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al afacerilor externe 1996-1997, deputat în
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domeniul macroeconomiei. A elaborat prima strategie în
Manfred Woerner, fost Şef al Operaţiilor la
domeniul serviciilor publice comunitare la nivel național.
Cartierul general NATO şi al serviciului de
informaţii al armatei germane. Este mem- Autor, coautor și coordonator a primei generații de legislație realizate
bru al Institutului Internaţional de Studii Strategice (IISS) de Guvernul României în serviciile publice (2002-2004).
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Hrant KOSTANYAN
Emilian M. DOBRESCU
Dr. Hrant Kostanyan este cercetător la CEPS, Senior
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Expert la Colegiul european Natolin şi profesor adjunct
Născut în 1954, ocupă de 25 de ani poziţia
la Colegiul Vesalius. Cercetarea sa se concentrează pe
de Secretar Ştiinţific al Academiei Române
instituţiile UE şi deciziile acestora, în principal privind
la Departamentul de Economie, Legislaţie şi
Serviciul European de Acţiune Externă (EEAS), Politica
Sociologie. Este în principal specializat în Eropeană de Vecinătate (ENP) şi relaţiile UE cu vecinii estici şi Rusia.
Integrarea europeană, Managementul general, Economia socială, Sociologia managementului.
Liliana POPESCU
Conferenţiar universitar la SNSPA Bucureşti. A
Iulian FOTA
studiat la Universitatea București, Facultatea de
Născut în 1965, fost Consilier pentru Securitate
Istorie-Filosofie (1982-1986) și în Marea Britanie
Naţională a Preşedintelui României. A fost de
între 1991 – 1996. A obținut un M.A. (Econ) și un
asemenea adjunct al Secretarului de Stat pentru
Ph.D. (cu grad A) de la Universitatea din Manpolitica de apărare în Ministerul Apărării, şeful
chester. A fost consilier al Ministrului Afacerilor
secţiei de apărare în cadrul misiunii României la
Externe şi Director (Direcţia de Planificare Politică,
NATO şi WEU, la cartierul general NATO de la Bruxelles. În 1998 – 1999). Actualmente este Prorector al Școlii Naționale de
2005 a fost numit Director al Colegiului Naţional de Apărare Studii Politice și Administrative (SNSPA) București, cu responsaal României. Este doctor în ştiinţe politice la SNSPA - Bucu- bilități în domeniul relațiilor internaționale. Cea mai recentă carte
reşti, a mai absolvit Colegiul de apărarea NATO – Roma, şi de autor: Construcția Uniunii Europene, București, Ed.C.H.Beck,
Colegiul Naţional de Apărare – România. Membru al consiliu- 2009. Liliana Popescu este editor șef al revistei românești de
lui Centrului European pentru Analize Politice (CEPA) şi alte limbă engleză, The Romanian Journal of Political Science.
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Guvernului Romaniei si Şub-Şecretar de Ştat pentru
de specialitate si presa civila privind armata, cercetaInformatii Publice. Doctor în inginerie nucleara, bursa
rea strategica, strategia de securitate nationala, serviîn management la Universitatea Tennessee si trei tipuri
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de cursuri la Kennedy Şchool of Government de la Unietc.
versitatea Harvard. Membru fondator al Institutului Aspen - Romania si al
Asociatiei “Casa NATO”. A îndeplinit diferite misiuni internationale la
Bagdad, OŞCE si în Georgia.
Murray HUNTER
Profesor asociat la Universitatea MalayPaul SĂNDULESCU
sia Perlis
Om de afaceri şi investitor în instrumente financiare speculaAntreprenor, consultant, profesor si
tive. Licenţiat în comerţ international, cu experienţa vasta în
cercetator de 30 de ani în mediul de
activitaţile de import-export, comerţ, turism şi speculaţii financiare. Pasionat de analiza investiţionala şi geo-strategica.
afaceri din zona Asia-Pacific. Membru
editorialis a noua jurnale academice internationale si
face parte din consiliul consultativ al “Diplomatic
Simion COSTEA
Insight”, “4th Media”, precum si al “Addelton AcadeConferenţiar universitar doctor la Universitatea de stat
mic Publishers” din New York.
“Petru Maior” Târgu Mureş
Doctor în istorie, “Profesor Jean Monnet” de integrare euroSergiu MEDAR
peana acreditat de UE, laureat al Premiului Academiei RoAtasat militar la Washington, Şef al
mane pentru opera de istoric al integrarii europene. RedacDirectiei Informatii Militare, apoi al
tor sef al revistei “L’Europe unie” din Paris, autor si coautor
Directiei Generale de Informatii din
a numeroase carti, studii si articole.
Ministerul Apararii, pentru ca, în
finalul carierei, sa fie Consilier PreVasile DÂNCU
zidential pentru Şecuritate Nationala la Presedintia
Nascut 25 noiembrie 1961, este un politician roman, de
Romaniei. In calitate de profesor universitar, se preoprofesie sociolog. Profesor la Facultatea de Şociologie a
cupa în continuare de problematica securitatii natioUniversitatii Bucuresti, dar si la Facultatea de Şociologie
nale si a serviciilor de informatii. Autor al numeroase
si la Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative si ale
studii si comunicari pe probleme de securitate natioComunicarii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Clujnala, al cartii “Diplomatia apararii” si coordonator al
Napoca. Este fondator al Revistei ŞINTEZA – revista de
volumului “Informatiile militare în contextul de secu- cultura si gandire strategica.Este presedintele si proprietarul Institutului
ritate actual” -2006. In prezent abordeaza aspecte Roman pentru Evaluare si Ştrategie (IREŞ)
legate de “Managementul securitatii companiilor”.
A publicat peste 10 carti de autor si numeroase alte articole.
Vladimir SOCOR
Senior fellow la The Jamestown Foundation şi Eurasia
Daily Monitor
Analist politic pe probleme esteropene, îndeosebi ale fostelor republici ale URŞŞ si actualul spatiu al CŞI,
specializat pe probleme politice, conflicte etnice si resurse energetice.
Şenior fellow la Institutul de Ştudii
Ştrategice si Politice Washington,
autor a numeroase articole si comunicari publicate în
Wall Ştreet Journal, alte publicatii prestigioase. Este
frecvent guest lecturer la Harvard University - National Şecurity Program la Kennedy Şchool of Government si membru al Euro-Atlantic Şecurity Ştudy
Group.

Vasile PUŞCAŞ
Profesor universitar dr. la Universitatea Babeş Bolyai ClujNapoca
Preda cursuri de istorie contemporana, relatii internationale
si negocieri. A lucrat în diplomatie la New York si Washington D.C, apoi a fost membru al Guvernului si negociator sef
pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, Şef al Departamentului pentru Afaceri Europene în Guvernul Romaniei, membru al parlamentului. Consultant pentru numeroase societati romane si straine, autor a numeroase carti. Membru în conducerea mai
multor organizatii profesionale internationale, preda la prestigioase institutii de învatamant superior din strainatate.
Yuriy RADKOVETS
Vice-presedinte al Centrului de Ştudii Geopolitice
“Borysfen Intel”, doctor în stiinte militare, profesor asociat, general-locotenet (ret.).
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EDITORIAL

Prostia și corupția flageluri ale lumii contemporane sau pârghii de acțiune
pentru realizarea unor obiective geopolitice?
“Diferenţa dintre geniu şi prostie este că geniul are limitele sale”
Albert Einstein

Corneliu PIVARIU
Istoricul si economistul italian Carlo Cipolla a reusit, dupa ani îndelungati de studiu, sa formuleze cinci legi universale ale prostiei, functionabile în orice societate:
1.Omul subestimeaza întotdeauna numarul idiotilor care-l înconjoara;
2.Probabilitatea ca un om sa fie prost nu depinde de alte calitati ale sale;
3.Prostul este acea persoana ale carei actiuni care duc la pierderi pentru alti oameni sau grupuri de oameni si nu aduc beneficii actantului, sau chiar se transforma în evenimente negative
pentru el;
4.Desteptii subestimeaza mereu potentialul distructiv al prostilor;
5.Prostul e cel mai periculos tip de personalitate.
Nu vom dezvolta aceste formulari, dar întelegerea lor va aduce concluzii interesante pentru cei
interesati.
Dar la prostie se mai adauga educatia insuficienta, sau cu mari carente, care începe sa se manifeste
tot mai frecvent, inclusiv prin ceea ce constituie o forma primara a acestei lipse de educatie sau
carente în desfasurarea procesului educativ - analfabetii functionali. Procentajul acestora este îngrijorator pe plan mondial, în anul 2005 acesta ajungea la 68% în Brazilia, alte statistici mentionau
ca în Italia acesta era de 47%, în Mexic de 43%, iar în Marea Britanie de 21,8%. Remarcam ca la
nivelul Uniunii Europene exista preocuparea pentru reducerea acestui procent cu 20% în urmatorii 10 ani, tarile nordice avand un procentaj sub 20%, dar Bulgaria si Romania de peste 40%.
Iata ca începe sa se manifeste, în unele tari, un proces de prostocratie, care evidentiaza prezenta
în administratia si conducerea centrala, în alte organisme economice si administrative, a unor elemente cu o pregatire precara, mult sub cea necesara bunei îndepliniri a atributiunilor functionale
în posturile pentru care au fost desemnati.
Cui foloseste aceasta evolutie? Unui conglomerat de forte, multe dintre ele multinationale, care urmaresc atingerea unor obiective proprii, politico-economice si de alta natura , a unor obiective geopolitice care vizeaza o noua reîmpartire a sferelor de influenta în lume, mult mai usor de realizat
daca masa mare a populatiilor nationale este slab pregatita, putin educata si fara constiinta apartenentei la un sistem de valori democratice.
La aceasta se adauga coruptia, un fenomen la fel de vechi ca si societatea umana sau cu cea mai
veche profesie din lume. Desigur, o lume fara coruptie este un obiectiv nobil, dar în acelasi timp
pot spune fara teama de a gresi si utopic. Asta nu înseamna ca nu trebuie luptat pentru diminuarea
coruptiei, dar aceasta se poate face în primul rand prin educatie si prin o dezvoltare economica
sustinuta a statelor si apoi prin politica organelor de stat de combatere a coruptiei. Din pacate, un
observator avizat poate constata ca, în unele tari, de interes pentru anumite forte, exista preocuparea folosirii stindardului luptei împotriva coruptiei - dirijate cu prioritate pe unele segmente ale
societatii, pentru atingerea unor alte obiective specifice, care nu au aproape nimic în comun cu interesele nationale ale statelor respective.
Iata ca, prostia si coruptia, constituie nu numai pericole ale societatilor în care se dezvolta, dar si
instrumente abil folosite de forte care urmaresc în realitate alte obiective decat cele frumos promovate de organisme internationale ca ONU, UNEŞCO si altele.
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Actualitatea geostrategică mondială

Dieter FARWICK, gl.bg. (ret) Cei aprox. 800 de milioane de utilizatori de
și publicist * internet sunt supuși unei supravegheri depliCel de-al 19-lea Congres al par- ne.
tidului, în octombrie 2017,
cand Li Xinping a fost reales si chiar numit un
succesor, nu a fost sfarsitul politicii actuale, ci
începutul unei politici foarte încrezatoare catre
Li Xinping cu obiective strategice generale.

Accesul la serviciile de informatii internationale
va fi închis sau închis temporar. In fiecare casa si
locuinta comuna exista angajati informali ai serviciilor secrete, care raporteaza abaterile de la
"comportamentul vizat". Evenimentele sau conDeja în martie 2018 a fost ales presedinte "pe ceptele neplacute din punct de vedere politic
viata". In ceea ce priveste politica puterii, acest sunt temporar blocate sau anulate cu totul.
lucru nu ar fi fost necesar, deoarece el ocupa de- Şanctiunile pentru abateri pot include: Interdicja celelalte doua pozitii de putere - seful comisiei tia profesionala - în special pentru "activistii
militare, inclusiv a 900.000 de politisti si secre- pentru drepturile omului". Aceasta interdictie
tar de partid, "pe viata". Chiar si dupa mandatul poate fi pedepsita cu arest la domiciliu sau sedesau de presedinte, ar fi putut de facto sa tina fra- re într-o asa-numita "tabara de reeducare" - fara
iele politicii chineze în mainile sale. Evident, el proces si pentru o perioada nedeterminata de
însusi dorea aceasta demonstratie a puterii sale. timp. Şute de mii de cetateni chinezi se afla în
Biroul Politic si Comitetul Central al Partidului aceste tabere de reeducare - nu doar Uigurii din
Xinjiang. Pentru membrii familiei, adesea se apliComunist Chinez si-au pierdut importanta. El
întruchipeaza cu pozitia sa partidul pe care el îl ca „vina prin asociere“. Acest lucru se aplica si în
întareste personal. Pentru binele partidului, el cazul grav bolnavei Liu Xia, sotia laureatului Noeste în ciuda ineficientei, alaturi de întreprinde- bel de la sfarsitul anului, Liu Xiaobo, care vrea sa
rile de stat, care ofera functii pentru politicienii plece în Germania. Cancelarul nu a reusit în vizitineri aspiranti si "meritorii" din conducerea ta ei sa faciliteze plecarea acestora.
partidului.

Pedeapsa cea mai gravă este, bineînțeles,
pedeapsa cu moartea, care, potrivit organizaCe îl face "Împăratul Chinei"?
țiilor pentru drepturile omului, se ridică la
In primul rand, el însusi. In ultimii ani, el a cu- 1.000 de cazuri pe parcursul unui an - cu un
ratat partidul fara mila de rivali reali sau presu- număr mare de cazuri nedeclarate.
pusi. "Coruptia" a fost cuvantul cheie pentru
sfarsitul multor cariere. Acest lucru a lovit, de Cantitatea vasta de date introdusa de milioane
de utilizatori de internet, sunt prelucrate în proasemenea multi-miliardari, care au disparut din
viata publica fara o hotarare judecatoreasca. filul curent de personalitate utilizand ajutorul
Companiile lor private au fost nationalizate. Bas- "inteligentei artificiale avansate". Pentru un
comportament bun, exista puncte plus, dar chiar
ta.
si pentru cea mai mica greseala exista puncte
„Chairman of everything“ - o etichetă a recu- minus. Contul de puncte respectiv, pe care pernoașterii.
soana în cauza nu îl cunoaste, decide cu privire
Cu el, toate firele converg într-un pumn de fier. la afilierea si promovarea în interiorul partiduRezultatele activitatii serviciilor de informatii îi lui, succesul sau esecul în profesie si capacitatea
sunt prezentate direct. Are multe "cadavre în de a calatori - în China sau în strainatate.
subsolul sau".
Acest cont este completat prin monitorizarea si
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recunoasterea "tipurilor de miscare" individuale rii. In Tibet, Dalai Lama, care locuieste în exil în
si a modurilor obisnuite la si de la întalniri de India, are înca multi adepti si o mare influenta.
lucru sau de partid.
In ceea ce priveste traficul în Tibet a fost extinse
caile ferate si drumurile, astfel încat fortele miliApoi, exista „recunoasterea faciala“.
tare si de politie sa poata fi suplimentate rapid în
Insiderii presupun ca, în cazul în care camerele caz de revolte.
ce sunt utilizate masiv în public înregistreaza
aprox. 70% dintr-un corp uman, persoana este A treia sursă de conflict rămâne Taiwanul,
recunoscuta cu o siguranta de peste 90%, 100% care consideră Beijingul o provincie chineză.
Şpre insula, a fost desfasurat pe continentul
este dorit.
opus, un arsenal militar mult superior. China inIn mod superficial, pacea sociala pare sa preva- sista asupra dreptului de a reintegra provincia
leze în China. De ani de zile, totusi, au fost rapor- separatista înapoi în "China continentala".
tate circa 100.000 de asa-numite "incidente" în
care trebuie sa fie dislocate forte militare sau de Exista cateva probleme împotriva dorintei sau
politie, pentru a rupe rezistenta, care este ade- intentiei de a încorpora Taiwanul prin forta milisea îndreptata împotriva furtului de teren sau tara:
proiecte de constructii dubioase a unor lideri si În primul rând, SUA și Japonia și, probabil,
functionari locali.
Coreea de Sud sunt garanții de sprijin pentru
Exista, de asemenea, trei puncte de conflict în independența Taiwanului. Prețul unei invazii
militare ar putea deveni prea ridicat chiar și
interior:
pentru China.
Xinjiang în partea de vest, unde Beijingul, cu
chinezii sai Han care au fost reinstalati fortat, Mai mult decat atat, exista un acord tacit:
conduce o oprimare totala împotriva Uighurilor Taiwanul se abtine de la a face cereri prea enermusulmani, ce lupta prin atacuri si acte de sabo- gice de independenta, în timp ce China nu-si zangane prea mult sabia.
taj împotriva oprimarii - cu pierderi mari de ambele parti. "Economistul" din 2 iunie 2018 des- In timp ce calatorea cu trenul prin China conticrie Xinjiang ca "stat politist rasist" în care tot nentala, autorul s-a întalnit cu turistii taiwanezi
felul de informatii despre oameni si a modului care sunt liberi sa se deplaseze în jurul continende conducere a vehiculului propriu pot fi stocate tului si sa faca investitii, în special pe piata imoîn "Platforma comuna de operatiuni integrate" si biliara. Aceasta aduce valuta puternica la Beijing.
evaluate în cateva secunde. Retinerea datelor în Familiile din ambele parti se pot întalni în mod
perfectiune. "Economistul" din 2 iunie 2018 regulat. Ambele - Beijing si Taiwan - beneficiaza
scrie, de asemenea, despre "sute de mii de de acest “modus vivendi” pragmatic. Asta nu înUighuri care au disparut în Xinjiang".
seamna " Peace for ever". O China mai puternica
Proiectul major - one belt, one road - care va fi ar putea într-o zi risca invazia militara a
discutat mai tarziu mai în detaliu, are de aseme- Taiwanului - mai ales daca garantiile de securitanea scopul sa controleze mai bine partea occi- te vor fi erodate de ŞUA si Japonia. Nu maine sau
dentala a Chinei împotriva Uighurilor inclusiv poimaine.
prin relocarea mai rapida a unitatilor militare si
de politie din centrul Chinei. Oficial, acest proiect
va aduce Chinei de Vest mai mult turism prin legaturi rapide de trafic din exterior si din interior.
Nu este o coincidenta faptul ca acest obiectiv coincide cu planurile strategice de implementare.

Planul chinez cu 10 piloni pentru 2025.

Li Xinping nu este multumit de realizarile de
pana acum. El doreste pozitia strategica, în special în ceea ce priveste promisiunea tehnologiilor-cheie ca de exemplu inteligenta artificiala, emobilitatea, digitalizarea, banda larga si robotiAl doilea punct fierbinte este în continuare ca, sa-si consolideze legaturile si sa ajunga la poTibetul, unde populația nativă - în special ca- zitii de top în întreaga lume
lugarii din manastiri - se lupta împotriva dictatu7
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Ca și concurent, el vede doar Statele Unite. extinde în mai mult de saptezeci de tari - cu o
Europa este deja mult în urmă.
infrastructura de transport catre Europa pe cale
Acest lucru se aplica si industriei auto din Ger- terestra, maritima si aeriana. In Germania, pormania, care va fi fortata sa faca fata statutului de tul Duisburg este deja punctul de transbordare
"furnizor". China va stabili ritmul si standardele. pentru marfurile care vin cu trenul.
Poate ca industria germana poate reusi sa cuce- Li Xinping la congresul partidului din ocreasca un segment de piata prin baterii cu dura- tombrie 2017: "China se îngesuie în centrul
ta lunga de functionare si uzura redusa.
afacerilor mondiale" (vezi Şpiegel Nr.21 din
China cumpara de ani în întreaga lume terenu- 18.5.2018).

rile agricole, companii sau actiuni, echipamente Termenul "drum" este înselator. Este o retea de
si materii prime ceea ce ar putea ajuta China sa- drumuri, benzi de transport si rute aeriene care
si atinga obiectivele anului 2025.
ar trebui sa faca Europa mai rapid accesibila
Aceștia sunt cei 10 piloni ai tehnologiilor pentru economia si comertul Chinei. O mare parcheie pe care China le vizează pentru anul te din costurile ridicate ale investitiilor sunt su2025, când China dorește să fie o putere portate de tarile partenere sub conducerea guvernului chinez. Proiectele de constructie nu
„Strong“:
sunt anuntate la nivel mondial, ci sunt executate
• „Tehnologia informatiei,
în principal de companii chinezesti. Acest lucru
este valabil si pentru transportul feroviar si ae• automatizare si robotica,
ronave.
• Industria aerospatiala,
Asa deja si astazi, trenurile chineze de mare vi• echipamente maritime si navigatie,
teza functioneaza între marile metropole chineze. Iar constructia aeronavelor chineze face pro• cai ferate de mare viteza,
grese semnificative.
• vehicule electrice, energie electrica,
Beneficiarii inovării și investițiilor - armata
• echipamente agricole,
chineză.
• materiale noi,
Deja, armata chineza este o putere mondiala • Industria farmaceutica si
în spatele Ştatelor Unite ale Americii, ale carui
• dispozitive medicale " (vezi Şpiegel Nr.21 / avantaje tehnologice se erodeaza totusi.
18.5.2018" Aufholen und Uberholen ")

Consideratii militare sunt, de asemenea, în spaAcesta este un program ambitios. Cu toate aces- tele strategiei globale „one belt, one road“. Artea, anul 2025 este doar un obiectiv intermediar. mata va putea lucra mai repede în toate directiiIn 2035, China doreste sa fie o "putere mijlocie", le.
iar în 2049, cu ocazia celei de-a 100-a aniversari Acest lucru este valabil si pentru Marea Chinei
a Republicii Populare, o "putere mondiala" a in- de Şud, care este considera de China o mare industriei prelucratoare (a se vedea Şpiegel Nr. 21 terioara chineza, în ciuda hotararii Curtii Interebda.).
nationale de la Haga din 12 iulie 2016, care defiEa exploateaza beneficiile sistemice ale unei neste Marea Chinei de Şud drept o "mare deschidictaturi directionate central care poate planifica sa".
si actiona strategic.

Aceasta hotarare nu împiedica China sa plaseze
insulele artificiale acolo si sa extinda acestea
mici „portavioane“. Aceasta infrastructura miliStrategia globală - „one belt, one road“.
tara si progresul acesteia pot fi vazute pe gooEste "noul" sau "drumul digital de matase" - un gle.earth.
proiect de mii de miliarde de dolari, care se va Anunturile presedintelui ŞUA de a renunta la
8
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manevrele "costisitoare" cu Coreea de Şud, se
dotoresc si proiectiei de putere a Chinei. Cu toate
acestea, eventualele acorduri privind Coreea de
Nord sunt, de asemenea, îngrijoratoare pentru
China. Influenta sa asupra Coreei de Nord poate
continua sa scada. Pe termen lung, China se teme
de reunificarea Coreei de Nord si de Şud. Datorita experientelor si discutiilor în Coreea de Şud
cu privire la reunificare, autorul considera ca
dorinta de reunificare în cercurile politice si în
randul populatiei sud-coreeane sunt slabe. Oamenilor le-ar fi suficiente facilitarea calatoriilor
si reîntregirile de familie. O calitate deosebita a
armatei chineze este "razboiul cibernetic si informatic", care adauga o noua dimensiune oricarui razboi modern. De asemenea, în acest domeniu exista o "extindere" a digitizarii, aplicarea
inteligentei artificiale si a tehnologiei robotice de
la industrie la armata - si invers. De asemenea, în
aceasta zona se cere: calitatea nu cantitatea.

Dar chiar si China în sine, poate avea schimbari
si întarzieri.

Demna de remarcat este prima baza militara
chineza în Djibouti, la iesirea de importanta geopolitica si geostrategica de sud si la intrarea în
canalului Şuez spre zona de conflict Yemen. (a se
vedea Allgemeine Şchweizer Militarzeitschrift
01/02/2018.

Poate disputa comerciala dintre China si Ştatele
Unite sa conduca la un conflict militar? Acest lucru este teoretic posibil, dar din cauza interdependentelor - China are nevoie de piata din ŞUA,
iar ŞUA de banii din China – putin probabil.

Ce viitor va avea China?

Acest lucru este valabil si pentru puternicul Li
Xinping. Pe drumul spre capturarea puterii a actionat destul de brutal. Daca daca va continua sasi impuna puterea la fel de brutal, se poate sa
creasca rezistenta fata de el si politica sa, mai
ales în cazul în care economia chineza pierde din
putere, dezvoltare demografica vs fi negativa,
distrugerea mediului continua si conflictele etnice se amplifica.

Există încă potențialul de neliniște în lagărele de reeducare. Li Xinping nu numai că a
creat prieteni în China cu epurărăile sale, dar
și dușmani înverșunați care așteaptă șansa
lor de a se răzbuna .
O evolutie negativa economica poate genera o
mare datorie nationala a Chinei, care acum se
apropie de 300% din PIB.

Daca totusi ar exista un razboi între cei doi giganti, hartile politice mondiale vor fi remaniate.

Daca cititi viziunile de viitor ale Chinei, acestea Ce înseamnă această posibilă dezvoltare
va poate taia respiratia.
pentru Germania?
Ultimele decenii au demonstrat ca, China are Vizita cancelarului în China în mai 2018 nu a
vointa si puterea de a transforma viziunile în adus rezultate noi semnificative.
realitate - spre deosebire de Europa.
Printre altele, Merkel a vorbit despre o
Din fericire, istoria arata ca viitorul poate de- "aprofundare a relatiilor economice".
curge altfel decat se spera. Un exemplu este prabusirea Uniunii Şovietice în 1990/91, cu aproa- "Aprofundare" între doi parteneri diferiti? Chipe treizeci de ani în urma, ale carei consecinte na, cu cei 1,4 miliarde de locuitori si cu o putere
în continua crestere, este un gigant, în timp ce
nu sunt înca rezolvate nici astazi.
Germania cu 80 de milioane de locuitori si puteSingura putere din lume care poate opri po- rea în declin nu poate fi un „partener egal”.
liticile expansioniste chineze și "visul chinezesc" este Statele Unite, cu partenerii săi pu- Orizonturile de planificare sunt prea diferiternici asiatici și oceanici – de la Japonia și te: Germania gândește și acționează „On site“ (specific Merkel), China gândește de-a
India la Australia.
lungul următoarelor date, 2025, 2035 și
Nu este înca decis daca ŞUA sub presedintele 2049.
Donald Trump, doreste si poate elimina greselile
politicii de putere a lui Barack Obama în aceasta "Aprofundarea" poate duce la o dependenta din
ce în ce mai mare a Germaniei fata de China - în
regiune.
9
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special în domeniul industriei automobilelor. In
viitor, vor exista mai multe "calculatoare pe roti"
- si datorita Chinei - decat automobilele germane
premium cu motoare cu combustie interna.
Deoarece nu va exista o initiativa europeana
comuna pentru inovare si investitii, Germania
Dr. Dan DUNGACIU
trebuie sa utilizeze nise existente si sa caute mai
multe pentru a-si asigura cota de piata. Aceasta
Intrebarea
fundamentala
presupune o cooperare mai stransa cu statele
pentru cei care doresc sa
europene corespunzatoare si cu Ştatele Unite ale
înteleaga cu adevarat ce se
Americii de Nord - în ciuda lui Donald Trump,
petrece la Chisinau este urcare înca mai poate guverna timp de maximum 6
matoarea: De acelasi autor
ani si jumatate.
Manipularea prin tacere a presei ruse Ungaria la
Exista posibilitati de cooperare germano- Trianon. Dezinformare strategica si razboi informational Noi generatii de experti LARICŞ Analiamericana - si dupa aceea.
za realizata de Dan Dungaciu* Daca Vladimir
Publicat iniţial, pe 27 iunie 2018, de conservo.
Plahotniuc si actuala guvernare joaca împotriva
Rusiei, pro-european si sub aripa americana,
*) Generalul de brigadă (rtg) Dieter FARWICK s- cum se face ca dupa episodul scandalos de anua născut la 17 iunie 1940 la Schopfheim, Baden- lare a rezultatelor alegerilor pentru primaria
Württemberg. După terminarea studiilor, a fost Chisinaului, Moscova oficiala si presa rusa
înrolat în 1961, ca recrut în armata germană. (deopotriva din Federatia Rusa si din R. MoldoDupă un angajament temporar, a devenit soldat va) au tacut malc? Nu doar ca nu au spus nimic si
profesionist al armatei germane în cadrul Trupe- nu au fructificat cea mai buna oportunitate sa îl
lor de tancuri.
anihileze public pe „dusmanul numarul unu VlaDe la comandant de pluton a trecut prin toate dimir Plahontniuc“, ba chiar au laudat realizarile
funcţiile de conducere până la comanda unei divi- guvernului si masurile acestuia. (Analiza presei
zii de tancuri. În acest timp, el a participat la for- ruse va aparea în curand pe Larics). Ba mai mult,
marea generală a personalului la Colegiul Co- în timp ce liderul PD se lauda la Washington cu
mandă şi Stat Major din Hamburg. La nivel naţio- succesele sale privind combaterea propagandei
ruse, sputnik.md, filiala din Chisinau a retelei
nal, el a fost şef al Direcţiei Informaţii Militare.
mondiale de propaganda a Rusiei este sub conÎn perioada cât ministrul Apărării a fost Dr.
trolul sau si în campania electorala pentru alegeManfred Wörner, el a lucrat la interfaţa politicorile din Chisinau a sustinut-o pe Şilvia Radu, canmilitară şi, printre altele, s-a implicat în pregătididata „sub acoperire“ a aceluiasi Plahotniuc.
rea a două cărţi albe ale apărării. Dieter Farwick
Inca odata: naratiunea predominanta era – mai
a câştigat experienţa internaţională ca particieste – ca guvernarea Filip de la Chisinau, bazata
pant la cursul de un an la Royal Defense College
pe majoritatea furnizata de Partidul Democrat
din Londra.
condus de Vladimir Plahontiuc, este anti-Dodon,
În anii 9 , a fost angajat timp de patru ani, şef al deci pro-europeana, pro-americana, prooperaţiunilor în cadrul fostului sediu NATO al romaneasca si, pe cale de consecinta, împotriva
Europei Centrale. El a avut un rol esenţial în dez- Rusiei si a vectorului eurasiatic. Şe pare însa ca
voltarea programului NATO „Partnership for singura care nu stie asta este... Rusia! Caci daca
Peace”.
ar fi stiut, cum ar fi putut sa rateze cea mai forA trecut în rezervă cu gradul de general de bri- midabila sansa sa loveasca guvernarea „inamica“
gadă. Ca ofiter activ şi ulterior, a publicat mai de la Chisinau, sa o compromita public si, alaturi
multe cărţi şi numeroase articole pe teme de poli- de ea, sa compromita în ochii cetatenilor din R.
Moldova, dar si a europenilor si americanilor, o
tică de securitate şi forţele armate.
10
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guvernare care fraudeaza alegerile într-un mod
nemaivazut nici macar în fosta URŞŞ? Dar Rusia
a tacut. De ce? Aceasta este întrebarea! Caci e
ceva putred de tot în Republica Moldova... Şi aici
nu e vorba despre mofturile unor carcotasi de la
Bucuresti – sabotorii micii republici si ai marii
politicii marii politici externe a Romaniei! - care
asteptau ca minim semn de bunavointa pentru
girarea în orb a regimului Plahotniuc macar o
mentionare oficiala la Chisinau, fie si în treacat, a
faptului ca anul acesta e, totusi, Centenarul Unirii tuturor romanilor, inclusiv al basarabenilor. E
vorba despre ceva mult mai grav. Şi cei care s-au
facut si se fac în continuare ca nu vad asta nu
mai au, în realitate, nicio scuza dupa 25 iunie
2018, data la care Curtea Şuprema a Republicii
Moldova a invalidat alegerile pentru functia de
primar de Chisinau. Şa vedem despre ce e vorba.
R. Moldova face ceea ce nu au facut nici Rusia,
nici Belarus. Ca sa întelegem gravitatea a ceea ce
s-a petrecut la Chisinau, imaginati-va urmatoarea scena. Faimosul dizident rus Alexey Navalny
castiga în alegeri de nimeni contestate primaria
Moscovei. Este felicitat de oponentul sau, OŞCE
declara alegerile corecte etc. Numai ca, Vladimir
Putin, ascuns în spatele justitiei absolut independente – în fosta URŞŞ justitia nu e independenta,
e absolut independenta! – invalideaza alegerile.
Pur si simplu. Cu un argument uluitor, respectiv
numarul de like-uri pe care le-ar fi generat un
îndemn la vot al candidatului opozitiei în weekendul premergator alegerilor. Cum ar fi
reactionat Bucurestiul la un asemenea episod?
Intrebare retorica, evident. Dar ce trebuie sa
întelegem din acest exemplu rusesc imaginar
este ca, pastrand proportiile, tocmai asa ceva s-a
petrecut, sub ochii nostri, la Chisinau! Intr-un
stat care a semnat un Acord de Asociere cu UE, a
obtinut liberalizarea vizelor si pe care Bucurestiul l-a girat tot acesti ani (aproape) neconditionat. Ce s-a petrecut acolo este fara precedent inclusiv pentru spatiul fost sovietic. Nici Rusia nici
Belarus nu au facut vreodata asa ceva. Acolo
strategia este sa opresti candidatii potential periculosi înainte de a intra în alegeri, în niciun caz
dupa ce acestia au castigat! La Chisinau s-a mers,
iata, mai departe. Cel mai departe. „Explicatiile“
care s-au vanturat ulterior prin presa de la
Chisinau sunt ridicole si descalificante. Una tine
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de o teorie a conspiratie prin care Andrei Nastase ar fi fost folosit de rusi ca sa destabilizeze situatia din RM, fie ca acesta ar fi fost sau nu
constient de rolul pe care îl joaca, alta ca asa numita „mafie imobiliara“ ar fi blocat ascensiunea
lui Nastase, de teama unor afaceri oneroase care
urmau sa fie dezvaluite si demantelate. Evident
ca nimeni nu a crezut în ele. Daca ar fi crezut,
primul gest al guvernarii si a lui Vladimir Plahotniuc ar fi fost o invitatie la o dezbatere reala, sincera, cu Andrei Nastase si liderii opozitiei, pentru ca, nu-i asa, avem la Chisinau o problema mai
mare decat orice – Rusia sau mafia imobiliara -,
care ne compromite pe toti, iremediabil. Deci
trebuie sa luptam cu totii împotriva ei. O asemenea discutie nu a avut loc. Şi nici nu va avea, pentru ca asemenea „explicatii“ pentru invalidarea
alegerilor sunt lipsite complet de fundament, cel
putin pana în momentul acesta. In plus, dupa
atatea deplasari externe, inclusiv la Washington,
articole publicate pe diverse site-uri – minore, e
drept – prin care Vladimir Plahotniuc acredita
ideea ca el controleaza totul în republica, cum
poti sa explici ca rusii sau „mafia imobiliara“ îti
fraudeaza alegerile de sub nas? Tu unde erai?
Prin urmare, fie ca ti-ai mintit partenerii - adica
tu nu controlezi de fapt nimic - fie ca asertiunile
opozitiei si nu numai legate de implicarea puterii
politice în justitia din RM sunt valide. Tertiul este exclus. In plus, mai trebuie consemnat aici un
element deloc de neglijat în argumentatia pe care Larics o face de aproape un an de zile apropo
de existenta Binomului Plahotniuc-Dodon. Precum Moscova si presa rusa, presedintele Igor
Dodon – si el, chipurile, dusman de moarte al guvernarii - tace tot asurzitor în legatura cu invalidarea alegerilor, în sensul ca nu acuza guvernarea, nici macar Partidul Democrat, ca sa nu mai
spunem de Vladimir Plahontiuc, nume pe care
oricum nu îl rosteste niciodata. Intr-o postare pe
FB scrie cu falsa revolta: „Tot ce se întampla
acum este rezultatul guvernarii eurounionistilor
pe parcursul a noua ani“. Ca de obicei, pentru
Igor Dodon adversarii sunt generic, nu au nici
nume nici prenume, nici macar nume de partid.
Cum vine asta? Nu este Igor Dodon liderul Partidului Şocialistilor care în toamna va intra în
campanie pentru alegeri parlamentare si se va
razboi pentru locuri în Parlament inclusiv cu
11
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partidul de guvernare? Atunci de ce tace? De ce
nu îsi ataca adversarii politici? Pe cine menajeaza? De fapt, precum Moscova si presa moscovita,
presedintele RM menajeaza un singur lucru, si
acesta este Binomul Plahontniuc-Dodon. Binomul Plahotniuc-Dodon care conduce R. Moldova.
Europa se leapada de Chisinau... Şpre deosebire
de Romania, care continua sa gireze „parcursul
european al RM“ si dupa invalidarea alegerilor
de la Chisinau, UE si America au reactionat dur.
La Parlamentul European, într-o sala dezolant de
goala - ceea ce indica limpede nu lipsa de interes
fata de speta discutata ci lipsa crasa de interes
fata de R. Moldova - deputatii europeni au pus în
discutie, la propunerea popularilor, situatia din
republica. Intr-o companie selecta: Moldova, Şomalia si Burundi. Rezultatul a fost o Rezolutie
dura cu privire la criza politica din RM, dura, mai
dura chiar si decat cele de pe vremea comunistilor, sustinuta de 343 europarlamentari, care
„îndeamna Comisia sa suspende orice plati prevazute de asistenta macrofinanciara (AMF) pentru Moldova; considera ca orice decizie privind
platile viitoare ar trebui sa aiba loc numai dupa
alegerile parlamentare planificate si cu conditia
ca acestea sa aiba loc în conformitate cu standardele recunoscute la nivel international si sa fie
evaluate de catre organisme internationale specializate, si sa fi fost îndeplinite conditiile AMF“.
Mai mult, Parlamentul solicita Comisiei „sa suspende sprijinul bugetar pentru Moldova, utilizand precedentul din iulie 2015, cand o astfel de
suspendare a avut loc în urma crizei bancare;
considera ca mecanismul de suspendare a sprijinului bugetar al UE ar trebui sa fie aplicat ca o
reactie la invalidare alegerilor pentru functia de
12

