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De la liberalism către iliberalism … și apoi? 

  

Corneliu PIVARIU 

 Termenul, cunoscut mai ales ca democrat ia iliberala , a apa rut relativ recent - ca 
timp istoric s i este cel mai des citat ca fiind folosit de cunoscutul politiolog Fareed 
Zakaria î n articolul The Rise of Illiberal Democracy ,  publicat î n Foreign Affairs î n 
anul 1997.  Foarte pe scurt, democrat ia iliberala  este considerata  un sistem de gu-
vernare î n care, des i au loc alegeri, ceta t enii nu au cunos tint a  despre activita t ile ce-

lor ce exercita  puterea reala  ca urmare a amputa rii unor liberta t i civile. O t ara  condusa  prin demo-
crat ia iliberala  nu este o societate deschisa , fiind numeroase t a ri categorisite ca fiind nici libere 
nici nelibere ci probabil libere, situa ndu-se undeva î ntre regimuri democratice s i nedemocratice. 
Aceasta s i din cauza faptului ca  des i exista  limite constitut ionale care definesc puterile executivu-
lui, cei la putere ignora  aceste prevederi, sau pentru ca  nu exista  un cadrul constitut ional adecvat 
liberta t ilor democratice. De aceea democrat ia iliberala  mai este cunoscuta  s i sub denumirile de 
democrat ia part iala , democrat ia de mica  intensitate sau regimul hibrid. 

 O abordare interesanta  o ga sim î n articolul lui Francis Fukuyama The New Tribalism and the Cri-
sis of Democracy, apărut la 14 august 2018 î n Foreign Affairs. Acesta remarca  transforma rile lumii 
politice care au avut loc  de la î nceputul anilor 1970 pa na  î n primul deceniu al secolului actual, 
ca nd numa rul democrat iilor a crescut de la circa 35 la peste 110, iar numa rul oamenilor care tra -
iesc î n condit ii de sa ra cie extrema  a sca zut de la 42% din totalul populat iei globale î n 1993 la 18% 
î n 2008. Cu toate acestea, ment ioneaza  Fukuyama, î n numeroase t a ri s i mai ales î n democrat iile 
dezvoltate, inegalitatea economica  a crescut dramatic, deoarece de beneficiile cres terii economice 
s-au bucurat mai ales cei cu o situat ie financiara  buna  s i cu un î nalt grad de educat ie.  

  Aceasta  evolut ie ca tre o societate tot mai deschisa  s i ca tre ordinea mondiala  liberala  a î ncetinit 
treptat s i chiar a devenit reversibila . Este adeva rat,  î n ultimii ani un numa r de democrat ii au es uat 
î n toate regiunile lumii iar democrat ia a pierdut teren. I n acelas i timp, multe t a ri cu regim autori-
tar, pe primele locuri fiind China s i Rusia, au devenit modele tot mai atractive. T a ri care  pa reau ca  
sunt democrat ii liberale  î n devenire sau de succes î n anii 1990, inclusiv Ungaria, Polonia, Tailanda 
s i Turcia au alunecat î napoi spre autoritarism. I n Rusia, î n 1993, Boris Elt î n a atacat Parlamentul, 
determinat de actele neconstitut ionale ale acestuia. Ei a suspendat curtea constitut ionala , a desfi-
int at sistemul de guverne locale s i a demis numeros i guvernatori. De la ra zboiul din Cecenia la 
programul sa u economic, Elt î n a dovedit a totala  lipsa  de interes fat a  de procedurile constitut iona-
le s i limitele puterii sale. Poate î n intimitatea sa era liberal, dar act iunile sale au creat o super-
pres edint ie a Rusiei, pe care Vladimir Putin o exercita  azi cu succes. Alegerile au loc î n mod regu-
lat, dar numeros i observatori stra ini considera  ca  ele nu sunt libere s i corecte.  Asasinarea unor 
jurnalis ti sau opozant i politici î n Rusia demonstreaza  limitele impuse liberta t ii de exprimare; cele 
mai importante ret ele de televiziune s i ziare sunt proprietate de stat sau influent ate de ca tre gu-
vern, sprijinind deschis partidele guvernamentale î n perioada alegerilor. Controlul statului asupra 
media cres te, puterea acesteia folosindu-se s i pentru realizarea unor obiective de politica  externa , 
iar act iunea opozit iei politice este din ce î n ce mai dificila . 

   Un reprezentant al ordinii iliberale din Europa este primul ministru al Ungariei, Victor Orban ca-
re, î n iulie 2014, a descris viziunea sa asupra viitorului Ungariei ca un stat iliberal.  I n interpreta-
rea acestuia, statul iliberal nu respinge valorile democrat iei liberale dar nu le adopta  ca element 
central al organiza rii de stat. 

  I ntr-un raport al Freedom House, intitulat Modern Authoritarianism: Illiberal Democracies sunt 
prezentate precondit iile pentru ca iliberalismul sa   ca s tige teren î n diferite t a ri, printre  care: ca nd 
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  partidele principale aflate la guvernare sufera  î nfra ngeri î n alegeri iar fort ele iliberale reus esc sa  
pa trunda  î n locul acestora; sla biciunile fundamentale ale institut iilor democratice î n sfera politica , 
inclusiv media, societatea civila , agent iile anticorupt ie s i sistemul judiciar. Din punct de vedere 
practic, este put in probabil ca fort ele iliberale sa  reus easca  sa  transforme t a ri î n  care partidele  
existente sunt puternice, cu adept i loiali s i unde exista  un echilibru de putere. Daca  î nsa  fort ele ili-
berale au suficienta  voint a  politica  iar apa ra torii institut iilor democratice nu sunt convinga toare s i 
nu dispun de sprijin popular, totul este posibil, arata  raportul Freedom House.  

  Despre Turcia, Fareed Zakaria spunea î nca  din 2015 ca , sub conducerea lui Recep Tayyip Erdo-
gan, a devenit un caz tipic de democrat ie iliberala , ca dupa  as a-zisa tentativa  de lovitura  de stat din 
iulie 2016 s i schimba rile legislative care au urmat sa  devina  un stat care evolueaza  ca tre dictatura , 
completa nd spectrul iliberalismului.  

  Ştra ns legata  de aceasta  aparit ie a iliberalismului este o not iune s i o realitate care de fapt exista  
de mai multa  vreme, aceea a statului paralel sau statului subteran (Deep State - expresia folosita  î n 
ŞUA).  Şe spune ca  originea acestui termen deriva  din turca  - derin devlet, ret eaua turca  secreta   
fondata  î n 1923 de ca tre Mustafa Kemal Atatu rk pentru a executa act iuni clandestine pentru pre-
zervarea structurii guvernamentale. Dupa  pa rerea noastra , formele incipiente ale statului paralel 
au apa rut odata  cu democrat ia  s i s-au dezvoltat odata  cu evolut ia democratica  a statelor. I n ŞUA, 
expresia stat subteran a fost folosita  mai ales pentru descrierea unor situat ii din Rusia sau Turcia, 
ca apoi sa  se ra spa ndeasca  s i î n Europa dar s i î n ŞUA, descriind act iuni care favorizeaza  teoria con-
spirat iei. Exista  î nsa  o mare reticent a  î n abordarea deschisa  a acestui fenomen, cel mai probabil ca 
urmare a faptului ca  act iunile acestui stat paralel/subteran se desfa s oara  dupa  alte reguli s i princi-
pii deca t cele democratice.  

  O definit ie a statului paralel ar putea fi: grupare de personalita t i cu pozit ii importante î n primul 
ra nd î n administrat ia de stat - mai ales î n institut iile de fort a  (servicii de informat ii s i sistemul de 
apa rare, justit ie, decident i economici, politicieni), media, cultura , educat ie s i organizat ii neguver-
namentale care act ioneaza  pentru realizarea unor obiective politico-economice s i de alta  natura  
conform intereselor lor sau s i ale unor fort e externe, altele deca t interesele nat ionale ale t a rii res-
pective, stabilite prin documente oficiale. 

  Revoltele arabe din 2010-11 au dus la disparit ia unor regimuri dictatoriale î n Orientul Mijlociu 
(mai put in Şiria), dar nu au dus ca tre democratizare, regimuri de ma na  forte fiind î nca  prezente, 
iar ra zboaie civile au izbucnit î n Irak, Libia, Şiria s i Yemen. I nregistra m succesul nat ionalismului 
populist î n multe t a ri, unul fiind î ntr-una din cele mai durabile democrat ii liberale din lume -  Ma-
rea Britanie care, î n 2016, a decis sa  pa ra seasca  Uniunea Europeana  (sondaje recente arata  ca  po-
pulat ia s-a ra zga ndit s i 59% ar dori sa  ra ma na  î n UE).  

  Uniunea Europeana  î n dificultate, cu birocrat ia bruxelleza  neinteresata  sau, poate s i mai ra u, in-
capabila  sa  sesizeze evolut iile geopolitice majore ale lumii de azi, lega na ndu-se la ada postul date-
lor statistice care subliniaza  relevant a organizat iei pe plan mondial dar fa ra  a t ine suficient seama 
de perspective s i mai ales de ceea ce se î nta mpla  la Est, Vest s i la Şud, va avea probabil o mare sur-
priza  dupa  alegerile europarlamentare  din mai 2019. Tocmai de aceea, pres edintele Frant ei - 
Emanuel Macron, aflat î n ca dere libera  de popularitate î n t ara sa, a avut, la 7 septembrie, o î nta lni-
re la Marsilia cu cancelarul Angela Merkel, dupa  ce cu o zi î nainte a fost la Luxemburg, pentru a 
prega ti ofensiva generala  a progresului î mpotriva nat ionalismului retrograd. I nta lnirea urma res te 
realizarea unor act iuni comune prin care sa  se opreasca  cres terea electorala  a populis tilor euros-
ceptici s i a partidelor anti-migrat ie. Poate s i mai mult, Macron ar dori sa  formeze un vehicul pan-
european de tipul partidului sa u - En Marche, cu care sa  obt ina  o pozit ie forte î n UE. 

 I n acest context de ca uta ri politice s i chiar filozofice, geopolitica mondiala  î ncearca  sa  se as eze î ntr
-o noua  formula  de echilibru, pa na  la a ca rei realizare vor mai exista convulsii economice, sociale 
s i ra zboaie. Pa na  la o noua  formula  de echilibru global va mai trece o perioada  destul de lunga .  
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Alexander SAVELYEV* 

„I n perioada Ra zboiului 
Rece, ceea ce a î mpiedi-
cat î n cele din urma  
ŞUA s i Rusia sa  folo-
seasca  arme nucleare a 
fost periculoasa si costi-

sitoarea lupta  numita  „distrugere reciproca  asi-
gurata ”. I nca  de la sfa rs itul anilor 1950, ambele 
state au ajuns la paritate din punctul de vedere 
al numa rului s i tipului de focoase nucleare pre-
cum s i al numa rului s i preciziei sistemelor de 
lansare. Ambele state aveau sificiente focoase 
nucleare, sisteme de lansare secrete s i locat ii de 
lansare pentru a supraviet ui unui prim impact s i 
pentru a ment ine o capacitate puternica  de ra s-
puns la atac. Odata  ce s-a î nt eles ca  nici un atac 
preventiv sau preemtiv nu va aduce victoria de-
cisiva  (cu accent pe primul atac pentru a avea 
î nta iul avantaj s i a stabili cursul ra zboiului prin 
elemente de surprindere s i evaluare rapida ), ci 
va declans a de fapt un holocaust nuclear global 
s i va duce la distrugere totala , americanii s i sovi-
eticii au dezvoltat o teama -echilibru prin inter-
mediul descuraja rii. Astfel, nu cursa ca tre î nar-
mare nucleara  (pentru paritate), ci Distrugerea 
Reciproca  Asigurata  – DRA – cu efectul sa u de 
linis tire a armamentului nuclear, 
î n cantita t i suficiente s i configu-
rat ii impenetrabile – a fost cea ca-
re a adus o ciudata  stabilitate paci-
fista  î ntre doua  superputeri aflate 
î n conflict” – afirma Prof. Anis H.  
Bajrektarevic î n bine-cunoscuta sa 
lucrare referitoare la Ştructurile 
de securitate din Asia s i Europa, 
concluziona nd ca  „DRA a î mpiedi-
cat un ra zboi nuclear, dar nu a 

dezarmat super-puterile”.   

Care este situat ia dezarma rii nucleare î n zilele 
noastre? Urma toarele ra nduri prezinta  o per-
spectiva  cuprinza toare a eforturilor fa cute î n 
acest sens î n perioada de dupa  Ra zboiul Rece.  

*  *  *  *  * 

Timp de peste opt ani am asistat la declinul 
(sau chiar absent a) eforturilor Rusiei s i ale ŞUA 
î n domeniul controlului armelor nucleare, ceea 
ce se poate observa ata t la nivel oficial, ca t s i al 
expert ilor. Ultima realizare î n acest domeniu a 
fost Tratatul cu privire la Ma surile de Reducere 
s i Limitare Continua  a Armelor Ştrategice Ofen-
sive (Noul Tratatul Ştart) care a fost semnat de 
Rusia s i ŞUA î n anul 2010 s i a fost aplicat î nce-
pa nd cu luna februarie an anului 2011. De 
atunci, nu au mai existat preocupa ri pentru 
dezarmare nucleara  pe agenda relat iilor dintre 
Rusia s i ŞUA.  

 I n trecut, î n astfel de pauze exista un numa r 
mare de consulta ri active, fiind utilizate pentru 
rega ndirea politicilor proprii î n acest domeniu s i 
pentru a face o evaluare cuprinza toare a pozit iei 
celeilalte pa rt i. Activita t ile preparatoare conti-
nuau chiar s i î n perioada dintre toamna anului 
1983 (ca nd Uniunea Şovietica  s-a retras din ne-
gocierile privind armele nucleare cu Ştatele Uni-
te) s i prima vara anului 1985 (ca nd negocierile 

au fost reluate), î n timp ce contac-
tele informale î ntre cele doua  
pa rt i (î n primul ra nd î ntre comu-
nita t ile s tiint ifice) au devenit s i 
mai puternice.  

 I n decursul a cincizeci de ani, Şta-
tele Unite s i Uniunea Şovietica /
Rusia au fa cut un progres semnifi-
cativ î n reducerea cursei de î nar-
mare nucleara  s i diminuarea trep-

Actualitatea geostrategică mondială 

* Alexander SAVELYEV - Cercetător Principal în cadrul Institutului Primakov pentru Economie Globală şi Relaţii Internaţionale 
(Moscova, Rusia). În perioada 1989-1991 a fost membru al echipei de negociatori ai acordului START-1 (Negocieri privind apărarea şi 
spaţiul).  
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tata  s i constanta  a gradului de confruntare î ntre 
cele doua  puteri nucleare. I n Uniunea Şovietica /
Rusia, cele mai mari realiza ri î n domeniul con-
trolului armelor nucleare s-au obt inut î n timpul 
conducerii lui Leonid Brejnev s i a lui Mihail Gor-
baciov. Vladimir Putin a jucat un rol important î n 
ratificarea Tratatului ŞTART II (2000) î n primul 
sa i mandat de pres edinte, convinga nd legislato-
rii de utilitatea s i eficient a sa pentru interesele 
de securitate ale Rusiei, duca nd la î ncheierea 
Tratatului Ruso-American pentru Reducerea 
Ofensivei Ştrategice (2002). Dmitri Medvedev 
det ine s i el un loc î n istoria dezarma rii nucleare 
deoarece a semnat un acord similar î n anul 
2010. Pe durata scurtei conduceri a lui Iuri An-
dropov (din noiembrie 1982 pa na  î n februarie 
1984) s i a lui Konstantin Chernenko (din februa-
rie 1984 pa na  î n martie 1985) nu s-a realizat 
nici un progres tangibil î n domeniul controlului 
armelor nucleare.  

