu profunde 
implicat ii pe arena internat ionala  – appease-
ment. Nu exista  o traducere consacrata . Şensul 
cel mai bun ar fi de politica  î mpa ciuitorista , fiind 
vorba, î n esent a , despre tendint a spre compro-
mis a unei pa rt i, chiar cu î nca lcarea unor princi-
pii asumate s i consacrate, cu scopul evita rii con-
flictului sau a ra zboiului.  

Exemplul clasic este politica guvernului brita-
nic condus de Neville Chamberlain, ilustrata  
prin Tratatul de la Mu nchen din 1938. Politica 
de concesii, î mpa ciuitorista , nu a prevenit î n ni-
ciun caz ra zboiul, des i acest obiectiv era justifi-
carea concesiilor asumate. Dimpotriva . I ncurajat 
de aceasta  cedare, pe care a perceput-o ca o 
sla biciune, Hitler a trecut la ofensiva  s i a invadat 
Polonia. Cum a spus-o cinicul vulpoi Winston 
Churchill: „Un î mpa ciuitorist este cineva care 
hra nes te un crocodil spera nd ca  el va fi ma ncat 
ultimul”. 

 Aceasta a fost s i este politica Bucures tiului. Ro-
ma nia a acceptat s i a î nghit it totul, hra nind î n 
continuare crocodilul. Ungaria este azi bazata  pe 
70% vot extrem (vot iliberal plus vot de extrema  
dreapta), cu o singura  pata  salubra , respectiv 
liberala , î n jurul Budapestei. Ungaria este asta zi 
un regim iliberal, o construct ie care are la baza  o 

sofisticata  evolut ie legislativa /constitut ionala  
care a modificat din temelii fundamentele socie-
tale s i politice ale statului vecin afecta nd, dupa  
unele voci, sta lpii de rezistent a  antitotalitara  ai 
ungurilor.  

I n pofida acestei realita t i, clameaza  superiorita-
te morala . Iar Roma nia, paralizata , a fa cut ceda ri 
de neconceput. Politic, UDMR-ul a ajuns „filiala” 
FIDEŞZ î n Roma nia, iar s antajul acestui partid 
are nu doar o componenta  de politica  interna , ci 
una geopolitica . Ceda rile fat a  de UDMR sunt soli-
citate de ca tre Budapesta inclusiv pentru 
„î mbla nzirea” pozit iei la OECD. Roma nia a ajuns 
cu ma inile legate. Budapesta sesizeaza  situat ia 
imposibila  s i nu se poate abt ine sa  nu o persifle-
ze.  

I n cadrul unei emisiuni difuzate pe 4 iunie de 
televiziunea ungara  ECHO TV vicepremierul ma-
ghiar Zsolt Şemje n a fa cut o serie de afirmat ii 
uluitoare: „Noi trebuie sa  purta m doliu dupa  Tri-
anon, trebuie sa  fim ma ndri ca  am supraviet uit 
s i trebuie sa  prezenta m dreptatea istorica . Este 
important sa  subliniem ca  niciun stat succesor 
nu are prea multe motive pentru a sa rba tori.  

Nelua nd î n considerare faptul ca  Adunarea 
Nat ionala  de la Alba Iulia nu a fost legitima  din 
punctul de vedere juridic, cea mai „tare” chestiu-
ne o reprezinta  Roma nia, deoarece î n zilele 
noastre î n cons tiint a nat ionala  a roma nilor nu 
Transilvania este problema principala , ci faptul 
ca  roma ni care tra iesc pe teritoriul Republicii 
Moldova, î n Basarabia, pe teritoriul delimitat de 
Prut, Nistru s i de Delta Duna rii nu vor sa  se 
uneasca  cu Roma nia. 

Din cauza faptului ca  Republica Moldova nu a 
fost anexata  de Roma nia, aceasta  t ara  a suferit 
prima mare î nfra ngere î n istoria sa, ceea ce ro-
ma nii nu pot accepta niciodata . A doua chestiu-
ne este posibila separare a Munteniei de Moldo-
va, ceea ce este o teama  permanenta  î n cons ti-
int a nat ionala  a roma nilor s i pentru politicienii 
roma ni”. Şunt vorbele unui vice-premier al unui 
stat cu care Roma nia are „o prietenie perfecta ”.  

 

 

 



 

72 

Relaţia România-Ungaria sub aspect econo-
mic  

I n 2017, deficitul comercial al Roma niei î n re-
lat ia cu Ungaria a fost de 2,7 miliarde de euro 
(cu China a fost aproape, de 3 miliarde de euro!).  

Ungaria se proclama  hubul regional al Roma ni-
ei, se interconecteaza  cu Vestul, face o politica  
regionala  (Balcanii de Vest) s i chiar globala  (a se 
vedea recentele investit ii MOL î n Pakistan) cu 
mult dincolo de dimensiunile ei. Budapesta joaca  
î n „cele trei ma ri” s i î s i urma res te interesele eco-
nomice, î n condit iile î n care proiectele economi-
ce convinga toare ale Roma niei î n acest format 
nu au apa rut î nca .  

Roma nia este s antajata  s i t inuta  î n s ah la OECD, 
unde Ungaria lucreaza  din greu sa  as eze criterii 
politice ca precondit ii de aderare (î n condit iile î n 
care state ca Rusia sau Columbia, care au primit 
„road map”-ul, nu au fost grevate de as a ceva).  

Obiectivul la OECD al Ungariei este de fapt geo-
politic s i geoeconomic, ca s i ca î n cazul bloca rii 
Duna rii, sugrumata  la Budapesta ca sa  nu poata  
fructifica potent ialul enorm de transport pe care 
î l are, minimaliza nd, implicit, potent ialul Con-
stant ei. Budapesta nu vrea o Roma niei puterni-
ca , deci nu vrea o Roma niei î n OEŞD. Ş i daca  va fi 
sa  accepte, pret ul va fi enorm. 

I n plus, î n ultima vreme a mai apa rut o tendint a  
care merita  consemnata  aici. Economic, Ungaria 
„se vinde” î n exterior ca ava nd o piat a  de 12 mili-
oane de consumatori, nu 10 milioane ca t ar fi 
populat ia Ungariei. Milioanele î n plus vin din as a 
numitul „t inut secuiesc”, pe care Budapesta î l 
prezinta  ca fa ca nd parte din zona ei economica , 
adica  piat a  controlata  de firmele maghiare (de 
aici s i transformarea UDMR î n „filiala ” FIDEŞZ). 

Povestea gazelor din Marea Neagra  este doar 
un episod î n acest tablou amplu. Gazul roma nesc 
(concesionat) se prega tes te sa  ajunga  la Buda-
pesta, s i pa na  ca nd diplomat ia roma neasca  va 
reus i (cum?) sa  transforme BRU î n BRUA gazul 
va fi distribuit, gestionat s i repartizat de Ungaria. 
I n condit iile î n care gazul roma nesc din Marea 
Neagra  va fi exploatat, miza Roma niei este sa  
pa streze o cantitate ca t mai mare pentru propria 
dezvoltare.  

Expert ii vorbesc de trei direct ii: 

a). racordare gospoda riilor la gaze (35% î n 
Roma nia fat a  de 95% î n Ungaria), care se poate 
face inclusiv prin fonduri europene sau chiar 
ajutoare de stat;  

b). centrale electrice pe gaz (nu pe ca rbune 
sau nu preponderent pe ca rbune);  

c). relansarea industriei petrochimice, care î n 
Roma nia are o baza  de plecare extrem de favora-
bila , vechile platforme – Oltchim, Borzes ti 
Ones ti, Pites ti - ava nd facilita t ile necesare 
(curent, infrastructura  de transport, aproba ri de 
funct ionare etc.).  

I ntre timp î nsa , Ungaria sapa  la propria groapa , 
s i la a altora. Ca ci victimele colaterale ale com-
portamentului sfida tor s i iresponsabil al oficiali-
lor maghiar pot sa  fie... Exxon Mobile s i OMV, 
companiile care au î n acest moment licent ele de 
explorare ale gazului din Marea Neagra  s i care se 
gra besc, pe buna  dreptate din punctul lor de ve-
dere, sa  î l va nda .  

Nu î i intereseaza  cui, dar, î n condit iile î n care 
Roma nia nu are un plan pentru absorbt ia gazu-
lui, acesta se va duce celui care l-a rezervat deja, 
adica  companiilor maghiare. Ş i aici poate apa rea 
defect iune politica . Prin sfidarea la adresa roma -
nilor, Budapesta oficiala  deschide o dezbatere 
publica  î n Roma nia despre gazele de la Marea 
Neagra  care pa na  acum a fost evitata . Adica  poli-
tizeaza  s i mai mult tema.  

Ş i se va ridica urma toarea problema : de ce Ro-
ma nia trebuie sa  extraga  acum, intempestiv, ga-
zele de la Marea Neagra  s i, î n condit iile î n care 
nu are cum sa  le exploateze, sa  le va nda  unei Un-
garii – cal troian al Rusiei lui Putin - care umi-
les te, persifleaza  s i s antajeaza  Bucures tiul? Nu e 
mai bine sa  as tepte pa na  ca nd le va putea fructi-
fica ea?.... 

 Proverbiala arogant a maghiara  risca  sa  joace 
festa Budapestei - cum a fa cut de multe ori î n 
istorie - s i de data aceasta.  

Consensul tăcerii. Cui i-e frică de Viktor Or-
ban?  

Nu exista  concluzii, doar î ntreba ri fa ra  ra spuns. 
Ta cerea pe chestiunea maghiara  este, din pa cate, 
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unanima  azi î n Roma nia, indiferent de culoarea 
politica  s i pozit ie partidelor (la putere sau î n 
opozit ie). Proiectul Budapestei î l s tim. Nu î l cu-
noas tem pe cel roma nesc.  

De unde s i o î ntrebare care le rezuma  pe toate: 
Ca nd vom avea o pozit ie coerenta  a politicienilor 
s i a statului roma n pe aceasta  chestiune î n care 
subiectele sa  fie puse, calm s i eficient, pe agenda 
nat ionala , europeana  s i euroatlantica  a Bucu-
res tiului?  

Chestiunea maghiara , neclarificata  la timp, e o 
bomba  cu ceas.  

Articol publicat iniţial de cotidianul Adevărul, 
www.adevarul.ro şi republicat cu amabilul accept 
al autorului.  

Geopolitical Futures  

Rezumat 

Vehiculele electrice pot reprezenta viitorul î nsa  
petrolul este prezentul s i, ata ta timp ca t lumea 
funct ioneaza  pe baza product iei s i va nza rii 
acestuia, ra ma ne o marfa  pe care o monitoriza m 
î ndeaproape. Am mai expus teza noastra  î n 
trecut: î n esenta , petrolul de s ist, cu costurile tot 
mai reduse prin care aco-
pera  investit iile (break-even 
costs) a fixat un plafon pe 
termen lung al pret urilor. 
Este o veste proasta  pentru 
t a rile care depind de 
rezervele lor de petrol 
pentru incasa rile bugetare, 
î n special Arabia Şaudita  s i 
Rusia. 

I n prezent, pret urile petro-
lului se situeaza  la niveluri 
care nu s-au mai î nregistrat 
din 2014. Iranul s i  Israelul 
au fa cut schimb de lovituri 
î n Şiria s i au agitat piet ele in 
acest proces. Doi dintre 
produca torii majori de pet-
rol, Venezuela s i Iranul, sunt 

confruntate cu instabilitate interna  (Venezuela) 
sau instabilitate interna  s i amenint a ri externe 
(Iran) care pun capacita t ile acestora de 
product ie s i de  export sub semnul î ndoielii. 

Nu ne ocupa m î nca  cu prognozarea pret urilor 
viitoare ale ma rfurilor, dar ava nd î n vedere 
aceste evolut ii, a venit vremea sa  rexamina m 
teza noastra . I n aceasta  abordare î n profunzime, 
ne vom extinde î n doua  direct ii de analizare a 
pret urilor petrolului: fundamentele, as a cum 
sunt ele determinate de cerere s i oferta  s i 
primele (premiums) generate din ca nd î n ca nd 
de definit ia ambigua  a incertitudinii î n zonele 
lumii produca toare de petrol. Abordarea ar 
trebui sa  ne ajute sa  ra spundem unei î ntreba ri 
fundamentale: ce ar î nsemna pentru Rusia s i 
pentru Arabia Şaudita , doua  t a ri majore care au 
nevoie de capitaluri pentru a-s i transforma 
economiile s i sectoarele militare, daca  pret urile 
ra ma n suficient de ridicate pe o perioada  destul 
de lunga ? 