primar al Chisinaului si ca acesta ar trebui sa includa o lista de conditii care trebuie sa fie îndeplinite de catre autoritatile moldovene, printre
care sa se numere validarea alegerilor din
Chisinau si derularea de investigatii orientate
spre rezultate concrete si complet transparente,
precum si recuperarea activelor si urmarirea penala a faptasilor, în caz de frauda“. Dupa cum indica limpede textul Rezolutiei, nu e vorba despre
„suspendarea“ ajutorului financiar – cum fals
acrediteaza astazi puterea din RM -, ci despre
anularea lui, caci conditionalitatile prezente în
text nu vor fi îndeplinite niciodata de catre autoritatile de la Chisinau. La randul lor, Ştatele Unite
monitorizeaza procedurile judiciare în curs de
desfasurare pentru invalidarea rezultatelor alegerilor primariei din 3 iunie de la Chisinau, dupa
cum se indica într-o declaratie a Departamentului de Ştat al ŞUA: „Şfintenia alegerilor reprezinta fundamentul oricarei democratii si trebuie sa
respecte normele internationale. Ne asteptam ca
guvernul moldovean sa garanteze un proces
transparent al instantei fara interventie politica.
In cazul în care se constata nereguli, solicitam
tuturor partilor sa le abordeze într-un mod care
respecta statul de drept si principiile democratice ale guvernarii, inclusiv vointa poporului exprimata prin alegeri“. Chisinaul se leapada si el?
Chisinaul riposteaza cu tafna. Premierul reactioneaza patetic, incorect si inadecvat: „Banii care
urmau sa ajunga în R. Moldova din partea UE, e
vorba de 34 de milioane de euro, erau destinati
pentru îmbunatatirea alimentatiei copiilor din
gradinite si scoli, precum si pentru majorarea
salariilor cadrelor didactice. Dar noi vom acumula mai multe resurse la buget si vom face asta din
sursele proprii“. Evident, afirmatia cu
„alimentatia copiilor din gradinita“ arata o strategie evidenta a guvernului de a contracara rezolutia cu apelul – ieftin - la emotie. Fondurile europene nu aveau destinatia clara pe care o sugereaza, manipulatoriu, premierul RM. Dar e interesanta atitudinea în sine si mesajul transmis
populatiei: UE ne taie banii care urmau sa ajunga
la copii si cadre didactice... Dar noi, guvernul,
vom face asta si fara ajutorul Europei! Premierul
se întalneste cu ambasadorii, acestia dau un comunicat dupa întrevedere, unde îsi exprima nu
doar îngrijorarea, dar vorbesc explicit si despre
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datoriile pe care RM le are fata de UE si normele
ei de drept. Guvernul moldovean reactioneaza
iritat si trimite versiunea lui asupra întalnirii, cu
o precizare uimitoare: „In completarea comunicatului distribuit ieri presei de catre Delegatia
Uniunii Europene la Chisinau, privind întalnirea
dintre prim-ministrul Pavel Filip, seful Delegatiei
UE, Peter Michalko, si ambasadorii tarilor UE,
Guvernul vine cu unele precizari, care în mod
neasteptat lipsesc în comunicatul respectiv, unde întrevederea este redata facandu-se referire
doar la informatia expusa de catre una dintre
parti (subl. N.)“. Adica ambasadorii UE la
Chisinau dau mesaje distorsionate si vadit antiguvernamentale! Şi asta nu e tot. Premierul Pavel Filip, care declara deunazi ca Romania, alaturi de Rusia, destabilizeaza republica, a declarat
ulterior ca „unii reprezentanti ai Uniunii Europene“ i-au scris ŞMŞ-uri în care îi transmit sa intervina în validarea alegerilor din Capitala! Mai
mult decat atat, în unul din mesaje ar fi primit si
un ultimatum de doua zile. O asemenea pozitie
publica a sustinut si speakerul RM, Andrei Candu. Insusi Vladimir Plahotniuc, dupa decizia definitiva a Curtii Şupreme de Justitie de anulare a
alegerilor, a declarat într-un interviu ca „Este
straniu ca s-a sanctionat agitatia electorala, dar s
-a trecut cu vederea ceva ce cred ca este mai
grav - încalcarea legii în ce priveste folosirea politicienilor straini în alegeri“. El deplora faptul ca
instanta a respins sesizarea socialistilor împotriva lui Andrei Nastase pe motiv ca acesta a postat
pe pagina sa de Facebook mesaje de sustinere
adresate de Joseph Daul, presedintele Partidului
Popular European, de Ludovic Orban, presedintele PNL si de primari din Romania. E clar cine
sunt inamicii democratiei din republica vecina?
In acelasi interviu, Plahotniuc recunoaste practic
ca anularea alegerilor din Chisinau a fost „crima
cu premeditare“. Intrebat daca oprirea finantarilor din UE va afecta bugetul Republicii Moldova,
Plahotniuc a raspuns ca „Fiind si an electoral, noi
am prevazut posibilitatea ca aceste sume sa fie
amanate sau anulate si daca nu ar fi aparut invalidarea alegerilor din Chisinau, pentru ca întelegem cu totii anumite miscari politice si posibile
interese. Am identificat solutii alternative la
aceste finantari înca de la începutul anului. De
aceea, nu se pune problema ca moldovenii sa ai-
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ba de suferit financiar de pe urma unor astfel de
decizii“. Cea mai surprinzatoare declaratie a liderului PD este însa aceasta: „Vom revedea si
reformele aflate în implementare. Ele vor fi duse
la un bun sfarsit. Doar ca noi le vom prioritiza,
reiesind deja din nevoile principale ale oamenilor, si nu neaparat reiesind din conditionalitatile
diferitelor acorduri, cum a fost pana acum“. Bate
saua ca sa priceapa iapa! Chiar daca nu a facut
referire directa la Acordul de Asociere cu UE, liderul PD a trimis un mesaj clar. Aceste acorduri,
inclusiv acesta, nu se refera la „nevoile principale ale oamenilor“, deci pot fi puse între paranteze, chiar ignorate. Prevaleaza „interesele cetatenilor“, pe care, evident, le vor defini guvernarea,
si nu Europa sau America, nerecunoscatoare fata
de eforturile Chisinaului si manipulate de lideri
oportunisti care vor raul republicii si lasa, vorba
premierului Filip, copii de gradinita fara hrana si
profesorii fara salarii... Dincolo de notele patetice si manipulare, o asemenea tensiune, acuzatii
reciproce si afirmatii cu iz de santaj la adresa UE
sunt fara precedent în R. Moldova. Nu numai ca
Chisinaul nu a dat înapoi dupa rezolutia Parlamentului european, dar a intrat chiar într-o confruntare aproape pe fata cu Bruxellesul. Ce urmaresc, de fapt, Binomul si Rusia la Chisinau? Şi
revenim acum la întrebarea din plecare. Ce se
întampla acolo? Care au fost mizele deciziei de
invalidare a alegerilor de la Chisinau? Principala
miza este politica, implicit geopolitica. In primul
rand, demisia lui Dorin Chirtoaca si, mai ales,
victoria lui Andrei Nastase la Chisinau au devenit o veritabila miza personala la Chisinau. Pastrand proportiile, ceva de genul victorie lui Alexey Navalny la Moscova. Şi asa ceva era intolerabil si inadmisibil pentru cel care conduce republica. Adica cel mai puternic om din republica nu
îl poate împiedeca pe cel mai vocal dusman al
sau sa preia Chisinaul? Atunci înseamna ca nu e,
de fapt, puternic... Dincolo de mizele personale,
avem de-a face însa cu un raspuns geopolitic.
Prin invalidarea alegerilor, PD, adica Vladimir
Plahotniuc, a transmis tuturor un mesaj clar, fara
echivoc, dupa care nicio alianta asa zis europeana dintre PAŞ, Platforma DA si PD la alegerile
parlamentare din noiembrie nu mai este posibila. Aceasta coalitie „potentiala“ a fost sustinuta
tacit sau explicit pe ambele maluri ale Atlanticu13
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lui (dar si pe malurile Dambovitei). Ar fi fost inevitabila pentru izolarea socialistilor si a lui Dodon, se spunea, chiar daca combatantii (referinta
era la Maia Şandu si Nastase) nu si-o pot asuma
public si nici nu si-o doresc de fapt. Dar nu vor
avea încotro. Şpre asta s-ar fi mers, singura versiune acceptata de „Vest“ pentru izolarea socialistilor. Şi, cu mainile la nas, cei trei ar fi trebuie
sa semneze. Asta era speranta tacita a celor care
ne tot sugerau ca opozitia din strada nu trebuie
sa se radicalizeze, sa lase usile deschise, sa nu
mai combata „Binomul“, Oligarhul etc. etc. Ca pana la urma tot cu el vor trebui sa guverneze... Ei
bine, toate calculele acestora, naive cum erau,
sunt acum istorie. Istorie credula, prostuta, infantila, dar istorie. Astazi, dupa invalidarea alegerilor pentru Primaria Chisinaului, mesajul lui
Vladimir Plahotniuc este evident: asemenea
coalitia este imposibila. Ea nu se face pentru ca
acum e de neconceput. Ruptura e prea adanca, e
profunda, e irepresibila. Plahotniuc a ars toate
puntile cu Şandu sau Nastase. Şi a facut-o public,
cu flacara mare, sa o vada toti si sa o înteleaga.
Un capitol s-a închis. Şi un tip de presiune tacita,
dar iritanta, pe PD, s-a oprit. In conditiile în care
sansele opozitiei neparlamentare (PAŞ si DA) sa
ia peste 50% sunt în acest moment minime – inclusiv gratie schimbarii legii electorale pe care
tot Binomul Plahotniuc-Dodon a impus-o - singura variata de coalitie a ramas Binomul, plus
independentii, care va supravietui si dupa alegeri. Mesajul puterii de la Chisinau acesta este:
va place sau nu va place, asta este. De acum înainte trebui sa admiteti cu totii ca alta varianta nu
e, opozitia e prea slaba sa ia majoritatea, mai
ales ca vom face totul sa o slabim în continuare
(nu va uitati doar la Chisinau, ca loviturile vor fi
si în teritoriu, doar ca despre acelea nu vorbeste
nimeni!). Miza politica, respectiv mentinerea Binomului la guvernare si dupa alegerile parlamentare, este, de fapt, geopolitica. Invalidarea
alegerii primarului de Chisinau si mentinerea
unei stari de beligeranta cu UE din partea
Chisinaului nu face decat sa confirme ceea ce Larics a spus-o de multa vreme. Şarcinile ultime ale
Binomului
sunt
geopolitice,
respectiv
„solutionarea“ chestiunii transnistrene care astazi nu se poate face decat în favoarea Federatiei
Ruse. Adica transnistrizarea, care se pregateste,
14

treptat, sub ochii nostri: cedarile masive de suveranitate ale RM în raport cu Transnistria, validarea prezentei armatei ruse în RM prin recenta
rezolutie votata la ONU prin care, de fapt, se legalizeaza trupele ruse din RM (respectiv asa zisi
pacificatori consfintiti în Acordul din 1992, chestiune la care vom reveni într-un material separat) etc. etc. Dar transnistrizarea, care se numeste la Chisinau „reintegrarii tarii“ se poate face – si Moscova stie bine asta - doar cu o majoritate consistenta la Chisinau (majoritate constitutionala), capabila sa modifice legislatia deja
votata si sa impuna una noua, adecvata
„reintegrarii“. Binomul plus independentii vor fi
aceea majoritate. Aceasta este miza lor reala,
asumata, interiorizata, nu „integrarea europeana“. Şolutionarea chestiunii transnistrene ar fi
pentru ei castigarea atat al biletului de intrare în
Istorie, cat si celui care le asigura onorabilitatea
de azi. Asa se explica si tacerile stupefiante ale
Federatiei Ruse, aparent inexplicabile, si menajamentele lui Igor Dodon fata de guvernare, si perpetuarea Binomului Plahotniuc-Dodon si insurgenta recenta a Chisinaului fata de Europa, care,
prin mesajul lui Vladimir Plahotniuc, transforma
Acordul de Asociere în ceva optional sau chiar
împotriva „intereselor cetatenilor“ republicii...
Un lucru trebuie sa devina limpede. Cei care îl tin
de mana astazi pe Vladimir Plahotniuc, trebuie
sa înteleaga ca, dupa invalidarea alegerilor din
Chisinau, cu cealalta mana îl tin pe Igor Dodon…
Articol publicat iniţial de LARICS şi republicat cu
acceptul autorului.
Dan Dungaciu este Director al Institutului de
Studii şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, membru în Consiliul de Experţi LARICS.
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Interviu exclusiv pentru Pulsul Geostrategic
cu dl Victor Chumak, candidat la președinția
Ucrainei, 27 iulie 2018
Situaţia politică internă din Ucraina rămâne în
continuare tensionată, fiind influenţată de perspectiva alegerilor de anul viitor. Demersurile legislative curente au o semnificaţie duală, fiind
destinate atât pentru a îndeplini condiţiile necesare asigurării stabilităţii financiare prin sprijinul
extern, cât şi pentru asigurarea poziţionării favorabile a actualei puteri, indiferent de evoluţiile ro.). Cum vedeti Dvs. harta Ucrainei în anul 2019
situaţiei politice şi sociale interne.
şi în perspectiva anilor viitori ?
Economia Ucrainei se află într-un proces de re- Victor Chumack (V.C.): Cred că operațiile midresare. În anul precedent, PIB-ul a înregistrat o litare în Est se pot transforma, în mod exceptiocreştere de 2,5%, în timp ce previziunile arată o nal, într-un conflict de mare intensitate în situapotenţială creştere de 3 procente pentru acest an. tia în care alegerile prezidentiale sunt castigate
Inflaţia se menţine la un nivel ridicat, în 2017 de un candidat care nu face parte din actualul
având o medie de 14,4%. Moneda naţională s-a establishment politic. Putin poate face asta pendepreciat, media fiind de 24,6 UAH per USD. Ucra- tru a arata cu claritate înca din primele zile ale
ina şi-a diminuat semnificativ schimburile comer- presedintiei ca problema Estului si cea a Crimeii
ciale cu F. Rusă, nefiind însă capabilă să elimine vor domina în mod constant atat politica interna
complet dependenţa economică de aceasta, în spe- cat si politica externa a Ucrainei. El va influenta,
cial în sectorul energetic.
de asemenea, fiecare masura si fiecare actiune a
Economia Ucrainei este dependentă de creditorii Presedintelui.
internaţionali, inclusiv în calitate de garantori ai Cu toate acestea, harta tarii nu se va modifica în
stabilităţii fiscale. În aprilie 2017, Ucraina a pri- mod semnificativ.
mit a patra tranşă FMI în cadrul programului EFF
(Extended Fund Facility); după acel moment, finanţarea FMI în cadrul acestui program a fost P.G.: În perspectiva intervalului de timp ausistată. Principalele cerinţe ale FMI în raport cu gust 2018 – martie 2019, mulţi politicieni occiUcraina sunt: reformarea sistemului de pensii, dentali, dar şi ucrainieni sunt îngrijoraţi de posisuspendarea moratoriului cu privire la vânzarea bilitatea dezvoltării unor operaţii de tip hibrid de
pământului, privatizare la scară largă şi eforturi către Federaţia Rusă împotriva Ucrainei. Cum
sporite în domeniul anticorupţiei. Aceste cerinţe evaluaţi Dvs. intensitatea posibilelor ştiri false
credem că au impact semnificativ asupra sistemu- (fake news) referitoare la Ucraina, pe timpul camlui oligarhic din Ucraina.
paniei prezidenţiale din ţara Dvs.? Care vor fi canPulsul Geostrategic (P.G.): În contextul cam- didaţii dezavantajaţi de Moscova şi de ce?
paniei electorale care credeţi că sunt perspective- V.C.: Fără îndoială că războiul informațional
le executării de operaţii ofensive (de ambele părţi) va continua cu o intensitate si forta reînoite.
şi ale Operaţiei Forţei Întrunite (fosta Op. C. Te- Avand ocazia sa lanseze stiri false, Moscova îsi
va promova cei mai avantajosi candidati ai sai
15
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(Boyko, poate pe Vilkul sau, posibil, pe Med- politice si pe monopolul asupra media.
vedchuk) si va discredita toti candidatii proocci- Acest lucru este valabil nu numai în cazul lui
dentali — Hrytsenko, Şadovyi si altii.
Timosenko cat si al altor candidati care vor avea
sansa de a castiga alegerile din februarie-martie
P.G.: Care apreciaţi că este rolul oligarhilor în 2019.
sprijinul candidaţilor la alegerile prezidenţiale. Cum spune si proverbul, ei nu-si vor pune toate
(De ex., I.TIMOŞENKO beneficiază de sprijinul lui ouale într-un singur cos.
Arsen AVAKOV, ministrul de interne şi al unor oligarhi cu notorietate care pot contribui atât financiar cât şi mediatic - prin trusturile media pe care P.G.: Într-o statistică a ataşamentului cetăţenilor statelor UE la valorile Uniunii se indică faptul
le controlează- la promovarea imaginii sale).
că letonii şi românii sunt cei mai ataşaţi de valoriV.C.: Cu siguranță că oligarhii vor face tot
le acestei organizaţii, cu scoruri de favorabilitate
posibilul sa ajunga (înca din primul moment) la situate în jurul a 80 %. Care este percepţia Dvs.
o întelegere cu candidatii cu cele mai ridicate legată de nivelul de ataşament al ucrainienilor la
evaluari legate de conservarea modelului econo- valorile UE ?
mic si politic existent. Eu denumesc acest lucru
drept “cleptocratia oligarhica”, care se bazeaza V.C.: Pentru a susține valorile, trebuie să trăpe proprietatea de tip monopol în economie, pe iesti cel putin un an acolo unde acestea functioparghiile monopoliste de influentare a deciziilor neaza. Cum arata, într-adevar, “valorile europe-
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ne” cunosc numai ucrainienii care au trait sau
traiesc în Europa. Ceilalti banuie doar. In acest
moment, este o mare nevoie de aplicarea a doua
principii de baza — statul de drept si inevitabilitatea sanctiunii. Aplicarea acestor principii este
sustinuta de aproape toata populatia tarii.
P.G.: Cunoaşteţi aprecierile marilor cancelarii europene şi nord-americane referitoare la
Nord Stream II (conducta ce leagă exclusiv Germania de Federaţia Rusa). Ce impact credeţi ca
are acest proiect asupra sistemelor de conducte ce
traversează Ucraina, din perspectivă strategică?

www.ingepo.ro

V.C.: Mikheil însusi a simtit înselaciunile oligarhice si a deschis ochii societatii asupra motivelor
pentru care oligarhii nu vor reformatori adevarati. Au nevoie de acestia doar drept paravan în
spatele caruia vor continua sa urzeasca modalitati ilicite de a îmbogati anumiti politicieni si oligarhi. El va reveni în tara si, cel mai probabil, va
fi în continuare un activ actor politic.
P.G.: Am citit cu mare atenţie evaluările
Dvs. publice referitoare la corupţia din Ucraina, în
general, şi la cea din cadrul forţelor armate, în
particular. Cum vedeţi contracararea acestor aspecte?

V.C.: Prin consens oligarhic, este imposibil
sa starpesti coruptia într-un anumit domeniu.
Coruptia poate fi învinsa daca exista reguli clare
si inteligibile, standarde si proceduri, institutii
eficiente dar si vointa politica din partea conducerii tarii. Am îndeplinit primele doua conditii
dar, pana la îndeplinirea celei de a treia, mai este
cale lunga. Actuala conducere politica, personaliTarile europene trebuie sa înteleaga ca în stra- zata de presedintele-oligarh, nu este interesata
tegiile rusesti, vectorii energetici sunt arme care sa schimbe regulile jocului. Nu are vointa politide-abia asteapta sa fie folosite.
ca de a învinge coruptia.
V.C.: Acest proiect nu are nimic de-a face cu
economia. Este unul prin excelenta politic. Germania nu este prea interesata de livrarile americane de gaz lichefiat în Europa, în timp ce Rusia
are interesul de a reduce tranzitul prin Ucraina.
Iar Nord Ştream II se afla exact la intersectia
acestor interese.

P.G.: Ştiu că trecutul recent v-a găsit în poziţii
importante ale Grupului de relaţii interparlamentare SUA – Ucraina, sau în dialogul Ucraina –
Adunarea Parlamentară NATO. Din această perspectivă, cum vedeţi viitorul relaţiilor NATO –
Ucraina, după Summitul din 11-12 iulie de la Bruxelles şi cum apreciaţi puţinătatea referirilor la
Ucraina în recenta întâlnire dintre preşedinţii rus
şi american, la 16 iulie 2018, de la Helsinki ?

P.G.: În lumina evenimentelor militare din
2008 si 2014, din Georgia şi Ucraina, cum apreciaţi “proiectul” Moscovei referitor la reunificarea
factorului slav?

V.C.: Şcopul obsesiv al lui Putin este recrearea Uniunii Şovietice, indiferent de forma acesteia asigurand, însa, dominanta intereselor rusesti.
Pe cale de consecinta, politica de a acapara toate
teritoriile va continua sa domine actiunile RusiV.C.: Cred că Ucraina va deveni membru NA- ei.
TO. Momentul va veni numai cand ne vom fi facut partea de activitati ce ne revine: am finalizat
dezoligarhizarea, am construit institutii demo- P.G.: Dacă aţi fi rugat să analizati conceptele
cratice transparente si am lichidat coruptia. Mo- “Intermarium” şi “Iniţiativa celor Trei Mări”, care
mentul va depinde foarte mult de rezultatele vii- ar fi punctul Dvs. de vedere ? De ce?
toarelor alegerilor prezidentiale.
V.C.: Cred că astfel de initiative regionale
sunt foarte utile: cel putin din punctul de vedere
P.G.: Care este evaluarea Dvs. în legătură cu al coordonarii politicilor acestor tari de contratrecutul şi viitorul “factorului” Saakashvili în soci- carare a amenintarilor hibride din partea Rusiei.
etatea ucraineana de astăzi ?
17
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P.G.: Cum vedeţi evolutia Peninsulei Crimeea
după hiper-înarmarea acesteia şi a finalizării maVă mulţumim foarte mult pentru timpul acorrilor proiecte de investiţii strategice ale Federaţiei dat, vă dorim succes în demersul Dumneavoastră
Ruse în aceasta regiune a Ucrainei ?
pentru independenţa şi prosperitatea Ucrainei şi
V.C.: Crimeea va reveni cu certitudine în vă rugăm să ne promiteţi că, după câştigarea aleUcraina si, nici hiper-înarmarea si nici podul Cri- gerilor prezidenţiale, primul interviu pentru memeii nu vor împiedica acest lucru. Totul va de- dia internaţională va fi acordat, în exclusivitate,
pinde de strategiile viitoare ale conducerii ucrai- Pulsului Geostrategic.
niene dupa alegerile din 2019. Daca vor exista Pentru conformitate, interviu realizat de Cornestrategii, vor veni si rezultate. Daca nu vor exista liu Pivariu.
strategii, aceasta va depinde de viitorii politicieni.
Viktor CHUMAK
Liderul Mișcării “Valul”, parlamentar, Vicepreședinte al Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Corupției din Verkhovna
Rada.
Ş-a nascut la 5 iunie 1958 la Khmelnytskyi. Tatal — capitan de politie, mama — bucatar. A urmat, la fel ca si tatal sau, care a participat la
întregul Razboi Mondial, Inalta Academie de Artilerie de la Khmelnytskyi pe care a absolvit-o în 1981.
In peroada 1981–1992 a fost înrolat în Fortele Armate ale URŞŞ în
Kamciatka, Belarus si Turkmenistan.
In 1990 a fost admis la Facultatea de Drept a Universitatii de Ştat Taras Şhevchenko din Kiev
(cursuri fara frecventa), pe care a absolvit-o în 1995.
In 1992 a revenit în Ucraina si s-a angajat în procesul de creare a Şerviciului de Paza a Frontierei
al Ucrainei independente. Pana în 1999 a lucrat la Academia Nationala a Şerviciului de Paza a
Frontierei, la vremea respectiva singura institutie care pregatea paza frontierei, dupa care a fost
seful Departamentului de Drept Militar al Academiei.
In 2000 a fost transferat la Kiev, unde a condus Directia Juridica a Comitetului de Ştat pentru Protectia Frontierei de Ştat a Ucrainei. In calitate de lider si participant la grupurile de lucru, a luat
parte la pregatirea si redactarea a 11 legi ale Ucrainei. Membru permanent al delegatiei Ucrainei la
negocierile cu UE în legatura cu Planul de Actiune UE - Ucraina.
A luat parte la negocierile legate de facilitarea vizelor si de readmisie. A gestionat în mod nemijlocit elaborarea si sustinerea noii legi privitoare la Şerviciului de Paza a Frontierei, care a pus bazele
reformei Şerviciului de Protectie al Frontierei.
In anii 1999 si 2000 a castigat Competitia Nationala a Ucrainei pentru cea mai buna realizare profesionala — “Avocatul Anului”.
Şchimbarile politice din 2004 au încetinit procesul de negocieri legate de integrarea europeana.
Intrucat nu a dorit sa “stea cu mainile în san” în conditiile în care avea gradul de General Maior, a
parasit serviciul public pentru sectorul privat.
In perioada 2004–200 a fost expert, Director pentru Analize Politice si Programe de Şecuritate,
Director al Centrului International pentru Ştudii Politice. In 2010, împreuna cu oameni cu idei si18
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milare, a creat un nou centru de analiza — Institutul Ucrainian pentru Politici Publice.
In 2012 a castigat alegerile pentru Verkhovna Rada ucrainiana în circumscriptia 214 (sectorul
Dniprovskyi din Kiev) la concurenta cu detestatul Oles Dovhyi.
Ca Şef al Comisiei pentru Prevenirea si Combaterea Coruptiei, a fost unul dintre autorii legii si
initiatorii NABU si NACC, baze de date electronice ale declaratiilor oficialitatilor si a legilor privind
urmarirea penala a înaltilor oficiali pentru fapte de coruptie. Coautor al proiectului de lege care
permite accesul la baza de date privind averile si proprietatile imobiliare ale politicienilor si oficialitatilor. Numai ca urmare a politicii active anticoruptie a fost posibila atenuarea regimului de vize al tarilor Uniunii Europene.
In perioada 2013–2014 a fost membru activ al EuroMaidanului, din prima pana în ultima zi a Revolutiei Demnitatii.
In 2014 a fost reales în Verkhovna Rada ucrainiana în avelasi sector din Kiev. A fost Vicepresedinte al Comisiei pentru Prevenirea si Combaterea Coruptiei. In calitate de independent si neafiliat
politic în Verkhovna Rada, a elaborat o serie de legi legate de reforma politica. A fost coautor al
noii Legi Electorale, a legii privind inculparea presedintelui si a legilor privind reforma constitutionala si juridica. A initiat o investigatie cu privire la cresterea ilegala a tarifelor la energie
“Rotterdam +”.
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Dr. Octavian DUMITRESCU
In ultimii ani, Federatia Rusa a
desfasurat mai multe operatii
militare în care, potrivit informatiilor publice, au
fost utilizate proceduri greu de explicat folosind
datele stiintifice cunoscute, ceea ce a facut sa
apara mai multe speculatii legate de aceste evenimente. Unii analisti asimileaza aceste aspecte
cu utilizarea de catre armata rusa a unor capacitati combative asimetrice, alaturandu-le conceptual strategiilor razboiului hibrid, despre care se
discuta în special cu referire la conflictul ucrainean. Desigur ca este posibil ca intentiile si doctrinele Fortelor Armate ale Federatiei Ruse sa
includa unele tactici si proceduri care sa duca la
astfel de concluzii, însa conflictele ori actiunile
asimetrice implica mai multe si diverse probleme privind forma si continutul actiunilor de lupta, dar mai ales utilizarea unor mijloace mai putin specifice conflictului militar, fiind preponderent folosite de forte teroriste, reactionare ori
iesite de sub controlul statului. Pe de alta parte,
este important sa analizam proceduri si tehnici
bazate pe tehnologii avansate, de mare eficienta
care apar în domeniul militar, fara a le asimila
unor tipuri anumite de conflict sau actiune militara. Realitatea conflictelor armate actuale ne va
demonstra tipologia careia îi pot apartine noile
moduri de desfasurare a conflictelor armate
In acest sens, aducem în atentia specialistilor
militari noutatile ce apar în diferite tipuri de
conflicte si le privim prin prisma analizei de specialitate. Un exemplu poate fi operatia aeriana
din Şiria executata de Federatia Rusa pentru
bombardarea fortelor opozante presedintelui
sirian, în cadrul careia o flota de bombardiere tip
TU-160 a zburat din Rusia pana în Şiria fara a fi
detectate de mijloacele specializate ale altor tari,
recunoscute ca fiind suficient de eficiente si
avansate tehnologic. Şau cel putin nu au fost
semnalate informatii publice referitoare la
aceasta operatie. Referitor la aceste avioane de
20

bombardament, oficialitati ruse au afirmat ca
este posibil ca, în viitorul apropiat, Federatia Rusa sa dezvolte asemenea echipamente. De asemenea, publicatia rusa Izvestia a publicat la 9
iunie 2017, intentia specialistilor militari rusi de
a construi noi submarine nucleare din clasele
Borei-A si Yasen-M care vor fi dificil de detectat
de catre mijloacele anti-submarin ale armatelor
tarilor membre NATO, datorita unor noi sisteme
si echipamente, în special noilor pompe cu zgomot extrem de redus folosite pentru circulatia
lichidelor de racire a reactorului si a sistemelor
si echipamentelor submarinului, precum si pentru umplerea cu apa a tuburilor de lansare a rachetelor înainte de tragere.
Noile tehnologii care se pare ca sunt la dispozitia specialistilor militari rusi fac parte, probabil,
din programe de dezvoltare mai putin publice si,
ca urmare, au luat prin surprindere anumite cercuri interesate de evolutiile din Federatia Rusa
ori din spatiul ex-sovietic. In acelasi timp, trebuie sa spunem ca Fortele Armate ale Federatiei
Ruse au suportat mai multe reforme, în privinta
doctrinelor, tacticilor, procedurilor si conceptelor folosite în actiunile militare, a organizarii si
structurii interne, a dotarii si echiparii, ori a învatamantului, instruirii si educatiei personalului,
în scopul modernizarii organismului militar rus.
Una din cele mai radicale si cuprinzatoare reforme din cadrul armatei ruse a fost cea proiectata
de fostul ministru rus al apararii Anatoly Şerdyukov, în perioada mandatului sau 2008-2012,
prin care, în principal, se urmarea reducerea
efectivelor militare ale Rusiei de la 1,3 milioane
la 1 milion de oameni, cu prioritate a numarului
de ofiteri, în special pentru reducerea cheltuielilor si concentrarea fortelor sub comanda a patru
districte militare în locul celor sase districte anterioare, dar si pentru reducerea esaloanelor de
comanda prin renuntarea la esaloanele divizie si
corp de armata concomitent cu întarirea esalonului brigada care devenea astfel nivelul tactic
de baza în ierarhia combativa militara. Prioritara
devenise modernizarea brigazilor independente,
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suficient de bine asigurate cu elemente de sprijin DISTRICTUL
de lupta, astfel ca acestea sa corespunda rolului MILITAR VEST
nou în subordinea directa a armatelor ori a disArmata 6
trictelor militare si sa poata opera în lupta fara Arme Întrunite
sprijin din partea esaloanelor superioare ierarhic. La vremea respectiva, reforma initiata de
fostul ministru Şerdyukov a fost aspru criticata
si insuficient sustinuta financiar, ceea ce a dus
mai tarziu si la schimbarea acestuia din functie.
Evolutiile ulterioare legate de reforma armatei
ruse au fost conduse de actualul ministru rus al
apararii, Şergey Şhoigu, militar de cariera, împreuna cu seful Ştatului Major General, generalul
Gerasimov, care au reconsiderat mai multe parti
din reformele preconizate de ministrul anterior
al apararii. Principala „reforma” implementata
de actuala conducere a Fortelor Armate ale Federatiei Ruse consta în reintroducerea esalonului divizie în organizarea si conducerea fortelor
terestre ruse, asa ca, în prezent, aceasta armata
are atat divizii organizate pe regimente cat si
brigazi organizate pe batalioane, ambele esaloane fiind subordonate de regula esalonului armata, iar în anumite situatii speciale, corpului de
armata. Curiozitatea specialistilor este atrasa de
faptul ca unele dintre armatele de arme întrunite, specifice structurii fortelor terestre ruse, sunt
organizate exclusiv pe divizii, cu unele brigazi
independente, altele sunt organizate exclusiv pe
brigazi, asa cum se poate vedea în tabele alaturate. Acest aspect poate determina dificultati în
aprecierea corecta a capacitatii combative a armatei ruse, o mare complexitate a conducerii si a
activitatilor specifice de stat major, dar si greutati în sprijinul de lupta, aprovizionarea cu munitii, echipamente, piese schimb si materiale diferite. Dar putem considera ca responsabilii militari rusi au apreciat aceste riscuri si au stabilit
masuri de rezolvare.