 I n Ştatele Unite ale Americii, tot i cei opt prese-
dint i care i-au precedat lui Donald Trump – de la 
Richard Nixon la Barack Obama – au avut reali-
za ri î n acest domeniu. Nu se poate stabili î nca  
daca  Trump dores te sa  continue aceasta  tradit ie. 
I n orice caz, exista  ca teva argumente pro s i ca te-
va argumente î mpotriva acestei posibilita t i. Tre-
buie ment ionat ca  nu toate lucrurile depind de 
dorint a sau refuzul Administrat iei ŞUA de a î n-
cheia noi acorduri î n acest domeniu. Pozit ia Ru-
siei are un rol la fel de important, iar la acest mo-
ment, pozit ia Rusiei nu inspira  foarte mult opti-
mism î n acest sens.  

Politicienii s i expert ii au identificat numeroase 
motive care stau la baza bres ei din relat iile Rusia

-ŞUA î n domeniul controlului armelor nucleare. 
Unul dintre acestea este considerat a fi deterio-
rarea relat iilor dintre Rusia s i Occident datorita  
crizei din Ucraina. Dar realitatea demonstreaza  
ca  problemele au apa rut cu mult î nainte. I n mar-
tie 2013 (adica  cu un an î nainte de evenimentele 
din Ucraina), fostul s ef al administrat iei prezi-
dent iale a Rusiei, Şeghei Ivanov, a afirmat î n mod 
public ca  Rusia nu mai este interesata  de reduce-
rea armametului s i ca  motivat ia acestei decizii 
este completarea moderniza rii fort elor strategi-
ce ale Rusiei s i refuzul de a mai elimina arma-
ment strategic care a fost introdus î n dotare 
doar de cura nd.  

Un alt argument, prezentat de Pres edintele Pu-
tin î n februarie 2012, este necesitatea de a impli-
ca o a treia putere nucleara  î n procesul de dezar-
mare dupa  tratatul din 2010. Explicat ii supli-
emntare pe aceeas i tema  au fost oferite de ca tre 
Ministrul de Externe Şergei Lavrov care a afir-
mat ca  alte reduceri (î n afara cadrului Tratatu-
lui) ar face ca armamentul ofensiv strategic al 
Rusiei s i al ŞUA ar deveni „comparabil” cu cel al 
unui al treilea stat nuclear.  

Moscova considera  ca  es ecul î ncheierii unor noi 
acorduri de control al armamentului nuclear cu 
ŞUA se datoreaza  temei rachetelor de apa rare. 
Problema a existat s i î n perioada sovietica  s i a 
ajuns la un nivel de va rf î n anul 1983 ca nd 
Pres edintele Regan a propus Init iativa Ştrategica  
de Apa rare (IŞA). Aceasta  Init iativa  a î ncetinit 
negocierile ŞTART 1 s i aproape a blocat î ncheie-
rea acestui acord s i a altor acorduri privind 
dezarmarea nucleara . Retragerea ŞUA din Trata-
tul deschis ABM din anul 2002 s i eforturile ulte-
rioare de a crea s i desfa s ura apa rare anti-
aeriana  pe propriul teritoriu s i pe teritoriile 
aliat ilor sa i, ala turi de î ncerca rile es uate de a 
ajunge la un acord cu Rusia cu privire la progra-
mele de rachete defensive î ntrunite, au exacer-
bat situat ia î n continuare.  

Moscova explica  lipsa progresului î n reducerea 
de arme strategice nucleare s i prin faptul ca  
aliat ii NATO ai ŞUA det in armament nuclear. 
Anatoly Antonov, care a fost la acea vreme ad-
junctul Ministrului Apa ra rii, afirma ca  acest fac-
tor „nu poate fi ignorat”. Alt i factori despre care 
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Moscova considera  ca  „trebuie luat i î n conside-
rare” includ conceptul „Atacul global”, desfa s ura-
rea de armament convent inal strategic de mare 
precizie, planurile de desfa s ura armament î n 
spat iu, prezent a armelor nucleare nestrategice 
ale ŞUA î n Europa s i alte disproport ionalita t i, 
multe dintre ele fiind ment ionate î n Ştrategia 
Nat ionala  de Şecuritate a Rusiei, semnata  de Pu-
tin la sfa rs itul anului 2015.  

Pozit ia Rusiei cu privire la etapele urma toare 
de dezarmare nucleara  este similara  cu cea a 
Uniunii Şovietice de la sfa rs itul anilor 1960. Ea 
se bazeaza  pe principiul „securita t ii egale”, ceea 
ce î nseamna  ca  tot i factorii care determina  ba-
lant a puterilor î ntre cele doua  pa rt i trebuie luat i 
î n calcul. Astfel se explica  de ce, î n cadrul negoci-
erilor cu Washingtonul cu privire la armele nu-
cleare strategice, Uniunea Şovietica  considera ca  
este justificat sa  solicite compensat ii pentru de-
zechilibrele din alte categorii de armament.  

 Este evident ca  î n urma  cu cincizeci de ani, ca-
tegoriile de armament care se î ncadrau la 
„compensat ii” erau diferite de ceea ce exista  î n 
prezent. Moscova era preocupata  de armele nu-
cleare pe care le det ineau aliat ii NATO ai ŞUA, 
precum s i de armele nucleare desfa s urate de 
ŞUA î n Europa. Rusia a adoptat o abordare mai 
larga , concentra ndu-se mai ales pe armamentul 
ne-nuclear, ceea ce creeaza  dificulta t i suplimen-
tare î n î nt elegerea reciproca  cu Ştatele Unite, ce-
ea ce pune la î ndoiala  posibilitatea î ncheierii de 
noi acorduri.  

Daca  admitem ca  preocuparea Rusiei cu privire 
la efectul apa ra rii cu rachete s i a armamentului 
de mare precizie sau a altor tipuri de armament 
convent ional î n echilibrul strategic este de natu-
ra  fundamentala , se ridica  î ntrebarea: cum tre-
buie abordata  aceasta  preocupare daca  se decide 
din punct de vedere politic sa  se continue proce-
sul de dezarmare nucleara . Ar trebui Rusia sa  fie 
de acord cu reducerea s i mai mult a armelor nu-
cleare î n cazul î n care se ignora  aceasta  preocu-
pare?   

Este de la sine î nt eles ca  nici un acord cu privire 
la reducerea armamentului strategic ofensiv nu 
poate stabili limite inegale î n numa rul de focoa-
se nucleare s i sisteme de lansare. Acest lucru ar 

fi contrar orica rui acord internat ional, care ar 
trebui sa  fie fundamentat pe principiul egalita t ii 
pa rt ilor s i care ar trebui sa  fie î n conformitate cu 
subiectul acordului. Cu toate acestea, exista  s i 
alte modalita t i de aboradre a preocupa rilor 
ment ionate aici. Şpre exemplu, î n a doua parte a 
anilor 1980, Uniunea Şovietica  era foarte î ngrijo-
rata  de programul ŞDI s i de armele nucleare 
americane desfa s urate î n Europa. Acesta este 
motivul pentru care s-a propus o solut ie la pa-
chet: negocieri simultane î n lega tura  cu trei 
chestiuni: arme nucleare cu raza  medie de act iu-
ne î n Europa, armament strategic ofensiv s i apa -
rare s i spat iu. Moscova a condit ionat semnarea 
acordului de acceptarea celor trei planuri simul-
tan. Washingtonul nu s-a opus. Cu toate acestea, 
Uniunea Şovietica  nu s i-a ment inut pozit ia penru 
mult timp. La î nceput, expresia „vehicule nuclea-
re de lansare” a fost utilizata  cu referire doar la 
rachetele balistice sol-sol s i la cele de croaziera , 
iar aviat ia era exclusa  de la negocieri. Ulterior, 
Moscova a scos aceasta  categorie de armament 
din pachetul init ial, iar î n decembrie 1987, cele 
doua  pa rt i au semnat Tratatul privind Fort ele 
Nucleare cu Raza  medie de Act iune (Tratatul 
INF), care are durata  limitata .     

Pentru o perioada  mai lunga  de timp, aproape 
pa na  la semnarea Tratatului ŞTART I, Uniunea 
Şovietica  a insistat î n stabilirea unei lega turi î n-
tre armamentul strategic ofensiv s i cel defensiv, 
ceea ce s-a reflectat î n declarat iile oficiale s i 
structura delegat iei ruse pentru aceste negocieri. 
Moscova a trimis o delegat ie la negocieri pentru 
aceste doua  tipuri de armament. Negocierile pri-
vind apa rarea s i spat iul s-au desfa surat cu un alt 
grup trimis acolo. Ştatele Unite au fost reprezen-
tate de doua  delegat ii separate. Una dintre ele a 
fost desemnata  pentru negocierile la ŞTART I, iar 
cealalta  a participat la negocierile privind apa ra-
rea s i spat iul. Ca nd era evident ca  negocierile 
privind apa rarea s i spat iul vor es ua s i ca  cele 
pentru ŞTART I erau aproape finalizate, Uniunea 
Şovietica  a semnat tratatul, dar a dat o declarat ie 
unilaterala  privind necesitatea de a monitoriza 
tratatul ABM ca s i pre-condit ie pentru imple-
mentarea Tratatului ŞTART I.  

Aceasta  experient a  demonstreaza  ca  o modali-
tate reala  de a aborda preocupa ri diferite este 
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î ncheierea unor acorduri separate 
privind cele mai presante probleme 
de securitate, inclusiv apa rarea anti-
balistica , armamentul de mare preci-
zie s i cu raza  lunga de act iune s i ar-
mele din spat iu. Autorii „World 2031. 
Global Forecast”, publicat de către 
Institutul Primakov pentru Economie 
Globala  s i Realt ii Internat ionale î n 
anul 2017, admit aceasta  posibilitate, 
dar considera  ca  este cel mai put in 
probabil dintre cele patru scenarii de 
evolut ie a situat iei politico-militare din lume î n 
orizontul anului 2035.  

Cu privire la modalita t ile concrete de abordare 
a preocupa rilor, trebuie evaluat, cel put in cu 
aproximat ie, efectul apa ra rii aeriene, a arma-
mentului de mare precizie s i a armelor spat iale 
î n balant a strategica  ruso-americana . I n primul 
ra nd, sa  nota m un aspect interesant. Atunci ca nd 
este vorba despre efectul diferit ilor factori asu-
pra echilibrului strategic, oficialii rus i insista  ca  
acest efect ar trebui luat î n calcul, dar omit apa -
rarea anti-aeriana . Daca  ment inem aceasta  logi-
ca , atunci orice arma  capabila  de lupta  î mpotriva 
armamentului strategic ofensiv ar trebui inclusa  
î n balant a generala  de putere, î ndeosebi daca  
este menita  sa  lupte î mpotriva sistemelor de 
ra spuns la atac. Aceste arme includ cu sigurant a  
componenta aeriana  din triada strategica . Fa ra  a 
mai intra î n alte detalii, sa  observa m ca  aceasta  
omisiune a apa ra rii aeriene pare sa  se datoreze 
altor considerat ii deca t dorint a de a consolida 
stabilitatea strategica .  

 Dintre celelalte trei tipuri de armament, care î n 
opinia conducerii Rusiei influent eaza  echilibrul 
strategic, armamentul spat ial este cel mai intere-
sant din punctul de vedere al î ncheierii unui po-
sibil acord. Adeva rul este ca , dupa  s tiint a noas-
tra , nu exista  asemenea arme î nca . Prin urmare, 
ele nu au nici un efect asupra echilibrului strate-
gic. Putem sa  ment iona m aici lupta Uniunii Şovi-
etice î mpotriva programului ŞDI î n a doua juma -
tate a anilor 1980. Mult i expert i considerau 
atunci ca  „armele de atac î n spat iu” vor fi create 
î n viitorul nu foarte î ndepa rtat. Cei mai sceptici 
participant i la aceste discut ii spuneau ca  aseme-
nea sisteme ar apa rea î ntr-un orizont de 20 sau 

25 de ani cel mai devreme. De atunci 
au trecut 30 de ani  s i acest tip de 
armament (lasere spat iale s i alte ar-
me exotice) î nca  tot nu au apa rut. Nu 
exista  motive î ntemeiate pentru care 
sa  credem ca  armele spat iale vor in-
tra î n arsenalul strategic al Ştatelor 
Unite sau al altor state î n decursul 
urma toarelor doua  decenii, chiar da-
ca  noile tehnologii ar putea face po-
sibil acest lucru. I n aceasta  situat ie, 
urma torii factori sunt esent iali: cos-

turi, eficient a î n lupta  a sistemelor de armament, 
vulnerabilitatea lor, posibila react ie a opozit iei 
nat ionale, a altor state sau a comunita t ii inter-
nat ionale î n general. Aces ti factori nu doar ca  
pot î ncetini, dar s i î mpiedica  militarizarea 
spat iului.  

I n plus, nu exista  definit ii general acceptate ale 
termenului de „armament”, care poate fi subiect 
al unui acord privind spat iul. Din pa cate, un as-
tfel de acord nu poate fi fundamentat pe forma 
init iala  a Tratatului Internat ional pentru Preve-
nirea Lansa rii de Armament î n Şpat iu, Ame-
nint a rii sau Utiliza rii Fort ei î mpotriva Obiectelor 
din Şpat iu, î naintat de China s i Rusia î n cadrul 
Conferint ei pentru Dezarmare din anul 2008 (cu 
versiunea noua  î naintata  î n anul 2014). Acest 
model de acord init ial propunea prevenirea des-
fa s ura rii de armament î n spat iu s i nu ment iona 
interzicerea dezvolta rii sau testa rii lor î n spat iu. 
El nu ment ioneaza  nici armamentul desfa s urat 
pe Pa ma nt care este capabil sa  distruga  obiecte 
din spat iu.  

 Criticile la adresa acestui document pot conti-
nua, dar principala problema  este daca  se poate 
ajunge la un acord clar privind limitarea sau in-
terzicerea armelor î n spat iu, oricare ar fi î nt ele-
sul acestui termen, chiar daca  toate pa rt ile par a 
fi foarte interesate de el. I ndoielile î n acest caz 
sunt mai mari deca t doza de optimism. Ra spun-
sul la aceasta  î ntrebare necesita  mai mult deca t 
eforturile unor diplomat i, ale militarilor s i ale 
dezvoltatorilor de arme spat iale. Proiectul ar 
trebui sa  includa  mai mult i expert i, inclusiv oa-
meni de s tiint a  din state care ar putea deveni 
pa rt i ale unor viitoare acorduri.  
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O alta  problema  interesanta  prives te armamen-
tul convent ional de mare precizie s i cu raza  lun-
ga  de act iune s i efectul acestora asupra echili-
brului strategic. Conform majorita t ii specialis ti-
lor, acest tip de armament include rachete de 
croaziera , rachete balistice inter-continentale ne
-nucleare s i unele sisteme de armament (spre 
exemplu aparate de zbor hipersonice). Ca s i re-
gula , efectul acestor tipuri de armament asupra 
echilibrului startegic nu a fost determinat. Dar, 
se considera  ca  ele nu pot doar reduce, ci s i sub-
mina stabilitatea strategica . Aceasta  opinie este 
una discutabila .    

Daca  privim aceste sisteme din punctul de ve-
dere al consolida rii capacita t ilor ofensive, ele 
sunt aproape incomensurabile cu armele nuclea-
re din punctul de vedere al puterii. Armamentul 
de mare precizie este nepotrivit pentru atacuri 
preemptive din mai multe motive. Din punctul 
de vedere al rachetelor balistice inter-
continentale, acuratet ea lor ar trebui sa  fie de 
departe superioara  acestor rachete. I n caz con-
trar, ele nu ar fi capabile sa  distruga  t inte com-
plexe (precum hangare cu rachete sau centre de 
comanda ). Conform informat iilor obt inute din 
surse deschise, rachetele balistice inter-
continentale au o acuratet e de ca t iva zeci de 
metri î n cel mai bun caz. Pentru distrugerea unei 
t inte complexe cu un focos convent ional, aceasta  
acuratet e ar trebui sa  fie de ca t iva zeci de metri, 
ceea ce nu se poate obt ine prin nivelul tehnolo-
gic actual al acestor sisteme.    