Cererea şi oferta 

Consumul global de petrol a depa s it product ia 
î nca  de la î nceputul anului 2017 ca urmare a 
sca derii ofertei datorata  reducerii cotelor t a rilor 
OPEC s i a declinului product iei ŞUA (pret urile 
reduse ale petrolului au scos multe firme ameri-
cane produca toare de petrol de s ist de pe piat a  
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s i au determinat alte firme americane sa  renunt e 
la a mai fora put uri cu costuri ridicate de aco-
perire a investit iilor). I n trimestru I 2018, con-
sumul global s-a 
cifrat la 99,52 mil-
ioane barili pe zi 
(mbz) î n timp ce 
product ia a fost de  
98,71 mbz. Cu toate 
acestea, Admin-
istrat ia pentru In-
format iile privind 
Energia (AIE) a ŞUA 
nu se as tepta  ca acest 
trend sa  dureze s i ca 
urmare a faptului ca  
product ia americana  
de petrol din s isturi 
este din nou î n 
cres tere, subiect care 
va fi abordat î n de-
taliu mai jos. 

Consumul a crescut, 
la ra ndul sa u, î n prin-
cipal ca urmare a 

unei cereri mai mari î n 
America de Nord s i î n 
Asia – cu deosebire î n 
China s i India. Efectul 
net a fost declinul sto-
curilor de t it ei, care au 
sca zut cu 20 milioane de 
barili sub media pe cinci 
ani, o cifra  utilizata  de 
OPEC pentru a-s i calibra 
product ia. 

Trendurile sunt confir-
mate s i clare, î nsa  doua  
circumstant e pot strica 
echilibrul: denunt area 
efectiva  a acordului nu-
clear cu Iranul s i cvasi 
anarhia î n Venezuela. Le 
vom aborda pe ra nd, 
î nsa , î n ultima  instant a , 
miza legata  de product ia 
de petrol nu este sufi-

cienta  pentru sca derea ofertei globale pe un ter-
men destul de lung pentru a crea un deficit seri-
os. 
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Iranul extrage aproximativ 3,65 mbz de petrol 
s i exporta  2,4 mbz. Anumite surse estimeaza  ca  
reaplicarea sanct iunilor ar putea determina re-
ducerea exporturilor Iranului cu 1 mbz. Cu toate 
acestea, î n acest caz sanct iunile nu beneficiaza  
de un front comun s i unele t a ri cauta  modalita t i 
creative sa  le evite. Unul din cei mai mari client i 
ai Iranului, India, a declarat clar ca  nu in-
tent ioneaza  sa  suspende importurile de petrol 
Iranian, cu sau fa ra  sanct iuni. Aproximativ 
juma tate din exporturile iraniene de petrol sunt 
direct ionate ca tre China s i India s i, pentru a sta-
bili o estimare de baza , sa  presupunem ca  
product ia Iranului scade cu 50%, de la 2,4 la 1,2 
mbz.  

Venezuela a produs aproximativ 1,4 mbz petrol 
î n aprilie 2018. Nivelul reprezinta  o sca dere cu 
32% fat a  de aprilie 2017 s i unele rapoarte an-
ticipeaza  ca , ava nd î n vedere instabilitatea in-

terna , echipamentele s i facilita t ile depa s ite, 
product ia Venezuelei ar putea sca dea cu î nca  
500000 bz. I mpreuna  cu declinul product iei 
Iranului, aceasta î nseamna  o sca dere de aproape 
1,7 mbz a product iei globale de petrol î n cursul 
anului viitor.  

Ava nd î n vedere aceasta  estimare a sca derilor 
potent iale, pentru a comensura cu ca t mai multa  
exactitate efectul asupra pret urilor, trebuie sa  
estima m s i cres terile potent iale ale product iei. 
Una dintre regiunile prega tita  sa  creasca  cel mai 
rapid extract ia de petrol este Ştatele Unite. 

ŞUA extrage aproximativ 10,7mbz petrol, din 
care aproape 84% provine din s isturi (diferent a 
de 1,65 mbz provine din forajele marine din 
Golful Mexic; este cea mai ridicata  extract ie î nre-
gistrata  vreodata  î n Golful Mexic, care urmeaza  
sa  mai creasca  î n 2019). Şe anticipeaza  ca  pro-
duct ia globala  de combustibili lichizi (totalitatea 



 

76 

produselor petroliere 
lichide, î n care intra  
petrolul s i produsele 
rafinate) va cres te cu 
4,7 mbz î ntre aprilie 
2018 s i decembrie 
2019, conform AIE.  
Cres terile product iei 
ŞUA vor reprezenta 
aproximativ doua  
treimi (î n jur de 3,11 
mbz) din aceasta  ma-
jorare, urmata  de Ca-
nada (65000 bz) s i 
OPEC (330000 bz). 
De fapt, se anticipea-
za  ca  product ia totala  
OPEC va sca dea cu 
80000 bz î n aceasta  
perioada , dar se pre-
conizeaza  ca produc-
t ia de combustibil 
lichid sa  creasca  cu 
410000 bz. 

Ca urmare a cres te-
rii pret urilor petrolu-
lui,  mai multe in-
stalat ii de foraj intra  
î n funct iune î n ŞUA 
pentru noi put uri pe-
troliere. Din punct de 
vedere istoric, 
produca torilor amer-
icani de petrol din 
s ist le-a luat put in 
timp pentru a fora 
mai multe put uri 
atunci ca nd cresc 
pret urile. Ş i, odata  ce 
noile instalat ii intra  
î n funct iune, nu du-
reaza  mult pa na  ca nd 
product ia de petrol 
cres te. 

Cu toate acestea, 
ŞUA este confruntata  
cu obstacole pe ter-
men scurt care vor 
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limita ca t de 
repede poate sa -s i 
majoreze 
product ia, dintre 
care cel mai im-
portant este 
funct ionarea apro-
ape la capacitate a 
conductelor, o ca-
pacitate care va fi 
atinsa  la mijlocul 
anului 2018. I n loc-
ul transportului 
prin conducte, 
produca torii de 
t it ei Permian s i 
Midland sunt ob-
ligat i sa  foloseasca  
transportul fero-
viar sau terestru 
(transportul 
terestru este mai 
scump deca t cel 
feroviar, care este 
mai scump deca t cel pe conducte). I nta rzierile î n 
livra ri s i cres terea costurilor de transport obliga  
produca torii sa  ofere petrolul cu  rabat s i sa  re-
duca  pret ul petrolului Permian cu aproape 11 
dolari pe baril s i cel al petrolului Midland cu pa -
na  la 16 dolari pe baril. 

Aceste constra ngeri nu vor dura. Un capital in-
vestit ional substant ial a fost injectat î n infra-
structura de transport a petrolului din Ştatele 
Unite. Petrochemical Update, o publicat ie care 
se ocupa  cu industria din aval (downstream) es-
timeaza  ca  aproape 11 miliarde dolari vor fi in-
vestit i î n infrastructura construct iei de conducte 
numai î n perioada mai 2018 s i mai 2019. Ca ur-
mare, o cres tere majora  a capacita t ii de 
transport prin conducte  se va î nregistra pa na  la 
finele lui 2019. Trei dintre cele mai mari con-
ducte î n curs de realizare  – Cactus II, Gray Oak 
s i Epic – vor suplimenta cu 1,9 mbz capacitatea 
de transport a ŞUA pa na  la finele anului 2019. 
Alte estima ri anticipeaza  o cres tere mai mare a 
capacita t ii – de pa na  la 2,5 mbz – î n aceeas i peri-
oada . I n paralel, AIE preconizeaza  ca  product ia 
de petrol a ŞUA va cres te de la 10,7 mbz la 12 

mbz pa na  la sfa rs itul lui 2019. Cu alte cuvinte, 
pe baza estima rilor privind noile capacita t i ale 
conductelor, constra ngerile privind transportul 
ar trebui sa  fie eliminate efectiv pa na  la acea da-
ta pentru product ia ada ugata . 

Trebuie ment ionat ca  AIE a subestimat de mul-
te ori cu ca t va cres te product ia ŞUA de petrol de 
s ist. Din punct de vedere istoric, î ncepa nd cu 
2010 extract ia ŞUA de petrol a crescut anual cu 
peste 10% (s i chiar cu pa na  la 20% ca t iva ani la 
ra nd). Şingura data  cî nd extract ia americana  a 
fost confruntata  cu un declin continuu a durat 
put in peste un an, de la sfa rs itul lui 2015 pa na  la 
î nceputul lui 2017. Ava nd î n vedere ca  perfor-
mant a din trecut nu garanteaza  rezultatele 
viitoare, o cres tere anuala  de 10% timp de doi 
ani ar duce product ia ŞUA la aproape 13 mbz 
pa na  la mijocul lui 2020. 

Asta î nseamna  ca  simpla majorare a extract iei 
ŞUA nu va fi suficienta  pentru a compensa 
sca derea extract iei din Venezuela s i din Iran pa -
na  la sfa rs itul lui 2019. Ş i ca  nu vor fi cres teri de 
extract ie î n alte zone. Nivelurile stocurilor din 
t a rile OECD se situeaza  sub media lor istorica  pe 
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cinci ani iar cifra acestor stocuri este deseori uti-
lizata  de OPEC pentru a stabili daca  reduce sau 
majoreaza  oferta, ceea  ce î nseamna  ca  OPEC ar 
putea de asemenea majora oferta de petrol pe 
piat a  î n 2019. 

I n afara chestiunilor legate de transport, ceal-
alta  constra ngere notabila  privind cres terea ex-
tract iei de petrol î n ŞUA este pragul de rentabili-
tate (break-even prices). Cantita t ile noi de petrol 
trimise pe piet e ar trebui sa  puna  presiune pe 
pret  s i, la un anumit moment, este mai scump 
pentru produca tori sa  extraga  petrol deca t 
pentru cosumatori sa -l achizit ioneze, fort a nd 
produca torii sa  sisteze extract ia. Pentru petrolul 
de s ist din ŞUA, pragul de rentabilitate continua  
sa  scada  s i ca urmare a avansului tehnologic care 
a permis cres terea cantita t ii de  petrol extras la 
fiecare nou put  forat. 

I n cazul Arabiei Şaudite s i al Rusiei, ceilalt i 

produca tori de petrol la nivel mondial, calculul 
este mai complicat deca t elementul pragului de 
rentabilitate. Arabia Şaudita  poate produce prof-
itabil barilul de petrol cu aproximativ $10 – 15, 
dar motivat ia sa politica  depa s es te cu mult 
profitul. Pentru a fi î n ma sura  sa  continue sa -s i 
sust ina  programele s i subvent iile sociale, Arabia 
Şaudita  trebuie sa  obt ina  suficient profit pentru 
a-s i echilibra bugetul s i, din aceasta  cauza , pra-
gul sa u de rentabilitate fiscala  este mult mai 
ridicat, situa ndu-se î n 2017 la aproximativ  $84, 
conform Fondului Monetar Internat ional. Rusia 
pretinde ca  planificarea sa fiscala  are la baza  un 
pret  al barilului de $40, î nsa  estima rile noastre 
plaseaza  randamentul profitabilita t ii sale fiscale 
spre $70 î n 2016. Totus i, diferent a esent iala  î n-
tre Rusia s i Arabia Şaudita  comparativ cu ŞUA 
este aceea ca  atunci ca nd pret urile petrolului 
scad sub pragul de rentabilitate al extract iei î n 
Ştatele Unite, industria petrolului devine mai 
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put in profitabila ; ca nd petrolul scade sub pragul 
rentabilita t ii fiscal î n Rusia s i î n Arabia Şaudita , 
soarta regimurilor acestor t a ri este î n pericol. 

Riscul geopolitic şi incertitudinea  

Chiar daca  este posibil sa  se faca  predict ii coer-
ente cu privire la raportul dintre cerere s i oferta , 
este mult mai dificil sa  evaluezi cum vor react io-
na piet ele fat a  de o evolut ie anume. Incertitudi-
nea î ngrijoreaza  piet ele s i ca nd evenimentele 
din regiunile produca toare de petrol amplifica  
incertitudinea, pret ul petrolului cres te indiffer-
ent de raportul dintre cerere s i oferta . O astfel 
de situat ie este descrisa  neclar drept “risc geo-
politic.” Reinstituirea sanct iunilor î mpotriva 
Iranului s i haosul din Venezuela sunt riscuri ge-
opolitice, î nsa  iminenta cres tere a product iei î n 
ŞUA poate prelua contribut ia celor doua  t a ri la 
oferta globala . Locul unde lucrurile o pot lua 
razna – un adeva rat risc geopolitic – este Arabia 
Şaudita . 

Arabia Şaudita  este cel mai mare produca tor de 
petrol din Orientul Mijlociu. Orice situat ie care 
perturba  product ia sau exportul de petrol saudit 
– fie ca  e vorba de tulbura ri interne sau de un 
conflict î n afara t a rii – ar conduce la cres terea 
pret urilor petrolului. Cel mai probabil, din aces-
te extrem de improbabile scenario, ar fi o 

lovitura  militara  de stat. 