STRUCTURI SUBORDONATE











Brigada 138 I. Mo. Ind.
Brigada 25 I. Mo. Ind.
Brigada 9 Art. Ind. Gd.
Brigada 5 Rachete A.A.
Brigada 26 Rachete
Brigada 95 Comandă
Brigada 132 Comunicații
Brigada 51 Logistică
Regimentul 30 Geniu
Regimentul 6 CBRN Ind.

Armata 20
Arme Întrunite
























Divizia 3 I. Mo., compusă din
Regimentul 752 I. Mo.
Regimentul 252 I. Mo.
Regimentul 237 Tc. Gd.
Regimentul 99 Art. Autopropulsată
Regimentul 1143 Rachete A.A.
Batalionul 84 Cc. Ind.
Batalionul 337 Geniu Ind.
Batalionul 692 Comunicații Ind.
Batalionul 911 Logistică Ind.
Divizia 144 I. Mo., compusă din
Regimentul 488 I. Mo.
Regimentul 182 I. Mo.
Regimentul 228 Tc.
Regimentul 856 Art. Autopropulsată
Regimentul 1259 Rachete A.A.
Batalionul 1281 Antitanc Ind.
Batalionul 148 Cc. Ind.
Batalionul 686 Comunicații Ind.
Batalionul 295 Logistică Ind.
Brigada 448 Rachete
Brigada 9 Comandă

Armata 1 Tc.
de Gardă

































Divizia 2 I. Mo. Gd., compusă din
Regimentul 1 I. Mo. Gd.
Regimentul 15 I. Mo. Gd.
Regimentul 1 Tc.
Regimentul 147 Art. Autopropulsată Gd.
Regimentul 1117 Rachete A.A.
Batalionul 1174 Antitanc Ind.
Batalionul 136 Cc. Ind.
Batalionul 211 Geniu Ind.
Batalionul 47 Comunicații Ind.
Batalionul 1063 Logistică Ind.
Divizia 4 Tancuri Gd., compusă din
Regimentul 12 Tc. Gd.
Regimentul 13 Tc. Gd.
Regimentul 423 I. Mo.
Regimentul 275 Art. Autopropulsată
Brigada 49 Rachete A.A.
Regimentul 538 Rach. A.A. Gd.
Batalionul 137 Cc. Ind.
Batalionul 413 Comunicații Ind.
Batalionul 330 Geniu Ind.
Batalionul 1088 Logistică Ind.
Batalionul 165 Medical Ind.
Brigada 27 I. Mo. Ind.
Brigada 6 Tc. Ind.
Brigada 112 Rachete
Brigada 288 Art.
Brigada 53 Rachete A.A.
Brigada 96 Cc. Ind.
Brigada 60 Comandă Informații
Brigada 69 Logistică Ind.

În planul securității regionale, situația a devenit mult mai complexă, atât la Marea Neagră cât și la Marea Baltică, complexitate determinata de pozitionarea fortelor combatante,
în special a celor apartinand Fortelor Terestre
ale Federatiei Ruse. Constatam ca este tot mai
vizibila concentrarea unor forte considerabile în
Districtele Militare Vest și Sud ale Federației
Ruse. Un studiu recent al Institutului pentru
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politico - militare a Federatiei Ruse, avand în vedere situatia instabila strategic din regiunile în
care sunt dislocate fortele acestui district. Potri Corpul 11 Armată, compus
vit afirmatiilor autorilor studiului IŞW amintit
 Flota din Marea Baltidin
că
mai sus, acest „district este responsabil pentru
 Regimentul 7 I. Mo. Ind. Gd.
sprijinul actualului razboi. Din tabelul alaturat
 Brigada 79 I.Mo.Ind.Gd.
 Brigada 244 Art. Gd.
rezulta compunerea de lupta a acestor forte te Brigada 152 Rachete Gd.
restre si pericolul creat de prezenta lor în regiu Regimentul 22 Rach. A.A.
nile Marii Negre si Marii Baltice. Dislocarea aces Brigada 336 I. Navală
tor forte devoaleaza strategia si intentiile responsabililor de la Moscova: mentinerea conflic Brigada 202 Rachete
tului din estul Ucrainei sub tensiune si, prin
A. A. Ind
aceasta, întretinerea ori chiar amplificarea tensiunilor sociale si economice din Ucraina, precum
 Brigada 79 Art. Reactisi continuarea posibilelor amenintari strategice
vă Gd.
asupra tarilor baltice. Rezulta ca, indirect, Fede Brigada 45 Art.
ratia Rusa este pregatita sa influenteze situatia
din regiunile de est ale Ucrainei, sa contracareze
 Batalionul 82 I. Mo.
 Grupul Operativ al

Batalionul
113
I.
Mo.
orice eventuala actiune de extindere a NATO ori
Forțelor Armate Ruse
 Batalionul 540 Comandă
din Transnistria
UE spre est si, la nevoie, sa poata pune în pericol
independenta si suveranitatea Tarilor Baltice, în
Studii de Război (Institute for the Ştudy of War - prezent membre ale mai multor organisme euroIŞW) intitulat Postura Militara a Rusiei: Ordinea pene politice, economice si de securitate.
de bătaie a Forţelor Terestre (Russia’s Military O succinta analiza a fortei combative a districPosture: Ground Forces Order of Battle) anali- telor militare ale Federatiei Ruse arata ca regiuzeaza situatia dislocarii unitatilor din toate For- nile vestice ale teritoriului Rusiei, respectiv cele
tele Terestre ale Rusiei, pe districte militare. Ştu- acoperite de districtele militare Vest si Şud sunt
diul constata concentrarea unor forte importan- cel mai bine asigurate cu forte si echipamente
te ale Districtului Militar Vest al Federatiei Ruse militare, chiar daca aparent numarul de armate,
în apropierea frontierei cu Ucraina, care mentin divizii ori brigazi este comparabil, cel putin în
sub presiune starea de conflict în aceasta regiu- privinta fortelor terestre. De asemenea, trebuie
ne si asigura din proximitate contracararea unei sa avem în vedere si diferentele privind capaciposibile implicari a fortelor occidentale (NATO, tatile combative ale entitatilor structurale - diviUE). De asemenea, forte ale aceluiasi district zii, brigazi, regimente sau batalioane - din comsunt responsabile pentru protejarea enclavei Ka- punerea armatelor, respectiv, aspectele de înzesliningrad, dispusa între Polonia si Lituania. Şub- trare, echipare, instruire si completare cu efectiliniem ca Districtul Militar Vest are în compune- ve, armamente si echipamente specifice fiecarui
re cele mai puternice unitati fata de toate celelal- district militar.
te districte: Armata 1 Tancuri de Garda, Armatele 6 si 20 de Arme Intrunite, ale caror forte sunt Un alt aspect semnificativ pentru analiza noasconcentrate în apropierea Moscovei, Şankt Pe- tra consta în suprafata teritoriului pe care sunt
tersburg si frontierelor Rusiei cu Ucraina si Bela- dislocate fortele districtelor, distantele mari sperus, precum si în Transnistria. Dar, în functie de cifice teritoriului Federatiei Ruse ce trebuie parsituatia concreta, pot rezolva deficitul de forte curse în situatii de manevre între districte, lungicombative dintr-un eventual conflict armat în mea regiunilor de frontiera din responsabilitatea
acestora, precum si starea infrastructurii din fieaceasta regiune.
care district militar. In acest sens, este clar ca
Apreciem ca Districtul Militar Sud este al doilea districtele Centru, Vest si Şud sunt avantajate,
ca importanta strategica în atentia conducerii densitatea localitatilor importante fiind mare,
DISTRICTUL
MILITAR VEST
(continuare)

STRUCTURI
SUBORDONATE

22

Pulsul Geostrategic, Nr.265, Luni 20 August 2018
DISTRICTUL MILITAR SUD
Armata 58
Arme Întrunite

STRUCTURI SUBORDONATE













Divizia 42 I. Mo., compusă din
Regimentul 70 I. Mo. Gd.
Regimentul 71 I. Mo. Gd..
Regimentul 291 I. Mo. Gd.
Regimentul 50 Art. Autopropulsată Gd.
Regimentul 1203 Rachete A.A.
Brigada 19 I. Mo. Ind. (Ossetia de
Nord)
Brigada 136 I. Mo. Gd. (Dagestan)
Baza 4 de Gardă (Ossetia de Sud, Georgia), compusă din
Brigada 100 Cc. Ind. (Ossetia de Nord)
Brigada 12 Rachete (Ossetia de Nord)
Brigada 291 Art. (Ingushetia)
Brigada 67 Rach. A.A. (Ossetia Nord)










Brigada 205 I. Mo.
Brigada 34 I. Mo. Ind.
Regimentul 25 Ind. SPETSNAZ
Brigada 227 Art.
Brigada 1 Rachete Gd.
Brigada 90 Rachete A.A.
Brigada 66 Comandă
Baza 7 Militară (Georgia)

Armata 8
Arme Întrunite
















Divizia 150 I. Mo., compusă din
Regimentul 102 I. Mo.
Regimentul 103 I. Mo.
Regimentul 68 Tc.
Regimentul 163 Tc.
Regimentul 933 Rachete A.A.
Regimentul 381 Art. Autopropulsată
Brigada 20 I. Mo. Gd. Ind.
Baza 102 Militară (Armenia), cu
Regimentul 933 Rachete A.A.
Brigada 439 Art. Reactivă Gd.
Brigada 77 Rachete A.A.
Brigada 28 RBCN Ind.
Brigada 11 Geniu Ind. Gd.

Flota din Marea
Negră

 Corpul 22 Armată (Simferopol, Crimeea), compus din
 Brigada 127 Cc. Ind. (Sevastopol)
 Brigada 15 Art. Rach, Ind. de Coastă
(Sevastopol)
 Brigada 126 Apărare de Coastă Ind.
(Perevalne)
 Regimentul 8 Art. (Perevalne)
 Brigada 810 I. Marină (Sevastopol)




Armata 49
Arme Întrunite

Flotila din Marea  Batalionul 414 I. Marină
 Batalionul 727 I. Marină
Caspică

iar infrastructura net superioara celei din Şiberia ori Orientul Indepartat, ca sa dam doar doua
exemple. Cu certitudine, Districtele Militare Vest
si Şud ale Federatiei Ruse au rolul esential în
confruntarea - deocamdata în limite relativ pasnice - dintre Federatia Rusa si Occidentul European si Transatlantic.

www.ingepo.ro

Districtul Militar Vest pare să fie cel mai important în atentia responsabililor politico - militari rusi, avand în compunere cele mai importante forte militare ruse. Armatele 6 si 20 Arme Intrunite si Armata 1 Tancuri au împreuna 3 divizii de infanterie motorizata, 1 divizie de tancuri
si 30 brigazi combative independente de diferite
arme (infanterie, tancuri, rachete, rachete antiaeriene s.a.), precum mai multe batalioane independente, de diferite arme. In plus, în sprijinul
fortelor terestre pot interveni de regula celelalte
categorii de forte - aeriene, de rachete strategice,
spatiale, fortele speciale si cele cu destinatie speciala (ŞPETŞNAZ), suficient de eficiente pentru a
amplifica considerabil capacitatile combative ale
fortelor terestre, asa cum sunt prezentate în tabelele incluse în prezentul material.
Revenind la ideea reformei armatei ruse, semnificativ este si faptul ca actuala conducere a
Fortelor Armate a combinat structurile moderne
cum sunt brigazile cu structuri mai putin moderne, mai greoaie cum sunt diviziile, atat în privinta trupelor de infanterie motorizata cat si a celor de tancuri. O semnificatie aparte, foarte importanta, este legata de mentinerea structurii si
capacitatilor combative ale Diviziei 76 Asalt Aerian, din subordinea Comandamentului Fortelor
de Asalt Aerian, dislocata la Pskov (la aproximativ 35 km, respectiv 20 mile de Estonia), formatiune ce poate actiona rapid în cooperare cu fortele Armatei 6 Arme Intrunite, din a carei compunere a facut parte anterior, într-o eventuala operatie în aceasta regiune.
Concomitent cu reformarea unor mari unitati,
în Fortele Armate ale Federatiei Ruse a avut loc
si o ampla redislocare de forte pentru a le apropia de regiunile mai fierbinti din vestul si nordvestul teritoriului Federatiei Ruse. Este vizibila
intentia conducerii strategice a Rusiei de a continua, eventual de a amplifica presiunea asupra
Ucrainei si Tarilor Baltice. In acest sens, reorganizarile si reformele au fost însotite de dislocari
spre regiunile de vest ale teritoriului Rusiei, iar
Armatelor 6 si 20 Arme Intrunite le revine rolul
cel mai important pentru o eventuala escaladare
a conflictului ucrainean si posibila declansare a
unor actiuni specifice razboiului hibrid în Tarile
Baltice, precum si pentru eventuala protectie a
23
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DISTRICTUL
MILITAR CENTRU
Armata 2 Arme
Întrunite de Gardă

Georgia. Mentionam ca în primavara anului
2017, în compunerea acestui district militar a
fost constituita suplimentar Armata 8 Arme Intrunite, avand comandamentul dislocat în regiunea Rostov, la mai putin de 120 km (70 mile)
distanta de frontiera Ucrainei.

STRUCTURI
SUBORDONATE












Brigada 30 I. Mo. Ind.
Brigada 15 I. Mo. Ind.
Brigada 21 I. Mo. Ind. Gd.
Brigada 92 Rachete
Brigada 385 Art. Gd.
Regimentul 950 Art. Reactivă
Brigada 297 Rachete A.A.
Brigada 2 CBRN
Brigada 91 Comandă
Brigada 71 Comunicații
Brigada 105 Logistică Ind.

Şe remarca vizibil soliditatea fortelor combative ale districtului, dar si scopurile strategice ale
Moscovei de a avea suficiente forte în proximitatea regiunilor de conflict ori instabile. Dislocarea
fortelor din subordinea districtului arata clar
 Divizia 90 Tc. Gd., compusă din
Armata 41
destinatia acestora. Prezenta semnificativa în
 Regimentul 239 Tc..
Arme Întrunite
Caucazul de Nord - o regiune traditional instabi Regimentul 6 Tc.
 Regimentul 80 Tc.
la - a fortelor principale ale Armatelor 49 si 58
 Regimentul 228 I. Mo..
Arme Intrunite, sustine afirmatia de mai sus: ce Regimentul 400 Art. Autopropulsată
 Brigada 33 Comunicații.
le 2 brigazi independente de infanterie motori Brigada 35 I. Mo. Ind. Gd.
zata si regimentul ŞPETŞNAZ din compunerea A.
 Brigada 55 I. Mo. (Munte) Ind.
49 A.I. asigura atat stabilitatea (a se citi inter Brigada 74 I. Mo. Ind. Gd.
 Baza Militară 201 (Dushambe, Taji- ventia, la nevoie) în regiune, cat si posibile makistan), compusă din
nevre spre vest si nord, respectiv spre Ucraina si
 Regimentul 149 I. Mo. Gd.
 Regimentul 92 I. Mo.
Crimeea; fortele din compunerea A. 58 A.I. - D.42
 Regimentul 19 I. Mo. Ind.
I. Mo. este dislocata în Chechenia, brigazile de
 Brigada 119 Rachete
 Brigada 120 Art. Gd.
infanterie motorizata în Vladikavcaz si Dagestan,
 Brigada 61 Rachete A.A.
baza militara în Ossetia de Şud avand unele bri Regimentul 10 CBRN
 Brigada 35 Comandă
gazi în Ossetia de Nord. Prezenta acestor nume Brigada 106 Logistică Ind.
roase forte militare într-o regiune plina de fra Brigada 28 Rachete A.A.
mantari si conflicte mai mult sau mai putin la Brigada 29 CBRN Ind.
 Brigada 232 Art. Reactivă
tente radiaza presiune si asupra Georgiei, pentru
 Brigada 179 Comandă
a nu o lasa sa intre sub influenta occidentului,
precum si posibile manevre spre zonele mai fierenclavei ruse Kaliningrad. Armata 1 Tancuri de binti din regiunile de vest ale teritoriului Rusiei.
Garda din compunerea Districtului Militar Vest
este dislocata în apropierea Moscovei, dar la ne- Districtul Militar Centru compus din 2 armavoie
componente mai mobile ale acesteia te de arme întrunite este destinat mentinerii
(regimente, brigazi independente) se pot depla- controlului asupra frontierelor cu Kazahstan,
sa spre vest, apropiindu-se de zona de conflict. China si Mongolia, precum si pentru întarirea
Desigur ca asemenea manevre necesita timp districtelor Vest, Şud ori Est în caz de necesitate.
apreciabil din Ucraina, pentru intimidarea Geor- Compunerea districtului include 1 divizie de tangiei si posibil a Turciei, precum si combaterea curi, cu 3 regimente de tancuri si 1 regiment de
instabilitatii din Caucaz”. Din tabelul alaturat re- infanterie motorizata, peste 20 brigazi de infanzulta fortele terestre din compunerea de lupta a terie motorizata, de tancuri, rachete, artilerie,
districtului: 3 armate de arme întrunite (A.A.I.), rachete antiaeriene s.a., precum si baza militara
fortele terestre din Flota din Marea Neagra si din din Tajikistan, cu 3 regimente de infanterie moFlotila din Marea Caspica, în total 1 corp de ar- torizata. Desi nu are o forta combativa comparamata (în Crimeea), 2 divizii infanterie motoriza- bila cu Districtele Vest si Şud, Districtul Militar
ta, 21 brigazi independente de lupta (infanterie Centru are importanta sa data de supravegherea
motorizata, cercetare, rachete si rachete antiae- a aproximativ 2000 km (1200 mile) de frontiera
riene, artilerie s.a.), 1 regiment ŞPETŞNAZ, pre- cu China, de mentinerea unei forte reduse în
cum si bazele militare din Armenia, Ossetia si apropierea frontierei dintre Afganistan si Taji24
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DISTRICTUL
MILITAR EST
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Brigada 70 I. Mo. Ind. Gd.
Brigada 59 I. Mo. Ind.
Brigada 57 I. Mo. Ind. Gd.
Brigada 60 I. Mo. Ind.
Brigada 20 Rachete Gd.
Brigada 305 Art.
Brigada 8 Rachete A.A.
Regimentul 25 CBRN
Brigada 80 Comandă
Brigada 101 Logistică Ind.











Brigada 64 I. Mo. Ind.
Brigada 38 I. Mo. Ind. Gd.
Brigada 69 Ind, Acoperire
Brigada 71 Rachete A.A.
Brigada 107 Rachete
Brigada 165 Art.
Regimentul 35 CBRN
Brigada 54 Comandă
Brigada 103 Logistică Ind.

Armata 36
Arme Întrunite










Brigada 5 Tc. Ind. Gd.
Brigada 37 I. Mo. Ind. Gd.
Brigada 30 Art.
Brigada 35 Rachete A.A.
Brigada 103 Rachete
Regimentul 26 CBRN
Brigada 75 Comandă
Brigada 102 Logistică Ind.

Armata 29
Arme Întrunite








Brigada 36 I. Mo. Ind. Gd.
Brigada 200 Art.
Brigada 3 Rachete
Brigada 140 Rachete A.A.
Regimentul 19 CBRN
Brigada 104 Logistică Ind.

Corpul 68
Armată

 Divizia 18 Art. Mitraliere (Ins. Kurile),
compusă din
 Regimentul 46 Art. Mitraliere
 Regimentul 49 Art. Mitraliere
 Brigada 39 I. Mo. Ind. (Sakhalin)

Flota din
Oceanul Pacific






Armata 5 Arme
Întrunite

Armata 35
Arme Întrunite

Brigada 155 I. Marină Ind.
Brigada 40 I. Marină Ind.
Brigada 520 Rachete Coastă Ind.
Regimentul 72 Rachete Coastă Ind.

www.ingepo.ro
COMANDAMENTUL
STRATEGIC
COMBINAT ARCTIC
FLOTA DE NORD
(Severomorsk, reg.
Murmansk)
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Brigada 61 I. Marină Ind.
Brigada 53 Rachete Coastă Ind.
Corpul 14 Armată, compus din
Brigada 200 I. Mo. Ind.
Brigada 80 I. Mo. Ind. Arctică

kistan, dar mai ales de asigurarea protectiei facilitatilor nucleare subterane aflate probabil în
Muntii Ural, potrivit studiului IŞW. Districtul
beneficiaza de o infrastructura si de o retea de
transport deficitara pe care Kremlinul intentioneaza sa o îmbunatateasca în viitor.
Districtul Militar Est are în compunere Armatele 5, 29, 35 si 36 Arme Intrunite, Corpul 68
Armata si Flota din Oceanul Pacific, care au în
total în subordine 36 brigazi combative (de infanterie motorizata, infanterie marina, tancuri,
rachete, artilerie, de rachete antiaeriene, rachete
de coasta s.a.). Responsabilitatea acestui district
militar consta în asigurarea frontierelor cu Coreea de Nord si partial cu China si protejarea regiunii din proximitatea Vladivostok. Distantele
foarte mari si infrastructura precara din regiunile districtului fac aproape inutila o intentie de a
întari forta combativa a zonei prin manevre clasice. Pentru a compensa aceasta deficienta, conducerea politico - militara a Federatiei Ruse a
dislocat în aceasta regiune brigazi de rachete
echipate cu rachete balistice pentru distante medii, capabile sa foloseasca componente de lupta
nucleare. De asemenea, pentru a contracara orice dispute teritoriale cu Japonia, conducerea de
la Kremlin a dislocat Corpul 68 Armata în Insulele Şakhalin, compus din 1 divizie de artilerie si
mitraliere, cu 2 regimente, precum si o brigada de infanterie motorizata. De asemenea, în
compunerea districtului intra si fortele terestre din Flota rusa din Oceanul Pacific care
are 2 brigazi de infanterie marina, 1 brigada
si 1 regiment de rachete de coasta.
Pentru asigurarea strategica a regiunii Arctice, Ministerul Apararii al Federatiei Ruse, a
creat, în anul 2014, Comandamentul Strategic Întrunit Arctic care în realitate este
Flota de Nord a Federatiei Ruse. Dezvoltarea
unor noi capacitati militare în regiunea arcti25
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ca pare sa aiba scopul de securizare a facilitatilor
ruse din regiune dar acest lucru denota si interesele de militarizare si ambitiile Rusiei în regiunea respectiva. Compunerea fortelor terestre a
acestui asa zis District Arctic consta în 1 brigada
de infanterie marina, 1 brigada de rachete de
coasta si 1 corp de armata cu 2 brigazi de infanterie motorizata.
Prezentarea de mai sus a evolutiilor din Fortele
Terestre ale Rusiei, desi succinta, devoaleaza interesul Federatiei Ruse de a crea o forta armata
suficient de puternica, capabila sa faca fata concomitent unui razboi conventional în Ucraina si
unui conflict hibrid în Tarile Baltice, contracarand astfel tendintele de crestere a influentei
occidentale, respectiv extinderea spre est a NATO si UE. Desigur ca aceste interese includ si satisfacerea, cel putin partiala, a dorintei Moscovei
de a reface sfera de influenta avuta pana în urma
cu cateva decenii. Dimensiunea pe care au dobandit-o în ultimii ani Fortele Armate ale Federatiei Ruse în mai toate domeniile de confruntare armata a atras atentia responsabililor politici
si militari din mai toate capitalele tarilor din regiune si din Europa, dar si peste ocean, la Washington. Mai ales dupa operatia aeriana rusa din
Şiria ori construirea unor submarine performante de catre Federatia Rusa. Cheltuielile tot mai
importante pe care Rusia le face pentru dezvoltarea capacitatilor sale militare nu tin cont de
eventuale riscuri de a afecta evolutiile economice si sociale din federatie. Afirmatia apartine chiar presedintelui Vladimir Putin care, la sfarsitul
anului trecut, la conferinta anuala de presa arata
ca, din contra, Rusia a redus cheltuielile militare
cu 2 miliarde dolari ŞUA si nici nu cheltuie mai
mult ca alte tari. In schimb, trebuie sa precizam
ca Federatia Rusa are si alte parghii de suplimentare a bugetelor militare, în special prin intermediul asa numitului complex industrial militar al tarii.
Reactia fata de aceste evolutii a institutiilor internationale si a actorilor internationali de securitate este înca timida, la fel cum a fost la anexarea Crimeei, oricum fara efecte concrete, iar întarirea fortelor armate ale NATO din aceasta regiune, necesare pentru o eventuala contracarare a
unei actiuni în forta, se desfasoara într-un ritm
26

lent. Orice manevra de forte posibila din partea
NATO ori ŞUA dupa declansarea unei operatii a
Rusiei în aceasta regiune ar fi sortita esecului,
dat fiind ritmul rapid al unei eventuale operatii a
fortelor ruse. Acumularea de forte armate din
regiunile Mării Negre și Mării Baltice nu poate să nu îngrijoreze comunitatea internațională și instituțiile internaționale de securitate, devenind periculoasă pentru stabilitatea
încă precară a acestei părți a lumii. Mai ales
dacă luăm în calcul că în proximitatea regiunii are loc un important conflict, cel din Siria,
în care sunt implicate multe țări din zonă,
dar și marii actori internaționali de securitate, iar Turcia a luat unele opțiuni strategice
după evenimentele din anul anterior și dobândirea recentă de către președintele turc a
unui nou mandat prezidențial și a unor responsabilități extinse, ale căror efecte sunt
greu de cuantificat.
Situația geopolitică și geostrategică din regiunile Mării Negre și Mării Baltice rămâne în
continuare complexă, cu suficiente riscuri și
amenințări la adresa securității și stabilității
regionale și internaționale, dar se pare că încă nu a devenit ireversibilă. Ca atare, sunt necesare noi eforturi concrete din partea comunității internaționale, a instituțiilor de securitate și a tuturor actorilor de securitate din
regiune și din lume pentru oprirea cursei
înarmărilor și acumulării de noi armamente
și echipamente militare, pentru crearea condițiilor de pace și stabilitate. Optimismul nu
pare exagerat în condițiile actuale de pericol
și amenințări.
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Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
Ş-a afirmat, pe buna dreptate,
ca diplomatia a aparut si a
evoluat într-o relatie organica
cu ideea de stat si cu functionarea acestuia. Dincolo de aceasta realitate care îsi pastreaza actualitatea, putem constata, astazi, o alta realitate
paralela si la fel de functionala si anume aceea
ca, în contemporaneitatea noastra, aparitia si
expansiunea ofensiva a întreprinderilor transfrontaliere, a organizatiilor multinationale, alaturi de numeroasele provocari si amenintari globale precum fenomenul jihadist-extremist, dereglarile climaterice, sau amenintarile cibernetice
si informatice dispun de un urias potential de a
pune sub semnul întrebarii însasi precedenta
statului în derularea relatiilor internationale si,
pe cale de consecinta, însasi ideea de politica externa. La nivelul statal institutional, centralizarea puterii în mainile unui Executiv si, ipso facto,
ale unui partid politic, deschiderea si implicarea
tot mai activa a unor ministere, institutii cu vocatie profesionala interna catre spatiul relationarii internationale si, nu în ultimul rand, amploarea tot mai vizibila a ceea ce se numeste
„diplomatia la varf”, adica la nivelul direct al sefilor de state par sa erodeze, daca nu chiar sa submineze autoritatea traditionala a Ministerelor de
Externe si a retelelor sale de misiuni diplomatice
Ceea ce, însa, putem afirma, privind si prin ocularul propriei noastre experiente de viata, este
este faptul ca dupa încheierea Razboiului Rece si
trecerea la un alt polarism al lumii globale si împotriva asertiunilor propagandistice, diplomatia
s-a dovedit a fi ceea ce a fost dintotdeauna - o
comunicare, poate cea mai adaptabila la vicisitudinile istorice si cea mai versatila si rezilienta
forma de mentinere daca nu a unui un statuquo neinvaziv, atunci, cel putin, singurul si cel
mai direct discurs al convietuirii posibile
„Peste un sfert de secol a trecut de la prabusirea Zidului din Berlin, dar noi continuam a ne
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identifica cu o ordine perimata” spunea proeminentul politolog francez Bernard Badie (în lucrarea „Seuls au monde” – Şinguri pe lume -, La
Decouverte, Paris, 2016), subliniindu-si sentimentul dezamagirii fata de ceea ce el numea
„cecitatea si incapacitatea noastra de lectura,
analiza si întelegere a mizelor lumii contemporane” si avansand ideea nevoii de înnoire substantiala a manierei de judecare a noii ordini globale a lumii contemporane, a unei reproblematizari care sa îmbine analiza preponderent pragmatica a realitatii existente cu efortul deschiderii
neconventionale catre întelegerea „celuilalt” si
catre eliberarea de propriile noastre paradigme
fetisizate. „A evada din sine” pentru a „construi
alteritatea”este, din acest punct de vedere, un
imperativ fundamental al procesului de adaptare
si dinamizare a modului de a gandi diplomatia si
noile sale virtuti functionale si ale demersului
continuu pentru a întinde punti trainice între
propriile noastre conceptii si necesitatea de a
întelege nevoile si aspiratiile pe care doar acceptarea alteritatii ne permite sa le descoperim si sa
le acceptam ca realati de necontestat.
Poate mai mult ca oricand, astazi, dupa cel de-al
doilea Razboi Mondial si dupa încheierea Razboiului Rece care i-a urmat vreme de aproape o jumatate de secol, politologia si opera diplomatica
sunt în situatia de a întelege ca esichierul unei
lumi a globalizarii care nu si-a gasit nici concilierea cu sine, nici codificarea prin rezultatele
asteptate, esichierul relatiilor internationale este afectat de noi categorii ale dezordinii si de noi
forme de manifestare a acesteia. Iar asemenea
stare de lucruri nu mai este compatibila cu acel
orgoliu caduc care face ca fiecare actor statal pe
scena diplomatiei sa cada prada tentatiei de a se
crede un unicat si un soi de Robinson Crusoe al
gandirii si actiunii diplomatice ideale. In conditiile în care evolutia lumii moderne se desfasoara în ritmuri mult mai accelerate si tot mai
putin predictibile, diplomatia are nevoie de o
noua maniera de receptare, de cuprindere si de
evaluare a ordinii internationale si a factorilor
cauzali care îi determina configuratia si relatio27
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menirea si misiunile nobile, iar atunci vom vorbi
de o falsa diplomatie vazuta fie ca modalitate de
ducere a razboiului prin alte mijloace, sau de o
diplomatie a persuasiunii prin presiune . Ceea ce
vrem a spune aici se refera la efortul global de a
repune diplomatia pe fagasul firesc al temeiurilor si rosturilor sale si de a întelege ca aceasta
arta nu mai trebuie exploatata ca instrument punitiv, sau ca mijloc de auto-promovare exclusivista si mercantila a intereselor proprii, ci de a o
transforma, prin efort conjugat, într-o parghie
fundamentala de prevenire sau, in extremis, de
gestionare a crizelor.
narile. Altfel spus, gandirea si actiunea diplomatica sunt confruntate cu nevoia de a face o permanenta asociere armoniosa si functionala între
analiza pragmatica si debarasata de prejudecati
mostenite, conservatoare si refractare la adaptare si inovatie, pe de o parte, si deschiderea catre
valorile si virtutile alteritatii prin mijlocirea careia devine mai sustenabila convietuirea cu marele flux de idei, interese, credinte care, fara sa
ne fie întrutotul familiare, ne asalteaza si ne ofera optiuni de comportament si de flexibilitate
obiectiva în elaborarea si adoptarea deciziilor.
A face efortul de a nu ramane închisi în granitele unor cutume fetisizate si de a accepta ca
exista si alte maniere de „a face diplomatie” nu
este o atitudine care tine de moda sau de ontologia predominanta în anumite contexte istorice, ci
o necesitate pe care o genereaza însasi nevoia de
conectare la contemporaneitate, de receptare si
acceptare judicioasa a însasi normelor care slefuiesc aceasta contemporaneitate si de a selecta,
dintre acestea, acele alternative care se îmbina
în modul cel mai armonios cu apararea si promovarea intereselor nationale sau comunitare,
ca ratiuni care justifica rostul însusi si menirea
diplomatiei.
Diplomatia face parte inseparabila din procesul
de devenire identitara a natiunii si statului, ceea
ce anuleaza, din capul locului, ideea absurda si
paguboasa a egalitarismului între potentialele,
interesele si idealurile statelor. In atari conjuncturi va aparea - si istoria nu duce lipsa de precedente în acest sens - segregatia, cultul precedentei celor puternici în defavoarea celor mai
slabi, iar diplomatia îsi va vedea distorsionate
28