Dar, aceasta nu este principala problema . Daca  
un agresor decide sa  utilizeze armament de ma-
re precizie (rachete balistice inter-continentale 
convent ionale) î ntr-un atac surpriza  pentru a 
distruge o parte importanta  a arsenalului nu-
clear al inamicului, atunci va trebui sa  planifice 
un atac masiv. Un astfel de atac nu poate trece 
neobservat datorita  sistemului de avertizare cu 

rachete. Nu exista nici o garant ie ca  atacatorii 
vor utiliza sisteme de avertizare a rachetelor la 
primirea informat iilor care confirma  atacul. As-
tfel, nu conteaza  pentru victima unei astfel de 
agresiuni daca  racheta balistica  inter-
continentala  este dotata  cu focoase nucleare sau 
convent ionale. Ra spunsul va fi aproape cu sigu-
rant a  unul nuclear, cu toate consecint ele care 
decurg din acest fapt.  

 I n cele din urma , un argument s i mai important 
este ca  daca  Rusia sau ŞUA decide desfa s oare un 
numa r mare de rachete balistice inter-
continentale, cel mai probabil vor face acest lu-
cru pe seama propriilor lor arme strategice nu-
cleare. Daca  tratatul din 2010 ra ma ne î n vigoare 
(pa na  î n 2021) s i daca  este extins (pa na  î n 
2026), toate rachete balistice inter-continentale 
vor fi contorizate conform limitelor stabilite de 
tratat pentru vehiculele strategice de lansare 
(700 de astfel de vehicule de lansare pentru fie-
care parte). Pentru ca rachete balistice inter-
continentale ne-nucleare sa  nu cada  sub inci-
dent a tratatului, trebuie sa  se creeze un nou sis-
tem de lansare s i sa  se dovedeasca  ca  acest sis-
tem de armament nu intra  sub incident a tratatu-
lui. Acest lucru este dificil de realizat, chiar s i î n 
condit iile de ra cire a relat iilor dintre Rusia s i 
America. Act iunile unilaterale vor duce aproape 
sigur la pra bus irea acestui acord internat ional.  

Cu privire la rachetele de croaziera  ca s i ele-
mente ale armamentului de mare precizie, tre-
buie clarificata  o problema  importanta . Conform 
noului Tratat ŞTART din 2010, rachetele nuclea-
re de croaziera  cu raza  lunga  de act iune (peste 
600 de km) nu sunt considerate a fi armament 
strategic ofensiv. Cu alte cuvinte, î n opinia Ştate-
lor Unite s i a Rusiei, ele nu reprezinta  armament 
strategic. Fiecare bombardier dotat cu rachete 
de croaziera  nucleare este considerat ca un vehi-
cul de lansare s i un focos, indiferent de ca t de 
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multe rachete poate duce. Rachetele de croaziera  
lansate de pe apa  nu sunt incluse î n acest tratat 
deloc. Nici ma car nu sunt ment ionate. Pe scurt, 
pa rt ile nu considera  ca  aceste arme nucleare pot 
submina echilibrul strategic, prin urmare nu 
exista  nici un motiv pentru care sa  fie limitate î n 
Tratatul ŞTART. I n aceasta  situat ie, este neclar 
motivul pentru care rachetele nucleare de croa-
ziera  cu raza  lunga  de act iune nu afecteaza  echi-
librul strategic al pa rt ilor, as a cum Moscova s i 
Washingtonul au afrmat î n acordul ment ionat 
mai sus, î n timp ce armamentul convent ional ar 
submina stabilitatea strategica , mai ales din mo-
ment ce unele studii arata  ca  rachetele de croazi-
era  convent ionale nu au capacitatea de a distru-
ge armamentul strategic ofensiv cu grad mare de 
protect ie.  

  Rusia considera  ca  cea mai serioasa  ame-
nint are la adresa stabilita t ii strategice o repre-
zinta  rachetele defensive. Exista  o ambiguitate 
mult mai mare î n aceasta problema  deca t este 
aparent. I n primul ra nd, mult i expert i s i politici-
eni urmeaza  o logica  stranie atunci ca nd vine 
vorba despre rachete defensive, iar logica lor di-
fera  î n mod semnificativ de percept ia normala  a 
acestei probleme de securitate. Şpre exemplu, se 
considera  ca sistemul de apa rare cu rachete al 
ŞUA „amenint a ” potent ialul strategic al Rusiei. 
Dar, o asemenea amenint are poate fi î nt eleasa  ca 
act iune doar dupa  ce Rusia va ataca cu rachete 
balistice. Ca t timp aceste rachete nu sunt folosi-
te, rachetele de apa rare nu î i deranjeaza . Şa  se 
afirme ca  rachetele defensive amenint a  potent ia-
lul nuclear al cuiva este acelas i lucru cu a spune 
ca  o pa la rie dura  construita  de un constructor 
este o amenint are pentru o ca ra mida  care i-ar 
ca dea pe cap.   

Oponent ii rachetelor defensive afirma  ca  aces-
tea vor fi folosite dupa  ce inamicul lanseaza  pri-
mul atac î mpotriva fort elor strategice ale opo-
nentului, ceea ce va reduce semnificativ capaci-
tatea acestuia de a ra spunde. Acest ra spuns va 
trebui interceptat de rachetele defensive. Aceas-
ta  logica  abstracta  s i fa ra  sens depa s es te logica 
oponent ilor rachetelor defensive, care denunt a  
orice program de creare s i desfa s uarre a rache-
telor defensive. Şe considera  ca  astfel de eforturi 
sunt de fapt o î ncercare de a obt ine superioritate 

militara  s i de a crea condit iile necesare pentru 
victorie î ntr-un ra zboi nuclear. De fapt, î ntregul 
concept al stabilita t ii strategice se bazeaza  pe 
evaluarea consecint elor unui prim atac s i pe ca-
pacitatea agresorului de a respinge un ra spuns 
la acest atac.  

Dezbaterile privind efectul rachetelor defensive 
asupra stabilita t ii strategice sunt î n desfa s urare 
de peste s aizeci de ani, astfel ca nu este nevoie sa  
ment iona m toate argumentele pro s i contra ale 
numeroaselor publicat ii. Şa  nota m doar ca  aces-
te dezbateri s-au t inut î n mare parte î n ŞUA. I n 
Uniunea Şovietica  s i Rusia, majoritatea ex-
pert ilor au î mbra t is at opinia ca  sistemele de ra-
chete defensive submineaza  stabilitatea strategi-
ca , sporind posibilitatea unui prim atac î n si-
tuat ie de criza  s i stimula nd o cursa  pentru arma-
ment strategic î n toate domeniile. De regula , dez-
baterile s-au centat pe evaluarea eficient ei siste-
melor de rachete defensive s i pe timpul necesar 
pentru desfa s urarea acestor noi sisteme de ar-
mament.  

Şa  vedem acum cum poate ŞUA sa  respinga  „a 
doua lovitura ” a Rusiei, dupa  propriul sa u „atac 
nuclear la scara  mare”, daca  exista asemenea 
planuri. I n primul ra nd, sa  ne ga ndim la geogra-
fia sistemelor de apa rare cu rachete a ŞUA. Daca  
principalul obiectiv al ŞUA ar fi sa  ra spunda  
act iunii Rusiei, s i-ar desfa s ura sistemul de rache-
te defensive î n primul ra nd de-a lungul gra-
nit elor s i î n mijlocul teritoriului. O apa rare mini-
ma  a t a rii ar necesita cel put in 10 sau 12 zone de 
desfas urare cu ca teva zeci de rachete de inter-
ceptare fiecare. Dupa  ca te se s tie, nu este cazul 
de as a ceva. Un astfel de program nu exista  s i 
astfel de propuneri nu au fost î naintate nicioda-
ta . Pa na  la finalul anului 2017 se vor desfa s ura 
44 de interceptoare terestre pe teritoriul ŞUA 
(40 î n Alaska s i 4 î n California). Şe intent ioneaza  
ca numa rul  lor sa  fie crescut la 56 pa na  î n anul 
2025.  

Trebuie sa  ment iona m aici ca  cea mai impor-
tanta  stipulare a Tratatului ABM din 1972 (din 
care ŞUA s-a retras î n anul 2002) a fost limitarea 
rachetelor de interceptare capabile sa  doboare 
focoase ale rachetelor balistice inter-
continentale. Fiecare stat semnatar avea voie sa  
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det ina  pa na  la 200 de sisteme ABM î n doua  zone 
de desfa s urare ABM. Protocolul din 1974 al Tra-
tatului a limitat numa rul de sisteme ABM la 100 
pentru fiecare zona  de desfa s urare. Cu alte cu-
vinte, ŞUA nu a depa s it î nca  limita stabilita  de 
Tratatul ABM s i nu va face acest lucru î n perioa-
da viitoare, ceea ce î nseamna  ca  stabilitatea stra-
tegica , as a cum este ea î nt eleasa  de ca tre opo-
nent ii rachetelor defensive, nu este subminata .  

 Rusia este extrem de î ngrijorata  î n lega tura  cu 
sistemul de rachete defensive propus pentru Eu-
ropa s i monitorizeaza  programele de desfa s ura-
re a unor sisteme similare î n Orientul Mijlociu s i 
unele state asiatice. Dar, nici unul dintre aceste 
sisteme nu este strategic din punctul de vedere 
al locat iei s i performant ei sale. Evident, unele 
modificari ale rachetelor americane de intercep-
tare standard THAAD s i ale altor sisteme au un 
anumit potent ial de a lupta î mpotriva rachetelor 
balistice strategice. Dar, ele nu sunt construite cu 
acest scop s i pot doborî  focoase ale rachetelor 
balistice inter-continentale doar î n mod acciden-
tal. Este de asemenea important ca  aceste siste-
me nu au fost niciodata  testate î mpotriva rache-
telor (focoaselor) strategice, as a ca  nu pot avea 
un rol esent ial î n interceptarea rachetelor balis-
tice strategice din ra spunsul unui atac.  

 I n plus, aceste sisteme nu reprezinta  o ameni-
na t re la adresa potent ialului strategic al Rusiei 
datroita  geografiei desfa s urarii lor. Acest aspect 
devine evident daca  schimba m perspectiva bidi-
mensionala  cu una tridimensionala  a geografiei. 
Pe scurt, nu trebuie sa  ne uita m la harta pe ha r-
tie a lumii, ci la globul terestru. Lucrurile apar î n 
mod diferit. Şpre exemplu, vom observa ca  cel 
mai scurt drum î ntre Rusia s i America nu este 
prin Amsterdam sau Paris, ci peste Polul Nord.  

I n opinia mea, nu exista  obstacole strategice s i 
militare pentru continuarea dialogului î ntre Ru-
sia s i ŞUA pentru reducerea armamentului stra-
tegic ofensiv. Efectul armamentului de mare pre-
cizie s i a celui spat ial asupra echilbrului strategic 
î ntre pa rt i este evident exagerat. I n realitate, 
acest efect va fi unul minim î n viitor, î n cazul î n 
care va mai exista un efect.  

Programele ŞUA pentru rachete defensive sunt 
limitate din punctul de vedere al impactului lor 

asupra capacita t ii Rusiei de a ra spunde unui atac 
cu o act iune zdrobitoare, chiar daca  ar fi sla bit 
de o prima  lovitura  strategica  a ŞUA. Acesta este 
un concept strategic î ndoielnic, care amplifica  
multe moduri de a consolida securitatea s i as a-
numita stabilitate strategica . Nici un lider de stat 
rat ional nu s-ar baza pe un sistem vulnerabil de 
rachete defensive care a es uat î n multe teste s i 
care poate fi anulat prin schimabrea direct iei de 
atac.  

  Obstacolele politice ale negocierilor s-au î n-
mult it ata t î n relat iile ruso-americane, ca t s i î n 
cele ruso-occidentale. Aceste obstacole sunt difi-
cil de depa s it, ceea ce va necesita cu sigurant a  
mult efort s i mult timp. Şe considera  ca  negocie-
rile pentru reducerea armamentului ofensiv 
strategic sunt posibile doar dupa  ce relat iile din-
tre cele doua  state se vor î mbuna ta t i, sau cel 
put in, vor apa rea semne clare ca  sunt pe cale de 
î mbuna ta t ire.  

Aceasta  problema  poate fi abordata  dintr-o per-
spectiva  diferita  prin stabilirea obiectivului de a 
î ncheia un nou acord pentru reducerea î n conti-
nuare a armamentului strategic ofensiv s i pentru 
limitarea numa rului de focoase startegice la 
1.000 pentru fiecare parte. I n cazul î n care s-ar 
î ncheia un astfel de acord, el ar fi un exemplu 
pozitiv de cooperare s i ar da s ansa î nt elegerii 
reciproce î n alte regiuni ale lumii. Un astfel de 
acord ar putea fi facilitat prin init ierea unor con-
sulta ri extinse pentru toate problemele de secu-
ritate, inclusiv cele care î ngrijoreaza  Rusia.  

Pres edintele Putin s i Pres edintele Trump au 
stabilit la Helsinki î n iulie 2018 sa  acorde o 
atent ie speciala  extinderii noului Tratat ŞTART 
pentru urma torii 5 ani (pa na  î n anul 2016) s i sa  
pa streze Tratatul INF, care a fost extrem de criti-
cat î n ultimii 3-4 ani. Acesta este î n mod evident 
un pas pozitiv fa cut î n direct ia potrivita . Dar, nu 
este suficient. Ambele state au un mare potent ial 
pentru reducerea propriilor arsenale nucleare – 
strategice s i tactice – chiar s i fa ra  participarea 
unui al treilea stat nuclear la acest proces. Aceas-
ta  posibila  participare necesita  investigat ii seri-
oase s i atent ia speciala  a tuturor pa rt ilor intere-
sate.  
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Dinu COSTESCU 

La 20 iunie a.c., Şenatul ŞUA a aprobat cu 85% 
pentru s i 10 î mpotriva  un proiect de lege privind 
alocarea, pe anul fiscal 2019, a unui buget militar 
de 716 miliarde dolari, î n document fiind inserat 
s i un capitol  care sust ine blocarea va nza rii ca tre 
Turcia a avioanelor de lupta  F-35, precum s i a 
unei game mai largi de material militar care cu-
prinde sistemele de apa rare antiaeriana  Patriot, 
a elicopterelor de transport greu Chinook, a eli-
copterelor AH-1 Cobra s i H-60 Black Hawk s i a 
avioanelor F-16. Acelas i document face preciza-
rea ca  “achizit ia de ca tre Ankara a sistemelor ru-
ses ti de apa rare aeriana  Ş-400 a sporit tensiunea 
dintre cele doua  t a ri” ; tensiune s i as a destul de 
accentuata  de solicita rile repetate s i respinse ale 
pa rt ii turce de extra dare a clericului Fethullah 
Gullen, acuzat de Ankara de a fi fost init iator al 
tentativei es uate de lovitura  de stat, din 2016, 
î mpotriva guverna rii Erdogan, urmata  de acelas i 
refuz al pa rt ii turce la solicitarea oficialita t ilor de 
peste Ocean de eliberare s i repatriere a pastoru-
lui evanghelist american Andrew Brunson, acu-
zat s i el de spionaj s i complot î mpreuna  cu Fe-
hullah Gullen. 

Nu este pentru prima 
data  s i, cu sigurant a , nu 
va fi nici ultima oara  
ca nd pe cerul relat iilor 
bilaterale dintre Turcia s i 
Ştatele Unite ale Americii 
se aduna  nori negri. Blo-
carea impusa  livra rilor 
militare ca tre Turcia sur-
vine dupa  ce partea ame-
ricana   livrase, deja, aces-
tei t a ri un prim avion din 
clasa F-35, invizibil pen-
tru sistemele de detect ie 
s i considerat o bijuterie a 
tehnologiei militare, iar 
react iile turces ti de res-
pingere a blocajului im-
pus de partenerii ameri-

cani nu s-au  la sat as teptate, oficiali civili s i mili-
tari de la Ankara calificî nd drept “inamicala ” de-
cizia parlamentului american s i invoca nd drep-
tul suveran al Turciei de a-s i diversifica resurse-
le de dotare cu armament s i de a nu mai conti-
nua tradit ionala dependent a  de monopolului 
unui singur produca tor s i furnizor de material î n 
domeniul apa ra rii. Ceea ce a produs o iritare de-
osebita  la Ankara a fost, sentimental ca , de data 
aceasta, Casa Alba  a supralicitat practica recur-
sului nediscriminatoriu la penalita t i, î ncercî nd, 
de fapt, sa  obstruct ioneze procesul de moderni-
zare s i de dotare al armatei turce, inclusiv î n do-
meniul tehnicii aviatice de ultima  generat ie. 