De ca nd Mohammed bin Şalman a fost numit 
print mos tenitor, î n iunie anul trecut, s-a produs 
o ruptura  î ntre reformatorii acestuia s i conserv-
atorii religios i. Şchimburile intense de focuri din 
afara palatului regal saudit de la sfa rs itul lunii 
aprilie a.c. au fost etichetate imediat de agent iile 
de s tiri drept o tentativa  de lovitura  de stat 
(oficial s-a spus ca  tulburarea a fost provocata  
de dobora rea unei drone neautorizate, î nsa  du-
biile ra ma n). I n cazul unei lovituri de stat, ex-
porturile de petrol pot sca dea sau pot fi chiar 
sistate temporar, dar s-ar relua rapid dupa  veni-
rea la putere a regimului militarilor care, la ra n-
dul sa u, ar depinde de î ncasa rile din va nza rile de 
petrol pentru supraviet uire. 

Un alt tip potential de tulburare ar constitui-o 
deca derea monarhiei saudite. Eventualitatea es-
te foarte improbabila  î n viitorii cinci ani dar, 
daca  reformele es ueaza  s i rezervele î n valuta  ale 
t a rii se epuizeaza , o astfel de eventualitate ar 
putea crea un val de nemult umiri î n ra ndurile  
tinerilor mî nios i fat a  de regim. Şituat ia ar da 
ocazie Ştatului Islamic sau unei alte versiuni a 
insurect iei fundamentaliste islamiste sa  preia 
controlul. I n fond, Arabia Şaudita  s-a format î n 
urma unei revolte religioase. I n situat ia î n care o 
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astfel de revolta  ar ra sturna regimul sau ar de-
clans a un ra zboi civil, exporturile de petrol sau-
dit vor sta sub semnul î ntreba rii. Un ra zboi civil 
ar putea afecta cu preca dere product ia de petrol 
pentru o perioada  lunga  de timp. I n situat ia î n 
care un regim islamic ar veni la putere, acesta ar 
dori, fa ra  î ndoiala , î ncasa rile rezultate din 
va nza rile de petrol î nsa  este neclar cui ar dori 
acest regim sa  va nda  s i care ar fi t a rile interesate 
sa -l cumpere.  

Mai exista , apoi, riscul unui conflict interstatal, 
fie î ntre Arabia Şaudita  s i Iran sau î n general î n 
regiune, cel mai probabil î ntre Iran s i Turcia. Pa -
na  acum, nimeni nu pare prega tit pentru ra zboi. 
Arabia Şaudita  s i Iranul nu au frontiere comune, 
dar se pot confrunta orica nd î n Irak sau sau î n 
Golful Persic. Recentul pas î napoi al Iranului î n 
escaladarea cu Israelul este un indiciu ca  nu se 
simte prega tit sa  se confrunte direct cu un stat 
nat iune pe moment. Totodata , Turcia are su-
ficinte problem interne legate de datoria 
nat ionala  î n cres tere s i deprecierea lirei. 

Orice confruntare cu Iranul risca  sa  angreneze 
s i ŞUA. I n trecut, Iranul a amenint at ca  va mina 
Ştra mtoarea Hormuz î n situat ia î n care ar fi ata-
cat – un act care ar afecta exporturile de petrol 
ale Orientului Mijlociu. Amenint area este un 
mijloc de intimidare î n fat a unui atac al ŞUA, dar 
nu este suficient de convinga tor. Marina militara  
a ŞUA nu ar tolera o blocada  a stra mtorii s i ar 
proceda la deminare. 

I n orice caz, stra mtoarea nu este singura cale 
prin care Arabia Şaudita  exporta  petrol, mai 

poate de la Marea Ros ie prin stra mtoarea Bab el-
Mandeb spre sud sau prin Canalul Şuez, spre 
nord. Ceea ce conteaza , totus i, este ca  minarea, 
de ca tre Iran, a Ştra mtorii Hormuz, ar speria 
piet ele s i ar majora probabil substantial pret ul 
petrolului. 

O alta  amenint are a ostilita t ilor cu Iranul este 
aceea ca  Teheranul ar ra spunde prin activarea 
s iit ilor din regiune. De exemplu, Iranul det ine o 
fort a  combatanta  potent iala  î n Irakul vecin, re-
spectiv milit iile s iite. Daca  Iranul ar ordona 
milit iilor sale sa  atace Basra sau alte regiuni pe-
troliere din Irak, ar reactiva ostilita t ile î n aceasta  
t ara  s i ar reduce oferta disponibila  de petrol cu 
riscul exploziei pret urilor. Iranul ar putea, de 
asemenea,  î ncerca sa  provoace tulbura ri î n 
zonele s iite produca toare de petrol din Arabia 
Şaudita .  

Consecinţe 

Fiecare dintre aceste evenimente este improba-
bil dar daca  unul din acestea ar avea loc, im-
plicat iile ar fi globale. Pentru ca , daca  ŞUA ar fi 
atrasa  î n orice fel de confruntare cu Iranul, care 
ar fort a-o sa -s i desfa s oare fort ele s i sa  se î mpot-
moleasca  din nou î n Orientul Mijlociu, Rusia ar 
beneficia financiar de pe urma cres terii inevita-
bile a pret urilor petrolului s i geopolitic pe urma 
expansiunii excesive a ŞUA. I n cazul unui ra zboi 
civil saudit sau a unei lovituri de stat, î ntreaga 
viziunea economica  a Rusiei s-ar schimba. 
Pret urile t it eiului as ra ma ne ridicate pe toata  
durata luptelor sau posibil s i mai mult, 
permit a nd Rusiei sa  acumuleze o avut ie mai 
mare pe care ar putea sa  o investeasca  î n re-
forme sau î n modernizarea armatei. Prognoza 
noastra  privind declinul Rusiei are la baza  pro-
funda sla biciune structurala  care merge dincolo 
de simplul pret  al petrolului dar, daca  una dintre 
cele mai mari t a ri produca toare de petrol este 
scoasa  din joc, prognoza noastra  ar fi serios con-
testata . 

Mai mult, ta ri care î ncearca  sa  evite sa  intervina  
î n Orientul Mijlociu dar depind de Iran sau de 
Arabia Şaudita  pentru aprovizionarea cu petrol 
ar fi fort ate sa  recurga  la alegeri dificile. China, 
India s i  Japonia sunt consumatori majori de pet-
rol Iranian, saudit s i irakian. Un conflict regional 
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care risca  sa  sa  le blocheze 
aprovizionarea ar putea 
paraliza economiile lor. Acela 
ar putea fi momentul î n care 
Asia se implica  î n Orientul 
Mijlociu. 

Pret urile petrolului au atins 
niveluri nemaiva zute din 
2014, dar nu s-a î nregistrat 
nicio schimbare fundamen-
tala   î n dinamica piet ei glob-
ale a petrolului. As a cum se 
anticipa, forarea s i extract ia 
petrolului de s ist au î nceput 
deja sa  se intensifice ca 
ra spuns la pret urile majorate, 
chiar daca   infrastructura ex-
istenta  a distribut iei s i-a atins 
aproape limitele. Aceasta  situ-
at ie a fort at produca torii americani din anumite 
regiuni sa  acorde rabaturi mari pentru petrolul 
lor s i sa  faca  livra ri terestre sau feroviare pa na  
la darea î n funct iune î n 2019 a noilor conducte. 
La acel moment, daca  Iranul s i Venezuela nu mai 

pot exporta ata t petrol ca t li-
vrau î nainte, product ia ŞUA va 
acoperi diferent a rezultata . 

Ştabilirea pret ului petrolului 
î nsa  este mai complicata  deca t 
simpla analiza  a fundamen-
telor piet ei. Nu este suficient sa  
afirmi ca  “riscul geopolitic” es-
te ra spunza tor pentru ma-
jorarea pret urilor. Am carto-
grafiat unele dintre cele mai 
probabile scenarii ale  
riscurilor geopolitice dar, î n 
ultima  instant a ,   Arabia Şau-
dita  ar trebui sa  fie sufficient 
de stabila  pentru a nu fi afec-
tata  product ia pe termen scurt, 
iar un ra zboi prelungit î n Ori-
entul Mijlociu care ar perturba 

serios exporturile pare improbabil î n acest mo-
ment. Cea mai mare temere a piet elor este 
teama î nsa s i. 
Articolul a fost publicat initial de Geopolitical 
Futures la 7 iunie 2018,  
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Paul SĂNDULESCU  

Pentru orice activitate umana , comunicat iile 
sunt veriga cea mai vulnerabila  s i de aceea foar-
te va nata  de cei interesat i, fie ei servicii guver-
namentale de securitate, de informat ii, de contra
-informat ii, polit ie, mass-media, companii priva-
te, spionaj industrial, parteneri gelos i, simpli cu-
rios i, de te miri cine altcineva s i bineî nt eles de 
ca tre organizat iile criminale. Da, organizat iile 
criminale supravegheaza  s i ele comunicat iile 
polit is tilor (care de aceea utilizeaza  un limbaj 
codat), ale t intelor vizate s i ale tuturor celor ca-
re prezinta  interes pentru ele.  

La fel sau chiar mai ra u procedeaza  s i mass-
media. Notoriu este scandalul din 2011, î n care a 
devenit public ca  angajat i ai News International, 
un subsidiar al News Corporation, a patra corpo-
rat ie multinat ionala  mass-media din lume, fon-
data  s i condusa  de Rupert Murdoch, au intercep-
tat convorbirile telefonice ale politicienilor, 
membrilor familiei regale britanice, celebri-
ta t ilor, dar s i ale rudelor soldat ilor britanici 
ucis i, ale victimelor atentatelor teroriste de la 
Londra din 7 iulie 2005, a lui Milly Dowler, s co-
la rit a de 13 ani ucisa  î n 2002 s i a multor altora. 
Cu deplina cunos tint a  a lui Rupert Murdoch.  

Interesant este cazul Wikileaks. Des i se spune 
ca  documentele secrete date publicita t ii nu au 
fost obt inute de organizat ie, ele au fost totus i 
sustrase de la apart ina torii de drept s i transmise 
acesteia. Dar, datorita  modului de lucru s i a ano-
nimita t ii surselor, nu este exclus ca parte din 
informat ii sa  fi fost obt inute prin hacking. 

Datorita  oportunita t ilor oferite de comunicat ii-
le electronice, este va nata  fiecare persoana  care 
are acces la net. Exista  o gama  foarte vasta  de 
entita t i interesate de oamenii obis nuit i. Compa-
nii, partide politice, religii, mass-media, tot i vor 
sa  s tie care le sunt preferint ele s i tot i vor sa  le 
influent eze deciziile pentru a obt ine ceva. 

Fiind extrem de cons tient i (pa t it i fiind) de im-
portant a s i de vulnerabilitatea comunicat iilor, 

ret elele criminale, î n special cele teroriste, acor-
da  toata  atent ia ascunderii s i securiza rii acesto-
ra. I n ca utare permanenta  de noi ca i, metode, 
aplicat ii, î ntotdeauna sunt cu un pas î naintea 
celor care î i va neaza , pentru ca  aces tia nu pot 
act iona deca t reactiv. I nta i trebuie sa  vada  prin 
ce ca i comunica  teroris tii, sa  constate ca  aces tia 
au comunicat, ce servicii de comunicare s i apli-
cat ii au folosit s i de abia apoi pot ca uta mijloace 
de interceptare, obt inere s i decriptare a infor-
mat iilor vehiculate. Drept este ca  odata  ce reali-
zeaza  pa trunderi î n sistemul de comunicat ii, "cei 
buni" realizeaza  succese notabile, dar pa na  
atunci teroris tii se bucura  de deplina  conspirati-
vitate. Şchimba nd des ca ile s i mijloacele de co-
municare, aces tia pot ca s tiga suficient timp pen-
tru a-s i desfa s ura act iunile. 

Djohar Dudaev a fost ucis î n 1996 atunci ca nd i 
s-a interceptat convorbirea telefonica  pe care o 
avea cu Konstantin Borovoi, determina ndu-i-se 
astfel locat ia. Osama ben-Laden a evitat comuni-
cat iile electronice dupa  1998, ca nd ŞUA au lan-
sat atacuri cu rachete î mpotriva bazelor sale du-
pa  ce au localizat telefonul unui asociat al sa u, 
folosind î n schimb comunicat iile prin curieri. 
Dar s i curierii pot fi urma rit i (î n cazul lui ben 
Laden a fost vorba despre Ibrahim Şaeed Ah-
med, zis al-Kuwaiti, care a murit odata  cu liderul 
Al Qaeda), ceea ce a dus la localizarea s i lichida-
rea sa, in 2011.  