Lumea de la aceasta rascruce între doua milenii
a cunoscut o serie de prefaceri - atat pasnice, cat
si violente - dar, cu toate acestea, ea este, atunci
cand vorbim de noua ordine globala – dominata,
înca, de un sentiment, mai difuz sau mai evident,
al negarii, negativismului si împotrivirii. Şe
mentin, astfel, nostalgii si reflexe mostenite din
perioada razboiului rece, sunt, înca, sustinute
inertiile unui leadership al Americii si, în general, al superputerii, sau, în cadrul multistatal, daunatoarea paradigma a centrului în opozitie cu
„periferia” sau tabuul aproape sacralizat al imaginii unui Occident predestinat sa încarneze întreaga noblete a umanitatii. Or aceasta ocultare a
realitatilor în schimbare, întoarcerea cu spatele
catre global, concentrarea mercantila într-un
nationalism sever, sau cramponarea rigida în
repetarea inertiala a unui trecut pe care timpul l
-a depasit de mult nu vor face decît sa adanceasca faliile si sa acutizeze divergentele existente
sau emergente. Iar lista neagra a transeelor care
înca mai segmenteaza comunitatea globala este
îngrijorator de încarcata - de la ascensiunea fenomenului terorist, la colosalele sfidari sociale,
ecologice, climaterice, energetice, pana la multiplicarea statelor falimentare si la camuflarea
prin interpusi a razboaielor – sunt tot atatea
amenintari existentiale la adresa comunitatii
umane contemporane.
Cercetatorul nu poate obnubila realitati a caror
recunoastere deschisa se loveste, înca, de stavile
adanc înradacinate în traditia constiintei. Concepte precum cel de „frontiera”, „suveranitate”
sau „securitate nationala” au aparut în urma cu
mai multe secole si si-au modificat sau nuantat
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semnificatia initiala. Avantul pe care l-a cunoscut, în ultimele decenii, tehnologia comunicarii a
avut un rol substantial în aceasta reconfigurare a
spatiului mondial, facand ca esichierul global sa
fie
dominat
de
„socializare”,
de
„internationalizare” si „multilateralsim”, în vreme ce aparitia si ascensiunea actorilor non - statali pe arena comunicarii globale, are un impact
nu mai putin dinamic la nivelul întregii arene
mondiale a zilelor noastre si, inclusiv, asupra
abordarii relatiilor internationale. Or toate acestea, cumulate, fac ca sfera relationarii globale sa
fie animata mai degraba de sentimentele frustrarii, nemultumirilor si revendicarilor, decat de
sentintele elitiste ale diplomatiei reci, codificate
si situate, suveran, deasupra realitatilor aflate în
ebulitie. Tocmai de aceea, lumea de astazi si instrumentele sale diplomatice au nevoie imperioasa de cristalizarea si adoptarea unui model de
politica a alteritatii care sa reabiliteze notiunea
de „actor local” si sa se distanteze de interventionismul unilateral care înlocuieste actul reglementarii si solutionarii prin interventie, amenintare si presiune. Astazi, cand construirea zidurilor de separatie si a bastioanelor de aparare
a devenit o garantie iluzorie, securitatea fiecarui
membru al comunitatii globale depinde tot mai
mult de securitatea tuturor. Din acest punct de
vedere, pentru un actor statal sau comunitate
independenta, a fi furnizor de securitate înseamna tot mai evident, a-si asigura, în acelasi timp,
propriile interese securitare. In asemenea conditii, diplomatia viitorului trebuie sa se distanteze de caracterul competitiv-concurential, pentru
a se transforma într-o diplomatie a cooperarii si
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a multilateralismului pus în slijba
egale, a pacii si stabilitatii reale.

securitatii

Carlos López-Veraza Pérez
Procuror public, Huelva, Spania
Identificarea si anchetarea Traficului de Persoane (TP de aici înainte) este adesea un proces
foarte dificil datorita temerilor pe care le au victimele în a da declaratii în cadrul proceselor specifice anchetei. Prin urmare, este esential sa existe cooperare între state la toate nivelurile, precum si un plan holistic de actiune. Cu toate acestea, de cele mai multe ori uitam de rolul extrem
de important pe care îl pot avea cei care lucreaza
în sistemul legal în lupta împotriva TP, chiar si în
contextul studiilor care arata importanta companiilor în aceasta încalcare a legii la nivel global.
Conform unui raport întocmit de catre Centrul
Ashridge pentru Afaceri si Şustenabilitate din
cadrul Şcolii Internationale de Afaceri Hult si a
Initiativei de Comert Etic, 77% dintre companii
considera ca exista un motiv credibil pentru care
sclavia moderna exista în lantul lor de furnizori1.
Nu putem demonstra datele reale care privesc
utilizarea corporatiilor în TP, dar este evident ca
TP, prin însasi natura sa, exista la nivelul activitatilor companiilor si ca exista companii care
prezinta un risc sporit, cum sunt cele din industriile agricole, muncitorii migranti sau ciclurile
de produse sezoniere. Traficul este o responsabilitate a tuturor companiilor, iar aceasta responsabilitate ar trebui sa fie nu doar una morala,
ci si una civila, administrativa sau chiar penala.
Acesta este motivul pentru care companiile trebuie sa fie constiente atat de responsabilitatea
pe care o au în lupta împotriva TP, cat si de consecintele grave pe care le pot suferi în cazul în
care angajati sau manageri ai lor sunt implicati
în acest tip de ilegalitate. Dincolo de pedeapsa,
ar exista si o imensa pierdere non-materiala în
urma unui astfel de proces.
1. LAKE Quintin, MACALIŞTER Jamie, BERMAN Cindy, GITŞHAM
Matthew, PAGE Nadine, “Corporate Leadership on Modern Slav-
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I. CONTEXTUL RESPONSABILITAŢII PENALE A soanelor legale poate fi penala, civila sau admiCOMPANIILOR
nistrativa; ideea principala este sa fie eficienta,
Papa Inocentiu al IV-lea a stabilit principiul Şo- proportionala si descurajatoare.
cietas delinquere non-potest pentru a împiedica
excomunicarea papala a corporatiilor civile sau
de afaceri, a oraselor sau a entitatilor legale pentru încalcari ale legii produse de unul dintre
membri acestora2. Principiul a fost consacrat
apoi în sistemele legale din majoritatea statellor
europene. Notiunea de vina a fost considerata un
concept de natura personala, prin urmare o companie nu putea fi responsabila pentru un delict
pana în secolul al XIX-lea, atunci cand prin Legea
Comuna s-a stabilit si responsabilitatea penala a
unei corporatii. Olanda a fost primul stat care a
introdus Legea Civila în sistemul legal în 1950,
iar în prezent, majoritatea statelor europene au
acceptat aceasta stipulare. Exista o directie globala în ceea ce priveste responsabilitatea penala
a corporatiilor3.
Trebuie sa avem în vedere faptul ca traim într-o
lume globalizata, în care companiile activeaza la
nivel global, ceea ce înseamna un risc mai mare
de a fi implicate în cazuri moderne de sclavie sau
în TP.
II. INSTRUMENTE LEGALE CARE STABILESC
RESPONSABILITATEA COMPANIILOR ÎN RELAŢIE CU TP
Exista o oarecare retinere în a atribui responsabilitate companiilor pentru delicte comise de catre manageri sau chiar angajati. Cu toate acestea,
responsabilitatea corporatiilor este considerata
un instrument fundamental împotriva crimei
organizate, prevazut în Conventia Organizatiei
Natiunilor Unite Impotriva Crimei Organizate
Transntionale. Articolul 10 obliga fiecate stat
semnatar sa adopte si sa stabileasca responsabilitatea persoanelor legale care participa la delicte serioase implicand un grup criminal organizat, incluzand aici si TP. Responsabilitatea per-

De asemenea, atat Consiliul Conventiei Europene de Actiune Impotriva Traficului de Persoane
din data de 16.05.20054 si Directiva 2011/36 cu
privire la prevenirea si lupta împotriva traficului
de persoane solicita statelor membre sa stabileasca responsabilitatea corporatiilor. Mai exact,
conform Articolelor 5 si 6 ale Directivei susmentionate, toate statele membre vor lua masurile necesare pentru ca persoanele legale sa poata fi considerate responsabile de comiterea de
TP în beneficiu propriu sau pentru o alta persoana care detine o functie de conducere, pe baza
puterii de reprezentare a acestei persoane legale, autoritatea de a lua decizii în numele unei
persoane legale sau autoritatea de a exercita
control asupra acestei persoane legale. Aceste
masuri vor asigura sanctiuni eficiente, proportionale si descurajatoare, cu amenzi si penalizari penale sau nepenale. Mai mult, companiile
trebuie sa fie responsabile de lipsa de supraveghere sau control, si, ceea ce în opinia mea constituie o chestiune fundamentala, este utilizarea
companiilor ca si mecanisme de lupta împotriva
TP.
In ceea ce priveste legislatia nationala, doresc
sa ma refer la Actul privind Şclavia Moderna din
Marea Britanie din anul 2015 si la Actul de Transparenta a Lantului de Aprovizionare din California din anul 2010. Ambele documente impun
obligatii asupra marilor corporatii pentru evitarea TP în lantul lor de aprovizionare, ceea ce
constituie un progres imens cu privire la lupta
împotriva TP în scopul muncii. Astfel, este de dorit, în opinia mea, ca aceste reglementari sa fie
extinse si la alte state.
Conform Şectiunii 54 a Actului privind Şclavia
Moderna elaborat de catre Marea Britanie în
anul 2015, toate companiile cu o cifra de afaceri
anuala care depaseste 36 de milioane de lire

ery”, (Leadeship corporatist de sclavie modernă),Cercetare Hult în parteneriat cu iniţiativa de comerţ etic, noiembrie 6456 , p.9 .
2. BRODOWŞKI Dominik, DE LOŞ MONTEROŞ DE LA PARRA Manuel Espinoza, TIEDEMANN Klaus, “Regulating Corporate Criminal
Liability: An Introduction”, (Reglementarea responsabilităţii penale a corporaţiilor: Introducere), Editura Şpringer International,
Elveţia, 2014, p.1.
3. OECD, “Liability of legal Persons for Corruption in Eastern Europe and Central Asia” (Responsabilitatea persoanelor juridice în
corupţia din Europa de Est şi Asia Centrală), 6459, p.9
4. Articolul 20 al Consiliul Conventiei Europene de Actiune Impotriva Traficului de Persoane, Varşovia, 16.5.2005.
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sunt obligate sa întocmeasca o declaratie privind
sclavia si traficul de persoane pentru fiecare an
fiscal. Aceasta declaratie anuala trebuie sa includa o multime de detalii privind organizatia, spre
exemplu: structura organizationala, instructaj cu
privire la sclavie, politicile companiei cu privire
la sclavie si trafic de persoane, segmentele de
afacere si elemente ale lantului de aprovizionare
unde exista riscul traficului de persoane si procesele desfasurate în legatura cu aceste aspecte.
In ceea ce priveste Actul din California, acesta
presupune ca toti producatorii si vanzatorii din
California (care au pun venit global de peste 100
de milioane de dolari) sa publice pe website-ul
companiei masura în care, daca este cazul, compania s-a angajat în activitati specifice care sa
identifice si sa previna munca fortata si traficul
de persoane în lantul de aprovizionare al companiei – verificari, auditari, certificari, contabilitate
interna si instructaj. Prin urmare, companiile ar
trebui sa implementeze programe de control intern specific, sa identifice zonele de risc si sa implementeze politici specifice pentru a aborda
aceste riscuri5. In caz contrar, companiile pot fi –
în multe state – responsabile penal pentru scalvie moderna sau trafic de persoane si ne putem
imagina efectul devastator pe care l-ar putea
avea aceste acuzatii asupra lor.
In ciuda acestor reglementari, cazurile de TP
împotriva companiilor sunt foarte putine, Este o
problema relativ recenta, care prezinta cateva
obstacole precum aplicarea raspunderii penale a
corporatiilor si în afara, probleme legate de dovezi si altele legate se subcontractare în cazul
structurilor corporatiste complexe6.
III. PRINCIPALELE COMPANII CARE PREZINTĂ RISC
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Asa cum am mentionat deja, traficul de persoane este considerat a fi o forma de crima organizata transnationala, care include stramutarea
persoanelor din tarile sau regiunile lor. Traficul
de persoane este un delict comis de cele mai
multe ori în mai multe state de catre grupuri de
crima organizata7. Cu toate acestea, trebuie facuta diferenta între contrabanda si trafic. Conform
profesorului Anis Bajrektarevic, exista patru
elemente care fac aceasta diferenta: (i) exploatarea si utilizarea persoanei traficate pentru o perioada lunga de timp; (ii) interdependenta care
creeaza o legatura puternica (asemanatoare
fratilor de cruce) între persoana traficata si gruparile de crima organizata; (iii) eligibilitatea
pentru continuarea miscarii în aceste retele
(recrutarea în scopuri ilegale); (iv) adesea, traficul în sine nu este o actiune voluntara, dar în cazul persoanelor de contarbanda, el apare întotdeauna în mod voluntar8.
Prin urmare, se întampla adesea ca multe companii sa fie utilizate ca si mijloace pentru TP în
procesul de recrutare, transport sau exploatare.
In conformitate cu Protocolul de Prevenire, Şuprimare si Pedepsire a Traficului de Persoane,
Indeosebi Femei si Copii, care suplimenteaza
Conventiile ONU împotriva Crimei Organizate
Transnationale, traficul de persoane „înseamna
recrutarea, transportul, transferul, gazduirea sau
primirea persoanelor prin mijloace de amenintare sau utilizare a fortei sau a unei alte forme coercitive de rapire, frauda, înselaciune, abuz
de putere sau a pozitiei de vulnerabilitate, prin
primirea sau oferirea de plati sau beneficii pentru a obtine consimtamantul unei persoane care
detine controlul asupra unei alte persoane în
scopul exploatarii”. Exploatarea va include cel
putin exploatarea prostituarii altora sau alta forma de exploatare sexuala, munca sau servicii
fortate, sclavagism sau practici similare sclavagi-

5. D. Şherman Jeffrey, COMM B, BRAITHWAITE Colin, “Risk assesment tools for effective internal controls”, (Instrumente de evaluare a riscului în vederea controalelor interne eficiente), primul articol, septembrie 6448 ,p.6
6. RODRIGUEZ LOPEZ Şilvia, “Criminal liability of Legal Persons for Human Traffiking Offences in International and European Law”,
(Responsabilitatea penală a persoanelor juridice în delicte de trafic de persoane şi exploatare a omului) Journal of Traffikcing and Human Exploitation, Paris Legal Publishers, 2017, p.105-110
7. A.FORŞTER Bruce, “Human Trafficking:A Transnational Organized Crime Activity”, (Traficul de persoane: o activitate transnaţională de crimă organizată), American International Journal of Contemporary Research, Vol.7 No.5, ianuarie 6457, p.5
8. BAJREKTAREVIC Anis, “The Palermo Convention, Ten Years After – toward the Universal Criminal Justice”, (Convenţia de la Palermo: după zece ani – către justiţia penală universală), GHIR (Geopolitică, Istorie, Relații Internaționale) Addleton Academic Publishers
NY, Volume 3(1) 2011, p.44
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ei, servitute sau prelevarea de organe.
In consecinta, delictele TP pot fi comise prin
intermediul unor activitati diferite si fiecare dintre ele poate include un anumit tip de companie.
Şpre exemplu, în timp ce recrutarea este de obicei o activitate desfasurata prin intermediul internetului prin postari cu locuri de munca false,
gazduirea persoanelor se poate face în hoteluri.
Voi analiza în cele ce urmeaza care sunt companiile cu riscurile cele mai mari conform definitiei
ONU si diferentierii etapelor TP.
a) Prima etapă: Recrutarea
Etapa initiala a TP consta în recrutare. Aceasta
se poate realiza prin mai multe mijloace si depinde de scopul delictului. Cu toate acestea, exista forme comune de recrutare atat în domeniul
TP cu scopul exploatarii în munca, cat si al exploatarii sexuale.
Retelele sociale joaca un rol fundamental în etapa de recrutare si din acest motiv este extrem de
important sa implementam în aceste companii
sisteme eficiente de detectare a TP. Şe pare ca
89% dintre tinerii cu varste între cuprinse între
12-17 ani sunt pasionati de discutiile pe internet
cu colegii de clasa, grupuri de discutii sau retele
de internet. Acestea sunt puncte perfecte pentru
traficanti, care utilizeaza identitati false pentru a
atrage victimele la întalnire9.
Cu privire la internet, se întampla adesea sa
existe reclame false pentru locuri de munca. Şe
pare ca este dificil de identificat acest tip de locuri de munca false, dar se pot implementa diferite metode pentru identificarea posibililor traficanti. Contractele false si metodele de lucru sunt
întotdeauna aceleasi. Companiile care opereaza
pe internet ar trebui sa fie atente la semnele care
pot indica TP.
Cu toate acestea, nu putem sa omitem faptul ca
identificarea traficantilor pe internet este un
proces extrem de dificil. Anonimia si publicul în
masa care acceseaza servicii online sporesc dis-

cretia si profitabilitatea serviciilor, dar complica
si lupta împotriva recrutarii. Din aceasta cauza,
în opinia mea, companiile care actioneaza pe internet ar trebui sa sporeasca informatiile pe care
le trimit utilizatorilor în legatura cu TP. Companiile ar trebui sa expuna riscul de a deveni victime ale TP si ar trebui sa explice metodele traditionale utilizate de catre traficanti. In plus,
companiile ar trebui sa ofere utilizatorilor contacte directe cu companiile specializate în lupta
împotriva TP, care sunt intermediari între utilizatori si politie.
In plus, agentiile private de plasare în munca,
ca si agentii de recrutare, au un rol important în
aceasta prima etapa a TP. Prin urmare, problema
recrutarii pentru munca si responsabilitatile guvernelor si ale angajatorilor de a proteja muncitorii de exploatare s-au aflat în centrul celei de-a
103-a dezbatere a Conferintei Internationale a
Muncii, ceea ce a dus la adoptarea Protocolului
din 2014 cu privire la Conventia Muncii Fortate
1930 si la Recomandarea referitoare la Munca
Fortata din 2013 (Nr. 203). Ca si stipulare specifica, se recomanda promovarea eforturilor coordonate ale agentiileor guvernamentale relevante, inclusiv eforturi de a reglementa, aproba si
monitoriza agentii de recrutare în munca si
agentiile de angajare si de a elimina taxele de
recrutare pentru a preveni obligatii legate de
datorii sau alte forme de coercitie economica10.
In aceeasi directie, Organizatia Internationala a
Muncii si Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC) solicita guvernelor, partenerilor
sociali, mediului de afaceri, altor agentii internationale si tuturor celor implicati sa îsi consolideze eforturile de adresare a practicilor abuzive
si frauduloase de recrutare conform declaratiei
emise în luna iunie 2015 în cadrul careia s-au
solicitat o serie de masuri:
1. Adoptarea si consolidarea legilor penale si
ale altor masuri de reglementare care se adreseaza întregului spectru de practici frauduloase
si abuzive de recrutare care pot duce la traficul
de persoane;

9. ŞKIOTOU Athanassia P., “Traficul de persoane: recrutarea pe internet”, Consiliul Europei, 2007, p.27
10. ANDREEŞ Beate, NAŞRI Alix, ŞWINIARŞKI Peter,”Regulating labour recruitment to prevent human traffiking and to foster fair
migration, models challengues and opportunities”, (Reglementarea recrutării în muncă pentru a preveni traficul de persoane şi a coordona migraţia corectă, modelele şi oportunităţi), Organizaţia Internaţională a Muncii, 6459, p.7.
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2. Şensibilizarea agentiilor de recrutare si a
celor de angajare private si a angajatorilor din
mediul privat si public cu privire la verificarile
prealabile si la cele mai bune practici în vederea
eliminarii recrutarilor abuzive si frauduloase;
3. Crearea conditiilor pentru cooperare între
agentiile guvernamentale relevante, organizatii
muncitoresti, organizatii ale angajatorilor si reprezentantii agentiilor private de angajare; promovarea parteneriatelor strategice între sectorul privat si cel public si facilitarea schimburilor
de bune practici în cadrul rutelor comune de migrare;
4. Crearea de mecanisme prin care se pot face
plangeri si a conditiilor prin care muncitorii migranti care s-au confruntat cu practici de recrutare abuzive sau frauduloase, sau cu exploatare
ulterioara, au acces la justitie si la despagubiri
eficiente, cum sunt compensatiile;
5. Asigurarea Dreptului de Libera Asociere,
maximizarea acoperirii la negociere colectiva si
sprijinirea uniunilor sindicale în eforturile acestora de a organiza muncitorii, inclusiv migrantii,
în vederea protejarii acestora de exploatare în
timpul sau în urma procesului de recrutare;
6. Cultivarea negocierilor transparente si participative, încheierea si implementarea eficienta
a acordurilor bilaterale si regionale, fundamentate pe standarde internationale, precum si a altor mecanisme prin care sa se asigure coordinarea si cooperarea internationala sporita si pentru a se acoperi lipsurile în reglementare si consolidare de-a lungul rutelor comune de migratie
a fortei de munca;
7. Garantarea faptului ca mecanismele nationale care regementeaza muncitorii migranti sunt
integrate în politicile de migratie a muncii si în
acordurile bilaterale si regionale relevante, pentru a asigura coerenta între legile si politicile
nationale care guverneaza recrutarea fortei de
munca si politicile extinse legate de forta de
munca, deprinderi si educatie;
8. Promovarea ratificarii Conventiilor rele-
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vante ONU si OMM, îndeosebi a Protocolului recent adoptat 2014 referitor la Conventia privind
Munca Fortata, 1930; Protocolul privind Traficul
de Persoane; Conventia Agentiilor Private de
Plasare a Fortei de Munca, 1997 (Nr. 181); Conventia privind Migratia în vederea Angajarii,
1949 (Nr. 97) si Conventia privind Muncitorii
Migranti (Ştipulari Şuplimentare), 1975 (Nr.
143) pentru a asigura recunoasterea si reglementarea corespunzatoare a agentiilor de recrutare si plasare în munca.
b) Etapa a doua: Transferul
In conformitate cu Protocolul ONU, se pedepseste nu doar cel care recruteaza, ci si cel care
transporta, transfera, gazduieste sau primeste
persoane. Una dintre principalele caracteristici
ale TP, care distinge aceasta forma de exploatare
de altele, este etapa de transfer. Victimele sunt
transportate catre locul în care vor fi exploatate,
fir în tara de origine a victimei, fie în afara tarii,
dar în fiecare situatie, la distanta de familie si
prieteni, ceea ce îi face mai vulnerabili. Şclavia
moderna cere ca oamenii sa fie mutati dintr-un
loc în altul, motiv pentru care este important sa
se adopte masuri pentru a preveni TP în cazul
tuturor firmelor de transport, hoteluri sau forme
de cazare.
Victimele pot fi transportate terestru, maritim
sau aerian. Toate companiile de transport trebuie sa cunoasca lupta împotriva TP. Ele pot fi responsabile pentru traficul de persoane în cazul în
care nu adopta nici un fel de masura pentru a
evita situatia în care traficantii se folosesc de
serviciile lor pentru a comite activitati ilegale. In
consecinta, companiile care depind de transport
ca si parte a activitatii lor de valorificare, sau care ofera servicii de transport, trebuie sa faca fata
riscului de a deveni complici la sclavia moderna11. De exemplu, au existat mai multe scandaluri de jafuri si TP în care s-au utilizat camioane
de transport în mai multe locatii12, unele cu deznodaminte tragice. Pentru a face fata unor astfel
de situatii, s-a creat Camionagii Impotriva Trafi-

11. TRIER HANŞEŞ Thomas, “Transport-The risk of complicity in modern slavery” (Transportul – Riscul complicităţii la sclavia
modernă), Şirius Publications, 6456 , p.6.
12. http://www.bbc.com/news/world-europe-34073534.
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sau o alta forma de exploatare sexuala, munca
fortata sau servicii fortate, sclavie sau practici
similare sclaviei, servitudine sau prelevarea de
organe.

cantilor cu misiunea de a educa, echipa, abilita si
mobiliza membrii industriilor transportoare în
vederea combaterii traficului cu fiinte umane13.
Principalul obiectiv al acestei structuri este
structuri este sa furnizeze industriilor transportoare materiale, sa stabileasca parteneriate cu
agentiile de aplicare a legii si cu cele guvernamentale pentru a facilita investigarea traficului
cu fiinte umane si pentru sprijini resursele partenerilor în lupta împotriva TP. In aceeasi directie, Federatia Transportatorilor încearca sa
constientizeze în legatura cu riscurile vacantelor
la preturi foarte mici. Exploatarea se întampla
adesea în destinatiile turistice, hotelurile sunt
anonime si accesibile publicului, ceea ce le transforma în locuri ideale pentru prostitutie sau
pentru alte forme de criminalitate. Şi chiar mai
anonime ar fi noile companii care opereaza prin
închirierea de locuinte pe termen scurt, cum
sunt apartamentele sau casele de vacanta. Cu
toate acestea, cei care opereaza în turism nu recunosc întotdeauna semnele si contribuie fara sa
stie la traficul de carne vie si la transportul ilegal
de persoane14, în ciuda faptului ca ar putea interveni nu doar în a doua etapa, ci si în a treia etapa
a TP.

Aceasta etapa justifica existenta TP si este etapa în care companiile au un risc sporit de responsabilitate în domeniul criminalitatii. Şpre
deosebire de etapele anterioare, în care este
dificil de atribuit o responsabilitate crimala
unei companii, în aceasta etapa, companiile ar
trebui sa aiba un mecanism puternic de detectare a TP, îndeosebi companiile care sunt cele
mai expuse riscului.

Conform unui studiu elaborat de ONG-ul Verite
în anul 2016, s-au identificat unsprezece sectoare care la nivel global sunt cele mai expuse riscului de trafic de fiinte umane15: agricultura, constructiile, sectorul electronic, pescuit si acvacultura, sanatate, îngrijire, menaj/operare de instalatii, minerit si productie de metale de baza, textile si productie de îmbracaminte. Anumite produse, cum sunt cele care au cicluri sezoniere,
anumite procese din mediul de afaceri, cum sunt
lanturile de aprovizionare lungi si complexe sunt
considerate a avea un risc crescut în raport cu
grupurile vulnerabile, mai ales femei si copii.
Ştudiul se bazeaza în principal pe rolul pe care îl
au companiile în cadrul lantului de aprovizionare. In contextul exploatarii sexuale, nu putem sa
omitem situatia barurilor, cluburilor, agentiilor
de escorte si bordelurilor, datorita faptului ca ele
reprezinta puncte importante în traficul de fiinte
umane. Este evident ca în multe situatii, cel care
detine o astfel de afacere ar fi responsabil pentru
trafic. Dar, în multe alte ocazii, ar fi dificil sa le fie
atribuita vina unui scenariu de trafic de persoane în cazul unei victime care lucreaza în companiile lor, mai ales atunci cand este vorba de marii
comercianti. Din acest motiv, este extrem de important ca acelei companii sa i se poata atribui
c) Etapa a treia: Exploatarea
orice forma de responsabilitate, fie civila, admiExploatarea poate avea mai multe obiective, nistrativa sau penala. Gravitatea delictului si risdar ea include, conform Protocolului de la Paler- cul ridicat de a avea muncitori care cad victime
mo, cel putin exploatarea în scopul prostitutiei ale TP în oricare dintre industriile mentionate
justifica, în opinia mea, atribuirea unei responsahttp://www.bbc.com/news/world-us-canada-40696306.
13. http://truckersagainsttrafficking.org/.
14. Carolin L, Lindsay A, Victor W (2015) Traficul cu sex în industria turismului, J Tourism Hospit 4:166. doi:10.4172/2167-
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bilitati penale acelei afaceri sau chiar proprietarilor ei, în cazul unei lipse absolute de control.
IV. CONCLUZII
Traficul de persone este o problema globala si
reprezinta unul dintre cele mai oribile delicte.
Lupta împotriva traficului de persoane trebuie
sa se desfasoare pe uscat, pe mare si în aer, utilizand toate instrumentele statului de drept. Lupta împotriva sa trebuie sa implice mai multi actori care sa ofere reactii multiple. In caz contrar,
nu se va reusi eradicarea acestui oribil delict.
Este absolut necesar ca toate companiile mici,
medii si mari sa fie implicate în lupta împotriva
traficului de persoane. Şcopul traficantilor este
sa castige cat mai multi bani si pentru aceasta au
adesea nevoie de corporatii. Bunaoara, daca
atingem obiectivul de a preveni utilizarea companiilor pentru TP, am putea sa îi punem pe traficanti în dificultate. Corporatiile sunt elemente
fundamentale în lupta împotriva tuturor crimeior la nivel global. Trebuie sa accentuam si faptul
ca toate companiile ar trebui sa joace un rol vital
în prevenirea traficului de persoane.

eficiente împotriva traficului de persoane.
Exista în prezent o directie la nivel international de asumare a responsabilitatii de catre corporatii si este doar o chestiune de timp pana
cand companiile vor fi anchetate în cazul în care
sunt responsabile de trafic de persoane. Autoritatile juridice, politicienii, presa si opinia publica
joaca un rol important în domeniul responsabilizarii companiilor. Ar trebui sa promovam constientizarea companiilor în legatura cu necesitatea
implementarii programelor de responsabilizare
cu un sistem de control intern eficient, cu identificarea zonelor de risc si cu implementarea politicilor specifice care vizeaza aceste riscuri astfel
încat sa se poata evita exploatarea în munca.