Episodul a declans at un nou “ra zboi al declara-
t iilor”, comentatorii americani sust ina nd, î n 
acest sens, ca , odata  cu î ncheierea ra zboiului re-
ce, Turcia s i-a pierdut, pentru doctrina militara  
americana , important a strategica  pe care a avut-
o, de-a lungul ultimei juma ta t i de secol, ca 
“bastion de apa rare” î mpotriva expansiunii co-
munismului sovietic, î n vreme ce, la ra ndul lor, 
oficialii s i comentatorii turci insista  ca  Turcia s-a 
convins, î nca  o data , ca  nu trebuie sa  mai acorde 
credibilitate “umbrelei” americane de securitate. 
Realitatea istorica  arata , de altfel, ca  o asemenea 
“umbrela ”, nu a funct ionat, practic, deca t de do-

Avionul F-35 
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ua  ori, respectiv î n contextual lumii bipolare 
posbelice s i î n cazul ra zboiului din insula Cipru. 

 

* 

Relat iile militare turco-americane î s i au î ncepu-
turile la î ncheierea celui de-al doilea Ra zboi 
Mondial, ca nd, î n urma presiunilor tot mai insis-
tente ale fostei Uniuni Şovietice de a i se recu-
noas te dreptul de acces s i prezent a  î n zona 
stra mtorilor Bosfor s i Dardanele,  î n ŞUA a fost 
lansata  s i pusa  î n aplicare Doctrina Trumann 
prin care Ştatele Unite se angajau sa  dea garant ii 
de securitate pentru Turcia s i Grecia, angaja-
ment care a inaugurat s i fluxul unor consistente 
ajutoare economice s i militare pentru cele doua  
state, colaborarea î n eforturile de stopare a ex-
pansionismului sovietic puna nd temelia unor 
trainice s i de lunga  durata  relat ii bilaterale î n 
cadrul ca rora Turcia a sust inut fa ra  rezerve stra-
tegia americana  î n contextul ra zboiului rece. Şub 
obla direa Nat iunilor Unite, armata Turciei a par-
ticipat la ra zboiul din Peninsula Coreeana  de la 
î nceputul deceniului al s aselea al secolului tre-
cut, pentru ca, î n 1952, Turcia sa  devina  membru 
cu drepturi depline al Tratatul Aliant ei Nord-
Atlantice (NATO). I n anul 1957, Ankara s i-a 
anunt at adeziunea la principiile doctrinei Eisen-
hower, fiind, î mpreuna  cu alte state regionale 
precum Iranul s i Israelul, un participant avtiv la 
programele de izolare s i î ncercuire a blocului 
comunist sust inut de la Moscova. Este cadrul î n 
care pe teritoriul Turciei a fost î nfiint ata  baza 
militara  aeriana  de la Incirlik care avea sa  joace 
un rol deosebit de important î n mai  toate cam-
paniile s i operat iunile militare americane î n re-
giunea Orientiului Mijlociu, de la sfa rs itul ra zbo-
iului rece pa na  la cele doua  ra zboaie din Golf. O 
lunga  perioada  î n care relat iile politico-militare 
dintre Turcia s i Ştatele Unite au evoluoat pe o 
traiectorie sinusoidala  î n care s-au sucedat mo-
mente de tensiune acuta  (ca î n cazul invaziei tur-
ce î n Cipru s i ocuparea, î n 1974, a pa rt ii nordice 
a insulei)  cu momente de apogeu, as a cum s-a 
î nta mplat dupa  victoria revolut iei islamice î n 
Iran, din 1979, ceea ce a determinat Casa Alba  sa  
renunt e precipitat la politica de sanct iuni î mpo-
triva Ankarei s i sa  constituie, î n favoarea aceste-

ia, un fond financiar de asistent a  î n valoare de 
450 milioane dolari utilizata  pentru dotarea ar-
matei turce cu achizit ionarea de elicoptere s i 
avioane de lupta , de product ie americana , dar s i 
pentru desfa s urarea ra zboiului î mpotriva  rebe-
lilor separatis ti kurzi ai Partidului Muncitoresc 
din Kurdistan (PKK). 

Turbulent ele ciclice survenite î n relat iile politi-
co-militare s i securitare dintre Ankara s i Was-
hington au drept cauzalitate profunda  deosebiri-
le ada nci care exista  î ntre maniera de abordare 
s i de evaluare,  de ca tre fiecare t ara  î n parte,  a 
conceptului de amenint are la adresa intereselor 
de securitate nat ionala . Astfel, daca  î n perioada 
Ra zboiului Rece, doctrina militara  a Turciei era 
fundamentata  pe ideea ca  marile provoca ri s i 
amenint a ri securitare la adresa sa vin dinspre 
nordul spat iului turc, asta zi, sursa acestor incer-
titudini de securitate este plasata , prioritat, î n 
spat iul sudic î n care este amplasata  s i amenint a-
rea „existent iala ” pe care o reprezinta  chestiunea 
minorita t ii etnice a separatis tilor kurzi. De o si-
tuat ie similara  se poate vorbi s i î n cazul vecinu-
lui iranian fat a  de  care, î n pofida raporturilor 
economice s i comercial-energetice existente î n-
tre Ankara s i Teheran, proiectele expansionis-
mului s iit iranian s i ambit iile de liderism regio-
nal ale regimului teocratic sunt privite pe malul 
Bosforului ca o permanenta  s i imprevizibila  sur-
sa  de amenint are securitara . 

I n pofida acestor discrepant e de abordare,  re-
lat ionarea militara  turco-americana  a reus it sa  
ra ma na  la un nivel dinamic s i ridicat, fluxul livra -
rilor de material militar american s i al coordona -



 

16 

www.ingepo.ro                                                                                            Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018 

rii î n prega tirea de lupta  î ntre Ştatele Unite s i 
armata Turciei desfa s ura ndu-se, mai ales î n ulti-
mul deceniu, î ntr-un ritm pe care ambele pa rt i l-
au apreciat public î n termenii cei mai elogios i. La 
nivelul regional al Orientului Mijlociu s i î n ceea 
ce prives te volumul importurilor de dota ri mili-
tare din Ştatele Unite, Turcia  se situeaza  pe locul 
al treilea, dupa  Israel s i Emiratele Arabe Unite, 
aceste livra ri ava nd un aport substant ial la con-
solidarea  capacita t ii militare a Turciei s i la pro-
iectarea armatei nat ionale turces ti î n plutonul de 
frunte al celor mai puternice institut ii militare la 
nivel global s i î n cadrul Aliant ei Atlanticului de 
Nord. 

Cu toate acestea, trebuie ment ionat ca  depozi-
tele americane de armament nu au fost accesibi-
le solicita rilor turces ti, cel put in nu î n ma sura 
dorita  de planificatorii s i decident ii de la Ankara. 
Nu de put ine ori, Pentagonul s i aliat ii vest-
occidentali ai Washingtonului au refuzat î n mod 
categoric o serie de livra ri consistente solicitate 
de statul major general al armatei turce, iar un 
caz care a sta rnit ecouri la vremea respectiva  a 
fost cel al refuzului formulat de Congresul ame-
rican î n 2014, fat a  de livrarea ca tre marina mili-
tara  turca  a doua  fregate Oliver Hazard Perry- 
din clasa Perry, motivaţia invocată pentru acest 
refuz fiind „ostilitatea regimului turc fat a  de Is-
rael s i opozit ia acestuia la proiectele israeliene 
de exploatare a rezervelor petroliere s i gazeifere 
din Mediterana s i din permietrul maritim al in-
sulei Cipru s i Greciei”. La aceasta se adauga  s i 
faptul ca  Washingtonul s i unele state europene 
membre ale NATO au impus s i ment inut ani de-a 
ra ndul un sever embargou asupra livra rilor ca -

tre Turcia de know-how s i de documentat ii 
tehnologice cu profil militar. Iar asemenea in-
terdict ii nu au fost stra ine nici de orientarea 
Turciei ca tre furnizorii rus i s i chinezi de tehni-
ca  s i tehnologie militara  s i nici de eforturile 
guvernant ilor turci de constituire a unei in-
dustrii proprii de tehnica  militara , domeniu î n 
care Turcia dispune î n prezent de o asemenea 
ramura  industriala , reprezentata  prin urma -
toarele companii de product ie militara :  

1. Turkish Aerospace Industries: Princi-
plul produca tor de componente s i instalat ii 
pentru aviat ia militara , inclusiv fuselaje, insta-

lat ii de climatizare, fibra  optica  etc.; 

2.  Aselsan Company: Producător de apara-
tura  s i dispozitive de ghidaj s i dirijare a tirurilor 
prin laser s i raze infraros ii; 

3. Fokker Elmo: Produce 40% din necesa-
ru de cablatura  pentru avioane de lupta ; 

4. AYESAŞ: Şingurul producător şi furnizor 
nat ional de unita t i de control, ecrane s i aparatu-
ra  de avertizare pentru dotarea cabinei de co-
manda  a avionului; 

6. Kale Aerospace: Produce componente 
de fuselaj, trenuri de aterizare s i piese fixe ale 
motoarelor de avion; 

7. Havelsan: Şimulatoare de pilotaj şi ateli-
ere s i laboratoare de reparat ii, testare s i î n-
tret inere; 

8. Tokestan and Tubitak-Sage:  Produce şi 
dezvolta  racheta Cruise aer-sol model J-50 M; 

9. MIKES: Coproducător de aparatură elec-
tronica  pentru avioane. 

 

* 

Ce mesaj a vrut sa  transmita  Donald Trump 
omologului sa u de la Cornul de Aur prin ma suri-
le punitive care au declans at “Criza F-35” î ntr-un 
context î n care relat iile bilaterale dintre Washin-
gton s i Ankara nu se afla  î n cea mai stra lucita  
faza  a lor? Este clar ca  nu soarta pastorului An-
drew Brunson, judecat î n Turia pentru spionaj s i 
lega turi cu imamul miliardar Fethullah Gullen au 
avut suficienta  energie declans atoare a unei noi 
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crize cu caracter politic s i militar 
î ntre aliat ii de la Potomac s i cei 
de la Cornul de Aur.  Comenta nd 
pe marginea acestui nou episod 
de tensiune, cotidianul american 
Times crede, dimpotriva , ca  toc-
mai cazul lui Brunson a fost utili-
zat pentru ca Donald Trum sa -i 
spuna  lui Recep Teyyp Erdogan s i 
guvernului turc ca  arestarea s i trimiterea î n fat a 
instant ei a evanghelistului Andrew Brunosn este 
va zuta , prin ferestrele Biroului Oval, drept “o 
arestare a tuturor americanilor” (s i, se î nt elege, 
a lui Donal Trump). Ş-ar putea ca abordarea pu-
blicat iei americane sa  fie corecta  î n ma sura î n 
care pres edintele american s i-a obis nuit sust ina -
torii s i adversarii cu tactica ga sirii unui pretext 
oarecare pentru a-i justifica deciziile abrupte s i 
neas teptate. Dar o asemenea decizie nu poate 
obnubila aprecierea ca  aceasta  “criza  cu avioa-
ne” este o noua  expresie din multe altele prin 
care liderul de la Casa Alba   foloses te capacitatea 
economica  a Americii drept instrument de presi-
une  pentru a-s  determina interlocutorii sa  se 
plieze î n fat a ga dirii s i aborda rii comerciale a 
politicii internat ionale de ca re Donald Trump. 

Pe de alta  parte, potrivit unei declarat i a Şecre-
tarului american al Apa ra rii, James Mattis, prelu-
ata  de Agent ia de presa  Bloomberg, „penalizarea 
Turciei va avea repercusiuni negative asupra in-
dustriei americane î n domeniul product ei aviati-
ce de ra zboi, ceea ce va duce la cres terea costuri-
lor de product ie, obstruct iona nd, î n acelas i timp, 
buna desfa s rare a contractelor de livra ri deja 
î ncheiate de ŞUA cu alte guverne beneficiare”. 
Ministrul James Mattis a amintit Congresu-
lui ca  Turcia a avut o substant iala  contri-
but ie la elaborarea s i punerea î n aplicare a 
„programului F-35”. Participa nd cu fonduri 
de cca 250 milioane de dolari la dezvoltarea 
s i implementarea acestui program, spre a 
nu mai vorbi de faptul ca  o serie de compa-
nii turce din domeniul industriei militare au 
furnizat o serie de componente î ncorporate 
î n realizarea avionului care a fost interzis la 
va nzarea ca tre partea turca .  

Mass-media americana  subliniaza  ca  irita-
rea pres edintelui Donald Trump se datorea-

za  faptului ca  Ankara a preferat 
sistemele  ruses ti de rachete Ş-
400, renunt a nd la alternativa 
americana  a sistemelor Patriot. 
Probabil, ca , mai devreme sau mai 
ta rziu, adeva rul va fi dezva luit chi-
ar de ca tre Trump s i Recep Erdo-
gan. 

Degradarea abrupta  a relat iilor dintre Ankara s i 
Washington nu este doar o furtuna  î ntr-un pa-
har, dupa  cum nu se satoreaza , fundamental, 
„dosarului F-35” sau preocupa rii lui Donald 
Trump pentru eliberarea  pastorului Andrew 
Brunson. Şituat ia de î ncordare la care s-a ajuns 
este, î n primul ra nd, rezultat al unor acumula ri 
de tensiuni politice s i doctrinare care , î n ultimii 
ani, au erodat î n profunzime î ncrederea recipro-
ca  s i spiritul de „aliant a ” tradit ionala  dintre 
„omul de la Palatul Alb” s i „omul de la Casa Al-
ba ”, iar gradul de depreciere a acestor relat ii era 
exprimat chiar de ca tre Recep Teyyp Erdogan 
care, î ntr-un interviu acordat la 10 august cotidi-
anului „Times”, afirma ca  Donald Trump „trebuie 
sa  renunt e la ideea aberanta  ca  relat iile dintre 
Turcia s i America nu sunt compatibile cu ideea 
de egalitate.. Donald Trump trebuie sa  î nt eleaga   
realitatea ca  Turcia are s i alte opt iuni de relat ii s i 
aliant e s i ca  America nu este indispensabila ”. 

Poate ca , î n cele din urma , superpres edint ii 
Trump s i Erdogan vor î nt elege, ama ndoi, ca , î n 
definitiv, problemele existente î ntre Turcia s i 
America au nume ca t se poate de vizibile. Iar nu-
mele acestea sunt Recep Erdogan s i Donald 
Trump.  
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(Conferinţa privind Terorismul şi Orientul Mijlo-
ciu, Bucureşti 2018)  

By Marcela GANEA 

Organizată de MEPEI (Middle East Political and 
Economic Institute), un grup de reflecţie din Bu-
cureşti, Ambasada Republicii Islamice Iran din 
România şi Fundaţia EURISC, cea de a patra ediţie 
a conferinţei anuale cu privire la terorism şi Ori-
entul Mijlociu, desfăşurată la Bucureşti, a reunit 
200 de cadre universitare, cercetători, oficiali şi 
reprezentanţi ai  ambasadelor  a 14 ţări. Confe-
rinţa din acest an a avut loc la începutul lunii iulie 
la Hotelul Intercontinental din Bucureşti. 

Redăm, în continuare, o parte dintre cele mai 
relevante dezbateri politice abordate în cadrul 
conferinţei: 

“Occidentalii abordeaza  securitatea î n Orientul 
Mijlociu din doua  puncte de vedere: petrolul s i 
Israelul. Cu toate acestea, afla ndu-ne î ntr-o lume 
a postglobaliza rii, conceptele de putere, stat s i 
suveranitate statala  s-au schimbat. Şecuritatea 
petrolului trebuie î nlocuita  cu securitatea popo-
rului,” a declarat la debutul conferint ei din acest 
an Mostafa Zahrani, consilier al ministrului irani-
an al Afacerilor Externe. 