Dincolo de puterea mesajului sa u, succesul IŞIŞ 
s-a datorat î n extrem de mare ma sura  faptului 
ca  membrii sa i au putut - s i pot î n continuare - 
sa  comunice nestingherit i, iar atunci ca nd a fost 
nevoie, î n secret. Mediul liberal occidental (care 
pune un accent extrem de mare pe drepturile 
omului – dar total nerespectate î n t a rile islami-
ce, unde sharia este sta pa na ), Internetul, media 
sociala , aplicat iile IT, telefonia mobila  sunt mij-
loace parca  predestinate sa  sprijine activita t ile 
criminale, î n special terorismul. Pentru un tero-
rist care dores te cu ardoare sa  se sinucida  pen-
tru a provoca pierderi ca t mai mari infidelilor, 
libertatea de mis care, drepturile sale liberale 
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(dar, occidentale) de om, mijloacele de comuni-
care sociala , care toate î i permit sa  î s i realizeze 
scopul, sunt o mana  cereasca . Ele sunt folosite cu 
extrem de mare succes s i pentru desfa s urarea 
operat iilor jihadiste de amploare, nu numai a 
celor punctuale. Un exemplu: se pare ca  prin in-
termediul Twitter s i Facebook, 30.000 de soldat i 
irakieni au fost determinat i sa  depuna  armele s i 
sa  abandoneze Mosulul î n 2014, ava nd î n fat a  
doar 1.500 de jihadis ti. Prin YouTube s i Facebo-
ok şi prin intermediul serviciilor de sharing, 
cum ar fi archive.org s i justapaste.it, IŞIŞ a difu-
zat s i propaganda  de succes, cum ar fi ca ntecul 
jihadist "Salil as-sawarim" ("Ciocnirea săbiilor") 
s i imagini mobilizatoare, inclusiv de pe ca mpul 
de lupta  s i ale execut iilor infidelilor. 

Eficient a incita rii pe ret elele sociale online reie-
se extrem de clar din isteria creata  î n India de 
ra spa ndirea prin aplicat ia WhatsApp a unui vi-
deo falsificat care arata  ra pirea unui copil s i care 
a avut drept consecint a  lins area a nu mai put in 
de 9 oameni, ba rbat i s i femei, din aprilie s i pa na  
acum, doar pe baza suspiciunilor create prin 
simpla lor prezent a . Iar atunci ca nd vorbim des-
pre ra spa ndirea unei credint e radicale s i despre 
chemarea la jihad, eficient a ret elelor sociale 
cres te exponent ial. Potrivit Reuters, 10% î n Irak 
s i 70% î n Şiria din lupta torii califatului erau 
stra ini. I n septembrie 2015, CIA estima ca  
30.000 lupta tori stra ini se ala turasera  trupelor 
califatului, dar erau estima ri ca  numa rul lor se 
ridica la 100.000. Islamis tii au ra spuns î ntot-
deauna foarte activ chema rilor la jihad. Ş-au ala -
turat imediat la respingerea trupelor sovietice 
din Afganistan, conflictului din Kosovo, la che-
marea lui Dudaev î n Cecenia s i î n ata tea alte con-
flicte islamice. Trebuie doar sa  fie chemat i, iar 
mesajul sa  ajunga  la ei! 

I nca  din 2015, IŞIŞ a scos un manual de 34 de 
pagini cu instruct iuni pentru securizarea comu-
nicat iilor online, bazat pe manualul de securitate 
cibernetica  al unei firme din Kuweit. Cele mai 
potrivite aplicat ii, considerate a fi sigure pentru 
utilizare, erau Mappr (care permite schimbarea 
locat iei din fotografii) s i Avast SecureLine 
(permite acelas i lucru, dar mascheaza  adresa IP 
reala  î n alte locat ii false din cu totul alte t a ri). Şe 
recomanda  ca pentru corespondent a email sa  se 

utilizeze aplicat ii ale companiilor non-
americane, cum ar fi Hushmail s i ProtonMail. 

Totus i, CEO-ul Hushmail, Ben Cutler, a declarat 
ca  compania sa coopereaza  deplin cu autorita t ile 
prin intermediul canalelor legale. CEO-ul Proton 
Technologies AG, Andy Yen, a specificat ca  î n afa-
ra  de ProtonMail, teroris tii utilizeaza  s i Twitter, 
telefoanele mobile s i mas ini î nchiriate. 

Pentru apelurile telefonice, manualul IŞIŞ reco-
manda  utilizarea serviciilor germane CryptoPho-
ne şi BlackPhone, care garantează schimba-
rea de mesaje s i comunicat ii voce securizate. Fi-
reChat, Tin Cat şi The Serval Project asigură 
comunicat ii chiar s i fa ra  accesul la Internet, folo-
sind î n schimb bluetooth-ul. 

Pentru criptarea fis ierelor, sunt recomandate 
VeraCrypt şi TrueCrypt.  

Pentru schimbarea de mesaje, este recomanda-
ta  utilizarea Telegram, serviciu de mesagerie in-
stantanee pe baza  de cloud s i comunicat ii voce 
pe baza  de IP, creata  î n 2013 de Pavel Durov. To-
tus i, datorita  presiunilor exercitate, acesta a blo-
cat 78 de canale utilizate de teroris ti, ceea ce i-a 
determinat sa  caute un î nlocuitor al acestui ser-
viciu. 

Reprezentant ii Telegram afirma  ca  serviciul lor 
este cel mai sigur din lume î n privint a securita t ii 
comunicat iilor, datorita  cifra rii "end-to-end". To-
tus i Telegram are ca teva sca pa ri, î n principal 
aceea ca  ret eaua ŞŞ7 este vulnerabila  la autori-
zarea prin ŞMŞ, ceea ce face posibila  accesarea 
chat-urilor. Chat-urile secrete nu pot fi accesate 
neautorizat direct, dar poate fi init iat un chat î n 
numele victimei. O alta  deficient a  este ca  dezvol-
tatorii Telegram au violat unul dintre principiile 
criptografiei, acela de a nu inventa independent 
noi protocoale, daca  exista  deja s i pot fi folosite 
protocoale care s-au dovedit rezistente la spar-
gere.  I n al treilea ra nd, faptul ca  utilizeaza  co-
munul protocol numeric Diffie-Hellman s i ca  î i 
lipsesc metadatele de securitate, as a î nca t poate 
fi urma rit î n server transferul mesajelor, poate fi 
ada ugat la Address book orice numa r din mesa-
geria serviciului clientului s i poate fi aflat mo-
mentul î n care o persoana  a intrat online. 

WhatsApp pare mult mai sigur, căci foloses-
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te criptare "end-to-end" pentru toate chat-urile 
s i genereaza  o cheie secreta  distribuita , utiliza nd 
protocolul Diffie-Hellman pe curbe eliptice. Din 
aceasta  cauza , serviciul este folosit de mult i te-
roris ti, cu toate ca  jihadis tii se ment in totus i 
sceptici î n ceea ce î l prives te. I n ianuarie 2016, 
un expert î n securitate IT care î i sprijina  pe jiha-
dis ti, Al-Habir al-Takni, a publicat un studiu a 33 
de aplicat ii pentru telefoane mobile, î mpa rt indu-
le î n "sigure" s i "nesigure". WhatsApp a fost cla-
sat pe ultimul loc, pentru motivul ca  a fost cum-
pa rat de compania israeliana  Facebook. 

Teroris tii s i-au creat propria aplicat ie, Alrawi, 
identificata  online î n ianuarie 2016 de ca tre 
Ghost Group (care este specializata  î n lupta î m-
portiva terorismului). Alrawi este disponibila  
doar pe Dark Web s i a luat locul aplicat iei Amaq, 
care ofera  acces la s tiri s i video-uri de propagan-
da , inclusiv ale execut iilor s i de pe ca mpul de 
lupta . Şpre deosebire de Amaq, Alrawi asigura  
criptare completa .  

Ghost Group a tras concluzia ca  dupa  ce specia-
listul Junaid Hussain a fost ucis î n vara anului 
2015, eficacitatea califatului a sca zut dramatic. 

As a cum spuneam la î nceput, ca s i hackerii, ji-
hadis tii sunt î n permanent a  î n fat a autorita t ilor, 
care act ioneaza  aproape î ntotdeauna reactiv. 
Teroris tii utilizeaza  primii noile platforme s i 
servicii, ca s tiga nd astfel timp î n fat a celor care 
vor sa  le combata  act iunile. Devin din ce î n ce 
mai experimentat i î n modificarea strategiilor lor 
de comunicare. Daca  î nainte le trebuiau ani pen-
tru a se adapta unei noi platforme, acum le sunt 
necesare doar ca teva luni. 

Jihadis tii utilizeaza  zeci de alte servicii î n afara  
de WhatsApp sau de Telegram. Autorii articolu-
lui "Hacking ISIS: Cum sa  distrugi ciber-Jihadul" 
listeaza  zeci de astfel de servicii. De exemplu, 
Signal, aplicaţia favorită şi a lui Edward 
Şnowden, are un cod sursa  deschis, cripteaza  
sigur informat iile s i permite schimbul de mesaje 
s i de apeluri cu cei din agenda telefonului. Potri-
vit autorita t ilor indiene, Abu Anas, membru al 
IŞIŞ, a folosit s i el Şignal. Un alt serviciu de me-
sagerie, î nfiint at î n 2014 de un grup de speci-
alis ti î n securitatea cibernetica , este Wickr. 
Aceasta distruge mesajele nu numai de pe tele-

foanele mobile, telefoane s i computere, dar s i de 
pe serverele prin care mesajele circula . Progra-
mul are o funct ie care permite s tergerea î ntregii 
istorii, iar dupa  ce a fost folosita , mesajele nu 
mai pot fi sub nici o forma  recuperate. 

Alte servicii sunt Surespot, Viber, Skype, Kik 
s i Threema. Ultima a primit 6 puncte din 7 posi-
bile pentru securitate din partea Electronic 
Frontier Foundation. În lista jihadiştilor apare şi 
Silent Circle, dar după ce au aflat asta, crea-
torii aplicat iei colaboreaza  cu agent iile de secu-
ritate s i informat ii. 

Pentru laptop-uri si PC-uri, se folosesc alte apli-
cat ii. Cum ar fi browser-ul Tor sau T.A.I.L.S. (The 
Amnesic Incognito Live System), o aplicaţie în sis-
temul de operare Debian, dezvoltat la ra ndul lui 
pe baza kernelului Linux, creata  special pentru a 
asigura anonimitate pe net. Toate conexiunile 
T.A.I.L.Ş. sunt ascunse î n ret eaua Tor s i toate ce-
le care nu sunt anonime sunt blocate. Şistemul 
nu lasa  nici o urma  pe calculatoarele pe care es-
te utilizat. A fost utilizat s i de Edward Şnowden 
pentru a demasca online, fa ra  a fi identifcat, pro-
gramul american PRIŞM, de colectare î n masa  de 
informat ii care circula  pe ret elele de telecomu-
nicat ii. 

Povestea nu se reduce la ata t. Nu î ncepe s i nu 
se termina  cu utilizarea netului de ca tre te-
roris ti. Este mult mai ampla  s i ne afecteaza  pe 
tot i, afecteaza  î ntreaga societate umana . 

Exista  o dualitate, pe care eu o consider crimi-
nala , î n politicile marilor companii IT s i de tele-
fonie mobila  privitor la datele utilizatorilor. I n 
primul ra nd, î mpinse de goana dupa  profit, aces-
tea se î ntrec s i î s i fac un titlu de glorie din a asi-
gura securizarea absoluta  a comunicat iilor utili-
zatorilor s i ajung sa  refuze sa  coopereze cu auto-
rita t ile, chiar s i î n cazul teroris tilor s i chiar s i 
atunci ca nd exista  decizii judeca tores ti definiti-
ve, obligatorii î n acest sens. Edificator este cazul 
Apple, care a refuzat să ajute la decriptarea 
datelor de pe unul din telefoanele folosite de te-
roris tii care au atacat î n decembrie 2015 la Şan 
Berardino, uciga nd 14 oameni s i ra nind alt i 22. 
Şe justifica  asta? Este de preferat sa  nu vrei sa  
ajut i autorita t ile la deconspirarea ret elelor cri-
minale - ceea ce poate avea drept consecint a  alte 
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atentate s i alte victime - doar pentru a ara ta ca  t i 
se pare mai importanta  securitatea datelor per-
soanelor deca t viat a lor? Ca t de oribil duala  este 
aceasta  fa t a rnicie!  