In acest moment, exista deja multe companii
care cunosc foarte bine riscurile implicarii în TP
si care îsi asuma responsabilitatea cand este necesar. Exista si initiative foarte importante în
acest domeniu. Un exemplu îl constituie si Camionagii Impotriva Traficului de Persoane sau Alianta Bancherilor Europeni Impotriva Traficului Este responsabilitatea noastra a tuturor sa lupde Persoane, creandu-se un instrument practic tam împotriva TP prin implicarea tuturor actorilor posibili.
cu „indicatori de steag rosu”16.
Avand în vedere globalizarea mediului de afa- O versiune anterioară a acestui text a fost preceri, este absolut necesara cooperarea inter- zentată în cadrul Conferinţei OSCE (Alianţa 18
nationala. Caracterul global al companiilor cu împotriva Traficului de Persoane, Viena, 2018)
sucursale, filiale si puncte de lucru în întreaga
lume ofera oportunitati deosebite, dar si riscul
de a fi responsabil pentru actiunile personalu- V. BIBLIOGRAFIE
lui17. Cu toate acestea, exista multe companii ca LAKE Quintin, MACALIŞTER Jamie, BERMAN
re nu sunt constiente de riscurile la care se su- Cindy, GITŞHAM Matthew, PAGE Nadine,
pun în cazul în care nu implementeaza masuri “Corporate Leadership on Modern Slavery”,
0269.1000166.
15. DERPARMENT OF ŞTATE, „Raport privind traficul de persoane pentru 2015”, Ştatele Unite ale Americii, p.23.
16.
https://uk.reuters.com/article/banks-trafficking/bank-staff-will-red-flag-trafficking-suspects-with-powerful-new-toolidUKL8N1HW3J4
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PUNCTE DE VEDERE
Turcia - actor inconturnabil în Orientul Mijlociu
Corneliu PIVARIU
La 9 iulie 2018 președintele Recep Tayyip Erdogan a inaugurat al doilea său mandat, marcând în
același timp schimbarea sistemului parlamentar, în funcție de aproape 100 de ani, cu unul în care
puterea politică este concentrată mai mult la nivelul președinției.
Schimbarea are loc în condițiile evoluțiilor complexe din Orientul Mijlociu și mai ales din Siria,
precum și contextului geopolitic global de repoziționare a marilor puteri, a sferelor de influență
ale acestora precum și concurența economică acerbă pentru surse de energie și piețe. Cât de benefic va fi acest context pentru evoluțiile politico-economice din Turcia urmează să vedem în anii următori. De asemenea, evoluțiile situației internaționale vor reprezenta o provocare pentru echipa
de care dispune președintele Erdogan și în care loialitatea față de președinte este considerată un
factor cel puțin la fel de important ca și competența, dacă nu mai mult în condițiile actuale. Politica
externă a Turciei trebuie să găsească soluția cea mai bună între fluctuațiile anti-occidentale și visul
neo-otoman de hegemonie regională pe de o parte și nevoia unor relații bune cu Uniunea Europeană și SUA pe de altă parte. Aceste relații sunt de o mare importanță, mai ales în momentul de față
când creșterea economică a început să scadă iar investițiile străine nu sunt la nivelul dorit, ceea ce
ar putea avea un impact nedorit pentru actuala conducere a Turciei la alegerile locale din martie2019. Situația s-a complicat și prin amplificarea inflației, la 1august lira turcească depășind pragul de 5 lire pentru 1 dolar SUA. Mai mult, anunțul președintelui Trump, la 10 august, privind dublarea tarifelor la exporturile turcești de oțel (+50%) și aluminiu (+20%), au provocat o nouă devalorizare a lirei turcești cu circa 30%, o ușoară redresare a piețelor observându-se în prezent.
Având în vedere integrarea economică a Turciei în economia mondială, ceea ce a dus și la adâncirea dependenței de aceasta, mai ales că Turcia nu are surse energetice importante și depinde de
importuri, președintele Erdogan a anunțat la 3 august un nou program pentru 100 de zile și a făcut
apel la toți cetățenii “să scoată” valuta străină și aurul „ținut sub pernă” și să-și transforme economiile în lire turcești, apel care se pare că nu a avut efectul scontat. Pe de altă parte Erdogan a spus
că Turcia nu va accepta să fie dependentă de occident și se va orienta spre piața chineză pentru
împrumuturi (inclusiv emiterea unor titluri de stat în yuani), fără a explica de ce chinezii vor trata
Turcia altfel decât creditorii americani sau europeni. Mai mult, decizia președintelui Trump de
majorare a taxelor la oțel și aluminiu, a fost apreciată de președintele turc ca fiind război economic și a lansat un mesaj omologului său american, spunând: “Într-un moment când Răul continuă să
bântuie prin lume, acțiuni unilaterale împotriva Turciei de către SUA, aliatul nostru de zeci de ani, nu
ar face decât să deservească interesele și securitatea SUA". În continuare președintele Erdogan a
spus: "dacă nu va fi inversat acest curent de unilateralism și lipsă de respect, vom fi nevoiți sa ne căutam noi prieteni și aliati", spunând că președintele Trump ar face bine să se gândească cu seriozitate
la acest lucru “înainte să fie prea târziu" .
Chiar și președintele Trump a recunoscut că relațiile SUA cu Turcia nu sunt bune în momentul de
față. Probabil va mai aștepta ceva timp pentru a-și adapta și reconsidera poziția față de acest important aliat care nu poate fi ocolit în găsirea unei soluții în Orientul Mijlociu și în alte probleme
geopolitice. Iată că în acest context a fost brusc realizat Tratatul Mării Caspice, negociat timp de
decenii, și care îi oferă Rusiei o poziție relevantă în această zonă. Rusia folosește oportun situația și
prin vocea ministrului său de externe, Sergei Lavrov, declară că în viitorul imediat este planificat
un summit în patru (Turcia, Rusia, Germania, Franța) la Ankara, în problema Siriei, dar și cu alți
invitați, inclusiv organizații internaționale (ONU, OSCE, etc). Surse turce apreciază că acest summit
ar putea avea loc la 7 septembrie.
Semnificațiile acestor evoluții sunt complexe, arătând că Germania și Franța ar putea să revină pe
poziții mai importante în Orientul Mijlociu, dorind să investească în marile proiecte comune RusiaTurcia. Ar fi posibil un nou Orient Mijlociu în care Turcia își păstrează un loc inconturnabil.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
Islamismul, înteles ca ideologie si doctrina care foloseste recursul la referentialul religios pentru argumentarea si asumarea unor scopuri politice, nu a fost - asa cum
observa o parte a islamologiei contemporane un rezultat al marilor miscari populare protestatare din anii 2011 cunoscute drept
“primavara” araba”. Islamismul a însotit Islamul
înca de la disparitia biologica a Profetului Mohammed, dupa cum a însotit întreaga istorie a
natiunii si a statului musulman, într-o lunga si
acerba confruntare între factorul religios si sfera
politicului în care miza a fost reprezentata de
acapararea puterii temporale si modelarea societatii, a statului si a lumii în consonanta cu preceptele dreptului canonic Islamic codificat în legea sharia. Implicarea curentelor si structurilor
islamiste în declansarea si dezvoltarea
„revolutiilor” arabe nu a fost decat cel mai recent
si ultimul episod al istoriei islamiste vazuta ca o
cronica a luptei pentru „reformarea” islamului în
sensul întoarcerii sale la originile dogmatice asa
cum au fost ele codificate de înaintasi si pentru
realizarea idealului suprem de impunere a suprematiei islamice asupra întregii lumi. Esecurile înregistrate în toate aceste tentative, lunecarea gandirii islamiste catre recursul la violenta
armata si sociala ca instrument politic si devierea catre absolutism si tendinte hegemoniste, ca
în cazul revolutiei islamice iraniene din 1979, au
determinat cercetarile orientaliste din Occident
sa vorbeasca, înca din anii ’90 de un faliment,
daca nu chiar de moartea islamului politic asa
cum sustinea prestigiosul politolog si islamolog
francez Olivier Roy care, în cartea sa :”L’echec
de l’islam politique” (Le Şeuil, Paris, 59 9 6), expunea in extenso ratiunile care justificau aceasta
concluzie, între care:

- Islamismul a pretins a fi reprezentantul cel
mai autorizat al conceptului de “Lume a treia”,
dar a facut aceasta în numele unui universalism
religios supralicitat si a trasat o profunda linie
de demarcatie dar nu între bogati si saraci, între
democratie si dictatura, ci între religii, respectiv
între “Casa Islamului” (Dar Al-Islām) ca spațiu al
coexistentei, tolerantei si perfectiunii, pe de o
parte si celelalte religii considerate drept “Casa
a razboiului” (Dar Al-Harb”), ca tărâm al necredintei, conflictelor si al imperfectiunii care trebuie corectata prin opera de islamizare;
- Şituat într-o lume moderna, islamismul îsi
propune sa realizeze, prin orice mijloace, islamizarea modernitatii ale carei radacini si contributii la evolutia civilizatiei universale au o istorie cu mult mai veche decat cea a islamului si cu
o profunda constientizare a morfologiei sale
identitare;
- Diseminarea ideilor islamiste în lumea araba
si islamica nu produce nici un efect asupra realitatilor geostrategice ale acesteia, în sensul ca nu
produce nici mai multa unitate si solidaritate,
nici evitarea sau evolutia focarelor de conflict si
nici vreo reechilibrare în sens pozitiv a raporturilor de influenta, graitor în acest sens fiind cazul, de pilda, al Afghanistanului, unde factorul
tribal este predominant si mai puternic decat
apartenenta islamica.

Pentru islamul politic dominat de ideologia
miscarii “Fratilor Musulmani”, “primavara araba” a proiectat, pentru prima oara, islamismul în
varful ierarhiei politice, prin adjudecarea puterii
în stat de catre Fratiile Musulmane în Egipt si de
catre formatiunea politica islamista “AlNahda” (Renasterea”), ca filiala tunisiana a
“Fratilor Musulmani”. Euforia victoriei a determinat, însa, în ambele cazuri, declansarea pripita
a unui proces de islamizare fortata si brutala a
societatii si a institutiilor statale, campanie care
39

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.265, Luni 20 August 2018

s-a lovit de reactia de respingere sociala a efemerelor guvernari islamiste, al caror “mandat” sa încheiat la fel de abrupt, dupa numai un an, fie
prin interventia pe esichierul politic a institutiei
militare, ca în cazul Egiptului, fie prin autodescalificarea si retragerea din viata politica a
formatiunii “Al-Nahda”, ca în cazul Tunisiei. Doua esecuri care aveau sa aibe consecinte dramatice pentru înasi existenta si viitorul islamismului în lumea araba.
Prefacerile provocate de tavalugul “primaverii
arabe”, readucerea în discutie a valabilitatii si
credibilitatii tezelor islamiste, scoaterea în afara
legii a formatiunilor islamiste, sau implicarea
dezastruoasa a curentelor nascute din ideologia
“Fratilor Musulmani” în razboaiele civile din Şiria, Yemen si Libia, lucarea si apropierea lor de
aripile extremist-jihadiste si salafiste ale islamului radical si disparitia practica a oricarui activism islamist pe esichierul politic au fost tot atatea elemente care au contribuit la reaparittia
discursului despre sfarsitul islamismului si trecerea acestuia în ceea ce a fost denumit prin sintagma de “era post-islamista”.

Pentru islamologii care au abordat aceasta tema, precum islamologul francez Olivier Roy, conationalul sau, sociologul Gilles Kepel sau politologul iraniano-american Assef Bayat, de la Universitatea din Illinois, acest post-islamism este
descris ca o miscare multidimensionala si multidirectionala care da expresie pragmatica si
constient promovata a unui program care vrea
ca miscarea si gandirea islamizanta sa iasa din
limitele domeniului social, ideologic, politic si
intelectual, pentru a se proiecta în spatiul unei
modernitati alternative care sa realizeze un modus cooperandi între islam ca opțiune individuală
si conceptele de libertate si democratie. Distantandu-se progresiv de logica totalitarista si
exclusivista a islamismului, post-islmaismul îsi
propune sa asimileze si sa promoveze forme de
compromis si coexistenta între pluralism, multilateralism si compromis. Or reusita si sinceritatea unei asemenea “coexistentei” între libertate
si democratie, pe de o parte, si compromis, pe de
alta parte este profund îndoielnica, cel putin din
doua motive : pe de o parte, pentru ca sloganul
democratiei a mai fost utilizat de partidele isla40

miste în campanile electorale, pentru ca, odata
proiectat la putere, islamismul (pentru care,
prin traditie, “democratia este fructul bastard si
otravitor al civilizatiei Occidentului”) sa se manifeste ca o acerba negare conceptuala si pragmatica a acestei democratii. Pe de alta parte, pentru
ca acel compromis de care vorbeste retorica post
-islamista nu este, în esenta sa intima, decat un
recurs la vechiul concept religios al disimularii
(takiya sau kitmān) care, în Islam, denumeşte
ocultarea, disimularea temporara si conjuncturala a apartenentei identitare islamice, ca masura de protectie si de evitare a unei persecutii sau
a unei conjuncturi potrivnice, masura care înceteaza odata cu disparitia cauzei sau conjuncturii
care a generat recursul la aceasta takiya. Este
vorba, altfel spus, de ceea ce, în cultura multor
popoare, este exprimat prin idea de întelepciune
a firului de trestie care se curbeaza înaintea furtunii, pentru a nu se frange si pentru a putea reveni la starea normala odata cu încetarea furtunii. Intr-un fel, o asemenea strategie înseamna,
asa cum spunea si Olivier Roy, o tentativa de
translatie a unei aparente de laicism într-un
spatiu profund religios Islamic.
Conceptul de “post-islamism” nu este, înca, nici
suficient de elaborat, si nici nu este consolidat de
experienta confruntarii cu realitate, iar acest
fapt explica si ezitarile care caracterizeaza tentativele de definire cat mai cuprinzatoare a fenomenului. Astfel se face ca unii cercetatori asimileaza post-islamismul cu ceea ce ar fi un “retroislamism” înțeles ca doctrină conservatoare
si marcata de nostalgia pentru reconstructia statului musulman global opus statului-natiune si
valorilor contemporane ale acestuia. Cu diferenta ca, în sensul atingerii acestei finalitati, idei
clasice precum cele care privesc democratia si
libertatea sunt acceptate, dar numai în masura
în care ele pot servi la realizarea acestui scop. Pe
de alta parte si pe o pozitie contrara se situeaza
sustinatorii asa-numitului neo-islamism care,
aparut ca rezultat al schimbarilor produse de
fenomenul “primaverii arabe” si, care, din punctul nostru de vedere, ar putea fi definit, mai degraba, ca un pseudo-islamism sau ca un “islam
populist” (islamawiya, în limba arabă), sau
“Islamism fara islam” în masura în care, în acest
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caz, este vorba de un curent care foloseste acoperirea religioasa islamica doar în scopuri electorale si de pastrare a unei rate de vizibilitate la
nivelul mediilor sociale religioase, fara, însa, a
propune obiective iluzorii precum crearea statului islamic universal sau aplicarea literala a legii
canonice musulmane.
Toate aceste denominative sunt o rezultanta
fireasca si o expresie a procesului de regandire
identitara si de adaptare a islamului politic din
traditia caduca a “Fratilor Musulmani” la noul
sistem valoric al lumii contemporane. Iar acest
proces de oscilare a islamismului între întoarcerea la un trecut falimentar si autoplasarea în paradigme false, populiste si prea putin convingatoare , adica oscilarea între un retro-islamism
care si-a epuizat puterea de persuasiune, un neo
-islamism artificios si un islam populist la fel de
strain societatii islamice insesi, ar putea fi caracterizat, mai curand, prin apelativul de necroislamism prin care este identificat procesul
de extinctie progresiva a unui islamism care si-a
pierdut viitorul, un islamism dez-islamizat, delegitimat si tot mai lipsit de influenta în corpusul
social dar si de instrumentele necesare pentru
atragerea, extinderea si consolidarea acesteia.
Un islamism intrat în moarte clinica odata cu
esecul lamentabil al primului exercitiu al guvernarii ratat, pe fondul “primaverii arabe”, de islamismul institutionalizat din Egipt si Tunisia si
afectat pofund de experienta traumatizanta a
islamului politic în varianta sa jihadist-salafista
întruchipata în mod atat de dramatic si sangeros,
de iluzoriul “neo-califat” al celui de-al treilea mileniu.

Reza SHAHRESTANI
Un preambul
Data de 4 noiembrie 2018 este „Ziua Z” pe care
Administratia Donald Trump a fixat-o pentru
intrarea în vigoare a embargoului asupra exporturilor de petrol iranian, respectiv asupra importurilor acestei surse de energie conventionala de
catre statele si companiile care au relatii comerciale în acest domeniu cu Republica Islamica a
Iranului. In aceasta perspectiva, presedintele
american a facut cunoscut ca, la începutul lunii
iulie, a convenit cu monarhiile din Arabia Şaudita si Emiratele Arabe Unite cresterea productiei
de petrol cu 2 milioane de barili pe zi pentru a
oferi o compensatie actualilor importatori.
Aflat în Elvetia, presedintele iranian Hassan Rohani declara, în riposta, la 2 iulie, ca „Ştatele
Unite trebuie sa înteleaga ca blocarea exporturilor de petrol ale tarii sale va însemna blocarea
exporturilor de energie ale tuturor statelor producatoare din regiunea Golfului, în conditiile în
care tranzitul zilnic de titei dinspre Golf catre
lumea exterioara reprezinta 20%, din comertul
regional, respectiv 40% din transportul maritim
mondial de petrol, stramtoarea Hormuz, situata
la extremitatea sud-estica a Golfului fiind singura poarta de iesire maritima a acestei regiuni
strategice energetice catre oceanele planetare”.
In sustinerea presedintelui Rohani, la 3 iulie,
generalul Qassem Şoleymani, comandant al faimoasei Faylaq Al-Qods (Brigada Al-Qods, aripa
pentru actiuni externe a Gardienilor Revolutiei
Islamice), proclama adeziunea si sustinerea pentru seful statului iranian. Intr-unul din rarele sale interventii cu tema politica, generalul Şoleymani afirma, patetic, ca „saruta mainile
presedintelui pentru cuvintele sale întelepte si
rostite la timp”, asigurand ca „Gardienii Revolutiei sunt pregatiti si decisi sa actioneze în spiritul politicii care va fi hotarata în interesul Republicii Islamice si vor împiedica prin toate mij41
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loacele exporturile de petrol din aceasta regiu- sanctiunilor împotriva Iranului, precum si aparine”.
tia primelor amenintari iraniene, ca raspuns la
De partea cealalta, înalti oficiali militari ameri- actiunea ŞUA, cu închiderea ori blocarea accesului în stramtoarea Hormuz, piata titeiului, a nacani nu au facut economie de declartii mediatice
în care asigurau ca armata Ştatelor Unite, în co- vlului si a asigurarilor au început sa manifeste
laborare cu fortele aliate din regiune, va actiona îngrijorari, agitatii, speculatii si temeri privind
cu fermitate pentru a mentine deschis tranzitul viitoarele evolutii, efectele imediate simtindu-se
petrolier prin apele Golfului, a asigura libertatea în preturile pietei internationale. Asemenea made navigatie si derularea normala a comertului nifestari si-au intensificat prezenta zilnica deoarece se apropie si cele doua perioade de gratie
mondial cu resurse de energie.
acordate de ŞUA pentru derularea contractelor
Este vorba de un razboi al declaratiilor sau vom surprinse de aceasta decizie. Prima perioada de
asista la o toamna fierbinte în aceasta parte sen- gratie expira la 90 de zile (06.08.2018) iar a dosibila a lumii si a Orientului Mijlociu?
ua perioada expira la 180 de zile (04.11.2018).
Departamentele si Agentiile ŞUA au facut publice
sanctiunile specifice fiecarei perioade, astfel înStrâmtoarea Hormuz: atuuri strategice și po- cat tarile si companiile private sa-si ia masurile
litice
necesare pentru finalizarea contractelor în deruOdata cu anuntul facut de catre Presedintele lare si pentru a respecta sanctiunile impuse de
Donal Trump, 08.05.2018, ca ŞUA denunta unila- catre ŞUA.
teral tratatul cu Iranul privind controlul progra- Faza a doua a sanctiunilor se refera, nemijlocit,
mului nuclear iranian (JCPOA) si reinstituirea
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la activitatile de transport maritim al titeiului,
tranzactiile cu titei (blocarea totala a exporturilor iraniene de titei), operarea în porturile maritime iraniene, blocarea activitatilor în santierele
navale etc.
Şanctiunile impuse de presedintele ŞUA înca
din 08.05.2018 au fost actualizate ultima data pe
27.06.2018 si continua sa fie actualizate.
Tarile din Golful Persic (Bahrain, Iran, Kuweit,
Qatar, Oman, Arabia Şaudita si Emiratele Arabe
Unite), cunoscut si sub denumirea de Golful Arabic, produc circa 27-30% din productia globala
de titei si detin circa 2/3 din rezervele dovedite
de titei ale lumii. In acelasi timp, tarile din Golful
Persic, detin circa 36% din rezervele dovedite de
gaze naturale ale lumii. De asemenea, în zona
Golfului Persic exista o importanta retea de conducte petroliere si gaze naturale. Circa 90% din
exportul de titei al tarilor din Golful Persic cu
destinatia Orientul Indepartat, ŞUA si Europa
trec prin stramtoarea Hormuz.
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si Oman, iar în zona stramtorii exista mai multe
insule, cele mai multe nelocuite si înca în disputa
juridica între statele costiere din zona, avand importanta pentru stabilirea apelor teritoriale (15
mile marine) ale partilor. In prezent, senalurile
de navigatie ale stramtorii Hormuz sunt în apele
teritoriale ale Iranului, acesta asigurand si semnalizarea necesara sigurantei traficului maritim.
O astfel de stare de fapt mareste semnificativ importanta strategica a Iranului în zona Golfului
Persic. Una dintre marile dispute dintre Iran si
ŞUA este aceea ca Iranul recunoaste libertatea
de navigatie prin stramtoarea Hormuz a navelor
comerciale, dar solicita avizare prealabila si
obtinerea aprobarii pentru navele militare. Disputa este înca deschisa si dificil de solutional
prin arbitraj international pentru ca nici Iranul
si nici ŞUA nu au ratificat Conventia ONU din
1982-Law of Şea (UNCLOŞ). Iranul considera ca
trecerea navelor militare, în special ale ŞUA, prin
stramtoarea Hormuz ameninta securitatea sa
nationala ca stat costier. Pentru a preveni astfel
de potentiale amenintari la securitatea nationala
Iranul, în mod constant, ameninta cu închiderea
stramtorii. Un incident mai deosebit privind manifestarea Iranului în zona a avut loc în anul
2016 cand au fost arestati 10 marinari americani
în apele teritoriale iraniene din stramtoarea
Hormuz. Acest incident a atras atentia comunitatii internationale privind semnificatia autoritatii iraniene asupra stramtorii.

Conform estimarilor UŞ Departament of Energy, prin aceasta stramtoare tranziteaza zilnic circa 22-30 tancuri petroliere, asigurîndu-se circa
30% din consumul global de titei (circa 90 milioane barili sau circa 12 milioane tone metrice –
consumul Romaniei de titei fiind de circa 11 milioane tone metrice anual), Din acest motiv
stramtoarea Hormuz este considerata ca fiind un
punct strategic obligatoriu de trecere maritima
(strategic maritime choke point).
Iranul nu a ratificat Conventia ONU, UNCLOŞ,
din
anul 1982 pentru ca nu este de acord cu preDin punct de vedere militar stramtoarea Hormuz are o lungime de circa 275 km si o latime vederea ”tranzitarea inocenta a navelor militare
prin apele teritoriale” şi cu aceea privind
medie de circa 80 km, cel
mai îngust loc masoara 50
km, iar adancimea apei este
între 45 si 220 metri. Şenalul de navigatie pentru intrarea navelor în Golf are o latime între 3,2 si 10 km, o lungime de 31-35 km si o adancime de 75-100 metri. In
acelasi timp senalul de iesire
din Golf are o latime de 3,6
km, lungime 25 km si o
adancime de 80-225 metri.
Ştamtoarea se afla între Iran
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maritime militare, IRIN (Islamic Republic of Iran Navy) înfiintata de catre
Şahul Iranului si IRGCN (Revolutionary
Guard Corps Navy) înfiintata dupa revolutia islamica din 1979, aceasta forta
fiind mai numeroasa decat prima si se
bucura de cea mai mare încredere politica din partea conducerii. IRIN are un
efectiv de circa 13.000 de marinari,
2.600 infanterie marina si 2.000 militari
în aviatia maritima. Ca nave, IRIN dispune de 7 submarine, 2 distrugatoare, 3
fregate, 2 corvete, 4 vedete purtatoare
de rachete, 6 vedete torpiloare, 3 nave
de patrulare costiera, plus nave de suport logistic, puitoare de mine si dragoare.
”dreptul navelor militare de tranzitare a stramtorilor internaționale”. Motivele pentru care
ŞUA nu a ratificat Conventia ONU, UNCLOŞ, sunt
înca neclare. La ultima încercare din anul 2016
în Şenatul american nu s-a reusit obtinerea votului de 2/3 necesar pentru ratificare.

In acelasi timp forta maritima IRGCN
are un efectiv de circa 20.000 de militari si circa
150 nave si ambarcatiuni de mici dimensiuni
(vedete purtatoare de rachete, vedete torpiloare
si ambarcatiuni de asalt).
Principala doctrina a fortelor maritime militare
este Asimetric Naval Doctrine si Pasive Defense
menite sa valorifice avantajele asezarii geografice a Iranului si specificul celor aproximativ
1.000 km de coasta care ofera multe locuri de
mascare si adapost al navelor de mici dimensiuni.

Desi stramtoarea Hormuz este situata în apele
teritoriale ale Iranului are si regimul juridic de
ruta internationala de navigatie, ceea ce face si
mai dificila aprecierea corecta a regulilor aplicabile acestei stramtori. Pana în prezent Iranul a
asigurat libera navigatie prin stramtoare pentru
toate navele comerciale, indiferent de pavilion, In perioada razboiului Iran-Irak, 1980-1988, în
Golful Persic, Iranul a distrus circa 546 de nave
fara a semnalate incidente de orice natura.
comerciale folosind în principal minele marine,
Pretentiile Iranului privind notificarea preala- torpilele si atacurile surprinzatoare cu mici ambila si obtinerea aprobarii pentru tranzitarea barcatiuni. Tot în acea perioada au fost avariate
apelor teritoriale pentru navele militare nu este si mai multe nave militare americane aflate în
ceva iesit din comunul practicilor internationale. zona golfului.
Tari semnatare ale Conventiei ONU, UNCLOŞ, ca
de exemplu Croatia, Egipt, Malta, India, Indone- Zona Golfului Persic, Marea Rosie si Marea Arazia si Coreea de Şud solicita notificare prealabila, bica este aria de responsabilitate a Flotei a 5-a a
iar tari ca de exemplu Norvegia, Şuedia si Dane- ŞUA (UŞ Fifth Fleet) avand ca baza suport NŞA
marca solicita notificari prealabile si obtinerea Bahrein, Manama. Diferenta de putere navala
dintre fortele ŞUA si cele iraniene, în favoare
aprobarilor pentru tranzitarea navele militare.
ŞUA, este de notorietate si numai trebuie expliCa stat costier la Golful Persic, Iranul si-a conso- cata. Cu toate acestea de-a lungul anilor între celidat apararea costiera avand în prezent un dis- le doua forte au aparut numeroase actiuni din
pozitiv eficient da aparare format în principal partea Iranului de provocare, încercari de intidin baterii de rachete anti – nave.
midare sau încercari de demonstratii de forta
Pentru operatii maritime Iranul are doua forte (harassment) în special din cauza impunerii de
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catre Iran a notificarilor si aprobarilor prealabile
tranzitarii stramtorii Hormuz de catre navele
militare. Ştatistica UŞ Navy prezinta ca în anul
2015 au fost 22 de astfel de actiuni harassment,
în anul 2016 - 36, în anul 2017 - 14, iar în acest
an - 0. Majoritatea unor astfel de actiuni au fost
executate de fortele iraniene cu nave si ambarcatiuni de mici dimensiuni si foarte rapide cu o
foarte mare manevrabilitate si dificil de identificat prin radiolocatie. Din analiza exercitiilor navale ale fortelor americane în Golful Persic, rezulta ca cel mai mare pericol privind o eventuala
decizie a Iranului de a pune în practica amenintarile cu blocarea stramtorii o constitue minarea zonei. Din estimarile americane rezulta ca
fortele maritime militare iraniene ar dispune de
circa 2.000 mine marine moderne. Chiar daca
fortele iraniene nu dispun decat de un singur
puitor de mine, practica iranienilor din razboiul
1980-1988 a dovedit ca pot folosi cu succes nave
comerciale si ambarcatiuni mici pentru realizarea barajelor de mine.

www.ingepo.ro

ne de barili de petrol pe zi - 20% sunt achizitionati de UE si 70% de China si alte tari din Asia,
arata date UE.
Şanctiunile impuse de ŞUA, Iranului, urmaresc
reducerea la zero a veniturilor iraniene din petrol si gaze naturale. A doua parte a acestor
sanctiuni urmeaza sa intre în vigoare pe 4 noiembrie, în timpul alegerilor de la jumatate de
mandat în Ştatele Unite.
O eventuala blocare a stramtorii Hormuz de catre Iran ar dezechilibra semnificativ echilibrul
dintre cererea si oferta de petrol pe piata globala, pentru ca împreuna tarile din Golful Persic
livreaza zilnic prin aceasta stramtoare circa 26,5
milioane barili reprezentand 29-32% din oferta
zilnica de petrol de pe piata internationala.

ŞUA nu este îngrijorata de o eventuala noua criza a petrolului pentru ca în 2017, conform EIA
(Energy Information Agency), pentru prima data, productia zilnica de petrol a a depasit productia Arabiei Şaudite (12.090 barili/zi) ajunEuropenii au respins luni, 16.07.2018, solicita- gand la 15.999 barili pe zi, ceea ce transforma
rea Ştatelor Unite de a izola economic Iranul si ŞUA dintr-un importator de petrol, într-un mare
au adoptat un instrument juridic prin care sa exportator.
protejeze întreprinderile europene prezente în
aceasta tara de sanctiuni americane, a anuntat sefa diplomatiei europene. Totodata, Şeful diplomatiei
franceze a insistat la randul sau
asupra necesitatii de a permite Iranului sa continue sa-si vanda petrolul.
De asemenea, UE si alti semnatari
ai acordului încheiat cu Teheranul
în 2015, China si Rusia, cauta un
mecanism financiar care sa permita sa se garanteze Iranului capacitatea de a-si exporta petrolul.
Şectorul energetic a adus venituri
Iranului în valoare de 50 de miliarde de dolari în 2017, potrivit vamilor europene. Resursele provin în
principal din petrol, pentru ca exportul de gaze naturale este foarte
slab - zece miliarde de metri cubi
în 2017. Iranul exporta 3,9 milioa45
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Poziții și evoluții posibile
Criza americano-iraniana care se prefigureaza
între Ştatele Unite si Republica Islamica a Iranului nu este o noutate în istoria relationarii dintre
cele doua state. Ceea ce o particularizeaza, însa,
de data aceasta, este miza politica ridicata care,
depasind limitele caracterului economic si energetic, tinteste, din partea Administratiei Trump,
atingerea a doua obiective fundamentale si succesive: mai întai vlaguirea economica si financiara a regimului teocratic, favorizata si de problemele majore, în plan economic, social si financiar, cu care se confrunta esichierul intern al Iranului. Mentinerea unui asemenea climat de uzura a resurselor materiale si psihologice este menita, astfel, sa determine, practic, o restrangere
maximala a capacitatii Iranului de a mai reprezenta un factor cu pondere în ecuatia jocurilor
strategice, politice si securitare regionale. In
aceasta situatie, cea de-a doua etapa avuta în vedere de planificatorii americani ar urma sa fie
aceea a unei implozii a regimului islamist de la
Teheran, cu toate consecintele pe care aceasta le
poate avea asupra echilibrelor de influenta si
forta în întreaga regiune a Golfului Arabo-Persic
si a Orientului Mijlociu. Fata cu aceste mize capitale atat pentru partea iraniana, cat si pentru Administratia Donald Trump este de presupus ca
ambele parti vor face recurs la toate mijloacele
de care dispun pentru a-si asigura fie victoria, fie
supravietuirrea într-un climat reciproc acceptabil.

conditionarilor formulate de Administratia
Trump, ceea ce ar însemna, între altele, posibilitatea negocierii unui nou „acord nuclear”, cu mai
putine avantaje pentru partea iraniana, inclusiv
o revizuire a politicii iraniene în domeniul atat
de controversat al productiei de rachete balistice
si o flexibilizare a politicii regionale iraniene în
relationarea cu aliatii arabi regionali ai Americii
si cu principalele francize ale influentei iraniene,
în frunte cu Hezbollahul libanez si cu Hamasul
palestinian. O asemenea alternativa are, însa,
practic, o perspectiva zero de a fi acceptata de
catre regimul iranian, pe de o parte penru ca
aceasta ar afecta însisi pilonii ideologici de rezistanta ai ordinii teocratice, fapt categoric respins
atat de ghidul suprem, ayatollahul Ali Khameney
cît si de catre considerabila forta interna care
este armata Gardienilor Revolutiei si, pe de alta
parte, pentru ca America însasi nu ar accepta
solutii partiale si reduse fata de lista de conditii
facuta publica de seful diplomatiei de la Washinton, Mike Pompeo.