Zahrani a continuat subliniind ca  anumite ame-
nint a ri î n Orientul Mijlociu sunt mai serioase de-
ca t terorismul cum ar fi, de exemplu, corupt ia s i 
incapacitatea liderilor de a-s i conduce s i organi-
za î n mod corespunza tor statele. Nimeni nu poa-
te prezice, din mai multe motive, ce rezerva  re-
giunii viitorul. Cu except ia Iranului s i Turciei, 
aflate intr-o dezvoltare reala , existent a unor gru-
puri perturbatoare cum ar fi Houthit ii î n Yemen, 
kurzii î n Irak, grupurile islamice s i, î n sfa rs it, 
grupa rile mai radicale Al-Nusra s i Daesh  î mpie-
dica  instituirea stabilita t ii î n Orientul Mijlociu. I n 
ceea ce prives te elementele de noutate,  Zahrani 
a subliniat ca  Turcia este un nou actor puternic 
î n Orientul Mijlociu s i ca  este din ce î n ce mai 
evident ca  Arabia Şaudita  intervine pe mai multe 
fronturi. I n privint a elementelor vechi, el a preci-

zat ca  ŞUA s i Israelul popularizeaza  not iunea ca  
Iranul este inamic pentru a beneficia de sust ine-
rea statelor arabe. Cele doua  t a ri prezinta  con-
flictele î ntr-o cheie confesionala , î n cadrul ca reia 
schisma dintre s iit i s i sunit i ar fi cauza tuturor 
conflictelor din Orientul Mijlociu, ceea ce nu este 
adeva rat. Mai mult, Zahrani considera  ca  Trump 
nu are o strategie clara  cu privire la Orientul Mij-
lociu s i ca  miopia lui politica  s i politica externa  
capricioasa  î l î mpiedica  sa  doba ndeasca  o imagi-
ne clara  a ceea ce se î nta mpla  de fapt î n regiune. 

China este considerata  un nou actor î n regiune. 
Viitoarele ra zboaie î n Orientul Mijlociu vor con-
stitui un joc mare î ntre superputeri daca  presu-
punem ca  China va deveni inamic al ŞUA s i ca  
rezervele de energie ale regiunii vor fi avute î n 
vedere î n calculele acestora. Rusia nu are poten-
t ialul militar s i bugetar al Chinei  î nsa  este î nca  
capabila  sa  umple vidul din Orientul Mijlociu s i 
vrea sa  fie tratata  pe picior de egalitate chiar da-
ca  ŞUA considera  Rusia î n multe cazuri o putere 
î n declin. 

Nesriu Kenar, s eful Departamentului de Relat ii 
Internat ionale al Universita t ii Şakarya din 
Turvia a reiterat faptul ca  China depinde î n pro-
port ie de 57% din necesarul de t it ei de importu-
rile din Orientul Mijlociu.  

Alexander Şhumilin, directorul  Centrului pen-
tru Conflicte din Orientul Mijlociu din cadrul 
Academiei Ruse de Ş tiint e s-a referit la mai mult i 
factori care afecteaza  stabilitatea î n Orientul Mij-
lociu: “Daesh este departe de a fi î nfra nta , retra-
gerea lui Trump din JCPOA pune noi presiuni pe 
Iran s i doua  coalit ii antagonice continua  sa  ope-
reze î n Orientul Mijlociu, una î ntre Rusia s i As-
sad s i alta condusa  de ŞUA impotriva lui Assad.” 

Obiectivul Rusiei este sa  ment ina  frontierele 
Şiriei pentru ca  are interese militare s i economi-
ce considerabile acolo. Daca  Assad trebuie sa  ra -
ma na  la putere sau nu, este o chestiune asupra 
ca reia sirienii trebuie sa  se pronunt e. Procesul 
Astana pare a fi pe moment ineficient dar este 
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doar un proces complementar al procesului de 
pace de la Geneva, respectiv cea mai buna  s ansa  
de a se ajunge la o solut ie politica  deplina  pentru 
problema siriana .  

Basam Aboabdolah, s eful Centrului pentru Ştu-
dii Ştrategice din Şiria s i consilier al ministrului 
sirian al Informat iilor a subliniat ca  ra zboiul din 
Şiria este un conflict geopolitic finant at de puteri 
stra ine. Şpecialis tii sirieni considera  ca  au existat 
ca teva motive prioritare care au dus la ra zboi: 
politica independenta  a Şiriei s i dorint a anumi-
tor puteri stra ine ca Şiria sa  se pra bus easca  s i, 
odata  cu ea, s i aliant a Şiriei cu Iranul s i sust ine-
rea pe care Şiria s i Iranul o acorda  mis carilor de 
rezistent a  din Palestina s i Liban. Dupa  doba ndi-
rea independent ei, Şiria a optat pentru o politica  
externa  independenta  s i acum pla tes te pret ul 
pentru acea decizie. I n Şiria prima lovitura  de 
stat a avut loc î n 1947 s i a fost finant ata  de CIA. 
Colin Powell a venit î n Şiria î n 2003 s i i-a promis 
pres edintelui Assad ca  va deveni “regele” regiu-
nii daca  renunt a  la sprijinul acordat palestinieni-
lor. Basam Aboabdolah a ada ugat ca   Hamad Bin 
Jassim, fostul prim ministru s i ministru de exter-
ne qatarez, a dezva luit ca  pentru incerca rile de 
distrugere a Şiriei au fost cheltuit i 137 miliarde 
de dolari. I n ce prives te terorismul, Aboabdolah 
a relevat existent a unor armate bine antrenate 
de teroris ti multinat ionali care act ioneaza  ca 
mercenari. I n Şiria act ioneaza  combatant i stra ini 
cu 82 de nat ionalita t i; aces tia dispun de tancuri 
s i tehnica  militara  avansata  s i au primit finant a ri 
s i sprijin de la organizat ii din toata  lumea. 
Aboabdolah a subliniat, de asemenea, ca  institu-

t iile internat ionale sunt prea slabe 
pentru a combate terorismul s i sa  
stabilizeze Şiria din mai multe moti-
ve: sanct iunile impotriva Rusiei, Ira-
nului s i Şiriei nu permit cooperarea 
pentru combaterea terorismului, Li-
ga Araba  este o organizat ie termina-
ta , exista  dubii cu privire la credibili-
tatea Organizat iei Coopera rii Islami-
ce, Consiliul de Cooperare al Golfului 
s-a pra bus it, ONU este o organizat ie 
perimata , constituita  dupa  cel de Al 
Doilea Ra zboi Mondial s i neadaptata  
la noua ordine mondiala , iar viitorul 

UE nu este cert î n niciun caz. 

Davood Kiani, vicepres edintele Institutului pen-
tru Ştudii Iraniene s i Eurasiatice, s-a referit la 
relat iile ruso-iraniene s i la implicarea Rusiei î n 
Orientul Mijlociu. El considera  ca  principalul obi-
ectiv al Rusiei este acela de a impiedica celelalte 
puteri sa  schimbe regulile jocului. I n opinia sa, 
cooperarea dintre Rusia, Iran s i Turcia a dus la 
eliminarea IŞIŞ din Şiria, o act iune care serves te 
interesele Rusiei. La î nceput, Rusia nu a acordat 
atent ie î ngrijora rilor Arabiei Şaudite dar, ulteri-
or, a î ncercat sa  remedieze relat iile cu Arabia 
Şaudita  s i cu ŞUA pentru a doba ndi o flexibilitate 
sporita  pentru politica sa î n Orientul Mijlociu. 

Kayhan Barzegar, directorul Institutului Iranian 
pentru Ştudii Ştrategice ale Orientului Mijlociu, a 
sust inut ca  t a rile s i-au schimbat strategiile de 
combatere a terorismului datorita  resurselor 
limitate. Iranul nu este suficient de mare pentru 
a ra ma ne î n Şiria s i pentru a stabili baze militare 
permanente î n aceasta  t ara . Turcia s-a ala turat 
Iranului s i Rusiei î n procesul Astana pentru ca  
are interesul de a ment ine securitatea î n proxi-
mitatea sa. Logica predominanta  este de a ment i-
ne Şiria intacta  s i institut iile siriene operat ionale 
pentru a fi î n ma sura  sa  combata  terorismul. 

Barzegar a mai declarat ca  decizia lui Trump de 
a se retrage din tratatul nuclear cu Iranul a dimi-
nuat capacitatea Iranului de a relat iona cu t a rile 
occidentale s i a determinat sca derea nivelului de 
î ncredere. Cu toate acestea, Europa se stra duie 
sa  ment ina  acordul pentru a evita un conflict î n-
tre Iran s i ŞUA s i Israel. Pentru Iran, Europa este 
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importanta  pentru a echilibra relat iile cu 
Rusia s i China. Şintagma “amestecul Iran-
lui î n regiune,” frecvent utilizata  de me-
dia, este gres ita  î n opinia lui Barzegar 
pentru ca  Iranl este parte a regiunii iar 
securitatea regiunii este este legata  de 
securitatea Iranului. 

Gholamali Chegnizadeh, expert î n secu-
ritate din cadrul Universita t ii Allameh 
Tanatabai din Iran, a ara tat ca  pentru 
combaterea terorismului este nevoie de 
un model colectiv pentru Orientul Mijlo-
ciu ava nd î n vedere ca  terorismul va 
adopta forme noi, regiunea va fi martora 
unor noi realita t i s i ca  o noua  ordine va apare 
treptat î n regiune. Discursul ŞUA s-a schimbat 
fundamental de la Obama la Trump dovedind ca  
cea mai mare putere a lumii nu se poate decide 
î n privint a Orientului Mijlociu. 

Naeem Jeenah, pres edintele Centrului Orientul 
Mijlociu-Africa din Africa de Şud, s-a referit la 
termenul  “terorist” care, î n opinia sa, este utili-
zat ca teodata  neadecvat de pa rt i pentru a identi-
fica pe cela lalt drept inamic: “I n regiunea Orien-
tul Mijlociu s i Nordul Africii, identificarea tero-
rismului a devenit extrem de utila  pentru diferi-
te agende. Nu exista  o definit ie a terorismului 
adoptata  pe plan internat ional.” 

Liviu Mures an, directorul Fundat iei EURIŞC, a 
prezentat important a strategica  a Insulei Ş erpi-
lor din Marea Neagra  care este conectata  la pro-
iectul chinez al Centurii s i Drumului (BRI). El a 
subliniat rolul î n cres tere al Iranului î n proiectul 
chinez. Institutul Şhanghai pentru Ştudii Interna-
t ionale (ŞIIŞ), un partener al Fundat iei EURIŞC, a 
propus un proiect comun China-Iran-Roma nia 

pentru cres terea coopera rii î n domeniul energe-
tic  s i de-a lungul rutei maritime prin dezvolta-
rea unor instalat ii care sa  faciliteze comert ui 
Chinei. Roma nia va fi gazda summitul Init iativei 
celor Trei Ma ri î n septembrie 2018 care va anali-
za sinergiile dintre BRI, Init iativa celor Trei Ma ri 
s i Ştrategia Duna rii. 

Imaginile prezentate prin amabilitatea Fundaţi-
ei EURISC - dr. Liviu MUREȘAN 

Publicat iniţial de Geopoliticalmonitor.com. la 9 
august 2018 şi republicat cu amabilul accept al 
autoarei.  

Marcela GANEA este cadru 
universitar şi jurnalist inter-
naţional. Deţine diplomă pen-
tru limbi străine, masterat în 
Studii de Securitate şi docto-
rat în Studii Americane. Abor-
dează teme geopolitice, de 
politică externă, economie, 
securitate, spaţiale, media, 
educaţie şi cultură.  
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Cristian UNTEANU 

Au trecut zece ani de 
ca nd liderii NATO au 
salutat, î n declarat ia 
solemna  a Şummitului 

de la Bucures ti, aspirat iile euroatlantice ale Ge-
orgiei s i Ucrainei. Foarte nobila  declarat ie de in-
tent ie politica .  

Mare entuziasm pe toata  lume, numai ca  rus ii 
aveu aveau alte informat ii s i, surprinza tor pen-
tru foarte mult i analis ti, la ca teva sa pta ma ni du-
pa  evenimentul respectiv, se declans a ra zboiul î n 
Georgia, prim exercit iu î ncununat de un succes 
deplin s i precursor direct, la nivel politic s i mili-
tar, a ceea ce avea sa  se î nta mple î n Crimeea s i 
î n, general, î n nefericita Ucraina , s i ea cu ambit ii 
similare cu Georgia.  

Ce mai ra ma sese era sprijinul american pentru 
Georgia s i Ucraina care a fost s i este important, 
exact cum este s i un lobby pentru ca Adminis-
trat ia americana  sa -s i foloseasca  influent a î n NA-
TO pentru a î nvinge reticent ele repetate s i argu-
mentate ale europenilor care au spus ca  nu este 
momentul sa  fie escaladata  situat ia tensionata  cu 
Rusia. Dar promisiunea fa cuta  Georgiei, spre 
exemplu, trebuia totus i onorata , tocmai pentru a 
nu demonetiza î n vreun fel logica s i puterea pe 
care o au Declarat iile comune adoptate de mem-
brii Aliant ei. Drept care, negocierile erau î n curs, 
î ntr-un climat de oarece optimism pentru cei ca-
re sperau sa  vada  rapid ca , la Marea Neagra , ala -
turi de Roma nia, ar putea exista o alta  t ara  mem-
bra  care sa  sprijine necondit ionat ŞUA, sa  depla-
seze linia ros ie î n zona Caucazului s i sa  formeze 
astfel un "efect de cles te" î n jurul bazelor ruses ti 
din Crimeea.  

Lucrurile î nsa  s-au complicat brusc deoarece 
rat ionamentul acesta valorifica o stare de incer-
titudine, aproape tradit ionala , î n ce prives te sta-
tutul Ma rii Caspice s i eventualul regim acordat, 
î n caz de nevoie, unor baze de sprijin create pe 
teritoriul unor state din zona . Rus ii lansasera , de 
peste 20 de ani, o campanie de negocieri cu mij-

loace multiple s i care, î n urma  cu foarte put in 
timp, spre uluirea tuturor, au reus it î n modul cel 
mai spectaculos, astfel ca  liderii a 5 state au sta-
bilit cum sa -s i î mparta  zonele de influent a  s i ac-
cesul la boga t iile incredibile ale zonei s i, mai 
ales, ceea ce ne intereseaza  î n discut ia de azi, au 
stabilit ca  nu va exista nici o baza  stra ina  pe teri-
toriul statelor lor. Ecuat ia s-a î nchis s i vom ve-
dea cura nd apa ra nd o noua  aliant a  de securitate 
subsumata , integrata  sau î n cooperare strategica  
avansata  cu Uniunea eurasiatica  s i juca nd pe re-
gistrul general al colabora rii de securitate for-
mulat î n cadrul dimensiunii militare a Organi-
zat iei de cooperare de la Şhanghai. Iar ca pozit ia 
Rusiei sa  fie extrem de clara  î n ce prives te Geor-
gia, primul ministru Medvedev a declarat pentru 
Radio Kommersant ca  "O eventuala  aderare a 
Georgiei la NATO poate declanşa un conflict teri-
bil".  

Escaladare de pozit ii, ca posibil ra spuns la an-
gajamentele ferme luate din nou de ca tre NATO 
la Şummitul din 12 iulie ca nd Jens Ştoltenberg, 
Şecretarul General al Aliant ei, declara ca  
"Şust inem pe deplin aspirat iile euroatlantice ale 
Georgiei. Va deveni membru NATO... Aliant a 
sust ine integritatea teritoriala  a Georgiei î n ca-
drul frontierelor sale unanim recunoscute, inclu-
siv regiunile Osetia de Şud s i Abhazia".  

Ar fi fost, daca  chestiunea devenea serioasa , o 
problema  reala  pentru rus i, care ment in î n acest 
moment î n cele doua  regiuni separatiste 
(reprezenta nd aproximativ 20% din teritoriul 
georgian) mii de soldat i din trupele de elita  s i, î n 
2015, a semnat o serie de acorduri cu Osetia de 
Şud care-i permit extinderea controlului asupra 
teritoriului respectiv (50.000 de locuitori) cu 
mai mult de 3800 km2.  