Nu numai ca  gigant ii IT refuza  sa  acorde ajutor 
agent iilor guvernamentale î n documentarea acti-
vita t ilor teroris tilor s i a crimei organizate, ele 
chiar le faciliteaza  activitatea cu buna  s tiint a ! 
Mark Zuckerberg, pres edinte s i CEO al Facebook, 
a refuzat î n 2016 sa  ia ma suri pentru ca teroris tii 
sa  nu poata  utiliza Facebook pentru a face pro-
paganda  s i a-s i desfa s ura act iunile, ceea ce a 
avut ca rezultat pierderi de viet i omenes ti. I ntr-
un memoriu intern (dar care a ajuns pa na  la ur-
ma  public), unul din vicepres edint ii Facebook, 
Andrew Bosworth, afirma la acea data  ca  moar-
tea s i terorismul sunt justificate pentru cres terea 
Facebook s i ca  ceea ce conteaza  este comunica-
rea, nu viat a! 

Ca o mica  paranteza , dar care arata  ca t de de-
terminant i sunt gigant ii comunicat iilor sociale 
pentru existent a omenirii, Mark Zuckerberg a 
recunoscut ca "lumea se simte neliniştită şi divi-
zată" s i ca  este posibil ca Facebook sa  contribuie 
la asta. Dar, nu pare deloc deranjat. Despre ne-
fastitatea lui Zuckerberg poate ca  voi scrie un 
articol separat. 

Companiile private colecteaza  s i î s i va nd î ntre 
ele datele personale, 
locat iile, preferint ele, 
dizgrat iile, dorint ele, 
anxieta t ile, interesele 
client ilor lor, fa ra  ca 
aces tia sa  se poata  
opune. Ş tiu unde locu-
im, unde muncim s i 
unde ne afla m î n per-
manent a , des i nu li s-a 
dat acceptul pentru 
asta. De exemplu, î n 
vara anului 2014, Jean 
Yang, aflata  î n vacant a  
î n Europa, a fa cut nu-
meroase fotografii. La 
î ntoarcere, a constatat 
cu surprindere ca  î n 
Google+ avea un al-

bum editat de fotografii atent selectate, organi-
zat pe titlul "Ca la torie", creat de aplicat iile Store 
s i Auto Awesome ale Google. Fotografiile erau 
bine colate, organizate, adnotate conform trase-
ului ei, cu locat ii, date, ore. I n noiembrie 2017 s-
a aflat ca  aplicat ia de fitness Strava a adunat au-
tomat datele privitoare la locat iile militarilor 
americani, rezulta nd implicit locat iile bazelor 
militare americane s i de cercetare î n î ntreaga 
lume, unde aces tia erau dislocat i, s i treseele ur-
mate de personal. 

Algoritmii Facebook s i Google, de exemplu, ne 
cunosc programul, s tiu unde ne afla m, ce prefe-
rint e avem, ce nu ne place, care ne este progra-
mul, cu cine comunica m, ca t de des, cum arata m, 
ca t de prega tit i suntem, cum vorbim, cine ne 
sunt prietenii, care ne sunt orienta rile politice, 
cele sexuale, religioase, ce obiceiuri avem, ce ne 
provoaca  anxietate, ce pasiuni avem, ce ura m. Pe 
baza acestora ne fac profilul complet, iar pe baza 
lui ne pot prevedea aproape toate act iunile, ce 
urmeaza  sa  vota m, ce vom cumpa ra, cum o vom 
face, ce dorim sa  vedem, ce nu dorim, s i s tiu 
exact cum sa  procedeze pentru a ne declans a an-
xieta t ile, dorint ele, preferint ele. I ntr-un cuva nt, 
s tiu cum sa  ne determine act iunile viitoare! Deja 
notorii sunt dezva luirile referitoare la influent a-
rea de ca tre Cambridge Analytica a voturilor la 
alegerile prezident iale americane din 2016 prin 
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utilizarea datelor personale a 50 milioane de 
americani obt inute de la Facebook, dar s i influ-
ent area voturilor î n scrutinul Brexit s i ale altor 
alegeri. 

Şunt toate aceste lucuri î n interesul general? 
I ncet, î ncet, politicienii se trezesc la realitate, 
dar fa ra  nici un folos. Este deja prea ta rziu. Nu 
au nici o s ansa  î n fat a gigant ilor IT, î n primul 
ra nd pentru ca  î nt eleg greu despre ce este vor-
ba, care sunt consecint ele evolut iilor s i pentru 
ca  act ioneaza  î n permanent a  reactiv. Mark 
Zuckerberg a fost chemat î n fat a Congresului 
ŞUA s i a Parlamentului UE. Cu ce consecint e? UE 
a adoptat î n 2016 Regulamentul General de Pro-
tect ie a Datelor EU 2016/679, care a intrat î n 
vigoare î ncepa nd cu 25 mai 2018. Dar, nu pare a 
avea nici o consecint a , deoarece dupa  o mica  de-
gringolada  î n ra ndul companiilor care utilizeaza  
agresiv Internet-ul, aces tia au revenit la vechile 
practici.  

 

Vasile DÂNCU 

Probabil că tine-
rii de azi nu îşi 
pot închipui 
viaţa fără inter-
net. Un articol de 
acum 17 ani a 

lansat sintagma nativi digitali şi parcă a fost 
rapid asociată cu un film care a apărut în 
acea vreme, Natural Born Killers, beneficiind 
de regia lui Oliver Stone şi de un scenariu al 
lui Quentin Tarantino. „Născuţi asasini”, apă-
rut în 1994, considerat un film cu un grad ri-
dicat de violenţă, era un film care stigmatiza 
televiziunea, dar putea fi şi o etichetă pe o 
întreagă generaţie. „Nativi digitali” sau Net 
generation devine un concept care face ca 
minţile să patineze spre imaginea unui sfâr-

şit de lume. Parcă intrăm în postuman sau, 
mai rău, ar veni un sfârşit de umanitate. Cum 
vom educa noua generaţie? O epocă a mu-
tanţilor se apropie.  

 

Discursurile apocaliptice 

Mult i dintre cerceta torii care studiaza  asta zi 
generat ia de tineri spun un lucru interesant: 
dincolo de evolut ia lenta , normala , a existat o 
ruptura , un moment de discontinuitate pe care 
Prensky1 (2001) o numes te „singularitate”, adica  
un eveniment care schimba  radical lucrurile. 
Prensky a caracterizat aceasta  generat ie prin 
competent e tehnologice ies ite din comun, pre-
tinza nd nevoia unui alt stil de educat ie deca t cel 
tradit ional, deoarece exponent ii acestei gene-
rat ii ar avea capacitatea de a prelucra informat ia 
de o maniera  multitasking, prefera  imaginea tex-
tului, pentru ei emot ia fiind mai importanta  de-
ca t informat ia. Aceasta  caracterizare a beneficiat 
de o baza  teoretica  redusa  s i de put ine obser-
vat ii sistematice, s tiint ifice, dar s-a ra spa ndit 
foarte repede s i î n zona s tiint elor sociale. Ce se 
observa  î nsa , î n ultimii ani, î n urma unor cerce-
ta ri care cauta  sa  verifice aceasta  dogma  este ca  
multe dintre aceste „adeva ruri” nu se verifica , 
deoarece aceasta  generat ie nu este omogena , 
majoritatea membrilor nu au o cunoas tere ata t 
de profunda  a tehnologiei, chiar daca  sunt utili-
zatori mai mult sau mai put in frecvent i. Ştudiile 
realizate pe cohorte de tineri2 arata  ca  aceasta  
abilitate tehnologica  nu este egal distribuita , ci 
este dependenta  de statusul social al familiei, de 
venituri, de mediul de rezident a  sau de studii. 
Aceste fracturi intragenerat ionale se pot tran-
sforma s i î n inegalitate de acces. Cum scria Şonia 
Livingstone î n 20103 , exagera rile au dus la pos-
tularea unei noi „rase” de tineri, va zuta  aproape 
ca o generat ie extraterestra . I n fond, era vorba s i 
cred ca  este î nca  valabila  urma toarea obser-
vat ie: o grava  lipsa  de cercetare a culturii tineri-
lor a dus, cred eu, la aceste exagera ri. Apoi mass-
media a transmis mereu lucruri spectaculoase, 
negative majoritatea, s i toate acestea au activat 

1. Prensky M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001  
2.  Balleys C., 2017, Şocialisation adolescente et usages du nume rique. Revue de litte rature, Rapport d’e tude de l’INJEP, Paris 
3. Livingstone Ş., 2010, Digital learning and participation among youth: critical reflections on future research priorities, Interna-
tional Journal of Learning and Media, no2, vol. 2-3, p. 1-13. 
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fricile pa rint ilor care au exagerat, astfel extrapo-
la nd crizele de identitate ale adolescent ilor sau 
conflictul generat ional s i puna nd totul pe seama 
unui nou stil de consum s i pe folosirea tehnolo-
giei. Dupa  mai bine de doua  decenii, chiar s i in-
ventatorul formulei „na scut i digitali” recunoas te 
ca  nu s-a bazat pe date ci, mai mult, pe inspirat ie, 
ca atare aprecierea asupra unei î ntregi generat ii 
este exagerata .  

 

Socializarea virtuală  

Şocializarea adolescent ilor este un proces com-
plex, care nu se reduce la influent a tehnica . Ado-
lescent ii cauta  sa  se distant eze de va rsta copila -
riei, dar s i de referint ele din aceasta  perioada : 
pa rint ii. Ş i acum, dar s i atunci ca nd nu aveau ac-
ces la tehnologii avansate, adolescent ii cauta  me-
reu modalita t i de prezentare a sinelui î n viat a 
cotidiana , cauta  modele s i mijloace de expresie 
pentru a  ra spunde constra ngerilor sociale, prin 
adaptare sau revolta . Cel mai important proces 
psihosociologic este cel al construct iei identita t ii 
sociale, de aceea modul î n care sunt folosite soci-
al media deriva  dintr-o nevoie relat ionala , aceea 
de a obt ine confirma ri, feedback social, iar teh-
nologia este doar un mediator, un suport tehnic 
pentru î nta lnirea unor identita t i. I ntotdeauna, cu 
sau fa ra  tehnologie smart, construct ia identi-
ta t ilor este un proces de î nta lnire, de interact iu-
ne. I n fond, avem un proces continuu de 
enunt are a sinelui s i deschidere spre altul (Amri 
et Vacaflor, 2010, p. 2),  avem î n acest caz un fel 
de individualism expresiv, un proces de prezen-
tare s i continua  reconstruct ie a sinelui, o indivi-
dualizare digitala  s i multe cerceta ri arata  ca  ra s-
punsul pe care tinerii î l as teapta  de la ceilalt i es-
te slab s i incomplet. 4 5 6  

Şubiect ii cerceta rilor sociologice se pla ng ca  
rareori le este recunoscuta  valoarea sociala  î n 
mediile virtuale, unele studii ara ta nd ca  inte-
ract iunile pe ret ele nu reus esc sa  creeze identi-

ta t i puternice, stabile s i autonome. Tinerii cauta  
mereu aproba ri s i likeuri, o popularitate î n ra n-
dul egalilor care trebuie mereu confirmata  s i sin-
copele creeaza  disperare sau nemult umire. Cum 
spune Giddens7, o deosebita  important a  î n socia-
lizarea tinerilor o are partajarea intimita t ii, ca 
dimensiune esent iala  a lega turii sociale. Aceasta 
se realizeaza  foarte bine cu ajutorul textelor s i 
imaginilor transmise, al cont inuturilor parolate 
sau al grupurilor de discut ii din sfera ret elelor 
sociale. Aceste tipuri de schimburi s i aprecieri 
sunt mai us or de realizat asta zi, precum î n trecut 
erau jurnalele intime î mpa rta s ite ca mesaje inti-
me sau as a-numitele „oracole” sau jurnalele din 
adolescent a altor generat ii. Exista  mult i autori 
care fac o lega tura  î ntre problemele de depresie 
sau obezitate s i folosirea abuziva  a telefonului 
mobil, la fel cum exista  diferite studii recente ca-
re arata  ca  viat a de familie ca s tiga  î n consistent a  
prin folosirea noilor tehnologii. Şmartphone-ul s i 
tableta ajuta  la crearea de amintiri comune, la 
sust inerea unor bloguri de familie, la comunica-
rea la distant a  pe skype î ntre pa rint i, bunici s i 
nepot i, î n general, schimburile se accelereaza , 
dinamica relat iilor familiale cres te. 

 

Inegalitatea de şanse şi cetăţenia digitală 

Ca nd vorbim despre „net generation”, invariabil 
oculta m faptul ca  nu este vorba despre o gene-
rat ie omogena , ca , s i î n cazul acestei generat ii, 
fracturile economice s i sociale genereaza  s i o 
inegalitate de acces la tehnologii, deci o fractura  
digitala . Chiar daca  ra spa ndirea smartphone-ului 
este tot mai mare, atunci ca nd vorbim despre 
î nt elegerea sau folosirea resurselor de infor-
mat ie, nivelul de educat ie s i cel al pa rint ilor este 
determinant. Contrar unei idei destul de ra spa n-
dite, noile tehnologii nu sunt un element destul 
de puternic de salt peste condit ia culturala  a fa-
miliei. I n plus, multe studii asupra stereotipuri-
lor negative arata  ca  ret elele sociale virtuale re-
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produc cont inuturi generate de apartenent e la 
ret ele sociale reale.  