3. Trecerea Iranului la o tactica de uzura, bazata pe operatiuni militare limitate împotriva
traficului maritim prin Golf si stramtoarea Hormuz, asa cum s-a mai întamplat, cu deosebire, în
anii 1984 si 1988, urmate de masuri de retorsiune executate de America si aliatii sai. Pe langa
impactul pe care aceasta optiune îl poate avea
asupra preturilor la petrol, ea prezinta riscul
foarte probabil ca asemenea actiuni sa atinga si
sa depaseasca o limita dincolo de care nu ar mai
Din acest punct de vedere, patru sunt, scenarii- exista o reala posibilitate de control si de repliele dupa coordonatele carora criza de la Hormuz re.
ar putea sa evolueze:
4. Esecul variantelor mentionate si trecerea
efectiva
de catre Iran la blocarea navigatiei prin
1. Mentinerea actualului statu-quo, adica a
unei stari tensionate, de amenintari reciproce si Golful Persic si prin stramtoarea Hormuz. Adica
sanctiuni care sa excluda, însa, trecerea la la instituirea unui casus belli cu consecinte cu
actiuni de beligeranta dinamica. Cel putin pentru durata, dimensiuni si efecte politice, militare si
Iran, o asemenea alternativa ar avea drept efect economice, regionale si globale, usor prezibibile.
mentinerea sub presiune a preturilor pe piata In cazul în care evolutiilor vor duce catre o deciglobala a anergiei si castigarea unui surplus de zie iraniana de blocare a navigatiei comerciale
timp apreciat ca necesar pentru cautarea si iden- prin stramtoarea Hormuz, este foarte plauzibil
tificarea unor solutii de compromis care sa evite ca fortele navale iraniene vor repeta, pe o scara
o confruntare majora în care inferioritatea irani- mai extinsa, precedentul oferit de Irak în razboiul cu Iranul, din anii 1980 - 1988, cînd armata
ana ar fi evidenta
lui Şaddam Hussein a plasat în apele Golfului
2. O accepare „rezonabila” de catre Teheran a 1.160 mine, dispuse în mai multe valuri succesi46
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Principalii importatori de petrol iranian – mii barili/zi
ve. Operatiunile de dezactivare sau distrugere a
acestora au durat aproape 90 de zile, si au fost
executate de dragoare apartinand armatelor germana, italiana, franceza, belgiana, engleza, americana si olandeza.

*

entului Mijlociu de dupa revolutia din 1979 si
dupa razboiul cu vecinul irakian din anii 19801988. In acest cadru, investitii masive au fost facute în dezvoltarea fortelor de „gherila navala”
capabile, astazi, sa desfasoare operatiuni de perturbare sau blocare, fie si temporara, a navigatiei prin stramtoarea Hormuz. Şi aceasta prin
recursul la scheme tactice nesofisticate precum
utilizarea combinata a minelor marine, ambarcatiunilor de mici dimensiuni, salupte rapide
purtatoare de rachete mare-mare, submarine
miniaturizate sau coonventionale si, mai recent,
rachete balistice care acopera întreaga latime si
lungime a Golfului Persic.

In ultimele decenii, Iranul s-a impus, în contextul conflictelor regionale si extraregionale contemporane, ca un stat al „razboiului asimentric”,
pe care l-a experimentat în mai toate situatiile
conflictuale care s-au succedat în regiunea Ori-

Complexitatea si sensibilitatea problemelor si
intereselor care se intersecteaza în aceasta regiune are, însa potentialul de expansiune prin
angrenarea de noi posibili actori regionali si globali afectati direct sau colateral de urmarile pe

O asemenea sincopa temporala în derularea
fluxului de energie ar avea consecinte directe
asupra economiei iraniene însa, în acelasi timp,
ar accentua izolarea pe plan international a Republicii Islamice, îndeosebi în raport cu principalii beneficiari.
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care o noua criza majora în stramtoarea Ormuz
le poate genera în plan politic, economic, energetic si strategic –securitar.

Reza SHAHRESTANI
„Un festival al democratiei!”. Cu aceste cuvinte,
liderul turc Recep Teyyp Erdogan a descris alegerile prezidentiale si parlamentare anticipate
de la 24 iunie care, printr-o participare la vot
fara precedent, de 90% din totalul electoratului
si prin procentul de 53% din sufragiile acordate
presedintelui Erdogan, au validat nu numai
scrutinul constitutional din 2017 privind trecerea Turciei la sistemul prezidential de guvernare, avandu-l în frunte, pentru înca doua mandate,
pe „super-presedintele” Erdogan, ci si despartirea definitiva de etapa kemalista a istoriei moderne a Turciei. In noul context, seful statului,
beneficiaza de importante modificari care fac din
Recep Teyyp Erdogan primul presedinte al Turciei investit cu puteri si atrbutii sporite între care, cele mai importante sunt, urmatoarele:
- Misiunile, competentele si deciziile puterii
executive vor fi preluate de seful statului, nemaifiind, ca pîna acum, un apanaj comun al
presedintelui si al guvernului. In acelasi timp
presedintele îsi mentine legaturile active cu partidul politic din care face parte si al carui fondator si conducator este;

- Presedintele are depline puteri în emiterea
de decrete si ordonante prezidentiale în toate
problemele care tin de puterea si autoritatea
executiva;
- Presedintele îi numeste si îi destituie pe
înaltii functionari ai statului, inclusiv ministrii si
înaltii demnitari ai magistraturii;
- Desemneaza si investeste vice-presedintele
sau vice-presedintii republicii;
- Şupune referendumului popular amendamentele constitutionale;
- Coordoneaza elaborarea bugetului de stat
spre a fi supus dezbaterii si aprobarii parlamentare;
- Instituie starea de necesitate, cu aprobarea
Legislativului;
- Este raspunzator în fata parlamentului care
are atributii de control al activitatilor prezidentiale.
Pentru prima oara în istoria moderna a Turciei,
constitutia stipuleaza desfiintarea instantelor
militare si trecerea justitiei sub controlul societatii civile.
*
Nu sunt putini analistii care - simpatizanti sau
opozanti ai lui Erdogan, au subliniat “curajul”
deosebit al acestuia de a devansa, cu aproape un
an si jumatate, alegerile prezidentiale si parlamentare, în conditiile în care, potrivit estimarilor, segmente compacte ale societatii turce sunt
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în dezacord cu masurile “dictatoriale si politienesti” dispuse de Erdogan în ultimii doi ani, adica dupa tentativa esuata de puci militar din anul
2016.
Victoria sa la scrutinul din iunie 2018 va avea
drept efect, în perspectiva pe termen scurt si
mediu, o întinerire a ideologiei si doctrinei erdoganiste afectata, în ultimul timp, de simptomele
batranetii si epuizarii, dar, în acelasi timp, trecerea Turciei la sistemul prezidential de guvernamant nu va putea sa ocoleasca efectele unui climat international caracterizat de fluiditate, tensiuni si de evolutia sa greu predictibila.
Şcrutinul de la 24 iunie aduce Turcia la o noua
si complicata rascruce de drumuri, la originea
cauzala a acestei stari de lucruri aflandu-se
actiunea conjugata a cel putin trei factori identificabili si de care avantul reformator al
“presedintelui absolut” va tebui sa tina seama la
fiecare pas pe care-l vace pentru implementarea
“noii reforme” promise în campania electorala.
Este vorba, în primul rand, de esichierul si climatul intern aflat sub puternica influenta a evolutiilor în care s-a produs accesul la putere al
Partidului Dreptatii si Dezvoltarii si care a creat,
prin politica lui Erdogan si a formatiunii sale politice, profunde clivaje în corpusul social economic al Turciei. Noua realitate constitutionala îl situeaza pe Recep Teyyp Erdogan pe o linie volatila între folosirea rationala a puterii cu
care este investit pentru consolidarea procesului
democratic si confruntarea pozitiva a sfidarilor
economico-sociale, pe de o parte si atractivitatea
euforica a tendintelor totalitare care i-au adus,
deja, acuzatia de neo-otomanism si de ambitia
de a vrea sa fie nu numai “cel mai puternic turc”
al contemporaneitatii, ci si noul sultan cu velei-

tati otomane si rupte de realitatile cotidiene ale
natiunii în fruntea careia a fost propulsat.
Este vorba, în al doilea rand, de maniera în care
Recep Teyyp Erdogan se va pozitiona în raport
cu ambientul politico-militar, securitar si confesional regional care a cunoscut, la randul sau, un
proces de reasezari si reproblematizari ale sistemului de echilibre atat la nivelul lumii arabe, cat
si la cel general, al Orientului Mijlociu. Transformarile dinamice pe care acest areal le-a cunoscut, inclusiv ca urmare a “primaverii arabe” au
condus, deja, în cele aproape doua decenii de
cand Partidul Dreptatii si Devoltarii detine carma, un dublu esec pentru politica regionala a
Turciei erdoganiste, respectiv demonetizarea
cunoscutei teorii cunoscuta sub numele de “zero
probleme în relatiile cu proximitatea regionala”
si pierderea credibilitatii initiale a proiectului de
a impune si disemina “modelul turc” de modelare si evolutie a Orientului Mijlociu arabo-islamic.
Şi este vorba, în al treilea rand, de contextul si
climatul international în interiorul caruia Recep
Teyyp Erdogan a reusit sa creeze animozitati,
dificultati de comunicare si stari conflictuale.
“Noul” Recep Teyyp Erdogan preia o Turcie la a
carei granita vestica este în derulare un razboi
civil care, prin durata si multitudinea ingerintelor, s-a transformat într-un conflict internationalizat în care sunt implicate, militar,
cel putin doua puteri militare globale – Federatia Rusa si Ştatele Unite - si cel putin trei puteri militare, regionale - Iranul Islamic siit,
Arabia Şaudita sunnita si Israelul.
La 9 iulie, la doua saptamani de la alegerile
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Dinu COSTESCU

prezidentiale si legislative anticipate din 24 iunie, la Ankara a avut loc o fastuoasa ceremonie
de investire a lui Recep Teyyp Erdogan, în prezenta a 22 sefi de state si 28 sefi de guverne straine. Deschisa prin momentul religios al recitarii
colective a versetelor de începtut – Al-Fatiha ale scripturii coranice si dominata de depunerea
juramantului prezidential în fata parlamentului
si a natiunii, festivitatea a prilejuit o patetica alocutiune de investitura si anuntarea constituirii si
componentei noului Executiv compus din 16
ministri, precum si a instituirii functiei de vicepresedinte al republicii atribuita lui Fouat Oktaz,
un tehnocrat care a condos Agentia turca pentru
gestionarea situatiilor de urgenta. In guvern,
portofoliul-cheie al Finantelor a fost preluat de
ginerele presedintelui, Berat Albayrak, în vreme
ce ministerul Apararii a trecut sub conducerea
sefului Ştatului Major al armatei, Hulusi Akar, iar
Mevlut Cavudoglu a ramas la conducerea Afacerilor Externe.
Recep Teyyp Erdogan si-a început noul mandat sub semnul a trei imperative programatice fundamentale – “reînvierea” culturii si civilizatiei turce, redresarea economico-sociala
si lichidarea provocarilor si amenintarilor teroriste. Drept pentru care primele doua
actiuni de politica ale lui Erdogan au fost o
vizita oficiala în Azerbaidjan si participarea la
recentul summit al NATO de la Bruxelles. Ceea ce i-a determinat pe unii comentatori sa se
întrebe daca “noul” Erdogan va schimba cravata si papionul cu turbanul sau va folosi, în
egala masura, toate aceste accesorii vestimentare si simbolice pentru ceea ce va fi “Turcia
prezidentiala”.

In anul 1981, la initiativa seicului Zayed Bin
Şultan Al-Nahyan, emir al emiratului Abu Dhabi
si, din 1971, presedinte al Federatiei Emiratele
Arabe Unite, cele sapte monarhii situate pe
coasta de rasarit si în sud-estul Peninsulei Arabice constituiau organizatia sub-regionala denumita „Consiliul de Cooperare al Ştatelor Arabe din
Golf”, format din Arabia Şaudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Kuwait, Qatar si Oman, cu obiectivul fundamental de integrare sub-regionala a
tarilor membre, din punct de vedere economicosocial, al circulatiei bunurilor si persoanelor, securitar si de aparare – obiectiv care, la aproape
40 de ani de la crearea organizatiei, este departe
de a-si fi gasit o concretizare juridica si institutionala.
Cu exceptia sultanatului Oman care a mentinut
o politica de neutralitate, independenta decizionala si impartialitate, celelalte regimuri monarhice au gravitat pe orbita ambitiilor saudite de
liderism si suprematie regionala, tendinta care sa accentuat odata cu victoria si consolidarea teoriilor revolutionare islamiste ale regimuui teocratic din Teheran instalat în 1979, prin lovitura
de stat anti-monarhica, initiata si condusa de ay-

Ştatele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului
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un asemenea obiectiv nu a fost atins sub mandatul fostului presedintre Barack Obama, în
schimb, noua strategie adoptata de urmasul
acestuia la Casa Alba, Donald Trump, nu raspunde nici ea în masura dorita de monarhii din Golf,
dar, cel putin ofera promisiuni în acest sens, masurabile prin avantajele pecuniare pe care Ştatele Unite le-ar obtine de la „aliatii arabi” din Golf
în schimbul „serviciilor” de protectie securitara
oferite acestora.
atollahul Ruhollah Khomeyni. O asemenea orientare a cunoscut o dinamizare deosebita dupa declansarea, în 2011, a „primaverii arabe”, soldata,
între altele, cu izbucnirea unor sangeroase razboaie civile în Şiria, Libia, Yemen, pe de o parte,
si cu deteriorarea relatiilor conflictuale dintre
monarhia de la Ryad si regimul islamic iranian,
precum si cu aparitia si ascensiunea fenomenului jihadist-salafist, pe de alta parte.
*
Pe fondul confuziei, incertitudinilor si al provocarilor generate de „revolutiile arabe” si de conflictele pe care acestea le-au generat, monarhiile
arabe din Golf (cu exceptia sultanatului Oman singurul stat membru al Consiliului de Cooperare al Golfului care nu a rupt relatiile diplomatice
cu Damascul) si-au focalizat atentia asupra evolutiilor din Şiria, situandu-se, politic, militar si
financiar, de partea opozitei siriene, inclusiv a
formatiunilor islamiste radicale, considerand ca
o înlaturare de la putere a regimului baasist al
lui Bashar Al-Assad – aliat al regimului de la Teheran – ar fi avut drept consecinta o stopare a
expansionismului regional promovat de Iranul
islamic. In egala masura, politica promovata, îndeosebi de Arabia Şaudita, Emiratele Arabe Unite si Qatar (pana la ruptura survenita.în 2017
între acest emirat si restul monarhiilor vecine)
au promovat, în chestiunea dosarului sirian, o
politica menita sa motiveze mai
mult Ştatele Unite sa se implice
mai activ si mai pragmatic în
strategiile de rasturnare prin
presiune si forta a regimului alaouit si laicist din Damasc. Daca

Esecul demersurilor menite sa încline balanta
de forte în favoarea opozitiei siriene a determinat regimul monarhic de la Ryad sa se manifeste
mai „contondent” în planul politicilor regionale:
interventia militara în Bahrein, pentru înabusirea unor proteste ale minoritarilor siiti din regat,
înasprirea tonului în relatiile cu Libanul pentru
a determina din partea acestuia masuri de marginalizare a Hezbollahului pro-iranian, anjagarea
directa în razboiul prin interpusi din Yemen,
curtea ofensiva facuta noului presedinte american Donald Trump, tentativa de a-si consolida
controlul asupra aripii dure a opozitiei politice
siriene, prin crearea asa-numitei „platforme de
la Ryad” opusa celorlalte factiuni apropiate de
Turcia si Federatia Rusa si, nu în ultimul rand,
investirea ca print mostenitor a belicosului fiu al
regelui, Mohammed Bin Şalman, sunt doar cateva exemple graitoare în acest sens.
In acelasi timp, continuarea de catre Qatar a
sponsorizarilor pentru miscarea islamista a
Fratilor Musulmani (repudiata de Arabia Şaudita) a fost una dintre cauzele principale care au
dus la decizia monarhiei de la Ryad, sustinuta de
Emiratele Arabe Unite, Bahrein si Egipt, de demonizare a emiratului Qatar, de rupere a relatiilor cu acesta si de supunerea emiratului la un
sever embargou economic, al legaturilor cu lumea exterioara si de acuzare deschisa a emiratului de a fi sponsor al fenomenului terorist într-un
context în care monarhia wahhabita însasi nu a
fost straina de asemenea simpatii
pentru radicalismul religios islamic. Or aceasta decizie a avut
consecinte neasteptate pentru
initiatori, determinand o rapida
apropiere între Qatar, pe de o
parte, si Turcia si Iran, pe de alta
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parte, dar si un regres lamentabil al opozitiei
siriene reprezentata prin „platforma de la Ryad”
în fata deciziilor si masurilor impuse în teren, de
catre Federatia Rusa, Turcia si Iran în contextul
„proceselor de la Şoci si Astana”. Aceasta face ca,
Maher NABOULSI
în momentul de fata, Arabia Şaudita si monarhiile satelitare sa aibe prea putin sau deloc o voce La ora cand aceste randuri sunt scrise, locuitocu pondere pe esichierul razboiului sirian si al rii Damascului traiesc sub presiunea unei duble
demersurilor de pacificare a Şiriei. In acest cadru euforii. In primul rand, pentru ca, dupa sapte ani
poate fi circumscrisa si noua orientare a monar- de razboi, si la „povetele” aliatilor rusi, compartihiilor saudita, emirateza si bahreiniana catre o mentele de logistica ale Armatei si ale serviciilor
revenire la realitatea dinamica a geopoliticii re- de informatii au trecut la dezafectarea punctelor
gionale prin regandirea sistemului propriu de de control si a barierelor de beton care s-au doaliante, în sensul apropierii de statul Israel, ceea vedit a fi nu doar un instrument de securitate, ci
ce ar însemna un atu favorabil pentru mentine- si o generoasa sursa de venituri ilicite pentru
rea angajamentelor strategice ale Administratiei personalul de deservire a respectivelor bariere.
de la Washington pentru sustinerea regimurilor Damascenii îsi iau înapoi strazile, bulevardele si
mentionate în confruntarea cu siismul iranian. stradelele care le-au fost interzise de vicisitudiDe altfel, atat în aceasta problema, cat si în an- nile razboiului, lacrimile de bucurie fiind, de cele
samblul evolutiilor din regiunea Golfului Arabo- mai multe ori, însotite de o întrebare rostita fie
Persic, Consiliul de Cooperare al Golfului este, cu buzele, fie cu privirile în care se citeste mult
practic, reprezentat de Ryad si Abu Dhabi, în asteptata lumina de la capatul celalalt al tuneluvreme ce Bahreinul ramane doar un executant lui: „ se apropie pacea?”.
docil al directivelor primite din partea Arabiei In al doilea rînd, nu numai cetatenii DamascuŞaudite, Kuwaitul este mai degraba preocupat de lui, ci toti sirienii, indiferent de tabara beligeranpropriile crize politice si economice interne, Qa- ta pe care o simpatizeaza sau o detesta urmatarul, aflat sub embargou, îsi promoveaza pro- resc, cu aceeasi înfrigurare, cursa pertractarilor
priile viziuni si programe independente, inclusiv
în relationarea cu Ştatele
Unite ale Americii, în vreme ce Omanul se mentine
în limitele traditionale
ale politicii sale de neangajare în dosarele spinoase ale regiunii si ale Orienului Mijlociu, în ansamblu. Iar o asemenea stare
de lucruri nu face decat
sa adauge un nou element de instabilitate la
climatul regional si asa
încordat si sa demonetizeze, înca o data, ideea de
unitate araba din care
lumea araba moderna sia facut, decenii de-a randul, un blazon care s-a
dovedit iluzoriu.
Damasc. punct de control organizat de trupele de securitate
52

Pulsul Geostrategic, Nr.265, Luni 20 August 2018

pentru constituirea asa-numitei Comisii de Redactare a Noii Constitutii a statului sirian de dupa conflict, o cursa desfasurata în culisele
„elitelor politice” alese si împuternicite de sponsorii straini ai regimului si ai opozitiei siriene
pentru a stabili continutul legii organice fundamentale a statului sirian înainte ca acest stat sa
beneficieze de vreo garantie ca existanta sa însasi va fi posibila si ca „Şiria post-belica” va fi
edificata pe temelia unor atribute imperios necesare pentru a se putea vorbi de o reala existenta statala. Intr-un climat de targuieli desfasurate în afara tarii - tot pe meleaguri straine se consuma si demersurile desfasurate de
reprezentantul international Ştaffan De Mistura,
pe langa actorii sustinatori ai regimului Bashar
Al-Assad (Rusia, Iran, Turcia) cu acelasi obiectiv
al ajungerii la un consens privind constituirea
comisiei de redactare a constitutiei, în conditiile
în care autoritatile din Damasc raman atasate
pozitiei deja exprimate la reuniunea din 18 februarie a Consiliului de Şecuritate, pozitie potrivit careia constituirea acestui organism constitutional trebuie sa fie decisa exclusiv de catre
Consiliul Poporului (Parlamentul Republicii Arabe Şiriene) a carui valabilitate este, însa, contestata de opozitie si de sponsorii straini – regionali
si internationali – ai acesteia. In toata aceasta
targuiala cu iz de bazar, regula jocului este simpla si ea a fost urmata, atat de regim, cat si de
factiunile opozitiei politico-militare, înca de la
începutul „procesului de negocieri” - un procces
ambulant desfasurat, în episoade, fie la Geneva,
fie la Astana, în Kazahstan, fie, la Şoci, în Federatia Rusa si esenta sa consta, pentru fiecare tabara în parte, în a refuza orice noi idei si propuneri pentru ca, ulterior, aceleasi idei si propuneri sa fie agreate la presiunile actorilor sponsori si în functie de întelegerile sau disputele
dintre acestia. Iar cum momentele de consens au
fost si continua sa fie rare si lipsite de durabilitate, întregul proces se transforma într-o febrila
tergiversare si castigare de timp, în speranta ca
fiecare dintre puterile externe implicate în conflictul intern sirian sa îsi poata asigura un avantaj cat mai consistent la împartirea finala a
„tortului sirian”.
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nu contenesc sa vorbeasca, iar asa-zisele „zone
de dezescaladare” se dovedesc a fi cu tot mai
multa claritate ceea ce au fost de la bun început adica un simplu exercitiu retoric - în tot acest
timp irosit, asadar, sirienii, fie ei din Damasc sau
din oricare alt district si oras sirian, fie ei deplasati ori refugiati prin tarile din vecinatate, continua disperata si umilitoarea lupta pentru supravietuire, în masura în care aceasta coordonata
extrema a existentei înseamna lupta cu foametea cronica, cu subnutritia, cu bolile, cu ravagiile
produse de razboiul confesional între siismul
dirijat din exterior si cu sunnismul extrem din
descendenta Al-Qaida sau cu consecintele lamentabilului dar la fel de brutalului „califat” islamic al lui Abu Bakr Al-Baghdaddi. Iar toate acestea au drept consecinta dramatica restrangerea
dinamicii politice interne la o lupta sterila între
baronii si îmbogatitii razboiului. Cel mai ridicat
salariu lunar al unui functionar se situeaza sub
nivelul de 100 de dolari, în conditiile în care, potrivit rapoartelor internationale, linia care marcheza pragul saraciei este de 190 dolari pe luna
ca minimum al subzistentei cotidiene.
*
Actorii regionali si globali care se înfrunta pentru cat mai multa influenta în Şiria, masoara dimensiunea si configuratia viitoare a acestei tari
cu unitatea de masura data de evolutiile militare
pe multiplele fronturi ale razboiului sirian, în
vreme ce taberele autohtone direct implicate în
conflict, respectiv regimul si opozitia politica,
sunt reduse la statutul de instrumente utilizate
fie pentru subminarea si tergiversarea demersurilor de solutionare, fie pentru dinamizarea eforturilor de implementare a unor proiecte de pace,
atunci cand acestea favorizeaza interesele unora
sau a altora dintre sponsori.

Nu sunt putine întrebarile care-si asteapta raspunsul mai înainte de fabricarea unei constitutii
care risca sa fie, mai degraba, una de gestionare
a anarhiei postbelice, decat un instrument de
garantare, pentru sirieni, a unuia dintre drepturile fundamentale consfintite în dreptul international si anume dreptul la a trai într-un stat
Şe întelege ca în tot acest timp, în care armele care sa îndeplineasca toate criteriile de functio53
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nare normala. Dispune, oare, Şiria de astazi de
toate argumentele care sa o redefineasca, juridic
si moral, ca stat modern, independent si suveran
în toate componentele sale, inclusiv capacitatea
de control asupra teritoriului si a tuturor
fortelor conflictuale care, în prezent, se lupta
tocmai pentru o sfasiere ireparabila a ceea ce a
mai ramas din Şiria existenta în urma cu sapte
ani? Ce garantii exista pentru asigurarea unui
rol activ, solidar si constructiv al societatii în
reconstruirea din cenusa a Şiriei, adica a acelui
rol care, înca din primele faze ale “revolutiei siriene” a fost anihilat de confruntarea ireductibila
între regim si sustinatorii sai straini, pe de o
parte si între detasamentele politice, militarizate, confesionale sau de clan ale opozitiei însesi,
pe de alta parte, dar si de regionalizarea si, apoi,
internationalizarea razboiului sirian prin ingerintele a nu mai putin de 10 actori externi –
statali sau nu - si a unei “coalitii a mercenarilor”
veniti din peste 70 de state pentru a-si face fie
jihadul propriu, fie pentru a-si gasi un loc bine
platit sub soare.
In acest al saptelea an al razboiului, Şiria se
afla, înca o data, în etapa statului pre-modern
dominat de anarhie si de conflicte sectare care
ameninta sa-si pastreze capacitatea de rezilienta
si în structurile de autoritate si decizie ale ordinii post-belice în cazul în care viitoarea constitutie a statului sirian va fi elaborata si impusa de
actori si interese straine, fara nici o participare a
factorului social sirian – primul afectat de un
conflict în care nu societatea, ci protagonistii externi vor avea controlul în conformitate cu propriile lor interese.
Iar în atari împrejurari, vexatiunile, inanitia,
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maladiile si ignoranta vor continua sa-si faca
prezenta distrugatoare, cu sau fara barajele de
beton raspandite pe bulevardele si strazile “noii
Şirii”.

Maher NABOULSI
De mai multe ori, în cursul lunii iunie si la începutul lui iulie, presa de limba araba a inserat, la
rubricile sale de „breaking news”, informatii potrivit carora repetate ciocniri armate ar fi avut
loc, în diferite locatii ale geografiei siriene, între
unitati ale armatei nationale siriene si efective
ale militiilor iraniene desfasurate pe frontul razboiului intern sirian, incidente în urma carora
efectivele pro-iraniene, inclusiv combatantii
Hezbollah-ului libanez, au evacuat amplasamentele detinute, acestea fiind preluate de armata
lui Bahsar Al-Assad. In acelasi context, mijloacele regionale de informare în masa au comentat
în legatura cu faptul ca Federatia Rusa a adresat
regimului de la Teheran un avertisment de pregatire pentru o viitoare încetare a prezentei militare iraniene si retragerea acesteia din Şiria. In
principiu, un asemenea avertisment nu este surprinzator, în masura în care, în perspectiva unei
încheieri a razboiului, Moscova este în mod direct interesata ca singurele forte militare straine
desfasurate în Şiria de dupa conflict sa fie cele
rusesti. Dar o întrebare fundamentala care se
pune face trimitere la marja de actiune si la limitele pana la care Federatia Rusa poate sa exercite presiuni sau sa ofere alte alternative satisfacatoare în schimbul unei retrageri militare a
Iranului din Şiria. Coincidenta sau nu, punctul de
vedere al partii ruse privind prezenta armata
iraniana pe esichierul intern sirian se întalneste,
în spiritul sau, cu dorintele si semnalele transmise, în acelasi sens, de guvernul israelian al
lui Benjamin Netanyahu, semnale care au îmbracat, în mai multe randuri, forma unor atacuri
aeriene directe efectuate de aviatia Israelului
împotriva unor amplasamente militare iraniene
pe teritoriul sirian si aceasta dupa ce asemenea
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actiuni au primit lumina verde din partea lui Vla- poporului sau. Ceea ce se face, însa, pe fondul
dimir Putin.
aparentei ostilitati americano-ruse ireductibile,
Ce s-a întamplat, asadar, în ultimele luni astfel este efect al consensului de fond dintre Moscova
încat astazi sa se poata vorbi de perspectiva ca si Washington, iar ceea ce este pus în sarcina al„luna de miere” iraniano-rusa sa se transforme tor cauze sau a altor actori regionali este, în ultiîntr-un spatiu conflictual? Şi este aceasta schim- ma analiza, rezultat al lipsei de consens si chiar
bare una impusa de evolutii, sau, dimpotriva, un al întelegerii de catre rusi si americani a faptului
rezultat firesc al conflictelor de interese între ca singurul lucru cu care cei doi sunt de acord
doua armate de ocupatie care îsi revendica ace- este acela ca, de cele mai multe ori, nu se pot pune în nici un fel de acord. Un paradox cu care
lasi trofeu de razboi?
Vladimir Putin si Donald Trump au cazut de
In aproape toti anii de razboi sirian, Federatia acord si la „istoricul” lor summit din iulie, de la
Rusa a fost, asa cum se stie, cel dintai protector Helsinky.
al lui Bashar Al-Assad si sustinator al supravietuirii regimului sau, implicîndu-se direct, cu In actuala ecuatie, o tema noua a dialogului –
începere la la 30 septembrie 2015, în plan mili- confidential sau public - între Administratiile lui
tar sub umbrela luptei împotriva Ştatului Islamic Donald Trump si Vladimir Putin este reprezentasi, în general, a fenomenului terorist care, în ac- ta de „dosarul Iran” si de chestiunea retragerii
ceptia rusa, a însemnat jihadismul islamist si militare a acestei tari din ecuatia militara a conopozitia siriana politico-militara. Dar, întelegand flictului sirian, fara ca ideile discutate sau conveca o implicare antiterorista într-un razboi de nite sa fie aduse cu necesitate si întotdeauna la
gherila ar fost prea costisitoare, inclusiv cat pri- cunostinta celorlalti actori regionali pe esichieveste pierderile de vieti omenesti, Rusia si-a re- rul sirian, respectiv, Turcia, Israel si, se întelege,
zervat doar rolul preponderent de atacator cu Iranul însusi. Şpre deosebire de Turcia si de Isaviatia si de furnizor al informatiilor necesare rael, Gardienii Revolutiei iraniene si militiile pe
ducerii avantajoase a campaniei pe front, în vre- care le gestioneaza sunt profund infiltrati în geome ce confruntare nemijlocita a formatiunilor si grafia si societatea siriana începand cu zona litoorganizatiilor teroriste a fost lasata în sarcina ralului mediteraneean, în centrul tarii si pana la
armatei siriene si a militiilor iraniene, proiranie- frontiera siro-libaneza, cu tendinta de expansiune si siriene. Şi trebuie recunoscut ca aceste mi- ne catre linia de demarcatie siriano-israeliana
litii – cele mai multe aflate în solda Teheranului din Platoul Golan, în sud - vest.
– au avut un rol consistent în confruntarea cu Razboiul sirian, intrat, deja, în al optulea an, a
combatantii Ştatului Islamic – Da’ish – dar ele au adus elemente de analiza care fac ca, pentru plaavut si o contributie nu mai putin consistenta la nificatorii si decidentii politici si militari ai Fedeschimbarea configuratiei demografice a socie- ratiei Ruse, Iranul sa nu mai constituie o nececetatii siriene, la producerea uriasului exod de per- sitate fundamentala pentru Şiria si pentru viitoasoane refugiate si deplasate care fac ca, asazi, rele aranjamente de pace.
morfologia siriana sa fie fundamental deosebita Dar, oare, va raspunde regimul iranian la apelude ceea ce au fost statul si societatea siriana îna- rile prin care i se cere sa renunte, pur si simplu,
inte de izbucnirea razboiului în primavara anu- la sacrificiile umane, militare, financiare si ecolui 2011.
nomice pe care le-a investit pentru a ajunge la
In ultimele luni, însa, Şiria a devenit un esichier
de acerba confruntare concurentiala între marii
actori externi si, cu precadere, între Federatia
Rusa si Ştatele Unite ale Americii, aceste doua
puteri fiind factorii de care depinde deznodamantul oricarui discurs despre solutionarea crizei din Şiria si despre viitorul acestei tari si al

situatia în care, asa cum declarau nu putini dintre responsabilii iranieni, “a pierde Damascul
este ca si cum însusi Teheranul ar fi pierdut”,
spre a accepta, în final, tocmai o asemenea
pierdere?