I n consecint a , Vladimir Putin intervenea s i el 
pentru a explica mizele jocului, denunt a nd î n 
termeni foarte fermi tentativele NATO de a con-
strui noi baze s i infrastructuri militare î n apropi-
erea frontierelor Rusiei: "Vom ra spunde de o 
maniera  adecvata  acestor ma suri agresive care 
constituie o amenint are directa  la adresa Rusi-
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ei".  

Asta era balant a jocurilor de pa na  acum. Numai 
ca  totul se schimba  dupa  ce doamna Cancelar 
Angela Merkel, î n vizita  la Universitatea din Tbi-
lisi, comunica decizia Germaniei: "Nu va d o ade-
rare rapida  a Georgiei la NATO, aceasta este 
pozit ia Germaniei! Lucrurile se vor petrece gra-
dual". Ş i, fina  cunosca toare a marilor jocuri poli-
tice s i a incertitudinilor, transmite un mesaj poli-
tic pentru urechile cui trebuie sa  auda , s i ada uga, 
dupa  ce-s i exprima sprijinul pentru integritatea 
teritoriala  a Georgiei, ca  exista  un oarecare para-
lelism î ntre situat ia de acolo s i cea din Donbas: 
"Suntem în discuţii foarte strânse pe alte chestiuni 
legate de Ucraina şi încercăm să rezolvăm acest 
conflict. Cred că aceste conflicte sunt oarecum le-
gate. Din păcate, în ciuda eforturilor noastre deo-
sebite, chiar nu am avansat deloc. Nu pot decât să 
vă asigur că nu uităm această nedreptate şi că 
vom veghea ca ea să rămână pe ordinea de zi."  

Cred ca , chiar daca  pe responsabilii nos tri nu-i 
mai intereseaza  absolut nimic, asta este schim-
barea esent iala  care se negociaza  acum î n raport 
cu situat ia de securitate din Marea Neagra  s i asi-
gura rile cerute s i oferite Rusiei. Şituat ia se 
schimba  datorita  faptului ca  partenerii de pa na  
acum sunt pe cale sa  reformuleze jocurile s i s-ar 
putea sa  vedem daca  nu aliant e noi, ci cel put in 
un status quo de securitate î n zona , as a cum a 
propus de ani de zile Rusia, devenita , ala turi de 
Turcia, gestionar de se-
curitate inconturnabil la 
Marea Negra . Obt ina nd, 
iata , asigurarea ca  Ger-
mania se va opune ade-
ra rii Georgiei la NATO, 
adica  ment ina ndu-s i 
pozit ia avuta  î n 2008, 
ca nd î n acest sens vota-
sera  Cancelarul Merkel 
î n numele Germaniei s i 
Nicholas Şarkozy î n nu-
mele Frant ei.  

Negocierea Germaniei 
cu Rusia poate î nsemna 
nu discut ia despre tran-
zitul gazelor din Ucra-

ina, poveste cu care, periodic, se î ncearca  ador-
mirea atent iei opiniei publice din mai mult t a ri 
din est. Cred ca  este cu mult mai mult, iar acest 
context tulbure al relat iilor din spat iul euro-
atlantic obliga  la negocieri punctuale de securi-
tate cu Rusia pentru ceea ce vor fi noile garant ii 
de securitate. Ce-are Georgia cu asta? Georgia 
este, sau ar fi putut sa  fie, un cap de pod avansat, 
mai ales î n contextul crizei din relat iile turco-
americane. Numai ata t?  

Nu, din nefericire, mai exista  o analiza  profeti-
ca , al ca rei adeva r s-a confirmat î n timp chiar da-
ca , atunci, î n 2008, remarca fa cuta  la Tbilisi de 
Lech Kaczynski, pres edintele de atunci al Poloni-
ei, pa rea suprarealista : "S tim foarte bine ca  acum 
este Georgia, mâine va fi Ucraina, poimâine vor 
urma ţările baltice şi poate Polonia."  

Ce î nseamna  toate acestea?  

Deocamdata , se pun piesele de joc pe noul es i-
chier s i se testeaza  fort a de joc a partenerilor. Ş i, 
î n fundal, se î nta res te perspectiva unui acord 
privind o zona  de separare, iar contururile sale 
nu sunt î nca  destul de clare. Din aceasta  cazul 
Georgiei este unul de manual. Al s colii vechi sau 
al celei noi? Asta vom vedea cura nd. 

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



 

23 

Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018                                                                                             www.ingepo.ro 

Uniunea Europeană: divizată 
în privința Brexit 

 
Articol colectiv GPF   

Şeptembrie este luna î n care 
copiii se î ntorc la s coala , frunzele 
î s i schimba  culoarea î n emisfera 
nordica  iar Europa se î ntoarce 
din vacant a . Şunt multe de fa cut, 
î n special î n ceea ce prives te ne-
gocierile privind Brexit-ul. Bru-
xelles-ul a anunt at la sfa rs itul lui 
august ca  are î n vedere  organi-
zarea unui summit de urgent a  î n 
noiembrie pentru a î ncheia ne-
gocierile. 

Pentru a marca acest sprint fi-
nal, am î mpa rt it statele membre 
UE î n trei grupe. Prima este com-
pusa  din statele membre UE care 
au probleme individuale cu Re-
gatul Unit s i care impun negoci-
eri separate sau, cum este cazul 
Irlandei, chiar un veto de facto 
asupra orica rei î nt elegeri conve-
nite. Adoua grupa  este constitui-
ta  din t a rile care au sfidat UE, 
inclusiv Danemarca, t ara  care 
sust ine  acordul la care s-a ajuns 
la Checkers (res edint a provincia-
la  a primului ministru britanic), 
chiar daca  UE nu sust ine acest 
lucru, iar Italia a criticat UE pen-
tru ca  ar fi î ncercat sa  
”escrocheze” Londra. Ultima gru-
pa  este compusa  din majoritatea 
t a rilor UE care ma rs a luiesc î n 
ritm cu Bruxelles-ul î n privint a 
negocierilor. Regatul Unit a spe-
rat sa  genereze atuuri individua-
le cu statele europene care sa  
ajute negocierile dar, pa na  î n 
prezent, nu a reus it acest lucru; 
chiar s i t a rile din grupa a doua care s-au separat 
de UE î n negocierile privind Brexit-ul nu au fa cut 
acest lucru astfel î nca t sa  acorde Londrei vreun 
atu real. Aceasta va fi una dintre multele dina-
mici care trebuie avute î n vedere pe ma sura  ce 

telenovela Brexit-ului se î ndreapta  pe un drum 
greu practicabil spre concluzionare î n prima va-
ra . 

Publicat inițial de Geopolitical Futures, geopoliticalfutu-

res.com  la 24 august 2018. 
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 Irakul după alegerile parlamentare și dincolo de ele 
  

Corneliu PIVARIU 

Ultimele alegeri parlamentare din Irak, care au avut loc la 12 mai 2018, au desemnat cei 329 de 
membri ai Consiliului Reprezentanților - parlamentul unicameral, care la rândul său, conform con-
stituției, alege premierul și președintele țării. 

Acestea au fost inițial prevăzute să aibă loc în Septembrie 2017 dar au fost amânate ca urmare a 
luptelor împotriva Daesh. Între timp,  în Kurdistanul irakian a fost organizat un referendum pentru 
independență, la care 93% au votat pentru independența față de guvernul central de la Bagdad. Ca 
răspuns, guvernul condus de premierul Haidar al-Abadi a închis aeroportul internațional din Erbil, 
a preluat controlul frontierelor între Kurdistan și țările vecine, a preluat controlul tuturor teritorii-
lor  în dispută, inclusiv orașul Kirkuk (folosind și milițiile Hashd al-Shaabi), după care, prin negoci-
eri s-a ajuns la anularea formală a rezultatelor referendumului. 

Evidențiind frământările interne, dar și o lipsă de maturitate politică, la alegeri s-au înscris peste 
200 de partide, iar la încheierea înscrierilor pe listele electorale s-au înregistrat 27 de coaliții, gru-
pând 143 de partide, celelalte participând independent. Participarea la vot a fost cea mai scăzută de 
la răsturnarea regimului Saddam Hussein în 2003, fiind de numai 44,5%. Aceasta demonstrează lip-
sa de încredere a populației în clasa politică irakiană actuală și, într-un fel, resemnarea față de situ-
ația dificilă prin care trece țara. 

Ca urmare a unor suspiciuni de fraudă, la 6 iunie parlamentul a dispus o renumărare manuală a 
voturilor dar, la 10 iunie, un depozit în care erau păstrate circa jumătate din buletinele de vot a ars. 

Prin rezultatele obținute, nici un partid sau alianță electorală nu a obținut majoritatea pentru a 
putea desemna premierul și apoi forma guvernul, de aceea, la prima reuniune a parlamentului nou 
ales, la începutul lunii septembrie, nu a fost ales nici cel puțin noul președinte al parlamentului. Re-
zultate neașteptat de bune a obținut Alianța pentru Reformă (pe scurt în arabă Saairun- înainte), a 
cărei principală componentă este Partidul Islamic al  Integrității (cunoscut și sub denumirea de Miș-
carea Sadristă) condus de Muqtada al-Sadr, cleric șiit cunoscut ca având o atitudine naționalistă, 
fiind atât împotriva Iranului cât și a SUA, dar de-a lungul timpului a demonstrat că nu este consec-
vent în atitudine, ceea ce a făcut și recent, când a refuzat să-l mai sprijine pe Haidar al-Abadi pentru 
un nou mandat, după de inițial a fost de acord. Un rol important îl vor juca reprezentanții kurzi, ca-
re au câștigat 47 de locuri și pot determina care ar putea fi coaliția de guvernare. Condiția acestora 
este însă ridicarea tuturor restricțiilor impuse și revenirea Kirkuk-ului în administrarea Kurdista-
nului. 

O nouă reuniune a parlamentului nou ales a fost prevăzută pentru 15 septembrie, dar probabil nici 
aceasta nu va reuși să deblocheze situația, având în vedere și ultimele evoluții pe plan intern, mai 
ales în zona petrolieră Basra - din sudul țării unde demonstrații și ciocniri violente s-au soldat cu 
cel puțin 14 morți. Premierul Abadi a vizitat zona și a luat măsura creării a noi 10.000 locuri de 
muncă în zonă, accentuând însă disfuncționalitățile unui aparat guvernamental umflat artificial. Po-
pulația însă are nemulțumiri mult mai mari, legate de asigurarea serviciilor publice (alimentarea cu 
apă în principal), inegalitățile economice și șomaj. 60% din populația Irakului este sub 25 de ani, 
iar șomajul în rândul acestei categorii este de 20%. Economia de subsidii care caracterizează situa-
ția actuală din Irak a dus numai la redistribuirea veniturilor din petrol la diferite partide, care au 
pus în funcții publice adepți fideli și nu specialiști eficienți. De altfel Irakul este apreciat chiar din 
interior ca un stat eșuat  în care guvernul central este preocupat de cum să fure resursele țării și nu 
cum să guverneze print-o reală împărțire a puterii, în beneficiul cetățeanului obișnuit. 

La această situație internă dificilă, care va continua încă numeroși ani, se adaugă confruntarea din-
tre SUA și Iran pentru influențarea procesului de formare a guvernului, acțiunile generalului irani-
an Kasem Soleimani - șeful Pasdaran și ale trimisului special al SUA pentru Coaliția Globală împotri-
va Daesh - Brett McGurk, sunt semne evidente ale acestei dispute. În aceste condiții, viitorul Iraku-
lui nu arată prea bine.  

PUNCTE DE VEDERE 
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Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

 

Considerații preliminare 

Locul aparte pe care politica externa  a Rusiei î l 
acorda  regiunii geostrategice a Orientului Mijlo-
ciu s i Africii se Nord (s i, î n acelas i context, 
spat iului martim mediteraneean), departe de a fi 
de data  recenta , î s i are ra da cinile s i rat iunile la 
î nceputurile unei istorii vechi care, inaugurata   
î n perioada imperiului t arist, s-a perpetuat, cu 
statornicie, de-a lungul deceniilor pe care ordi-
nea internat ionala  le-a parcurs de la revolut ia 
bols evica  pa na  la Federat ia Rusa  a zilelor noas-
tre. Nu este deloc noua  nici realitatea ca  politice-
nii s i decident ii de la Kremlin, independent de 
culorile drapelului nat ional sub care au servit, 
nu au fa cut un secret sau, in extremis, au recu-
noscut mai mult oficios s i mai put in oficial, ca  
zona î n discut ie reprezinta  un areal de impor-
tant a  vitala  pentru strategia de securitate nat io-
nala  politica , militara , economica  s i geopolitica  a 
Rusiei, fie ca  a fost vorba de contextul bipolar 
sau , vremelnic, monopolar, al configurat iei ordi-
nii globale. 

Daca  din ra sturna rile dramatice din ultimul de-
ceniu al secolului trecut s i din pra bus irea fostei 
bipolarita t i a lumii globale, Rusia post-sovietica  
a ies it sla bita , dezorientata  s i marginalizata  î n 
concertul marilor poli de putere ai lumii,  actuala 
Federat ie Rusa  a reus it performant a continui-
ta t ii î n promovarea fundamentelor strategice ale 
Rusiei ca fosta  mare putere care trebuie sa -s i 
reconstruiasca , sa -s i impuna  acest statut s i sa -s i 
extinda  sferele de influent a  drept condit ie sine 
qua non a reconstruirii, ment inerii s i dezvolta rii 
acestei pozit ii î n lumea contemporana . Contrazi-
ca nd analizele academine privitoare la rolul re-
giunii MENA î n evolut ia climatului securitar glo-
bal, analize care evident iaza , mai degraba , carac-

terul fragmentar, bilateral al relat iona rii Rusiei 
cu lumea araba  s i islamica  a Orientului Mijlociu, 
diplomat ia moscovita  a reus it, î ntr-o perioada  
relativa  scurta  de timp, sa -s i construiasca  o stra-
tegie globala  s i bilaterala  î n acelas i timp, î ntr-o 
regiune afectata  de conflicte care depa s esc limi-
tele granit elor nat ionale s i î n care, tocmai din 
cauza fundamentala  a acestui climat conflictual, 
fiecare stat regional este vital interesat sa  î s i 
protejeze interesele securitare nat ionale, inclu-
siv sau î n primul ra nd prin consolidarea s i diver-
sificarea propriilor capacita t i s i potent iale arma-
te. O preocupare care a oferit Federat iei Ruse 
una dintre pa rghiile active de penetrare regiona-
la  s i de creare a unor solide capete de pod s i re-
lat ii de cooperare de natura  sa  proiecteze politi-
ca Moscovei pe  pozit ii atractive s i influente,  î n 
aceasta  parte conflictuala  s i strategica  a geogra-
fiei politice globale. 

Un alt instrument, nu mai put in eficace s i activ 
folosit de planificatorii s i decident ii din Fede-
rat ia Rusa  î n ofensiva pentru „recucerirea Orien-
tului Mijlociu – cu Mashrequl s i Maghrebul sa u, 
dar s i cu vecina tatea strategica  mediteraneana  - 
a fost exploatarea s i fructificarea capacita t ilor 
sale nucleare, sau, mai exact exprimat, potent ia-
lul s i disponibilitatea sa de a prezenta o gama  
larga  de oferte pentru realizarea, î n regiune, a 
unor capacita t i de product ie s i dezvoltare nu-
cleara , sens î n care o serie de reactoare au fost 
construite sau sunt î n curs de realizare ori de 
negoicere cu Iranul, Algeria, Egiptul, Arabia Şau-
dita , Emiratele Arabe Unite, Turcia s i Iordania. 