Imaginea despre folosirea de ca tre tineri a teh-
nicii s i a noilor modalita t i de socializare de ca tre 
pa rint i, jurnalis ti sau educatori este exagerat 
privita  ca o panica  morala 8, considerate ca o 
amenint are sociala  grava , ca un risc social, î n 
fond este vorba de exagera ri, de amplifica ri prin 
asociere, efecte ale fricilor de riscuri pe care nu 
le pot sta pa ni, amplificate de „dramatiza rile” 
mediatice. Tot timpul î nsa  aceste imagini nu fac 
deca t sa  ascunda  potent iala influent a  pozitiva  
asupra tinerilor s i adolescent ilor. Chiar daca  tra -
im î ntr-o societate a riscului sau, cum spune Ul-
rich Beck, î ntr-o galaxie internet unde referint a 
la risc este omniprezenta , iar angoasele hiperbo-
lizate duc la o adeva rata  depresie colectiva , este 
necesar sa  privim s i partea plina  a paharului, 
ma car î n varianta de potent ialitate.  

 

Adicţie? 

I n afara unor cazuri patologice, cum spune un 
sociolog american, adolescent ii nu sunt adictivi 
de aceste mijloace tehnologice s i sunt adictivi 
unii de alt ii, iar noi gres im atunci ca nd ne rapor-
ta m mai ales la timpul petrecut î n folosirea aces-
tor mijloace s i ne uita m mai put in la tipul de ac-
tivita t i pe care le fac ei î n acest timp: discuta  cu 
prietenii, se joaca , comunica  î n ret ele, se infor-
meaza , altfel activita t i normale, socializante. 
Exista  î nca  o dezbatere s tiint ifica  legata  de ac-
ceptarea adict iei compulsive ca nd este vorba 
despre aceste tehnologii. Multe cerceta ri arata  
ca , dupa  16 ani, scade mult frecvent a consumu-
lui compulsiv, iar ceea ce numim cyber-
dependent a  este, de fapt, satisfacerea unor ne-
voi de î nta lnire s i interact iune care azi nu mai 
sunt us or de realizat î n viat a reala , inclusiv din 
cauza unor pericole legate de delincvent a urba-
na . I n plus, aceste mijloace tehnice î i ajuta  pe 
tineri sa  fie mult mai implicat i civic s i politic. Da-
ca  formele tradit ionale de participare nu mai au 
succes poate datorita  jocului institut ional tra-

dit ional al democrat iei reprezentative, care pu-
ne accent pe reprezentarea indirecta , participa-
rea la dezbateri î n social media sau preocuparea 
mai mare pentru viitor se va d tot mai prezente 
î n comportamentul s i atitudinile tinerilor. Un 
cerceta tor9 vorbes te recent depre noile tipuri de 
angajament politic prin termenul de 
„solosphera ”, adica  participarea la ca mpuri 
omogene de credint e, valori, atitudini, î n con-
dit iile î n care diferent a este ra spunsul. Chiar da-
ca  ret eaua Twitter este tot mai populata  de poli-
ticieni, unii autori constata  ca  aceasta  ret ea nu 
creeaza  popularitate, ci este doar un amplifica-
tor de vizibilitate pentru notorietatea obt inuta  
in alte medii, altfel spus potent ialul democratic 
este foarte redus. Cu toate acestea, noile forme 
de participare civica  se va d î n nas terea unei cul-
turi participative10 care poate ca s tiga consis-
tent a  î n mobilizarea electorala  sau î n noi prac-
tici politice viitoare.  

Trebuie sa  nu separa m activita t ile digitale de 
alte activita t i sociale s i interact ionale de care 
sunt conectate. Chiar daca  se conecteaza  la pri-
ma vedere cu tendint ele individualiste, tehnolo-
giile informat iei permit o mai buna  conectivitate 
la realita t ile sociale s i o mai rapida  s i intensa  
expresie identitara  sau sociala  a individului, î ntr
-o perioada  î n care individualismul s i izolarea 
individului sau consumerismul nu au apa rut 
odata  cu digitalul, ci cu mult î nainte.  

 

Hiperconectivitatea nu este un pericol 

Hiperconectivitatea este adeva rat ca  aduce o 
alta  viteza  s i o „cultura  a imediatului”, o confrun-
tare cu situat ii sau cu mesaje sub forma  de bom-
bardament, î n care nu exista  prea mult timp de 
reflect ie, ci mai mult acte reflexe. Influent a este 
directa , rapida , dar asta nu î nseamna  ca  manipu-
larea este mai us oara  s i rezistent a la manipulare 
imposibila . Nu sunt naivi sau us or de manipulat 
nativii digitali, pentru ca  este destul de greu sa  
le atragi atent ia, sa -i scot i din fluxul la care sunt 
conectat i sau la obiceiurile lor de comunicare. 

8. Cohen, Ş.,1972, Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers, MacGibbon and Kee Ltd, London and New 
York 
9. Boyd, D., 2014, It’s Complicated. The Şocial Life of Networked Teens, Yale University Press, New Haven/Londres 
10. Jenkins, H., 2009, Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, MacArthur Foun-
dation, Chicago 
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Ce se î nta mpla  cu creierul lor? Unii cred ca  unde-
le radio s i ca mpurile electromagnetice le pra jesc 
creierele lor fragile. Ştudiile arata  ca  nu este chi-
ar as a, î n schimb, prin diferite adapta ri cognitive, 
adolescent ii se cupleaza  mai repede la viteza de 
rat ionament, sunt mai reactivi s i pot lua decizii 
mai rapid. Poate ca  nu mai au abilitatea de a 
scrie texte lungi sau discursuri, dar pot realiza 
mai multe sarcini î n acelas i timp, pentru ca  tipul 
nou de activita t i cres te mult plasticitatea creie-
rului, deci nu prea exista  argumente multe ca sa  
ne panica m. Experient a mea cu student ii s i doc-
toranzii arata  o serie de ca s tiguri s i calita t i: o 
convivialitate care unes te mai bine echipe de 
studiu, de cercetare sau munca ; un potent ial ri-
dicat pentru munca  î n echipa  s i realizarea de 
sarcini comune; o mai mare sensibilitate la ges-
turi de solidaritate; o participare mai accentuata  
la act iuni cu caracter prosocial.  

Creierele lor nu sunt schimbate, doar ca  sunt 
diferit cablate s i realizeaza  diferit anumite sar-
cini. Arhitectura neuronala  este la fel ata t la 
adult i, ca t s i la copiii na scut i î n epoca Facebook. 
Mult i autori au teoretizat dupa  1990 adict ia de 
jocuri video, dar asta zi impactul î n ra ndul tineri-
lor s i adolescent ilor nu mai este ata t de mare.  

 

România – de la plaiul mioritic, la plaiul digi-
tal 

O cercetare realizata  de IREŞ pe un es antion de 
peste 4.000 de persoane, dintre care 2.895 de 
utilizatori adult i de internet s i 327 de utilizatori 
minori î ntre 12 s i 18 ani11, î n luna mai 2017, ne-
a ajutat sa  realiza m un tablou elocvent asupra 
modului î n care s-au integrat roma nii î n noua 
tendint a  digitala . Interesul pentru internet are 
intensita t i diferite î n funct ie de generat ie, acesta 
variind î ntre 59% pe î ntreaga populat ie, la 57% 
pentru subes antionul de adult i, ajunga nd la 84% 
pentru subes antionul de copii.  

Utilizarea internetului este declarata  de 67% 
din populat ie, ceea ce î nseamna  un procent 
apropiat de t a rile Europei occidentale, cu un va rf 

de 97% din subes antionul de copii. Explicat iile 
cele mai frecvente ale celor care nu folosesc in-
ternetul sunt: va rsta î naintata , lipsa de timp, lip-
sa cunos tint elor, lipsa interesului sau a nevoii. 
Un procent semnificativ ment ioneaza  s i lipsa fi-
nanciara , a serviciilor sau a echipamentului. Uti-
lizatorii adult i declara  î n proport ie de 75% ca  
folosesc internetul zilnic, iar copiii î n proport ie 
de 90%. 

I n cazul populat iei de copii, 18% declara  ca  stau 
pe internet peste 5 ore pe zi, 15% î ntre 3 s i 5 
ore, 41% î ntre 1 s i 3 ore î ntr-o zi obis nuita . La 
adult i, timpul de navigare este mai restra ns, dar 
destul de mare: 12% peste 5 ore, 11% î ntre 3-5 
ore, 28% î ntre 1-3 ore, 30% î ntre 30 de minute 
s i o ora , 18% sub 30 de minute. Prime time pen-
tru internet este intervalul 18.00-22.00 ca nd 
sunt prezent i la tastatura  43 - 50% dintre ro-
ma ni. I n privint a locului unde folosesc interne-
tul, 70% dintre copii fac asta acasa , ca s i 50% 
dintre adult i. I n proport ie egala , 25% folosesc 
internetul pe telefon. 

La adult i, pe primul loc este dorint a de informa-
re (91%) ca motivare a comportamentului, ur-
mata  de socializare s i discut ii cu prietenii (79%), 
urmate de muzica  (71%) s i email (65%). La co-
pii, muzica (98%) ocupa  primul loc, urmata  de 
socializare s i discut ii cu prietenii (97), informa-
rea (94%), vizionarea de filme (73%), lectura  
(72%), jocuri (63%) s i email (53%). 

Undeva î n jur de 20% se declara  a fi dependent i 
de internet, adica  nu ar rezista mai mult de o zi 
fa ra  internet.  

 

Români care nu-şi pot închipui viaţa fără in-
ternet 

Chiar daca  nu este un indicator clinic pentru 
dependent a , 29% dintre roma nii utilizatori de 
internet declara  ca  nu-s i pot imagina viat a fa ra  
internet, la copii procentul fiind de 36%. I n ace-
las i timp, 83% dintre copii s i 76% dintre roma nii 
adult i cred ca  internetul creeaza  dependent a , iar 
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majoritatea adult ilor s i copiilor cred ca  pa rint ii 
ar trebui sa  reduca  accesul copiilor la cel mult o 
ora  pe zi. Dar ne da m seama cel mai bine ca  in-
ternetul are o puternica  funct ie integratoare, de 
facilitare a comunica rii, î ntr-o lume î n care oa-
menii sunt tot mai separat i s i izolat i, din ade-
rent a la afirmat ia „Daca  nu as  socializa s i pe in-
ternet, as  fi mai trist” - 32% dintre adult i, pre-
cum s i 38% dintre copii. La fel se î nta mpla  s i 
atunci ca nd este vorba despre percept ia despre 
ceilalt i, 31% dintre copii s i 32% dintre adult ii 
roma ni cred ca  „oamenii care socializeaza  pe in-
ternet sunt mai fericit i deca t ceilalt i”.  

Des i doar 9% dintre utilizatorii roma ni declara  
ca  au un blog personal, 44% dintre respondent i 
cunosc alt i oameni care au blog personal, 80% 
dintre utilizatorii roma ni fiind fascinat i de You-
Tube. I n privint a aceasta, 37% dintre roma ni au 
conturi pe YouTube, iar 27% dintre ei au î nca r-
cat pe platforma  cel put in un film realizat de ei.  

 

Tehnologia influenţează cogniţia? 

Greenfield (2009)12, pornind de la faptul ca , î n 
ultimii 100 de ani, rezultatele la testele de inteli-
gent a  au crescut continuu ca o consecint a  a cres -
terii nivelului general de educat ie, urbanizare 
sau pe fondul aparit iei tehnologiei, se î ntreaba  
î n ce ma sura  noile tehnologii vor pa stra aceeas i 
tendint a . I ntrebarea de cercetare este interesan-
ta , deoarece î n ultimii ani ai secolului XX a exis-
tat s i exista  î nca  o sca dere î n ceea ce prives te 
folosirea limbajului abstract s i o reducere canti-
tativa  a limbajului de baza , precum s i o sca dere 
a comportamentului general de lectura  sub im-
pactul masiv al televiziunii. Constatarea de baza  
este î nsa  faptul ca  s-au ameliorat alte compo-
nente ale cognit iei: î nt elegerea iconicului, vizua-
lizarea spat iala  sau orientarea spat iala . Practi-
cant ii de jocuri video de asta zi au o capacitate 
mai mare de a realiza activita t i de tip multi-
tasking. Cu toate acestea, s-a studiat put in com-
parat ia dintre realizarea de sarcini simultane s i 
aceleas i sarcini realizate de o maniera  consecu-
tiva , deci nu avem î n acest moment o teorie 

completa  s i rezultate de mare acuratet e.  