Pentru Bashar Al-Assad este dificil, daca nu imposibil sa dea curs cererirlor rusesti, americane
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sau israeliene de a a elimina, printr-un simplu
ordin prezidential, argumentul juridic în baza
caruia armata iraniana se afla în Şiria, rerspectiv
faptul ca iranienii au venit în aceasta tara “la
chemarea guvernului sirian”. Dar fata cu decizia
lui Trump luata la o saptamîna înainte de întalnirea sa de la Helsinky cu liderul rus, de a înceta
sprijinul pentru Armata Libera Şiriana, dupa o
saptamana de ofensiva guvernamentala si ruseasca în sudul Şiriei si impunerea controlului
lui Bashar în zona sudica Daraa - Şoueida Bossra are mai multa atractivitate decat “fratia
de arme” cu Pasdaranii lui Ali Khameney, mai
ales cand aceasta ultima victorie majora a regimului pe frontul razboiului intern a fost posibila
gratie lui Vladimir Putin. Rusii, americanii, israelienii, turcii, sauditii, egiptenii vor plecarea din
Şiria a revolutiei iraniene islamice, dispusi fiind
sa accepte în acest troc, ramanerea la putere a
regimului Bashar Al-Assad, în speranta ca viitoarea Constitutie va gasi o “rezolvare” si pentru
acest nod gordian. Ce ramane de facut? Un conflict militar direct între acesti actori, “aliati” inclusiv rusi, este greu de imaginat. Iar unica
optiune ar putea fi deplasarea în avangarda a
Israelului, într-un razboi de uzura împotriva
prezentei iraniene care poate determina ca, încercuit si de presiunile americane pe fundalul
retragerii Wasingtonului din “acordul nuclear”,
Teheranul sa accepte plecarea din Şiria, cu eventuala convenire a unui agrement care sa
mentina punti de contact si uzufruct al Iranului
pe spatiul sirian.
Este un scenariu care circula de mai multa vreme, dar la care Teheranul nu a avut pana acum o
reactie explicita.
Probabil ca aceasta va fi cunoscuta înainte de
sfîrsitul acestei veri.

Munir SALAMEH, Ramallah
De la sfarsitul lunii martie, Fasia Gaza este teatru al unor violente confruntari între armata israeliana si protestatarii palestinieni, aflati sub
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embargoul punitiv instituit de dubla presiune
multiforma la care sunt supusi de autoritatile
israeliene, pe de o parte, si de catre embargoul
aplicat de Autoritatea Nationala de la Ramallah.
Ample demonstratii de solidaritate ale locuitorilor palestinieni din Cisiordania cu conationalii
lor din Gaza sunt întampinate de represiunea
fortelor de securitate ale Autoritatii Nationale si
ale miscarii Fatah - toate aceste evolutii fiind
marcate de victime omenesti cazute fie sub
gloantele israeliene, fie sub bastoanele formatiunilor anti-demonstranti scoase în strada la ordinele presedintelui Mahmoud Abbas.
In acest context, echipa lui Donald Trump, formata din Jared Kouchner, ginere si consilier
principal al liderului de la Casa Alba, David Friedman, noul ambasador al Americii la Ierusalim
si Jason Greenblatt, reprezentant special pentru
negocieri internationale - toti trei proveniti din
familii evreiesti si aprigi sustinatori ai colonizarii iudaice în teritoriile palestiniene autonome –
lucreaza febril, fie în cabinetele personale, fie
prin turnee-maraton în regiunea Orientului Mijlociu, la finisarea ultimelor detalii ale faimoasei
„Afaceri a Şecolului” prin care Administratia
Trump identifica realizarea „istoricei” si definitivei concilieri israeliano-palestiniene si solutionarea definitiva a septuagenarului dosar al
„problemei palestiniene”. Este posibil ca pana la
aparitia acestui numar al „Pulsului Geostrategic”, „planul Trump” sa fie adus în mod oficial la
cunostinta partilor direct interesate si a opiniei
publice. Cat priveste continutul concret al initiativei americane de solutionare a contenciosului
palestiniano-israelian, sporadicele informatii
care au ajuns în mijloacele de informare în masa
dau de înteles ca „afacerea secolului” va însemna
încheierea scurtei treceri prin istorie a multdiscutatei teorii a „celor doua state”, palestinienilor fiindu-le oferit, în schimb, un stat cu suveranitate limitata asupra a cca. 40-50% la suta
din Cisiordania si asupra Fasiei Gaza, eventual
completata, teritorial, cu o extinctie în geografia
peninsulei egiptene Şinai si cu o capitala care ar
urma sa fie instalata în localitatea Abu Diss, o
asezare palestiniana de la periferia Ierusalimului. „Ştatul” astfel croit, va fi unul demilitarizat cu exceptia armamentului individual usor, si fa-
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ra continuitate teritoriala cu Gaza. Pentru acceptarea acestor „concesii” oferite de Israel,
„statului” palestinian i se promite o substantiala
sustinere financiara care va fi constituita, în conceptia omului de afaceri Donald Trump, nu din
visteria trezoreriei americane si israeliene, ci din
contributiile directe ale lumii arabe, în general,
ale monarhiilor petroliere din Golf, cu deosebire.
Emiratele Arabe Unite si Arabia Şaudita si ale
comunitatii internationale. Intre 50 si 60 la suta
din actuala suprafata a Cisiordaniei, ocupata de
coloniile evreiesti, va trece sub suveranitatea
israeliana, ca, de altfel, si valea Iordanului care
desparte Cisiordania de Regatul Hashemit al Iordaniei si care va ramane sub controlul militar si
securitar israelian. In sfîrsit, un coridor de legatura între Gaza si Cisiordania ar urma sa fie realizat si pus, de asemenea, sub control israelian.
Ştatul evreu ar urma sa detina, deasemenea, controlul asupra spatiului aerian si al apelor teritoriale ale „statului” palestinian caruia i se va asigura, totusi, dreptul de utilizare partiala a porturilor maritime Ashdod si Haifa si a aeroportului
international Ben Gourion. Fîsia Gaza ar urma,
de asemenea, sa primeasca substantiale
„recompemse financiare” si asistenta pentru crearea unei infrastructuri în domeniul energiei
electrice si al activitatilor portuare maritime,
precum si o extindere teritoriala în Peninsula
egipteana Şinai. In ceea ce priveste familiile si
descendentii refugiatilor palestinieni, acestora li
se va putea asigura o „rezolvare” echitabila” în
interiorul statului palestinian, orice reîntoarcere
a lor pe actualul teritoriu al Israelului fiind exclusa..
Şe cuvine mentionat, în acest context, ca, traditionala „cauza a poporului palestinian” nu se
mai afla, practic, în atentia si în preocuparile statelor arabe si islamice. Daca, un prim pas în
aceasta directie a fost facut de Arabia Şaudita, al
carei print mostenitor, Mohammed Bin Şalman a
declarat deschis ca „palestinienii ar trebui sa accepte ceea ce li se ofera, iar daca nu le convine,
atunci sa taca, sa nu se mai lamenteze si sa se
întoarca la masa negocierilor”. Cotidianul israelian „Haarez” afirma, pe de alta parte, ca un numar
de
cinci
state
arabe
„moderate” (nenominalizate) si-au exprimat, de-
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ja, acordul asupra planului propus de Administratia Donald Trump, acelasi Mohammed Bin
Şalman fluturand, chiar, perspectiva unui corn al
abundentei din care sa curga milioane de dolari
pentru viitorul „stat palestinian”, daca palestinienii însisi vor accepta viziunea futurista a lui Donald Trump si a consilierilor sai. Reactiile Ligii
Arabe si ale Organizatiei de Cooperare islamica,
în calitatea lor de reprezentante ale comunitatilor araba si musulmana globala, s-au limitat
la declaratii de protest si condamnare a deciziilor lui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala unificata a Israelului si de
transfer în „orasul sfant” al ambasadei americane în Israel. Şingura voce regionala non-araba
care a vorbit de o sustinere a „drepturilor legitime” ale poporului palestinian a fost cea a
presedintelui turc Recep Teyyp Erdogan, dar
asemenea proclamatii au fost facute în contextul
campaniei pentru alegerile prezidentiale si parlamentare anticipate prin care, la 24 iunie,
presedintele a devenit un super-presedinte cu
puteri cvasi-discretionare. Are mai putina importanta daca, acum, Erdogan îsi va mentine retorica de simpatie cu palestinienii, atata vreme
cat vocea sa va rasuna singular într-o comunitate internationala globala prea ocupata cu propriile probleme pentru a mai avea timp si de situatia palestinienilor.
Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene,
Mahmud Abbas a respins, de la bun început, proiectul american de „solutionare finala” (ultimate
solution) a problemei palestiniene şi a declarat că
Ştatele Unite si, implicit, Administratia Donald
Trump si-au pierdut calitatea si credibilitatea de
mediator impartial în dosarul conflictului palestiniano-israelian. In atari împrejurari, ce sanse
are Mahmud Abbas si de ce atuuri dispune pentru a-si sustine revendicarile si politica?
Dupa toate aparentele, conducerea palestiniana
de la Ramallah pare a miza pe o sustinere din
partea comunitatii internationale (europene),
ceea ce în contextul actual tine, mai degraba, de
domeniul unei iluzii. Neavand instrumente si
parghii reale de actiune, partea palestiniana, ea
însasi erodata de conflicte si disensiuni interne
majore - fie între Autoritatea Nationala din Cisiordania si miscarea Hamas din Fasia Gaza, fie în
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interiorul însusi al Autoritatii Nationale, al Organizatiei de Eliberare a Palestinei si al Miscarii
Fatah, se afla în situatia de a nega si a refuza sine
die opțiunile oferite de Ştatele Unite şi de strategia lui Donald Trump. O optiune care, în definitiv, ar putea fi agreata de tandemul TrumpNetanyahu, tinand seama si de o eventuala surpriza care ar putea sa vina chiar din partea lui
Mahmud Abbas – octogenar cu probleme de sanatate si tot mai mult contestat chiar în interiorul edificiului social palestinian.
Dupa nakba (catastrofa) din 1948, si dupa naksa (înfrângerea ) din 1967, o a treia naksa sau
nakba pare a se profila la orizont, cu posibilitatea de a fi si cea de pe urma pentru “cauza palestiniana”.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN

iunie 2017
tanarul
si
ambitiosul
emir
Mohammed Bin
Şalman. fiul
cel mai mare
al celei de a
treia sotii a
regelui Şalman Bin Abdul Aziz AlŞaud, a fost
investit
de
tatal sau ca
print mostenitor, cumuland, în acelasi timp, si
demnitatile
de ministru
al Apararii si
presedinte al Consiliului pentru Problemele Economice si Dezvoltare al Arabiei Şaudite. Controversat în aceeasi masura în care este si adulat
mai ales în segmentul generatiei tinere, viitorul
monarh al dinastiei saudite s-a impus în discursul mediatic si în folclorul politic sub forma prescurtata a numelui sau – aceea de „MBŞ” . El însusi a atras atentia nu numai în tara sa si în lumea arabo-islamica, ci si pe esichierul vietii politice, economice si financiare internationale,
printr-o serie de masuri si initiative al carui inspirator este sau care îi sunt doar atribuite si
care i-au conturat portretul unui viitor rege reformator si dinamic. La un an de la investirea sa,
si în contextul în care este evocata ca posibila
perspectiva ca, într-un viitor apropiat, octogenarul monarh Şalman sa abdice în favoarea fiului
sau, regatul saudit este confruntat, în acelati
timp, si cu speranta si cu îngrijorarea pentru ce
va aduce viitorul monarh regatului si sauditilor
care, într-o covarsitoare majoritate, au varste
situate sub pragul de 25 de ani.

I
Dupa o „stagiatura” de doi ani (2015-2017) ca
II
al doilea print mostenitor al tronului saudit, în
Lansarea de catre Mohammed Bin Şalman a
umbra varului sau Mohammed Bin Nayef, la 21
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generate, mai ales,
de consecintele proiectelor de reforma
economica si sociala
pe care ambitiosul
print vrea sa le implementeze, sub deviza „ Arabia Şaudita
– orizontul ‘30” careia i se circumscrie,
între altele, proiectul de dimensiuni
gigantesti al crearii
unei zone de dezvoltare economica la
Marea Rosie, în zona
Mohammed Bin Şalman Al-Şaud, printul mostenitor al tronului saudit
de întalnire a frontieproiectelor sale de reforma si modernizare eco- relor saudite, egiptene si iordaniene. Costul pronomica, sociala si chiar religioasa are loc într-un iectului: 500 miliarde dolari. In acelasi context
context în care Arabia Şaudita resimte tot mai este prefigurata implementarea proiectului NEvirulent efectele scaderii preturilor pe piata re- OM (sigla compozita cu sensul “Noul Viitor” derisurselor conventionale de energie, dar si povara vata din latinescul “neo” si prima litera a cuvancelor trei ani de costisitor si incontrolabil razboi tului arab “mustaqbal” cu sensul de „viitor”), o
indirect cu Iranul, desfasurat în Yemen, la care replica saudita la Şillicon Valley, cu o suprafata
se adauga si finantarile masive – care nu au dus de 26.500 km.p., adica de trei ori mai mare decat
la rezultatele asteptate – pentru opozitia islamist insula Cipru, la care se adauga un alt proiect fa-jihadista pe frontul razboiului civil sirian. Regi- raonic care prevede transformarea celor cca. 50
mul monarhic este confruntat, în acelati timp, cu de insule din Marea Rosie, tinand de suveranitapresiunile venite din partea unei societati civile tea saudita, într-un halucinant paradis turistic de
tot mai conectata la realitatile contemporanei- lux, menit sa atraga turismul strain si sa contritatii, dar în egala masura neglijata în ultimele buie substantial la înviorarea rezervelor bugetadecenii si supusa rigorilor si prohibitiilor severe re ale regatului. Acestea si altele cuprinse în
impuse de ideologia religioasa conservatoare a „viziunea 30” a emirului reformator presupun,
wahhabismului salafist. Nu mai putin ameninta- pentru a deveni o realitate functionala în perta este si coeziunea si unitatea familiei domni- spectiva anilor 2030, investitii pe masura a caror
toare sever zdruncinata de vexatiunile la care a asigurare se arata, înca de pe acum, pe cat de înfost supusa, prin masivele epurari, arestari si doielnica, pe atat de aventurista.
marginalizari impuse de MBŞ, sub pretextul era- In al doilea rand, este vorba de pozitionarea
dicarii coruptiei si în contextul ambitiilor viito- regatului în contextul regional care face ca politirului rege de înlaturare a oricaror dizidente si ca externa saudita sa fie în totalitate guvernata
piedici concurentiale de care s-ar putea împiedi- de obsesia acerbei ostilitati fata de regimul teoca ascensiunea printului catre tron.
cratic iranian si de competitia ireductibila penMai multe sunt categoriile si domeniile de manifestare a problemelor cu care reformismul
printului mostenior va trebui sa se confrunte
inevitabil si cu rezultate incerte.

tru suprematie si influenta politica si confesionala nu numai asupra Orientului Mijlociu, ci si, în
egala masura, la nivelul global al comunitatii islamice. De peste trei ani, un violent razboi de
Este vorba, în primul rand, de esichierul intern, franciza se desfasoara în Yemen, între wahhabiscu componentele, sensibilitatile si asperitatile mul saudit si siismul duodeciman iranian, un
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razboi pe care monarhia de la Ryad îl concepe,
fara a-l declara ca atare, drept un mijloc util de
deviere a atentiei propriei societati saudite de la
fisurile care afecteaza soliditatea uriasei familii
domnitoare dar si de la prohibitiile pe care un
regim religios ultraconservator si detinator al
monopolului absolut asupra resurselor economice si materiale ale tarii le ridica în fata unui
corp social lipsit de perspectivele autoperfectionarii si împlinirii umane si profesionale. Obesia competitiei anti-iraniane l-a determinat pe emirul MBŞ sa sacrifice chiar coeziunea
organizatiei subregionale a Consiliului de Cooperare al Golfului, prin anatemizarea si excluderea emiratului Qatar, sub acuzatia de simpatii si
relatii cu „inamicul persan” si de sponsorizarea
curentelor terorist-jihadiste - acuza cu un vadit
caracter politicianist si populist, cel putin în masura în care Arabia Şaudita însasi are înscrise în
cronica istoriei sale nu putine acuze similare.
Rambursarea, pana în anul 2030 a unor datorii
externe de cca. 10 miliarde dolari, sau derularea
uriaselor contracte, de peste 320 miliarde dolari, încheiate pentru achizitii militare si executarea altor proiecte economice în parteneriat cu
Ştatele Unite sau investitiile menite sa creeze
locuri de munca pentru cetatenii autohtoni, incusiv prin renuntarea masiva la traditionala mana de lucru straina, sunt tot atîtea realitati care
pun în discutie posibilitatea financiara reala a
economiei saudite de finantare a giganticelor
„viziuni” reformiste ale viitorului monarh al regatului. Or, presat de propriile angajamente, Mohammed Bin Şalman a procedat la cel putin doua masuri cu consecinte discutabile. Mai întai
vanzarea la bursa a unei parti a colosului petrolier ARAMCO (Arabian American Company), cunoscuta , în mod comun, drept „Şaudi Arabian
Oil Company”, si apoi prin declansarea – sub
pretextul combaterii coruptiei - a unei vaste
campanii de epurari, arestari si devalizari financiare a catorva sute de exponenti de prima marime ai familiei domnitoare, ai mediilor de afaceri,
ministri si fosti ministri, clerici etc. – actiuni soldate, dupa afirmatiile facute chiar de printulmostenitor însusi – cu colectarea a cca. 100 miliarde dolari. Campania, supervizata chiar de
MBŞ, a oferit si prilejul debarasarii de posibilii
opozanti, fie din familia Al-Şaud, fie din a doua
60

ramura – Al-Şheikh - a tribului Al-Şaud, scriitori,
oameni de cultura sau descendenti ai precedentului monarh Abdallah al II-lea.
III
Este vorba, în al treilea rand, de proiectele
anuntate de MBŞ însusi, de a implementa o profunda reforma religioasa avand drept scop
„revenirea la Arabia Şaudita de alta data”, adica
la un regim purificat de radicalismul religios
wahhabit si la adoptarea unui islam „de mijloc”,
moderat si deschis catre lume si catre dialogul
cu alte religii si arii de civilizatie”. In sine, initiativa printului este salutara si importanta cel
putin din doua motive: mai întai pentru ca, vorbind de „reîntoarcerea la un islam moderat” (adica la perioada de dinaintea aliantei dintre tribul Al-Şaud si predicatorul Mohammed
Ibn Abdel Wahhab si crearea dinastiei si a regatului saudit), MBŞ recunostea ca, în contradictie
cu propaganda oficiala, Arabia Şaudita este guvernata de o scoala de jurisprudenta radicala si
descendenta din scoala de jurisprudenti islamica
hanbalita care a inspirat, ideologic, marea parte
a curentelor si gruparilor salafiste radicale contemporane. Apoi, recunoscand, indirect, acest
adevar si renuntand la el, printul recunoaste
implicit faptul ca elementul religios fundamentalist este incompatibil si chiar prohibitiv al modernitatii pe care viitorul monarh doreste sa o
introduca în tara. Pe de alta parte, vorbind despre introducerea unui islam „de mijloc”, MBŞ
procedeaza la un joc de cuvinte care, necunoscute de cei mai putini sau deloc familiarizati cu
capcanele limbii arabe, creaza impresii si convingeri cel putin deformate. Astfel, pentru a-si
sustine teza, printul recurge la cuvantul arab
„wasitiya”, ocolind cuvîntul corect „wasatiya”. Or
primul lexem nu poate avea semnificatia de
„moderat”, sau „de centru”, dat fiind ca el deriva
de la toponimul „Wasit” care este numele vechiului oras si district irakian sinonim unde a existat o scoala islamica la fel de fundamentalista.
Conceptul de wasityya a fost dezvoltat de ideologul si teologul conservator Ibn Taymiyya, în
cartea sa Al-aqida Al-Wasitiyya (Dogma wasititiă) scrisă la solicitarea unui cleric din Wāsit şi
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în care erau respinse, ca deviante, toate celelalte
scoli canonice ale vremii si se sustinea o
„reforma” de tip salafist a Islamului, în sensul
lecturii literare si rigoriste a izvoarelor acestei
religii. Şensul cu nuante moderate al cuvantului
este cel de „wasatiya” care indica o pozitie sau o
atitudine de mijloc. Or wahabismul - care nu se
recunoaste ca fiind „wahhabit”- foloseste termenu dezvoltat de Ibn Taymiyyal, si nu pe cel de
„wasatiya” care are sensul de „moderat”. Altfel
spus, wahabismul despre care BMŞ afirma ca nu
exista, îsi pierde valabilitatea, caci a declara razboi unui wahhabist salafist dar a nu lamuri despre care anume „wahhabusm” vorbim înseamna
a face o reforma care nu aduce nici o schimbare.
Pe de alta parte, wahhabismul însusi si clerul
prin care acesta este reprezentat au fost si continua sa fie, pe langa regimul politic impus de clanul Al -Şaud, cel de-al doilea stalp de sustinere a
existentei regimului si al statului monarhic saudit a carui constiture are la temelie pactul politico-religios încheiat între casta si miscarea clericului Mohammed Ibn Abdel Wahhab. De-a lungul
ultimelor doua secole, tentative de contestare a
puterii si influentei clericale wahhabite au mai
avut loc, dar nici una din acestea nu a fost suficient de convingatoare si organizata pentru a-si
atinge obiectivul propus. Astfel încat se pune întrebarea daca emirul MBŞ are, astazi, destule argumente convigatoare pentru a subrezi puternica fundatie confesionala wahhabita, in numele
unor promisiuni apreciabile prin semnificatia lor
dar îndoielnice din perspectiva posibilitatilor
obiectie de realizare.
*
Va domni viitorul monarh Mohammed Bin Şalman peste un regat pe care nu putini analisti îl
descriu, astazi, cu mai vechea sintagma de „colos
cu picioare de lut”?
Realitatea este ca monarhia si statul saudit se
confrunta, în prezent, cu probleme inexistente
cu trei ani în urma, o parte dintre acestea fiind
atribuite fie initiativei directe a printuluimostenitor, fie influentei sale asupra deciziilor
regale care nu au facut decat sa agraveze unele
dificultati sau sa diminueze perspectivele de de-
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pasire a altora.
Masurile impuse cu forta de MBŞ pentru a-si
consolida propria putere pe plan intern si a-l elimina pe potentialii concurenti aspiranti la tron,
au avut, drept consecinta cu rezilienta pe termen
lung, adancirea disensiunile existente între cercul restrans al puterii decizionale si cohortele de
membri directi sau colaterali ai familiei domnitoare, frustrati de marginalizarea la care sunt
supusi si de concentrarea absolutista a parghiilor puterii si beneficiilor materiale în mainile viitorului rege. Este semnificativ, în acest sens, ca
opt din cei 11 frati ai regelui Şalman Bin Abdul
Aziz îsi disimuleaza cu dificultate nemultumirea
fata de faptul ca, atat prin modul în care si-a asigurat succesiunea la tron, cat si prin numirea
abuziva a propriului sau fiu în rangul de printmostenitor al regatului, monarhul Şalman a comis o impardonabila violare a traditionalelor
reguli de succesiune la tronul saudit. Or asemenea clivaj afecteaza nu numai familia domnitoare, ci si institutiile sale fundamentale, în frunte
cu armata si fortele de securitate, nemultumite
fie de angrenarea aventurista în pagubosul razboi din Yemen, fie de numeroasele concedireri
efectuate de MBŞ la nivelul celor mai înalte
esaloane de planificare, decizie si comanda.
Pe plan extern, implicarea saudita în mai toate
dosarele conflictuale din regiune, a adus acestei
tari o stare de izolare nu doar în contextul lumii
arabo-islamice, ci si pe esichierul global în care
unele state din cadrul Uniunii Europene au dispus încetarea livrarilor militare catre Ryad sau
au condamnat aceasta tara pentru crime de razboi si grave violari ale drepturilor si libertatilor
umane, mai ales în razboiul din Yemen. Aceleasi
cauze, conexate cu embargoul impus Qatarului
se afla la originea incongruentei tot mai vizibile
– fie în plan politic, fie în segmentul coordonarii
economice - între celelalte monarhii din Golf si
pozitiile rigide si autoritariste ale regimului saudit, multe din ele inspirate sau impuse de catre
ambitiosul viitor rege. Pe de alta parte, coalitia
militara islamica condusa de Arabia Şaudita în
Yemen sufera de reticentele crescande ale unor
state membre, între care Şudanul si, mai recent,
Indonezia si-au anuntat oficial retragerea de sub
drapelul razboiului saudito-iranian camuflat sub
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pretextul de combatere a terorismului
si de „readucere a legalitatii” în Yemen.
In interiorul aceleiasi comunitati araboislamice nu sunt bine vazute, pe de alta
parte, nici lipsa de reactii ferme fata de
viitorul dosarului palestinian, nici orientarea tot mai transparenta a monarhiei catre o apropiere si o normalizare
abrupta si gratuita a relatiilor regatului
cu statul Israel.
O ruptura abrupta cu mediile clericale
wahhabi-salafiste nu ar avea nici ea rezultate favorabile pentru proiectele de putere
ale printului Mohammed Bin Şalman. In istoria
moderna a Arabiei Şaudite conflicte între monarhie si clerul conservator au mai avut loc si
ele au fost solutionate fie prin represiune, fie
prin „acomodarea” efemera a clerului cu situatiile respective de criza si revenirea în prim - planul vietii interne, fara ca esenta însasi a wahhabismului sa fi fost semnificativ afectata. Or în
conjuncturile actuale, clerul regatului are capacitatea de a influenta mentalul colectiv al unei
societati puternic religioasa si nemultumita ea
insasi de „ereziile” pro-occidentale ale lui MBŞ si
de reformele superficiale pe care acesta vrea sa
le implementeze.
Pe de alta parte, observatorii si analistii evolutiilor politice saudite retin campania mediatica
si a elitelor intelectuale saudite de sustinere a
lui Mohammed Bin Şalman ca „facator de pace”
cu Israelul si aceasta într-un context în care, în
2018, se împlinesc 40 de ani de de la istorica
vizita pe care fostul presedinte egiptean Anwar
El-Şadat a efectuat-o la Ierusalim unde, într-o
patetica alocutiune rostita de la tribuna Knessetului israelian, a exprimat dorinta de pace a

Egiptului, dorinta care avea sa fie împlinita prin
semnarea, în 1978, a Tratatului de Pace egipteano-israelian - primul act juridic de pace în lungul
si sangerosul conflict arabo-israelian. La Ryad,
presa tiparita si electronica, dezbaterile si talk
show-rile organizate si care îl prezinta pe MBŞ
ca pe noul Şadat al Orientului Mijlociu (chiar daca, la vremea respectiva, Egiptul a fost alungat
din Liga araba pentru a fi facut pace cu inamicul,
iar Şadat a cazut secerat de gloantele fundamentalistilor islamisti). Şub titlul „Da, pentru o ambasada israeliana la Ryad”, publicatia electronica „Al-Khaleej” (Golful), scria, astfel: „Printul
mostentor Mohammed Bin Şalman nu va sovai
nici un moment sa se adreseze Knessetului, la
Ierusalim, daca va primi, în acest sens, o invitatie din partea premierului Benjamin Netanyahu. Bin Şalman nu va ezita nici o clipa sa accepte
o asemenea invitatie si sa anunte stabilirea de
relatii diplomatice cu Israelul. Astazi, Arabia Şaudita si Israelul se afla de aceeasi parte a baricadei în lupta impotriva dusmanului persan si a ...
hegemoniei otomane turce (!)” Cu remarca, facuta de alti analisti, ca, MBŞ este gata sa accepte
toate acestea cu renuntarea la toate conditiile
formulate de „Iniativa Araba” lansata de Arabia
Şaudita în 2002 si în care se vorbea, între altele,
de crearea unui stat palestinian cu capitala la...
Ierusalim.
Pana la laurii pentru pace ai lui Nobel, ravniti
de trioul MBŞ-Trump-Netanyahu, ramane de vazut în ce masura viitorul imediat va confirma
daca MBŞ isi va continua drumul catre varful
puterii sau daca se va dovedi ca acesta este el
însusi „un gigant cu picioare de lut”.
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Orizont Economic

Petrisor PEIU, analist

comerciale asimetrice cu prea-puternica
Americă. Adica, noi cu toții, europenii, chinezii, rușii, japonezii trebuie să avem voie să
punem taxe vamale mari produselor americane, dar americanii să fie, în schimb, nevoiți
să cumpere tot ceea ce nouă ne prisosește;
toți avem datoria sfântă să ne subvenționăm
brânza, vinul sau grâul, dar americanilor le
este strict interzis să o facă.

Mai susținut ca niciodată, corul bocitoarelor
de la București și-a înălțat spre văzduh cugetările copiate de prin site-urile care "dau bine", informandu-ne asupra iminentei prăbușiri a lumii în haosul unui război comercial
global, declanșat de către necontrolatul pre- Mai mult, toti putem sa impunem ce restrictii
ședinte al Statelor Unite, Donald Trump.
vrem pe propriile piete, sa subventionam gazul
Şi ce aflam, îngroziti, de la armata de sinecuristi sau electricitatea industriei proprii, numai amecare au trecut brusc de la senzationalul cotidian ricanii nu au dreptul moral sa o faca, în numele
dambovitean la viziunea pesimismului global, echitatii mondiale. Ba mai mult, americanii sunt
care a cuprins omenirea de cand la Casa Alba s-a si obligati sa plateasca si sa sustina securitatea
instalat posesorul celui mai neconventional lim- unei Uniuni Europene a carei birocratie are ca
baj diplomatic din istoria Americii? Ca lumea sport favorit demonizarea Washington-ului si
întreaga va fi distrusa, ca toate tarile vor avea de lupta împotriva intereselor acestora; aceiasi
pierdut, ca Trump este irational, ca Trump i-a americani trebuie sa îi apere pe europeni de rusi
jignit pe prea-nevinovatii germani, ca Trump s-a si nu au voie sa îi stranga mana odiosului ocupredat nemilosului Vladimir Putin, caruia i-a pant de la Kremlin, dar europenii au voie sa îsi
oferit pe tava Crimeea la pachet cu ridiculizarea faca ce conducte vor pentru a aduce gazul de la
FBI-ului; în fine, în ultima luna, Trump a devenit rusi. In fine, americanii sunt condamnati de neși pentru români, grație televiziunilor, ana- miloasa opinie publică mondială întruchipaliștilor și doctorilor în securitate, pericolul tă de Federica Mogherini la a asista inerți
suprem, diavolul care dezbină omenirea uni- cum chinezii le ocupă piața, băncile și țara cu
produse contrafacute sau subvenționate.
tă în jurul valorilor globaliste.
Nu am nicio îndoiala ca gloriosii globalisti au- Ei bine, aceeasi opinie publica "impartiala", detohtoni, probabil hraniti intensiv cu rosii tur- votata dezvoltarii globale, i-a fraierit pe americesti importate din Italia si cu zmeura produsa canii lui Clinton sa accepte (în 2000, cu efect din
în Portugalia si importata din Olanda, au neglijat 2001) intrarea Chinei în Organizatia Mondiala a
perimata îndeletnicire a cititului sau si mai anti- Comertului (WTO-World Trade Organization),
ca practica a recursului la cifre si au preluat, din desi nici pe departe chinezii nu respectau regulidorinta de a nu deranja axiomele comode ale le internationale. De atunci si pana acum, desi a
modernismului, toate frazele ditirambice însira- ajuns a doua putere a lumii și prima econote de propaganda anti-Trump raspandita de ar- mie a acesteia, în cifre comparabile (PPP),
mata
birocratilor
universali. China tot o sărmană țara în curs de dezvoltare a rămas și trebuie să i se ierte micile deraLumea trăiește încă cu credința oarbă că toa- paje de la regulile comerțului liber. Iată, de
te statele lumii trebuie să aibă reglementări exemplu, cum a evoluat comertul bilateral dintre americani si chinezi din 2001 si de ce este
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ai un parteneriat
(joint-venture) cu
o firmă locală și
nu poți avea un
astfel de parteneriat dacă nu accepți să cedezi
tehnologie partenerului local: de
exemplu, nici o firma europeana, canadiana sau japoneza nu a putut sa
vanda trenuri de
mare viteza în China daca nu avea
semnat un parteneriat cu compania
publica chineza de
cai ferate dar, pentru a semna un astfel de parteneriat,
trebuia sa accepti
sa faci "transfer
tehnologic" pentru
a produce cea mai
mare parte a trenului în fabrici chinezesti!

Trump îngrijorat:
Adevarul este ca politica oficiala de la Beijing
are înca (dupa 17 ani de la aderarea la WTO) ca
prioritati hartuirea celor care vor sa vanda în
China produse fabricate în afara Chinei si împiedicarea investitiilor straine care nu asociaza
parteneri chinezi (mai ales firme de stat) . Mai
mult, obiectivul major oficial al guvernului chinez se numeste "Made in China 2021" si se refera la înlocuirea produselor de import cu produse
chinezesti!
În pofida credinței stupide că firmele occidentale investesc în China pentru că acolo
sunt salarii mai mici sau pentru a fi mai
"aproape de piață", adevărul crud este acela
că nu poți vinde în China mai nimic dacă nu
66

In mod similar,
companiile
auto
care vor sa vanda sau sa produca masini electrice în China o pot face numai daca le echipeaza cu
baterii produse de o fabrica locala, dar singurele
fabrici locale de baterii care beneficiaza de subventii guvernamentale (ofera, deci, produse cu
pret mai mic) sunt cele cu actionariat chinezesc!
China utilizează cu mare succes subvenționarea produselor sale atât prin credite bancare preferențiale, cât și prin uriașe fonduri
de investiții guvernamentale care, chipurile,
își determină investițiile după "reguli de
profitabilitate". De exemplu, autoritățile locale (guvernele provinciale) au înfiintat nu mai
putin de 30 de fonduri distincte de investitii care plaseaza în industria semiconductorilor peste
100 miliarde UŞD, inducand o crestere a productiei globale de 25% în cativa ani; dupa doi ani de

Pulsul Geostrategic, Nr.265, Luni 20 August 2018

confiscare a pietei cu produse ieftine, competitorii chinezilor vor falimenta, permitand firmelor
chinezesti sa ramana dominante pe piata. Beijingul a încercat sa faca acelasi lucru pe piata
mondiala a panourilor solare în anii 2010-2011,
dar a pierdut, iar companii precum Şuntech sau
Chaori au generat pierderi gigantice, imediat
acoperite de sistemul bancar chinezesc.
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bilele europene vândute în SUA este de doar
2,5%, pe când orice mașină americană vândută în UE trebuie să suporte o taxă vamală
de 10%.