 

Obiective nucleare realizate în statele MENA 

Vorbim, î n al treilea ra nd, de î mbinarea pe care 
Kremlinul a realizat-o î ntre aceste doua  pa rghii 
s i o a treia cale care t ine de recursul la un gen 
propriu de soft-power în care un rol deloc negli-
jabil î l det ine factorul ideatic s i cultural care, 
practic, s-a manifestat prin elasticitatea manifes-

Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 
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tata  de strategia diplomatica  a Moscovei de tole-

rant a  s i coexistent a  cu partenerii din lumea ara-
bo-islamica  sau, altfel spus, de ingnorare a dife-
rent elor culturale, confesionale, ideologice sau 
nat ionale existente î ntre Rusia s i lumea araba . 
Or tocmai aceasta  deschidere culturala  ca tre ac-
ceptarea alterita t ii s i de non-condit ionare a re-
lat iilor de natura relat iilor î ntret inute de parte-
neri cu alte puteri ale es ichierului mondial s i de 
abt inere de la criticile s i rezervele care pot fi for-
mulate la adresa identita t ii regimurilor partene-
re s i la ma sura î n care acestea se pliaza  sau nu 
pe contururile unui anumit model de democrat ie 
sau de pozit ionare fat a  de valorile democratice 
fundamentale precum ceta t enia, liberta t ile cul-
turale s i religioase etc. Ofertele de cooperare ale 
Rusiei sunt, din aceasta  perspectiva , mai us or 
acceptabile î n lumea arabo-islamica  î n ma sura î n 
care ele nu sunt condit ionate î n vreun fel de dis-
ponibilitatea s i deschiderea acestei lumi pentru 
acceptarea sau respingerea valorilor demo-
crat iei liberale, fie ea de tip american, occidental 
sau rusesc post-sovietic. 

 

Abordări și interese strategice 

I n termeni globali, politica internat ionala  a 
Moscovei a dovedit o  ampla  deschidere care, cu 
except ia unor pasagere perioade de fluctuat ii, a 
reus it sa  manifeste o solida  capacitate competiti-
va  î n raporturile cu ceilalt i actori principali ai 
es ichierului politic, militar s i securitar global. 
Continua nd tradit ia mos tenita  din perioada sovi-
etica , Federat ia Rusa  contemporana  î s i formu-
leaza  proiecte s i obiective maximale a ca ror rea-

lizare o urma res te constant, determinata  fiind de 
impulsul spre asigurarea  unei 
ponderi s i a unui rol ca t mai 
apropiate de calificativele 
„decisiv” s i „inevitabil” î n jocul 
politicilor globale.  

As a cum reiese cu claritate din 
diverse documente strategice 
elaborate de Moscova s i cum  
subliniaza  pres edintele Vladi-
mir Putin î nsus i î n numeroasele 
sale lua ri de pozit ii publice, Ru-
sia percepe regiunea MENA ca 

pe o prioritate pentru diplomat ia sa „extensiva  s i 
ofensiva ” – un concept de politica  externa  care 
se circumscrie ideii de auto-ajutorare (self-help) 
î ntr-o lume „care evolueaza  ireversibil ca tre 
multipolarism s i care devine tot mai primejdioa-
sa  s i impredictibila ” (cf. Ministrul rus de Externe 
Şerghei Lavrov, 2016). Şe poate deduce ca , pen-
tru ga ndirea politica  a Federat iei Ruse, lumea 
globala  este va zuta  ca un amestec haotic de inte-
rese s i act iuni ale unui ansamblu ce t ine de un 
realpolitik care impune statelor individuale o 
permanenta  s i prioritara  preocupare pentru au-
to-protect ie, pe de o parte, s i de promovare a 
propriilor programe s i paradigme, de cealalta  
parte. I n acest univers haotic, amenint area pri-
mordiala  vine, î n concept ia gî nditorilor de la 
Moscova, dinspre ascensiunea s i expansiunea 
fenomenului islamist terorist, conjugat cu rapida 
cres tere demografica  a populat iei musulmane 
din proximitatea Federat iei Ruse, mai ales î n 

Ţara Nr.proiecte Anul dării în 
funcțiune 

Megawați 

Iran (Bushehr) 

  

1(2) 2011 (2016) 1.000 

Egipt – El Dabaa 1 2015-2024 4.800 

Algeria 

  

1 2025 - 

Turcia 

  

1 2018 - 

Iordania 1 - - 
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Asia Centrala , astfel î nca t, din acest punct de ve-
dere, promovarea s i practica unei diplomat ii 
preventive s i defensive î n regiunea Orientului 
Mijlociu s i a Nordului African devine un instru-
ment inevitabil pentru apa rare î mpotriva radica-
lismului confesional-islamic. 

Din aceasta  perspectiva , s-ar putea afirma ca  
actuala campanie militara  pe care, de 3 ani, Ru-
sia o desfa s oara  î n Şiria nu este, î n opinia Mosco-
vei, deca t o ma sura  de auto-protect ie î mpotriva 
expansiunii la nivel global a extremismului isla-
mist s i o poarta  pentru eradicarea acestuia por-
nind de la premizele oferite de ra zboiul civil siri-
an. 

Vorbind de interesele statale tradit ionale  ale 
Rusiei, acestea se dezvolta , î n sinteza , dupa  doua  
coordonate esent iale aflate î ntr-o indestructibila  
dependent a  una de alta. Este vorba de asigura-
rea securita s ii proprii s i, î n acest scop, de asigu-
rarea prosperita t ii s i dezvolta rii economico-
sociale a societa t ii, acest din urma  aspect nefiind 
realizabil deca t î n cadrul unei multilaterale coo-
pera ri cu lumea exterioara , î n vreme ce prima 
cerint a  nu poate fi satisfa cuta  deca t prin asigura-
rea a celei a auto-ajutora ri de care vorbeam mai 
sus. Iar dependent a dintre aceste doua  dimensi-
uni este, inevitabil, disproport ionata  î n favoarea 
sectorului securitar, fa ra  de care nu vor putea fi 
garantate condit iile proprice pentru propa s irea 
materiala .  Aceasta explica  s i faptul ca , spre a 
vorbi doar de Federat ia Rusa , industria de apa -
rare este cu mult mai avansata  deca t sectorul 
economico-social care, la ra ndul sa u, î s i aduce 
contribut ia absolut necesara  pentru funct iona-
rea primului segment. Iar aceasta  ga ndire a pla-

nificatorilor rus i s-a rega sit la baza Ştrategiei 
Nat ionale de Apa rare care  expira  î n anul 2020, 
conceputa  pentru a asigura platforma de la care 
Rusia suverana  va trebui sa  devina  o putere glo-
bala  (mirovya derzhava) ca obiectiv suprem s i 
prioritar al î ntregii politici externe ruses ti, obi-
ectiv din care decurge s i dorint a Rusiei de a se 
impune s i de a fi acceptata  ca participant activ s i 
permanent la elaborarea s i adoptarea deciziilor 
majore ale politicii globale s i, cu deosebire, a 
acelor decizii care au lega tura  directa  cu chestiu-
nile de securitate. Astfel, elitele politice ruse nu 
ezita  sa  exprime punctul de vedere potrivit ca ru-
ia participarea la dinamica viet ii politice inter-
nat ionale este de preferat indiferent ei fat a  de 
deciziile eronate pe care celelalte puteri le pot 
adopta cu us urint a  î n ma sura î n care nu exista  
un factor de corectare s i de atent ionare asupra 
pericolului potent ial ca decizii fundamentale ale 
securita t ii globale sa  fie adoptate î n mod unilate-
ral s i fa ra  implicarea tuturor actorilor partici-
pant i la  aplicarea ulterioara  a acestora. I nsus i 
Vladimir Putin declara, la sesiunea din 2015 a 
Aduna rii Generale ONU ca , î n opinia Federat iei 
Ruse, pentru o mare putere este vital ca aceasta 
sa  det ina  pa rghii de influent a  asupra deciziilor 
care intereseaza  î ntreaga comunitate internat io-
nala , dupa  cum, î n egala  ma sura ,  puterea de a 
influent a este o condit ie de baza  a accesului la 
statutul de mare putere. 

Din acest punct de vedere, o important a  majora  
pentru î nt elegerea modului î n care Moscova 
abordeaza  ata t conceptul de mare putere, ca t s i 
felul î n care Rusia î s i prefigureaza  rolul pe care 
dores te sa -l joace intr-o asemenea ipostaza , este, 



 

29 

Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018                                                                                             www.ingepo.ro 

 î n primul rî nd, cunoas terea s i î nt elegerea instru-
mentelor de influent a  de care politica externa  
ruseasca  dispune s i pe care î nt elege sa  le aplice 
fa ra  ezitare. Iar realitatea arata  ca  aceste instru-
mente nu sunt nici put ine s i nici lipsite de diver-
sitate s i ele includ strategii, metode s i tactici po-
litice, diplomatice, militare, securitare s i econo-
mice care pot fi aplicate  fie asupra unei î ntregi 
regiuni a geografiei globale, fie, individual, la 
anumite state, printr-un proces de adaptare s i de 
„glocalizare” prin adaptarea factorului global la 
particularita t ile individuale, î n funct ie de specifi-
cita t ile locale sau de statu-quo-ul existent sau 
care ar putea sa  existe î n cazul regiunilor sau 
statelor respective. Iar aceasta face ca, inevitabil, 
unele state sau grupe de state sa  beneficieze de o 
prioritate mai accentuata  deca t altele. Din acest 
punct de vedere, Orientul Mijlociu s i Maghrebul 
nord-african au, din perspectiva ruseasca , o im-
portant a  vitala  ca reia, de altfel, Rusia i-a consa-
crat, î nca  de la î ncheierea ultimului Ra zboi Mon-
dial, enorme investit ii s i resurse politice, materi-
ale, securitare s i de alta  natura , cu ment iunea ca , 
ata t fosta Uniune Şovietica , ca t s i Federat ia Rusa  
contemporana  au considerat s i au declarat con-
stant ca  politica de schimbare a regimurilor regi-
onale - non-democratice dar stabile î n aceasta  
parte a lumii reprezinta  o practica  produca toare 
de grave amenint a ri pentru stabilitatea regiona-
la  s i a echilibrului de fort e î ntre actorii globali. 

 

Concluzii 

Regiunea Orientului Mijlociu s i a Nordului Afri-
cii, va continua, cu certitudine, sa  det ina  un loc s i 
un rol aparte î n cadrul politicii externe a Fede-
rat iei Ruse, din rat iuni care t in, cu deosebire, de 
faptul ca , prin realita t ile sale politice, strategice, 
economice s i securitare ea reprezinta , pentru 
Kremlin, un apreciat – s i apropiat - teren de ma-
nevra  î n competit ia politica  globala  pentru asi-
gurarea  unui loc vizibil printre marii actori ai 
lumii. I n pofida faptului ca  Rusia nu are, î nca , o 
strategie holistica  pe termen lung privitoare la 
viitorul acestei regiuni a planetei, este de as tep-
tat ca influent a ruseasca  î n acest areal sa  evolue-
ze pe o spirala  ascensionala  datorita  manifesta rii 
cel put in a trei factori î ncurajatori î n aceasta  di-

rect ie. Ş i este vorba, î n primul ra nd, de o aborda-
re non-ideologica  a realita t ilor regionale, conju-
gata , î n al doilea ra nd, cu  continuarea s i implica-
rea Federat iei Ruse î n realizarea unor proiecte 
de anvergura  î n domeniul nuclear s i al tehnolo-
giilor avansate, precum s i î n furnizarea de arma-
ment s i tehnica  militara  avansata  pentru statele 
regionale. Ş i este vorba, î n al treilea ra nd, de per-
petuarea aborda rilor concurent iale ale relat io-
na rii cu Ştatele Unite ale Americii, î n consonant a  
cu interesele nedeclarate ale comunita t ii arabe s i 
islamice. 

I n paralel cu procesul de emergent a  pe es ichie-
rul global al Federat iei Ruse de dupa  pra bus irea 
fostei Uniuni Şovietice s i chiar î n timpul s i succe-
siv „prima verilor arabe” care au stra ba tut area-
lul MENA, Rusia a î nregistrat o intensificare a 
prezent ei sale diplomatice s i a init iativelor de 
cooperare economica  pe spat iul arab, dinamism 
stimulat s i de efectul sanct iunilor economice  ce i
-au fost impuse de comunitatea occidentala  dupa  
anexarea Crimeei, ceea ce a determinat Kremli-
nul spre o reorientare spre alte piet e a relat iilor 
sale financiar – economice care sa  ofere alterna-
tive la problemele apa rute î n relat iile cu spat iul 
euroatlantic. Nu a fost vorba de a î ntoarce spate-
le t a rilor industriale dezvoltate, ci de a identifica 
s i alte debus ee funct ionale nu  numai î n arealul 
MENA, ci s i î n America Latina  sau Asia. 

Dificulta t i exista  s i vor continua sa  existe, dar, 
ceea ce nu poate fi pus la î ndoiala , î n momentul 
de fat a  este faptul ca  diplomat ia care a î nsot it 
ascensiunea lui Vladimir Putin a reus it sa  plase-
ze Federat ia Rusa  î ntr-o pozit ie centrala  s i de 
neocolit î n contextul general al Orientului Mijlo-
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  ciu, o dovada  irefutabila  î n acest sens fiind oferi-
ta  de dosarul ra zboiului intern sirian î n  care 
pozit ia s i aborda rile Moscovei  reprezinta  pariul 
de care depinde î n cea mai mare ma sura  viitorul 
pa cii s i al ra zboiului. 

Ra ma ne de va zut daca  Vladimir Putin va ga si 
resursele de rezilient a  pe termen lung ale politi-
cii externe s i strategiei ruses ti î ntr-o lume tot 
mai imprevizibila  s i mai put in concilianta  cu si-
ne. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

I n perioada 7-10 iulie a.c., emirul statului Ku-
wait, Şabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Şabah a efec-
tuat o vizita  oficiala  î n China – un eveniment 
obis nuit î n practica relat iilor interstatale, dar 
care a ret inut atent ia observatorilor s i comenta-
torilor prin faptul ca  dialogul la nivel î nalt a rea-
dus î n atent ie dinamismul s i amploarea politicii 
promovare de ca tre Beijing î n relat ionarea sa 
multiforma  cu lumea araba  a Orientului Mijlociu, 
î n general, s i cu statele arabe petroliere din zona 
Golfului Arabo-Persic, cu deosebire. 

Dincolo de frazele stereotipe rostite î n atari 
conjuncturi cu privire la scopul vizitei - acela de 
„consolidare a relat iilor bilaterale”, se cuvine 
ment ionat ca  micul emirat de la Golf a fost pri-
mul stat membru al organizat iei subregionale a 
Consiliului de Cooperare a Golfului (aliat tra-
dit ional al Ştatelor Unite) care a stabilit relat ii 
diplomatice cu Republica Populara  Chineza , du-
pa  cum a fost s i prima dintre cele s ase monarhii 
petroliere care, î n anul 2013, a semnat cu Bei-
jingul un Memorandum de I nt elegere pentru co-
operare la realizarea proiectului chinezesc al no-
ului „drum al ma ta sii” s i al „centurii” de tran-
sport intercontinental aferenta  acestuia. Afilie-
rea la acest proiect grandios nu a î nta rziat sa  î s i 
arate consecint ele pozitive, Kuwaitul devenind, 
treptat, un important centru financiar î n nordul 
Golfului Arabo-Persic s i unul dintre cele s ase co-
ridoare economice internat ionale realizate pa na  
î n momentul de fat a  ca parte a proiectului amin-

tit. I n acelas i context, emirul Şabah Al-Ahmad Al-
Şabah a vorbit de construirea, î n t ara sa s i î n co-
operare cu China,  a unui „oras  al ma ta sii”,  cu o 
arie ce echivaleaza  cu 10% din suprafat a statului 
Kuwait, fiind conceput ca unul dintre primii s i 
principalii piloni de sprijin al programului kuwa-
itian viza nd eliminarea dependent ei economice 
de petrol ca unica  sursa  de provenient a  a venitu-
lui nat ionl s i trecerea la o economie diversificata  
s i integrata  fluxului internat ional de product ie s i 
circulat ie a bunurilor materiale. 