 

Copiii convergenţei. O speranţă? 

O lucrare din anul 2006, apart ina nd lui Henri 
Jenkins13, lansa o paradigma  interesanta , dar 
care, des i cunoscuta  î n s tiint ele comunica rii, nu 
a reus it sa  se impuna  î n mediile culturii ma-
instream sau î n s tiint ele sociale; este vorba des-
pre paradigma culturii convergent ei. Autorul 
american pornes te de la constatarea ca  asta zi 
tra im o etapa  î n care s-a ajuns la o cultura  media 
bazata  pe interactivitate, pe un teritoriu al tran-
smediei, unde cont inuturile media î s i s terg fron-
tierele dintre ele, consumatorii nu mai sunt cap-
tivi, ci participa  la î mbuna ta t irea unui cont inut, 
treca nd de la o media la alta sau recepta nd si-
multan mai multe mesaje, dar care se transmit 
simultan pe canale diferite congruente. Prin con-
vergent a , autorul î nt elege fluxurile de cont inut 
media care trec prin mai multe platforme medi-
atice, cooperarea dintre multele industrii media-
tice s i comportamentul migrator al publicurilor. 
Mediile coexista , nu se desfiint eaza  una pe alta, 
mai degraba  intra  î n rezonant a . De exemplu, 
prin smartphone se vizioneaza  televiziune, se 
asculta  radio, se pot vedea filme, se transmite 
cont inut produs chiar de consumatori, se poate 
interact iona î n direct cu emisiuni live. Dar con-
vergent a nu este doar tehnic determinata , este 
mai mult deca t ata t, trebuind a fi privita  din per-
spectiva culturala  a nas terii unor comunita t i 
participative. Distribuind cont inuturi media, co-
menta ndu-le sau evalua ndu-le cu like, se poate 
vedea cum consumatorii s i emit a torii pot sa -s i 
schimbe locurile.  

I n aceste noi medii de comunicare, indivizii ca-
re se adapteaza  se mis ca  natural s i devin, pe ne-
simt ite, creatori s i participant i la comunita t i ca-
re î s i creeaza  identita t i speciale, uneori origina-
le. Daca  analiza m asta zi studiile sociologice tot 
mai serioase realizate pe utilizatorii de internet, 
vom putea vedea ca  se confirma  cele cinci logici 
intuite de Jenkins acum mai bine de un deceniu: 
logica divertismentului, logica conexiunii socia-

12. Greenfield, P. M. (2009). Technology and Informal Education: What Is Taught, What Is Learned. Şcience, Vol. 323 n 5910 p. 69-
71 
13. Jenkins, H., (2006), Convergence culture: where old and new media collide, New-York, NY University Press 
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le, logica expertului, logica imersiunii s i logica 
identifica rii. Toate acestea duc, î n viziunea lui 
Jenkins, la aparit ia unui nou domeniu – Tran-
smedia Ştorytelling - la intersect ia a trei fenome-
ne sociale importante: convergent a media, cultu-
ra participa rii s i nas terea unei inteligent e colec-
tive surprinza toare. 

Asta zi, daca  nu privim cu destula  luciditate, 
suntem pus i î n situat ia de a nu î nt elege aceasta  
inteligent a  colectiva  s i evalua ndu-i individual pe 
tinerii nos tri subiect i de cercetare, hiperconec-
tat i la ecrane, se poate sa  nu vedem contururile 
aceste noi forme de inteligent a , na scuta  social, 
un fel de a nu vedea pa durea din cauza copacilor. 
Ca ci convergent a nu se realizeaza  la nivelul teh-
nologiilor bulversante, ci la nivelul creierelor 
consumatorilor individuali î n interact iunile soci-
ale cu ceilalt i, construindu-se lant uri de virale 
care dau sens viet ii cotidiene. Acest mod de a 
crea sensul colectiv poate ca , î n viitor, va fi î n 
stare sa  influent eze major fenomene ca educat ia, 
economia, dar poate ca  ar putea schimba sub-
stant ial s i politica.  

Problema cea mai mare nu sunt tinerii, na scut i 
digital sau nu, generat ie net sau emogeneration, 
ci mecanismele de putere s i influent a din spatele 
statului, politicii sau a marilor corporat ii. Aceas-
ta  convergent a  media, care devine o mare con-
vergent a  sociala , î ncurca  formele de hegemonie 
cu care centrele de putere s-au obis nuit de seco-
le î n fiecare societate. Format iunile politice, sta-
tul sau structurile de putere informale vor ac-
cepta cu greu ca aceste coagula ri de sens colec-
tiv, na scute din participarea libera  a utilizatori-
lor media, sa  se dezvolte fa ra  niciun control. 
Şcandalul recent numit generic Cambridge 
Analytica are ca obiect controlul contextului in-
format ional care creeaza  opinii, preferint e sau 
convingeri î n cazul publicului conectat la social 
media. Ca t timp era vorba doar de publicitate s i 
persuasiune economica , institut iile s i organis-
mele care se ocupau de securitatea nat ionala  (un 
proces care ar trebui definit mai precis, fiind la r-
git tot mai mult î n ultimii ani, î n lume, sub presi-
unea unor amenint a ri reale) nu au pa rut deran-
jate prea tare, deoarece economia face parte din 
marele complex industrial-electoral. Acum ret e-
lele de socializare sunt anatemizate pentru ca  

folosesc tehnici de profilare, de t intire a unor 
grupuri, des i procedeul nu este deloc nou s i ni-
ciun studiu nu a reus it pa na  acum sa  convinga  de 
faptul ca  opt iunile politice se pot schimba masiv 
prin aceasta  tehnica  de bombardament infor-
mat ional personalizat. I ntr-o politica  haotica , as a 
cum este cea roma neasca , cerceta rile pe care le-
am fa cut de-a lungul ultimilor ani au scos î n evi-
dent a  ca  peste 60% dintre roma ni s i-au schim-
bat î ntr-un deceniu partidul sau candidatul favo-
rit, nu pentru ca  au fost bombardat i de institut ii 
gen Cambridge Analytica, ci pentru ca  au consta-
tat ca  favorit ii lor nu au urma rit deloc programul 
de guvernare s i promisiunile electorale.  

Ceea ce vedem asta zi este doar ca , î n afara fami-
liilor politice sau a structurilor institut iilor statu-
lui, se pot coagula fort e, se pot face proiecte soci-
ale sau politice, se poate nas te o parte a sensului 
colectiv. 

 

Digital born killer?  

Şigur, nu putem subestima pericolul venit din-
spre ret elele folosite î n scopuri ra zboinice, dar 
sa  ne uita m s i la partea buna : democrat ia face o 
noua  î ncercare de a ies i la suprafat a , ca firul de 
iarba  care iese prin asfalt. Digitalii fort eaza  î n 
lupta pentru reca s tigarea liberta t ilor individua-
le, iar absolutismul statal sau corporatist se va 
opune pentru ca  lucrurile par ca  pot sca pa de 
sub control.  

Nu s tim daca  se pot coagula direct ii politice 
prin aceasta  convergent a , sigur î nsa  se nas te o 
noua  cultura , iar actorii ei nu sunt digital born 
killer, deca t î n ma sura î n care vorbim despre uci-
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derea unui trecut s i a vechiului mod de viat a .  

Dincolo de modul î n care se duce asta zi dezba-
terea, este greu de crezut ca  alegerile americane 
au fost deviate de ca tre mesajele troll-ilor din 
Macedonia sau Ra mnicu-Va lcea s i nici ca  fake-
news-urile au determinat Brexitul. Facebook nu 
este o agora manipulabila  sau manipulata  care 
concureaza  cu sfera publica  acreditata , nici vor-
ba . Este o oglinda  a fragmenta rii, a impulsivita t ii 
s i a egocentrismului ce caracterizeaza  criza de 
sens de asta zi. Nu are fort a de a schimba societa-
tea, dupa  cum se vede, candidat ii ei la pres e-
dint ie, campioni pe ret ea, nu trec nici ma car de 
pragul electoral, î n multe situat ii14. Imaginea so-
cieta t ii de pe Facebook ar trebui sa -i î ngrijoreze 
pe decident ii din educat ie, politica  sau cultura . 
Facebook sau Twitter au adus viteza de comuni-
care s i sentimentul, pentru unii, ca  participa  la 
nas terea unor tendint e majore, na scute din like-
uri, dar numa rul de inimioare s i ca t elus i la tra -
tori este cova rs itor mai mare deca t cel al con-
ceptelor vehiculate.  

A stigmatiza o generat ie care este obligata  sa  se 
adapteze la lumea noua , î nva t a nd viat a fa ra  pro-
fesor, nu este corect s i nici profitabil pentru vii-

tor. Ei nu sunt nici vic-
time s i nici ca la i, nu 
sunt nici coloana a cin-
cea pentru entita t i non-
statale care ar putea sa  
controleze statele s i 
societa t ile. E adeva rat, 
establishmentul ga ses -
te î ntotdeauna rat iona-
liza ri pentru insuccese-
le de guvernant a  sau 
pentru propriile abu-
zuri ca nd sunt dovedi-
te, dar trebuie sa  tre-
cem dincolo de stereo-
tipuri s i sa  construim 
centre de analiza  î n 
universita t i s i î n alte 
zone civice pentru a 
studia evolut ia socie-
ta t ii s i emergent a unei 
noi generat ii pe care ne

-am gra bit sa  o eticheta m ca fiind diferita , extra-
terestra , stra ina  de modul nostru de viat a .  

Digitalii pot salva o civilizat ie obosita  sau pot 
ada nci haosul pentru a gra bi pra bus irea.  
Noi ceilalt i, non-digitalii, umanii, inteligent ii, noi
-supremii, ce facem? 

14. Cazul Monica Macovei la alegerile prezidenţiale din Roma nia, 2014  
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A existat s i exista  preocupare privind realiza-
rea de platforme dedicate s i sisteme de arma-
mente adaptate special robot ilor, aces tia 
(robot ii) pot s i de cele mai multe ori, act ioneaza  
î n perechi, fiind dirijat i dintr-un vehicul de co-
manda  s i control, protejat sau blindat. 

Uran-6 este un robot care poate detecta, identi-
fica s i distruge mine care au o putere echvalenta  
a 60 kg TNT (trinitrotoluen). 

Utilizarea acestui tip de robot, a redus drastic 
numa rul victimelor din ra ndul militarilor speci-
alis ti î n deminare. 

Uran –14 este un robot destinat luptei î mpotri-
va incendiilor forestire sau analizarea resturilor 
unui incendiu, fiind dotat î n mod  special cu sen-
zori care-i asigura  posibilitate de ocolire sau de-
pa s ire a diferitelor obstacole. 

Ambii robot i pot fi controlat i de un operator 
aflat î ntr-un vehicul situat la o distant a  de pa na  
la 1.500 metrii. 

Nerekhta este un minitank robot, foarte mane-
vrabil, dificil de detectat s i neutralizat,  este ges-
tionat de la distant a , are o mare autonomie de 
mis care (motor hibrid), ideal pentru operat iuni 
de recunoas tere, distrugerea t intelor fixe s i î n 
mis care, mijloc de sprijin a unita t ilor terestre, î n 
patrulare sau cercetare. Inamicul este detectat 

de un radar sau un dispozitiv electro-optic, care 
pot fi s i î mpreuna , sunt montate pe o gondola  
speciala , conectata  la arma din dotare 
(integrata ). 

Gondola (turela) poate lipsi fiind î n- locuita  
cu un container exploziv. 

Este construit î n jurul unei platforme de 
cauciuc blindate, a fost prezentat prima da-
ta  la Expozit ia de tehnica  militara  de la 
Moscova din anul 2016, a fost folosit î n 
practica  î n cadrul manevrelor militare Za-
pad 2017. 

Ca nta rind î n jur de 300 kilograme s i ava nd 
put in peste un metru lungime, se deplasea-
za  cu o viteza  de 11 km/h, î n mod silent ios. 

I nainte de a fi folosit, î n lupta , harta ca mpu-
lui de lupta  ava nd coordonatele t intelor de 

distrus, este desca rcata  î n computerul sa u de 
bord. Operatorul face clic pe numa rul obiectivu-
lui ales s i lasa  restul la latitudinea robotului Ne-
rekhta. 

Exista  s i posibilitate de-ai atas a un brat  robotic, 
care va amplasa î nca rca tura expliziva  la obiectiv 
s i robotul poate reveni la baza . 

Exista  robot i kamikaze, produs i î n diferite t ari 
(Israel, Coreea de Şud), care sunt folosit i î n inte-
riorul cla dirilor, î mpotriva teroris tilor sau crimi-
nalilor. Aces tia sunt mai mult nis te grenade, 
operate radio, prin contrast cu Nerekhta care 
poate distruge tancuri sau cla diri î ntregi. 