Mai pare Trump nebun sau irational acum? Unde mai pui ca actualele niveluri de taxe vamale
asimetrice au fost convenite în timpul rundei
Uruguay, din vremea GATT (precursorul WTO),
Aici trebuie sa spunem ca, spre deosebire de cand Uniunea Europeana avea doar 12 membri,
bancile occidentale, cele chinezesti beneficiaza nu 28 ca acum si o industrie auto exploziva în
de o rata a economisirii din partea populatiei de noile state membre.
cateva ori mai înalta, datorita unei frugalitati ex- Ca sa întelegem si mai bine discrepanta de care
cesive a consumatorului chinez: daca un ameri- vorbeste Donald Trump, iata cum arata media
can mananca, în medie, un steak de 250 gr. pe zi, ponderata a taxelor vamale impuse de catre
chinezul mananca aceeasi cantitate în doua sap- principalii actori comerciali occidentali:
tamani...
Cu alte cuvinte, ŞUA au o medie a taxei vamale
Companiile energetice de stat din China sunt de 1,7%, UE de 2% si Japonia de 2,5%, China neresponsabile de peste 90% din achizitiile în domeniu si nu achizitioneaza decat produse fabricate local,
în fabrici cu parteneri locali, iar planul "Made in China
2025" prevede, de
exemplu, cresterea
achizitiilor de produse locale în spitale cu 70% pana în
2025.
Toate exemplele
de mai sus indica
modul pervers în
care China si-a construit vastul excedent comercial cu
(sursa: data.worldbank.org/indicator/ )
Ştatele Unite si explica si actiunile de
represalii decise de catre POTUŞ (President of încapand în scala graficului, cu peste 10%!
the United Ştates).
In raportul anual pentru 2017 UŞTR (UŞ trade
Un alt front deschis de catre Trump în conflictul Representatives), se atrage atentia asupra unei
comercial global este cel cu Uniunea Europeana. multitudini de cazuri concrete care "saboteaza"
Al patrulea cel mai mare deficit comercial de bu- soliditatea celui mai amplu spatiu comercial din
nuri al Americii este în favoarea Germaniei (65 istorie: schimburile dintre ŞUA si UE (excedent
miliarde UŞD), în conditiile în care americanii european la comertul de bunuri de 151 miliarde
cumpara peste 1,3 milioane de automobile ger- UŞD si excedent american la comertul de servicii
mane pe an. Ei bine, taxa vamala pentru automo- de 31 miliarde UŞD): de la impunerea, în detri67
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unora care înjură valorile americane dimineața, la prânz și seara și care interzic SUA
folosirea cuvântului "whiskey” pe etichete?

mentul standardelor internationale, a standardelor armonizate UE, botezate bombastic "New
Legislative Framework" la Bruxelles, în 2008, pana la impunerea standardelor frantuzesti în domeniul civil nuclear în detrimentul celor americane, acceptate international; europenii, sub
masca luptei pentru energie regenerabila, submineaza exportul american de pelete de lemn,
de exemplu sau interzic inscriptionarea ca
"whiskey" a unor produse americane, ca să nu
mai vorbim de împiedicarea accesului pe piata
europeana a medicamentelor americane, multe
mai ieftine si mai eficiente decat cele locale. Europenii impun tot felul de bariere netarifare,
care mai de care mai comice, precum interzicerea menționării pe etichetele vinurilor
americane a unor "termeni tradiționali" precum "tawny", "ruby” sau "chateau", dar si bariere tarifare, adica taxe vamale ridicate pentru
anumite produse, cum ar fi 26% pentru peste si
fructe de mare, 22% pentru camioane, 14% pentru aparatura audio-video etc. Avocatii si auditorii americani nu au drept de practica în UE, iar
unele tari interzic o nationalitate non-UE chiar si
farmacistilor (Austria, Franta, Ungaria, de
exemplu), toate acestea fiind un alt set de
restrictii.
Parcurgand toate aceste date si exemple,
este evident ca Donald Trump nu face decat
sa preia si sa exploateze nemultumirile crescande ale fermierilor, otelarilor sau ale celor
din industria auto americana, iritati de un
tratament discriminatoriu care a indus Americii un deficit enorm, mai ales în relatia cu
cei care sfideaza America. Cum sa explici
americanilor că trebuie să platească sute
de miliarde de dolari pentru siguranța
68

Cum să le explici contribuabililor că trebuie să plătească pentru securitatea celor 10
milioane de slujbe din industria europeană
auto, iar europenii să iți ceară un tarif vamal de 4 ori mai mare în schimb? Cum să le
explici americanilor că nu au voie să vândă
gaz lichefiat în Europa pentru a proteja piața Gazprom din Germania.

Ei bine, cam asta e în esență ceea ce i se reproșează lui Trump la București sau în restul
Europei: că nu e suficient de prost să se lase
ironizat, criticat sau chiar ridiculizat de unii
care sunt apărați de armata americană, care
prosperă de pe urma accesului la piața americană, dar care le inchid ușa în nas exportatorilor americani! Păi oare cât de lovit de sciatica sa fii sa îl crezi pe unul ca Donald Trump,
care a ajuns miliardar si presedinte al Americii
fiind tocmai Donald Trump, sa accepte aceasta
realitate?
Petrișor Gabriel Peiu este doctor al Universității Politehnica din Bucuresti (1996), a fost
consilier al premierului Radu Vasile (19981999) și al premierului Adrian Nastase (20012002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) și vicepreședinte al
Agenției pentru Invesțitii Străine (20032004). Este coordonator al Departamentului
de Analize Economice al Fundației Universitare a Mării Negre.
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Victor HVOZD Dr. în securitatii nationale a unei tari datorita utilizarii
Științe Militare ineficiente a agentiilor de informatii si, prin urmare, a informarii incorecte a beneficiarilor statali ai acestora. Cele de mai sus fac necesara dezAbstract
voltarea de opinii adecvate cu privire la compoIn articol, autorul îsi exprima opiniile privind zitia si structura comunitatii de informatii a staplanul unui Şpatiu Unic de Informatii al statului. tului, care determina relevanta acestui articol.
De obicei, atunci cand vorbim de agentiile de
informatii ale unui stat, avem în vedere ComuniCuvinte cheie:
tatea de Informatii. Cu toate acestea,
agentii de informatii, comunitatea de informa- "Comunitatea de Informatii" este un termen getii, securitatea militara, spatiul unic de informa- neric pentru organismele care colecteaza informatii si desfasoara activitati de informatii în intii, sfera de securitate si aparare, Ucraina
teresul statului.
In acest fel, modul în care este gestionata aceasPrezentarea materialului principal. Princita "comunitate", precum si posibilele sale interpala componenta a suportului informational
conexiuni cu consumatorii de informatii secrete
pentru securitatea militara a statului sunt
nu sunt luate în considerare. Adica, este imposiagentiile de informatii (Comunitatea de Informabil sa consideram "Comunitatea de Informatii"
tii - daca exista mai multe agentii de informatii).
ca un sistem cu propriile functii si sarcini. In
De calitatea functionarii comunitatii de informaconsecinta, este dificil sa se evalueze eficacitatea
tii depinde calitatea si validitatea deciziilor de
activitatii sale si sa se determine cerintele ei.
conducere care sunt luate si, în consecinta, munca si viabilitatea întregului mecanism de stat si O analiza a cadrului legislativ al Ucrainei priadesea existenta statului în sine. De modul în ca- vind sprijinul informational si activitatile de inre este gestionat (condus) domeniul informatii- formatii arata ca în Ucraina Comunitatea de Inlor depinde eficacitatea activitatilor sale, în spe- formatii este reprezentata de trei filiale (Şchema
cial în perioadele de
criza. Daca
exista contradictii interne
în
conducerea
serviciilor
de informatii, acestea
creeaza
amenintari
suplimentare la adresa
Schema 1 - Comunitatea de Informaţii din Ucraina
69
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1).
De regula, conducerea generala a agentiilor de
informatii din orice tara revine presedintelui, iar
conducerea directa a agentiilor de informatii cade în sarcina sefilor acestora. In acelasi timp,
presedintele (sau un organism special creat)
poate, de asemenea, sa fie responsabil de coordonarea activitatilor agentiilor de informatii.
Trebuie remarcat faptul ca procedura de furnizare a informatiilor catre consumatori, de catre
agentiile de informatii, nu a fost specificata în
jurisprudenta. De obicei, consumatorii de informatii sunt stabiliti prin decizia conducerii de
stat, dar chiar si subiectii sistemului de securitate nationala pot fi lipsiti de accesul la informatiile secrete.
Astfel, majoritatea subiectilor din sistemul de
securitate nationala nu au acces la informatiile
necesare pentru punerea în aplicare a functiilor
relevante în acest domeniu. Toate informatiile
de la agentiile de informatii pot fi transmise consumatorilor doar printr-o anumita persoana.
Mecanismul de solicitare a informatiilor secrete
de catre subiectii securitatii nationale nu este
deloc pus la dispozitie.
Adica, Comunitatea de Informatii exista în stat,
dar nu exista niciun sistem de furnizare a informatiilor secrete autoritatilor interesate ale statului. Intr-o astfel de situatie, chiar daca exista
informatii relevante, exista o mare probabilitate
ca acesta sa nu ajunga la consumator.
Conceptul de Şpatiu Unic de Informatii (ŞUI)
implica o combinatie organica a sistemului unic
al agentiilor de informatii si ale subiectilor securitatii nationale.

Agenţiile de informaţii din cadrul ŞUI sunt baza
pe care se fundamenteaza un spatiu unic de informatii.
Organismul coordonator pentru informaţii trebuie sa îi includa în mod necesar pe sefii agentiilor de informatii sau pe reprezentantii acestora.
Crearea unui astfel de organism ar permite, pe
langa coordonarea efectiva a eforturilor, sa se
faca schimb de opinii, idei, sa se dezvolte viziunea de a rezolva o problema sau alta, de a gasi
puncte de intersectie a intereselor agentiilor de
informatii si ale altor membri ai ŞUI, si asa mai
departe. Intr-un astfel de organism, daca este
necesar, este posibila elaborarea unor actiuni
comune, elaborarea unor planuri de operatiuni
comune, combinarea eforturilor - informatii secrete, operationale, antiteroriste, etc.
Băncile de date şi bazele de date cu tehnologiile
adecvate pentru întretinerea si utilizarea acestora, precum si sistemele de informare si telecomunicatii creeaza infrastructura de informare a
Şpatiului Unic de Informatii. Aceasta infrastructura asigura circulatia, acumularea, accesul si
schimbul de informatii. In plus, are rolul de a
monitoriza pastrarea si distribuirea acestor informatii. In acest scop, ar trebui sa functioneze
pe baza pastrarii secretelor de stat si a primirii
exact a informatiilor solicitate, care asigura interactiunea informationala a organizatiilor interesate, precum si satisfacerea nevoilor lor de informatii, împreuna cu prevenirea circulatiei necontrolate a acestora. Bancile de date ar avea anumite restrictii privind nivelurile de acces si gradarea stricta a informatiilor pe directii.

Proiectul propus al ŞUI implica trei tipuri de
Conceptual, un Şpatiu Unic de Informatii ar tre- conducere în Comunitatea de Informatii:
bui sa includa (schema 2):
 conducerea politica si stabilirea de sarcini
 subiectii de securitate nationala a statului;
de catre presedinte prin intermediul organismului de coordonare pentru informatii. Şarcinile
 agentiile de informatii;
sunt apoi transmise la agentiile de informatii ale
 organul de coordonare pentru informatii;
Ucrainei prin intermediul liderilor guvernamentali relevanti;
 banci de date si baze de date;
 controlul si coordonarea (conducerea supor-

 sisteme de informare si telecomunicatii;

tului de functionare). Controlul este exercitat de
catre presedinte prin intermediul organismului

 informatiile (resursele de informatii).
70
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Schema 2 - Structura conceptuală a Spaţiu Unic de Informaţii al statului
de coordonare, coordonarea fiind, de obicei, prerogativa organismului de coordonare a serviciilor de informatii, care, pe lînga sefii agentiilor de
informatii, ar trebui sa includa, dupa cum s-a
mentionat mai sus, si conducerea guvernului;

dinte - Guvern - sefii agentiilor de informatii agentii de informatii.
Abordarea propusa pentru construirea unui
Şpatiu Unic de Informatii, în opinia noastra, va
permite:

 conducerea sprijinului pentru functionarea
 sa se organizeze activitatea comunitatii de
comunitatii de informatii se propune sa fie facu- informatii a statului;
ta în conformitate cu urmatorul model: Prese71
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 sa

se creasca eficienta activitatii agentiilor
de informatii prin coordonarea eforturilor,
schimbul de informatii si experienta si realizarea
analizei actiunilor;
 cresterea valabilitatii luarii deciziilor de
conducere prin accesul la o anumita cantitate de
informatii secrete;
 cresterea interesului consumatorilor pentru
activitatea de calitate a agentiilor de informatii
si, prin urmare, pentru promovarea muncii acestora, care va influenta pozitiv sprijinul pentru
Comunitatea de Informatii;

Interviu cu Ph.D Matthew CROSSTON
Cadru universitar, Programe doctorale, Şcoala de Securitate și Studii Globale, Universitatea Militară Americană

 usurarea procedurii de interactiune a agentiilor de informatii între ele, cu autoritatile statului, cu organizatiile si cu agentiile de aplicare a
legii.

Concluzie. Prin urmare, propusa abordare
pentru construirea unui spatiu de informatii
unic ne va permite sa determinam elementele de
baza ale tranzitiei de la Comunitatea de Informatii la un Şpatiu Unic de Informatii, care va crea
baza pentru cresterea eficientei activitatii agentiilor de informatii si fezabilizarea conducerii în
domeniul securitatii nationale si militare.

Peste 10 ani, sindromul “9 septembrie” se va
sfarsi, spune profesorul universitar Matthew
Crosston. In acest vlog exclusiv, profesorul
Crosston de la Universitatea Militara Americana
iscuta despre terorism în forma sa actuala si despre cum vor arata eforturile contrateroriste în
urmatorul deceniu.
Transcriere video:
Al-Qaida nu a intentionat sa doboare Turnurile
Gemene. Gruparea terorista a vrut doar sa le loveasca, ar fi însemnat o mare reusita. Faptul ca
au avut chiar mai mult succes decat se asteptasera vreodata a creat presiune asupra teroristilor
însisi: orice urmau sa faca trebuia sa fie de valoare sau impact egale cu doborarea Turnurilor Gemene.
De aceea, al-Qaidei nu i-a fost usor sa faca ceva
la fel. Din nefericire, rivalitatea dintre teroristii
72
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la” va include drone. In acest sens, Occidentul
are un clar avantaj tehnologic care se va mentine pentru multa vreme. Principala noastra concurenta va veni din China, Rusia si chiar India,
pe care deseori o consideram un aliat.
Ţările vor concura pentru aplicațiile militare foarte avantajoase
din al-Qaida si cei din Ştatul Islamic este ca acesta din urma a schimbat foarte mult strategia folosita de al-Qaida. Ştatul Islamic nu sufera de
sindromul 9 septembrie al al-Qaidei. ”N-am facut noi atacul din 9 septembrie”, spune IŞ adaugand ca ”facem orice functioneaza pentru noi si
ne creaza beneficii”.
Astfel, eforturile contrateroriste se vor confrunta cu rivalitatea care exista între teroristii
din al-Qaida si cei din Ştatul Islamic. In Europa
si, din pacate, în unele parti din Ştatele Unite, se
folosesc în present vehicole pentru a omorî oameni. Indivizi înarmati intra în cluburi de noapte sau se urca în autobuze cu bombe în rucsac.
Acestea sunt lucruri pe care al-Qaida nu le facea
în anii 2000, dar cele mai mari reusite ale Ştatului Islamic provin din ”terorismul de scoala veche”, care se afla mereu pe agenda gruparii teroriste.

Tarile vor concura pentru multele aplicatii militare cu beneficii pentru dezvoltarea diplomatiei,
politicii si economiei. Ca amenintare de perspectiva, cursa pentru spatiu este foarte importanta
deoarece Ştatele Unite si aliatii sai occidentali nu
vor putea sa-si mentina avantajul ca în cazul
dronelor.
Vom vedea patru sau cinci concurenti care sunt
practic egali în sensul capacitatilor si capabilitatilor militare. Nu vom putea sa le scoatem din
joc sau sa le neutralizam în mod automat, ceea
ce înseamna ca vom face multe eforturi noi si
interesante în viitor. In cazul Coreei de Nord,
aceasta are capacitatea sa construiasca, sa dezvolte si finalmente sa lansaze arme nucleare. Nu
stim daca Ştatul Islamic va fi vreodata distrus în
sensul de a fi mort din punct de vedere geopolitic sau suficient de slab ca sa devina irelevant ca
identitate globala. Probabil ca Ştatul Islamic va
continua sa existe la nivel regional.

Ştatul Islamic va continua sa aiba impact în zoLupta împotriva terorismului de tip ”lup na extinsa a Orientului Mijlociu, în mod special
singuratic” va deveni și mai dificilă în per- în Şiria si în Irak. Acest tip de grupari teroriste
nu dispar peste noapte. Noua în America ni se
spectiva anului 2020
poate parea ca exista de multa vreme, dar în
Anihilarea terorismului de tip ”lup singuratic” comparatie cu alte grupuri, nu au fost prezenti
va fi si mai grea în 2020. Va trebui sa ne ocupam
cu anihilarea evenimentelor de mica anvergura,
care pot fi mai putin sangeroase si cu mai putine
victim, dar vor fi mult mai
greu de detectat si deci
mult mai greu de anihilat.
Şpatiul va devein un nou
camp de lupta pentru Ştatele Unite si aliatii sai occidentali. Şe presupune
ca pe viitor ”cursa spatia73
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de chiar asa de mult timp. Probabil ca Ştatul Islamic va exista pentru cel putin înca o generatie,
iar noi vom continua sa facem eforturi sa-l anihilam.
Cat despre ce va adduce viitorul, în special în
securitatea global si informatiile strategice, vom
vedea cum Ştatele Unite se vor distanta de angajarea oficiala în razboaiele lumii. Vom vedea mai
multe angajari neoficiale la nivel local si regional
si uneori probabil în afara ochiului public. Vom
afla ca diplomati sau unitati militare au fost ucisi
în încaierari în care nu ne stiam implicati sau ce
scop aveam.

scara mai mica, ca sa influentam conflictele din
cinci, sase sau sapte locuri de pe glob cu multe
consecinte geopolitice si transnationale relevante?
Despre vorbitor:
Profesorul universitar Mathew Crosston este coordonatorul principal al programelor doctorale în domeniul Informaţiilor Strategice şi Securităţii Globale (DSI/
DGS) la Şcoal de Securitate şi Studii Globale din cadrul
Universităţii Militare Americane. Deţine un doctorat în
relaţii internaţionale şi studii de securitate naţională
de la Universitatea Brown. Alte calificări universitare
includ o bursă post-doctorală în relaţii internaţionale
şi securitate globală la Universitatea din Toronto, un
masterat în relaţii post-sovietice, democratizare şi
dezvoltare la Universitatea din Londra, precum şi o
diplomă de licenţăîn Studii despre Rusia, Europa Centrală si Estică şi zona Eurasiei la Universitatea Colgate.

Am petrecut 15 ani implicati deschis si explicit
în razboaie. Avem o întreaga industrie de cadre
universitare care se plang de respectiva implicare. Asa cum Ştatele Unite merg înspre viitor, trebuie sa ne gandim la ce ar fi si mai rau: sa ne angajam oficial în razboaie pe care le consideram Matthew este actualmente vice-preşedinte şi editor
ambigue si sa nu reusim în ce încercam sa obti- principal pentru Diplomaţia Modernă. Este autor şi
nem?
vorbitor internaţional despre mediere pentru pace,
In locul unui razboi care duce la pace, ne vom conflicte legate de drepturile umane, dileme privitoare
la resurse, informaţii secrete, guvernare.
angaja în operatii mai orientate pe informatii la
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Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

mai ales a radarelor mobile. Şistemele teritoriale, chiar daca erau pe unde metrice, asigurau
cercetare radar de care aveau nevoie, acesta
avand un caracter strict defensiv. Occidentul nu
a dezvoltat, în ultimi 50 de ani, tehnica
radar de la sol, bazandu-se mai mult pe
radarele tiP AWACŞ, adica radare specifice actiunilor ofensive.
Radarul mobil optimizat pentru detectarea UAV/urilor si arme ghidate cu precizie - 1L121E - radar 3D, cu supraveghere
din miscare, detectand o gama mare de
amenintari inclusiv mini-uav-uri, a fost
prezentat prima data în cadrul Expozitiei
MAKŞ 2011 (Zhukovsky - 16-21 august).
Versiune de export a fost expusa, de firma producatoare NNIIRT, în cadrul Expozitiei Aero-India 2013.
Am publicat, în Pulsul Geostrategic, multe articole despre vehiculele aeriene
fara pilot
(drone), în majoritatea articolelor am facut referire la întrebuintarea acestora de catre fortele
armate, în actiuni strict militare. Insa dronele au
devenit si sunt o arma perfecta si pentru serviciile secrete, ele fiind folosite în special pentru a
ucide de la distanta în cel mai mare secret, ceea
ce face ca anonimitatea actiunilor sa ofere autorilor o responsabilitate morala mai scazuta iar
gradul ridicat de reusita asigura si efecte politice
negative minime în lupta împotriva terorismului.
Devenite tot mai periculoase si odata cu marirea zonei de actiune sau a capacitatilor de transport a diferitelor arme, dronele au trecut, treptat, de la misiuni de tip tactic si operativ la misiuni de valoare strategica.
Ştatele, dar mai ales puterile militare, nu au ramas impasibile si au cautat si cauta solutii privind lupta împotriva dronelor, o asemenea cale
este si perfectionarea sau dezvoltarea de noi
tehnologii în domeniul radarelor.
A existat o perioada, pana în anul 1991, cand
Rusia a acordat o importanta mai mica perfectionarii radarelor (Campania Desert Ştorm i-a
determinat sa ia în serios tehnologia Ştealth),

1L121E functioneaza în banda UHF, este montat pe platforme diferite de transport (din acest
punct de vedere - al platformei de transport Rusia dispune de peste 2.000 de modele), sistemul este operat de trei militari. Radarul asigura
o acoperire emisferica completa, functioneaza
de pe loc sau din miscare iar trecerea de la un
mod de operare la altul dureaza doua minute.
Actiunea cuprinde 36 de module de transmisie /
receptie, acopera 60 de grade de altitudine, bataie maxima 90 de kilometri, distanta minima
cinci kilometri si poate urmari simultan 64 de
tinte. Pentru acoperirea emisferica completa se
utilizeaza înaltimea de 90 de grade, bataia se
reduce la 20 kilometri, minima la doi kilometri
si numarul de tinte urmarite scade la 32 de obiective, viteza de rotire este de 50 - 800 m/s.
Radarul poate detecta si clasifica patru tipuri
diferite de tinte, pozitioneaza fiecare tinta cu
precizie de 100 de metri, în azimut si latitudine
cu 1 grad, diferentiaza tintele aflate la o distanta
mai mare de 300 de metri între ele, le face profilarea electronica, evalueaza semnalele emise si
ajuta la evaluarea amenintarilor si identificarea
obiectivelor necooperante.
Prezentat de Cornel VAIDA
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Este dotat cu un motor turbo diesel, de 750 cai
putere, viteza maxima de 90 km/h, are sistem
automat de umflare a rotilor, care îi îmbunatateste mobilitatea în terenuri dificile
sau nisipoase, cu anvelopele dezumflate se poate deplasa pana la 16
km, cu vieza maxima de 50 km/h,
vehiculul nu este amfibiu.
Ca protectie, are blindaj modular
(pasiv si exploziv-reactiv), care rezista la focul armamentului calibru
12,7 sau 14.5 mm, iar cutia blindata
rezista la explozii echvalentul a 10
kg de TNT.

Transportorul blindat 8X8 Eitan (Ştatornic în
limba ebraica), a fost lansat la 1 august 2016, a
intrat în productie în acest an, cu o rata de zeci
de exemplare anual, este un vehicul blindat de
lupta, produs de compania Merkava si va înlocui,
în viitor, transportoarele blindate tip M113, iar
împreuna cu mai greul transportor tip Namer, va
completa dotarea infanteriei în anii urmatori.

Eitan este dotat cu o turela cu armament controlat de la distanta cu o
mitraliera calibru 12,7 mm si o mitraliera calibru
7,62 mm, dar si cu un tun automat calibru 30 sau
40 mm (poate fi dotat, în functie de calibrul armamentului cu trei tipuri diferite de turele).

Echipajul este dotat cu Elbit Iron Vision, care-i
permite sa vada împrejurimile vehicului, folosind o casca în loc de ecran, similare celor de pe
avioanele de lupta, ceea ce asigura o mai buna
Cu acest transportor, Israelul, a intrat în randul constientizare a situatiei.
producatorilor de vehicule de lupta pe roti, iar Eitan are probabil o lungime de 8,0 m, o latime
potrivit Ministerului israelian al
apararii, Eitan este unul dintre
cele mai avansate si protejate
vehicule de lupta, cu roti, din lume.
Este un 8X8, cantarind 30-35 de
tone, poate transporta 12 militari,
3
echipajul
propriu
(comandant, sofer si tragator) si
9 infanteristi, echipati pentru
lupta. Carcasa are podeaua în
forma de “V”, pentru o protectie
îmbunatatita împotriva minelor
si a dispozitivelor explozive improvizate, iar ca organizare are soferul si motorul în partea din fata, modulul de lupta la mijloc
si compartimentul pentru trupe în partea din
spate, unde exista o usa integrala prevazuta cu o
rampa mica, actionata hidraulic pentru îmbarcarea sau debarcarea infanteriei.
78

de 2,80 m, o înaltime de 2,50 - 3,0 m, raza de
actiune de 1.000 km, urca pante de 60 grade, traverseaza pante de 30 de grade, trece obstacole
de 0,80 m, santuri de 2.0 m si vaduri adanci de
pana la 1,20 m.
Prezentat de Cornel VAIDA
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CIA - Războiul secret împotriva terorismului război purtat prin intermediar; 9 - Baza; 10 - Jocuri fără frontieră; 11 - Întoarcerea Şefului cel
Autor: Mark MAZZETTI
mare; 12 - Tăişul bisturiului; 13 - Bătălia pentru
Editura: Corint Books, 2018
Africa; 14 - Demascarea; 15 - Doctorul şi şeicul;
Mark MAZZETTI (n. 1974) este corespondent 16 - Foc din cer; Epilog - Un spion în Lumea Tihnial ziarului New York Times. A absolvit Duke Uni- tă; Mulţumiri; Notă despre surse; Bibliografie şi
versity, fiind licentiat în politica si politici publi- Index.
ce. A obtinut o diploma de master la Oxford, du- Autorul a devenit, dupa multi ani de investigatii
pa care a început cariera de jurnalist. A colabo- jurnalistice, un specialist în anchetarea închisorat cu The Economist, UŞ News & World Report, rilor secrete ale CIA si declara: “Ma preocupa de
Los Angeles Times, fiind corespondent pe langa foarte multă vreme subiectul închisorilor CIA şi,
Pentagon. Volumul CIA – razboiul secret împo- de-a lungul timpului, am încercat să fac lumină în
triva terorismului a fost tradus în zece limbi si a acest caz. În primul rând am vrut să aflu numele
devenit bestseller New York Times. Autorului i s tuturor ţărilor în care au existat astfel de închi-a acordat Premiul Pulitzer. Impreuna cu Dexter sori. În proporţie de 75 la sută am reuşit să alcăFilkins, a castigat George Polk Award, pentru tuiesc harta locurilor, iar Bucureştiul se numără
modul în care a documentat razboiul secret al printre ele”.
americanilor în Pakistan si Afganistan. In 2006,
Prezentată de Cornel VAIDA
a primit Gerald R. Ford Prize pentru articolele sale pe tema securitatii nationale.
Referindu-se la modul de actiune a CIA , în
special dupa 11 septembrie 2001, în prefata cartii, Mihai Razvan Ungureanu, afirma: “In fapt, este vorba de transformarea
activitatii operative însasi a CIA în ultimul
deceniu, care s-a metamorfozat treptat într
-o combinatie de spionj clasic si interventie
armata de proportii reduse, de durata foarte scurta si cu aport tehnic decisiv, menita
sa elimine într-adevar chirurgical tintele
suspecte sau dovedite de terorism. (...) Ea
devine din ce în ce mai prezenta si este tot
mai invocata în anii interventiilor masive
din Irak si Afganistan, unde pe masura ce
desfasurarea de trupe consuma o resursa
tot mai mare - îndemna Washingtonul sa
încerce reducerea treptata a prezentei armate în teatrele de conflict - apare ca varianta actionala optima, logistic si tactic”.
Pe langa Prefata cartea mai cuprinde: Nota
asupra editiei, Personajele principale, Prolog - Razboiul de dincolo; saisprezece capitole: 1 - Permisiunea de-a ucide ; 2 - Un mariaj între spioni; 3 - Asasini din umbră; 4 Spionii lui Rumsfeld; 5 - Păsăroiul furios; 6 Un paştun adevărat; 7 - Convergenţă; 8 - Un
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Identitate națională și modernitate

naţională - “o reconciliere naţională a rămas
condiţia afirmării unei identităţi româneşti conAutor: Andrei MARGA
vergente cu modernitatea. (...) O discuţie despre
Editura: Libris Editorial, Brașov, 2018
identitatea naţională care o priveşte ca fapt înAndrei MARGA s-a specializat în filosofia con- cheiat este din capul locului convenţională şi vetemporana în Germania Federala si ŞUA. Profe- trustă şi nu ţine de democraţie ca formă de viaţă”.
sor de filosofie contemporana si logica generala, In partea a patra - Identitatea europeana - anaAndrei Marga a fost cel mai longeviv rector al lizeaza identitatea nationala în manifestarea ei
Universitatii Babes-Bolyai (1993- 2004 si 2008- strans legata de afirmarea altor identitati natio2012), Ministrul Educatiei Nationale în guverne- nale, iar “cel putin dupa 1513, cand s-a adoptat
le Ciorbea, Vasile, Isarescu, Ministrul Afacerilor Tratatul de la Roma, în Europa identitatea naţioExterne în guvernul Ponta 1 si presedinte al In- nală şi-a luat drept cadru o identitate mai cuprinstitutului Cultural Roman.
zătoare europeană. A concepe modul de corelare
In sistematica filosofica a profesorului Andrei a identităţii naţionale cu identitatea europeană
Marga – începuta cu reelaborarea teoriei sensu- este una dintre urgenţele agendei europene”.
lui, a rationalitatii, a metodologiei si argumenta- Incheiere - Identitate si paradoxuri romanesti rii, continuata cu monografii de ganditori si te- aurorul afirma ca: “Vrem, nu vrem, astazi sunme, cu teoria modernitatii, cu teoria societatii tem de fapt în faţa unor paradoxuri româneşti, ce
actuale, cu teoria relatiilor internationale, cu pot fi tăgăduite doar de cel care nu vrea să vadă
filosofia dreptului, cu analize curente si progra- realităţile”.
me reformatoare – a intrat recent tema identitaPrezentată de Cornel VAIDA
tilor.
In Introducere, autorul, precizeaza ca în volumul de fata “proiecteaza luminile modernitatii asupra identitatii nationale”.
Acesta “proiectare” se produce “în patru pasi
care sunt tot atatea parti ale lucrarii de fata”.
In prima parte - Conceperea identitatii nationale - lămureşte conceptul de identitate naționala, folosind teza conform careia ” abia în
cadrul unei teorii a modernizării putem vorbi,
fără teama alunecării în ideologie, despre identitatea naţională”.
In a doua parte - Identitatea nationala astazi
- examineaza identitatea nationala romaneasca plecand de la considerentul ca: “identitatea
naţională nu este o caracteristică alături de
alte caracteristici ale vieţii unei naţiuni, ci ceva
ce există şi se manifestă în şi prin acestea. (...)
Mai mult, identitatea naţională nu este asumată odată pentru totdeauna. Şi identitatea
naţională poartă urmele istoriei şi depinde de
acesta. Ea se afirmă mereu prin ceea ce o
naţiune face sau nu face, în viaţa ei practică, în
concertul celorlalte naţiuni”.
In a treia parte a lucrarii - Reconcilierea
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