Ca armament individual, Nerekhta, poate fi do-
tat cu o mitraliera  calibru 12,7 mm sau 7,62 mm 
sau chiar cu un lansator de grenade AG-30 M. 

I n martie 2018, a fost testat un vehicul de lupta  
(Şoratnik) î n condit ii de iarna  grea. 

Pincipalul dezavantaj al acestor sisteme consta  
î n  existent a unor factori perturbatori care pot 
bloca semnalele radio (denivela rile terenului, 
construct iile, curbura pa ma ntului etc), dar robo-
t ii pot fi operat i s i prin cabluri, î nsa  acest lucru 
limiteaza  grav raza de act iune. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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Vehiculele aeriene fa ra  pilot (UAV), sunt defini-
te, ca fiind aeronave fa ra  pilot la bord, la care 
zborul este controlat de un pilot uman, de la dis-
tant a  s i care se afla  pe tern sau î ntr-un vehicul 
terestru, sau sunt independente fiind dirijate cu 
ajutorul unor calculatoare instalate la bordul lor. 

Ştatistica constata  ca  î n anul 2001, Pentagonul 
avea 50  UAV-uri, î n anul 2011 dispunea de pes-
te 7.000, iar pentru anul 2012, a solicitat Congre-
sului 5 miliarde de dolari, doar, pentru drone, iar 
previziunile pentru anul 2030 este de nivelul sci-
ente fiction! 

UAV-urile  sunt utilizate î n special î n domeniul 
militar, dar se folosesc î n numa r tot mai mare s i 
î n activita t i civile s i act iuni ale pompierilor, 
polit iei, securitatea mediului, supravegherea 
granit elor s i a magistralelor pentru transport 
energetic. 

Nu a trecut prea mult timp de la aparit ia drone-
lor pa na  la lansarea micro– UAV-urilor 
(microdronelor)  folosite mai ales î n misiuni pe-
riculoase, murdare sau plictisitoare pentru aero-
navele cu pilot. 

O asemenea microdrona  este cunoscuta  sub de-
numirea de “Drone Şpy Insect,” are caracteristi-
cile unui t a nt ar, poate fi condusa  de la distant a , 

este dotata  cu un aparat de fotografiat, microfon 
s i poate ateriza pe un individ, iar cu acul poate 
lua o mostra  de ADN, poate injecta un mini-cip 
de urma rire, sau o î nca rca tura  exploziva  care sa -

l ucida .  

Un mic elicopter radiocomandat, pre-
zentat la o baza aeriana  Wright-
Patterson, este folosit de cerceta tori 
pentru testarea de noi tehnologii care 
sa  faca  posibila  dirijarea de ca tre un 
calculator a zborului unei drone auto-
nome. 

Aces ti “spioni zbura tori” pot detecta 
inamicii probabili î n activita t i de com-
batere a act iunilor teroriste sau pen-
tru ca utare-salvare î n mediu urban 
(sub da ra ma turi) s i nu numai. Şunt s i 
date referitoare la victimele  drone-
lor , astfel ca  peste 2.200 de insur-
gent i din zonele tribale ale Pakistanu-

lui, au fost ucis i de drone, î ncepa nd din anul 
2006, dar s i î n alte teatre de operat ii dronele  
ucigas e au produs victime omenes ti, amintesc 
aici atacul dronelor americane din martie 2016, 
ca nd a fost atacata  o taba ra , a unor islamis ti sha-
bab, situata  la aproximativ 200 de kilometri de 
Mogadishu, capitala Şomaliei, fiind ucis i peste 
150 de combatant i teroris ti. 

Un alt atac, mai recect, s-a petrecut î n noaptea 
de 6/7 ianuarie 2018, asupra bazei aeriene ru-
ses ti de la Hmeymim s i la centrul de logistica  de 
la Tartus, ambele situate î n vestul Şiriei, 13 dro-
ne de dimensiuni mici, din acestea zece au atacat 
baza aeriana  de la Hmeymim s i trei centrul de 
logistica  de la Tartus, dronele au fost î ntrebu-
int ate de militant ii sirien, nu au fost victime s i 
pagume materiale prea mari a anunt at atunci 
agent ia de s tiri Tass. 

I n ceea ce prives te sprijinul aerian al aeronave-
lor pilotate sau a dronelor , se pare ca  trupele 
aflate î n contact direct cu inamicul, prefera  spri-
jinul aeronavelor cu pilot uman. Ş i asta pentru ca  
pilot ii au o viziune mai completa  a ca mpului de 
lupta , deca t un operator de la distant a  a unei 
drone. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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 Despre tiranie: Douăzeci de lecţii ale secolu-
lui XX 

Autor: Timothi SNYDER 

Editura: Trei, 2018 

 Timothy Şnyder este profesor de istorie la Uni-
versitatea Yale, unde det ine catedra Bird White 
Housum. Este autorul mai multor lucrari impor-
tante dedicate istoriei Europei de Est, nat ionalis-
mului, totalitarismului si holocaustului, printre 
care se numara Bloodlands: Europe Between 
Hitler and Ştalin s i Black Earth: The Holocaust 
as History and Warning. Şnyder este membru al 
Comitetului pentru Cons tiint a  al Muzeului Me-
morial al Holocaustului din Ştatele Unite s i 
membru permanent al Institutului de Ş tiint e 
Umane de la Viena.   

 I n cartea sa Timothy Şnyder scrie: “Pa rint ii 
Fondatori ai Americii au î ncercat sa  ne fereasca  
de amenint area pe care o s tiau, tirania care biru-
ise democrat ia antica .  
Asta zi, ordinea noastra  politica  se confrunta  cu 
noi amenint a ri, deloc diferite de totalitarismul 
secolului XX. Nu suntem 
mai î ntelept i deca t europe-
nii care au va zut democra-
t ia ca za nd prada  fascismu-
lui, nazismului sau comu-
nismului. 
Şingurul nostru avantaj es-
te ca  putem î nvat a din ex-
perient a lor. Acum este 
momentul potrivit sa  facem 
acest lucru.“  

Analizata  î n ansamblu 
acesta  carte, vrea sa  ne 
convinga  ca  intreaga istorie 
ne ofera  lect ii, la timp, pen-
tru ca lucrurile, privind in-
staurarea tiraniei, sa  nu 
ajunga  sa  se î nra uta t easca , 
exista nd s i acum t a ri, î n 
special democrat ii neocci-
dentale, sau apropiate de 
democrat ii, care tind spre 
autoritarism sub diferite 

forme. 

Cartea cuprinde un Prolog: Istorie s i tiranie s i 
20 de lect ii ale secolului XX, despre cum poate fi 
prevenit un regim tiranic: Şa  nu te supui antici-
pat; Şa  aperi institut iile; Şa  te feres ti de statul cu 
partid unic; Şa  î t i asumi responsabilitatea pen-
tru cum se î nfa t is eaza  lumea; Şa  respect i etica 
profesionala ; Şa  te temi de trupe paramilitare; 
Şa  ca nta res ti bine lucrurile, daca  trebuie sa  port i 
arme; Şa  ies i î n evident a ; Şa  te port i frumos cu 
limba noastra ; Şa  crezi î n adeva r; Şa  investi-
ghezi; Şa  privesti oamenii î n ochi s i sa  stai de 
vorba  cu ei; Şa  fi prezent fizic î n viat a politica ; Şa  
î t i ceezi o viat a  privata ; Şa  î t i aduci contribut ia la 
cauzele bune; Şa  î nvet i de la colegii ta i din alte 
t a ri; Şa  recunos ti cuvintele periculoase; Şa  î t i 
pa strezi calmul ca nd survin lucruri inimaginabi-
le; Şa  fi patriot; Şa  fii ca t de curajos pot i; Epilog: 
Istorie s i libertate. 

Citez din lect ia 19: Şa  fi patriot, mai ales ca  
acest sentiment, se crede (la noi) ca  este de do-
meniul trecutului: “Un patriot (…) î s i dores te ca 
nat iunea sa  se ridice la nivelul idealurilor ei, s i 

ne cere prin urmare sa  fim 
cea mai buna  versiune a 
noastra . Un patriot trebuie 
sa  fie preocupat de lumea 
reala , singurul loc î n care 
t ara sa poate fi iubita  s i 
sust inuta . Un patriot are 
valori universale, standar-
de î n funct ie de care î s i ju-
deca  nat iunea, ca reia î i do-
res te î ntotdeauna ce este 
mai bun. Un patriot vrea ca 
nat iunea sa sa  progreseze.” 

„Şnyder este un intelectual 
î n plina  ascensiune, cu o 
voce î n viat a publica , nete-
ma tor sa  realizeze conexi-
uni î ndraznet e î ntre trecut 
s i prezent.“ – New York Ti-
mes. 

Prezentată de  

Cornel VAIDA  
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 Managementul situaţiilor de risc  

în contextul crizelor de securitate 

Coordonatori:  

- Mircea BOŞCOIANU 

- Dorel BADEA 

Editura  Academiei Forţelor Terestre 
“Nicolae Bălcescu” 

Sibiu - 2017 

Carte este o culegere de analize destinate mai 
bunei î nt elegeri a conceptului de risc sau risc 
extrem, de riscuri neconvent ionale a ca ror ca-
racter a devenit, tot mai mult, terorist, trans-
nat ional s i care a necesitat s i necesita  react ii 
multinat ionale, multidirect ionale, bazate pe coe-
rent a , mobilitate s i oportunitate. 

Lucrarea este s i o select ie, coordonata , a noua  
materiale realizate de unsprezece autori: Cone-
xiuni conceptuale î ntre securitate s i risc, au-
toare: Olga Maria Cristina Bucovet chi; Ten-
dint e de evolut ie a arhitecturii mediului in-
ternat ional de securitate - amenint a ri s i pro-
voca ri la adresa securita t ii globale, autor: 
Gabriel Ra ducanu; Rolul OŞINT î n gestiona-
rea crizelor teroriste, autori: Ca ta lin Cioaca  
s i Mihail Loghin; Profilul psihologic al ra zbo-
iului cibernetic s i hackerului non statal ba-
zat pe matricea de decizie polieuristica , au-
tori: Florin Ogî ga u-Neamt u, Horat iu Moga s i 
Elena– Corina Bos coianu; Modelarea ame-
nint a rii cibernetice interstatale utiliza nd 
evaluarea polieuristica  a deciziilor, autori: 
Florin Ogî ga u-Neamt u, Horat iu Moga s i Ele-
na– Corina Bos coianu; Ştrategii de comuni-
care î n managementul de criza  - impactul 
platfor-melor on-line, autoare: Diana-
Alexandra Dumitrescu; Repere ale aborda rii 
comprehensive a managementului situat ii-
lor de urgent a , autori: Dorel Badea s i Gabriel 
Ra ducanu; Rolul rezilient ei î n activitatea de 
protect ie a infrastrcturilor critice, autor: 
Alin Cî rdei; Vulnerabilita t i s i riscuri ale 
spat iului - infrastructura  critica  î n era globa-
liza rii, autor: Marian Coman. 

I n Prefat a,  prof. Univ.dr. Traian Anastasiei, 
referindu-se la acesta  carte ca la un tot de-

clara : “Lucrarea, des i nu se dores te una exhausti-
va , face o trecere î n revista  a celor doua  tipuri de 
atacuri cibernetice, dar s i o evaluare a lor din 
punct de vedere al costurilor economice (...), res-
pectiv a strategiilor de ra zboi radioelectronic s i 
informat ional, utilizate î n act iunile de lupta  î n 
ziua de azi. Asfel, î n funct ie de costurile econo-
mice(...), se poate deduce ce fel de atac o sa  dez-
volte actorul, cu ce fel de strategii de ra zboi elec-
tronic - informat ional, respectiv ce fel de strate-
gii de î nva t are s i adaptate o sa  adopte î n arena 
relat iilor internat ionale”. 

I n cadrul situat iilor de urgent a , abordarea teo-
retica  este urmata  de solut ii s i o scurta  analiza  a 
ceea ce a devenit securitate urbana , iar î n cadrul 
aborda rii infrastructurilor critice un studiu pri-
vind infrastructurilor spat iale, sunt elemente nu 
numai de luat î n seama  ci s i de continuare a de-
mersurilor de la rgire a orizontului cunoas terii. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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tria, Franţa, Marea Britanie, Georgia, Azerbaidjan, Camerun,  Venezuela, Argenti-
na, Ucraina, Ungaria, Irlanda, Serbia, Armenia, Italia, Grecia, Liban, Qatar, Polonia, 
Filipine, Indonezia şi altele. 

Începând  cu  Decembrie 2010  PULSUL GEOSTRATEGIC  
este înregistrat în catalogul internaţional   
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