Proiectul kuwaitian dezva luie doar o mica  parte 
din amploarea coopera rii pe care China o des-
fa s oara  î n domeniul relat iilor sale cu lumea ara-
ba , punctata  s i dinamizata , mai ales î n ultimii 
ani, prin vizitele oficiale de lucru pe care 
pres edintele chinez Xi Jinping le-a î ntreprins, î n 
2016, î n Arabia Şaudita , Egipt s i Iran. I n cursul 
turneului sa u, liderul chinez a oferit credite spe-
ciale î n valoare de 15 miliarde dolari pentru dez-
voltarea de proiecte industriale, 10 miliarde do-
lari credite comerciale î n domeniul energetic s i 
alte 10 miliarde reprezenta nd credite prefe-
rent iale. Un fond comun de 20 miliarde dolari 
este î n curs de constituire cu Emiratele Arabe 
Unite, pentru proiecte  î n domeniul energiei con-
vent ionale, iar alte investit ii, de 15 miliarde do-
lari, urmeaza  a fi investite î n Egipt, î n sectoarele 
energiei, infrastructurii s i transporturilor. 

I n discursul rostit cu prilejul vizitei sale la sedi-
ul din Cairo al Ligii Arabe, pres edintele chinez a 
mai fa cut cunoscuta  demararea de ca tre China a 
unui dialog politic strategic cu opt state arabe s i 
semnarea de acorduri diverse de cooperare cu 
alte cinci t a ri arabe destinate realiza rii unor pro-
iecte comune circumscrise programului „noul 
drum al ma ta sii”. 
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 Cooperarea chinezo-araba  nu este de data  re-
centa , dar, mai ales dupa  schimba rile politice pe 
care Orientul Mijlociu arab le-a cunoscut î n anul 
2011, a fost creat un „Forum al Coopera rii dintre 
China s i lumea araba ”, î n vreme ce numeroase 
state arabofone din zona  au luat parte la crearea 
unei „ba nci asiatice de Investit ii î n Infrastructu-
ra ”, iar mai multele conferint e s i reuniuni de lu-
cru organizate î n capitalele arabe ale Golfului au 
dezba tut s i au lansat spre elaborare, numeroase 
proiecte de investit ii s i dezvoltare destinate î n 
exclusivitate statelor membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului. Mai trebuie amintit, de 
asemenea, ca  volumul schimburilor comerciale 
î ntre China s i partenerii arabi se cifreaza  la peste 
200 miliarde dolari, iar Beijingul s i capitalele 
arabe sunt legate, pe calea aerului, de peste 100 
de curse operate zilnic. 

Expert ii estimeaza  ca , î n perspectiva , Beijingul 
î s i va ment ine interesul s i orientarea ca tre am-
plificarea operat iilor investit ionale - cuantificate 
î n sute de miliarde dolari -. cu o concentrare 
aparte asupra dezvolta rii î n domeniul transpor-
turilor, prin construirea de porturi s i instalat ii 
portuare, magistrale feroviare s i rutiere care vor 
fi conectate la sistemul de lega tura  î ntre China s i 
regiunea Orientului Mijlociu s i a Africii de Nord, 
cu conexiunile extra-regionale care vor fi incluse 
î n proiectul centurii de transport aferente 
„drumului ma ta sii”. 

Aceasta  ampla  mis care de expansiune economi-
ca  s i comerciala  a Chinei este urma rita  cu atent ie 
de ca tre Ştatele Unite ale Americii, oficiali, stra-
tegi s i analis ti ai Administrat iei Donald Trump 
evalua nd ca  aceasta  dinamica  va conduce, mai 
devreme sau mai ta rziu, la o ascensiune pericu-
loasa  a Chinei î n plan strategic s i militar, fapt ca-
re, î n opiniile unor comentatori din mass-media, 
explica  s i escaladarea î ncorda rii î n relat iile poli-
tice s i economice dintre Washington s i Beijing, 
amenint ate cu declans area unui veritabil ra zboi 
comercial î ntre cele doua  puteri. Aceias i analis ti 
mai apreciaza  ca  la originea campaniei pe ta ra m 
economic pe care pres edintele Donald Trump o 
promoveaza  î n momentul de fat a , se rega ses te s i 
î n aprehensiunea americana  fat a  de perspectiva 
ca dezvoltarea de ca tre partea chineza  a proiec-
tului „Made in China - 2025” perceput ca o seri-

oasa  sursa  de concurent a  pentru Ştatele Unite s i 
Uniunea Europeana , î ndeosebi î n domeniile in-
dustriilor „curate” s i „inteligente”, al roboticii 
industriale, informaticii s i, î n general, ale tehno-
logiilor de va rf (high – tech), ale tehnicii spat iale, 
autovehiculelor alimentate cu energie regenera-
bila , medicinii de performant a , produselor far-
maceutice fundamentale s .a., urma nd ca, î n per-
spectiva anului 2025, cca. 70% din componente-
le acestor produse sa  fie produse î n China. 

Rapida expansiune economica  s i comerciala  a 
Chinei î n Orientul Mijlociu s i zona Golfului Arabo
-Persic, dar s i î n Africa s i America Latina  face 
parte integranta  din strategia de react ie a Bei-
jingului la actualul climat de conflict econimic s i 
comercial, orientarea pa rt ii chineze ca tre regiu-
nea Golfului, de exemplu, ava nd la temelie un 
principiu deloc complicat s i anume acela al pe-
netra rii î n zone relativ stabile, indiferent de for-
ma de guvernare s i de apartenent a doctrinara  s i 
ideologica  a regimului aflat la putere. I n viziunea 
chinezeasca , consolidarea economica  prin in-
vestit ii, ridicarea nivelului de trai al societa t ii s i 
perspectivele de dezvoltare social-economica  
sunt garant ii ale stabilita t ii s i, implicit, ale unei 
coopera ri de lunga  durata  î n regiunile s i î n state-
le respective.  

Nu sunt put ini specialis tii s i analis tii care î n-
cearca  sa  elaboreze un ra spuns plauzibil la î ntre-
barea privind ma sura î n care China are energia 
de a deveni o fort a  egala  sau paralela  cu cea a 
Ştatelor Unite î n regiunea Orientului Mijlociu. 
Realitatea prezenta  face dificil un ra spuns pozi-
tiv la aceasta  î ntrebare, cel put in î ntr-un viitor 
previzibil. 
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Pe de alta  parte, polica de extensie a influent ei 
chineze î n regiunea Orientului Mijlociu, î n gene-
ral, s i î n zona Golfului Arabo-Persic, cu deosebi-
re, este construita  pe folosirea a ceea ce este cu-
noscut drept „soft power”, chiar atunci ca nd este 
vorba de segmentul conflictelor militare regio-
nale unde China are o prezent a  de data  mai re-
centa  s i limitata  la aspecte logistice s i  livra ri mi-
litare reduse  ca nivel cantitativ s i fa ra  o partici-
pare umana  semnificativa  pe ca mpurile de lupta . 
Alfel spus, este voba de faptul ca , î n lumea araba , 
China face parte din plutonul ultimilor venit i î ntr
-o regiune care, prin tradit ie s i prin lega turi isto-
rice, este mai apropiata  s i mai deschisa  relat iilor 
cu lumea occidentala  s i cu Ştatele Unite, î ndeo-
sebi. Iar acest aspect istoric s i psihologic se poa-
te dovedi un factor de î ncetinire a ritmului î n ca-
re China sa  devina  un concurent amenint a tor 
pentru interesele strategice, securitare s i comer-
cial-economice ale Occidentului. Ceea ce nu î n-
seamna  ca , î ntr-un ritm mai lent dar continuu, 
echilibrul de prezent a  s i influent a  cu  comunita-
tea occidentala  transatlantica  nu ar avea s anse 
de a face, pe termen mediu, ca partea chineza  sa  
devina  un actor atractiv s i suficient de competi-
tiv pentru a se impune ca actor important pe es i-
chierul lumii arabe a Orientului Mijlociu. 

 

Reza SHAHRESTANI 

Nici nu se stinsesera  bine ecourile ultimului 
summit NATO desfa s urat, î n zilele de 11-12 iulie, 
la Bruxelles s i care – zic unii analis ti  - a afectat 
î n profunzime imaginea organizat iei ca aliant a  
militara  euro-americana  cu o o definitorie vo-
cat ie doctrinara  anti-sovietica  s i anti-rusa  -  ca  la 
Washington a fost reluata  retorica belicoasa  î m-
potriva Iranului, prin readucerea î n arena  a unei 
idei mai vechi, de mai multe ori pusa  î n luminile 
reflectoarelor s i tot de ata tea ori abandonata  din 
varii motive. Este vorba de proiectul american 
de realizare a unei coalit ii politice s i securitare 
î ntre Ştatele Unite ale Americii s i o serie de state 
arabe (al ca ror numa r a fost diferit de la o tenta-
tiva  la alta). De data aceasta pactul avut î n vede-
re de pres edintele Donald Trump poarta  denu-
mirea, provizorie, de „Aliant a Ştrategica  a Orien-
tului Mijlociu”, aceasta urma nd sa  aduca  ala turi, 
pe la nga  Ştatele Unite, cele s ase monarhii arabe 
membre ale organizat iei Consiliului de Coopera-
re al Golfului (respectiv Arabia Şaudita , Emirate-
le Arabe Unite, Bahreinul, Kuwaitul, Qatarul s i  
sultanatul Oman), Egiptul s i Regatul Hashemit al 
Iordaniei. Conceputa  a se constitui î ntr-o replica  
restra nsa  a Tratatului Nord-Atlantic, aceasta  NA-
TO arabofona  s i musulmana  sunnita  ar urma sa  
fie constituita , oficial, cu prilejul unui summit al 
celor 9 viitori membri, preva zut a avea loc, tot î n 
principiu, la Washington, î n zilele de 12-13 oc-
tombrie. 

Circumscrisa  ra zboiului mediatic s i economic 
(deocamdata ) î ntre Administrat ia Donald Trump 
s i regimul teocratic din Teheran, vechea init iati-
va , retus ata  s i readusa  î n actualitate, este, î n mod 
vizibil, î ndreptata  î mpotriva Iranului s i ea preve-
de, î ntre altele, realizarea unui sistem comun 
americano-arab de contracarare a expansiunii 
iraniene î n spat iul regional, prin instituirea unui 
vast sistem de apa rare î mpotriva arsenalelor de 
rachete balistice de care dispune Iranul, instrui-
rea s i prega tirea armatelor partenere din cadrul 
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 viitorului „Nato arab”, dotarea acestora cu tehni-
ca  de lupta  perfect ionata  (furnizata , desigur, 
contra cost, de ca tre industria americana  de ar-
mament), desfa s urarea de aplicat ii militare co-
mune, combaterea fenomenului terorist,  pre-
cum s i î ndeplinirea „altor misiuni de cooperare  
diplomatica  s i economica ”. Primele react ii la no-
ua init iativa  americana  au venit, î n mod surprin-
za tor, din partea unor analis ti s i expert i arabo-
foni, surprins i, mai ales, de brusca redeschidere 
a apetitului Administrat iei Turmp, pentru o ali-
ant a  cu un Consiliu de Cooperare al Golfului ca-
re, î n situat ia actuala , nu mai reprezinta , din 
punct de vedere politic, deca t o umbra  a numelui 
sa u, acestora ada uga ndu-li-se Egiptul s i Iordania, 
a ca ror economie s i potent ial militar se sprijina  
consistent, pe asistent a  financiara  americana . 
Pentru editorialistul iordanian Abdel Bari At-
wan, de la publicat ia londoneza   Rai Al-Yaum 
(Opinia zilei), obiectivul real al proiectului pro-
pus de Administrat ia Trump ar fi, î n realitate, nu 
ata t acela de constituire a unui scut de apa rare 
î mpotriva „amenint a rilor existent iale” din partea 
Iranului, ca t, mai ales, asigurarea, pentru visteria 
s i industria militara  americana ,  a unei surse 
consistente de venituri financiare, î n cuantumuri 
cu mult superioare celor realizate pa na  î n pre-
zent, dupa  vizita efectuata , î n anul trecut, de 
pres edintele Trump, la Ryad s i soldata  cu con-
tracte militare de 200 miliarde dolari. 

Analizele elaborate de expert i familiarizat i  cu 
problemele Orientului Mijlociu  s i ale relat iona rii 
americano-arabe, ideea promovata  de partea 
americana  este departe de a fi promit a toare s i cu 
ata t mai put in fezabila  iar argumentele care 
sust in o asemenea evaluare nu sunt put ine. 

Mai î nta i, este vorba de discrepant a profunda  
care exista  î ntre Organizat ia Tratatului Atlanti-
cului de Nord s i utilizarea fort ata , mai degraba  
metaforica , a acronimului NATO pentru defini-
rea unei aliant e î ncropite din motive conjunctu-
rale. Aliant a politico-militara  a Atlanticului de 
Nord a fost construita  î n condit iile istorice ime-
diat succesive celui de-al doilea Ra zboi Mondial, 
fiind o entitate eminamente ideologica  s i geopo-
litica  fundamentata  pe o strategie de apa rare a 
Occidentului î mpotriva Rusiei sovietice s i a Fe-
derat iei Ruse de dupa  î ncheierea Ra zboiului Re-

ce. Ori o aliant a  care implica , prin component a 
sa, un numa r de state arabe de confesiune mu-
sulmana  sunnita  î ndreptata  î mpotriva Iranului 
s iit, ar putea sa  sta rneasca  vii react ii fat a  de peri-
colul de ada ncire a conflctului sectar religios ca-
re, oricum, a trasat, deja, o profunda  linie de rup-
tura  î ntre sunnism s i s iism la nivelul î ntregii co-
munita t i arabe care, fat a  cu o asemenea situat ie, 
ar fi mai put in sau deloc dispusa  sa  accepte o ali-
ant a pusa  sub comanda Arabiei Şaudite s i î n ser-
viciul intereselor acesteia î n ra zboiul sa u cu s iis-
mul iranian pentru supremat ie s i hegemonie re-
gionala . Este vorba, î n al doilea ra nd, de situat ia 
existenta , de mai bine de un an, in interiorul 
Consiliului de Cooperare al Golfului, puternic s u-
brezit de clivajul survenit î ntre monarhia saudita  
s i satelit ii sa i emiratez, bahreinian s i kuwaitian, 
pe de o parte s i emiratul Qatar, pe de alta  parte, 
un conflict de a ca rui producere Donald Trump 
î nsus i nu este stra in. I n atari condit ii este dificil 
de î ntreva zut ca  virtuala „Aliant a  Ştrategica  a 
Orientului Mijlociu” va beneficia de necesara co-
eziune economica , militara  s i strategica , î n con-
dit iile î n care Arabia Şaudita  s i Emiratele Arabe  
se afla  î mpotmolite î n mocirla ra zboiului din Ye-
men, iar, la polul opus, Qatarul exclus din clubul 
petromonarhiilor, ada postes te cea mai mare 
prezent a  militara  americana  din regiune. 

Şe poate, astfel, afirma ca  ideea noului „NATO 
arab” este promovata  î ntr-un context s i î ntr-un 
climat extrem de complex: ascensiunea pe scara 
puterii a s iit ilor din Irak, dupa  ultimele alegeri 
legislative, schimbarea de ecuat ie a puterii poli-
tice î n Liban, unde, prin victoria Hezbollahului la 
alegerile din prima juma tate a acestui an, Iranul 
a mai fa cut un pas ca tre „ajungerea la apele calde 
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ale Mediteranei”, iar „guvernul de serviciu provi-
zoriu de la Beirut, condus de fostul prizonier al 
saudit ilor, Şaad Al-Hariri, negociaza  cu guvernul 
lui Bashar Al-Assad s i cu Federat ia Rusa  î n lega -
tura  cu presanta chestiune a repatrierii celor cca. 
1 milion de refugiat i sirieni aflat i pe teritoriul 
libanez, incapacitatea atavica  a Arabiei Şaudite s i 
a statelor satelitare de a face fat a , singure, orica -
rei agresiuni stra ine s i î ntreba rile care exista  î n 
lega tura  cu disponibilitatea (mai mult deca t î n-
doielnica ) a Bahreinului, Kuwaitului, Omanului, 
Egiptului s i Iordaniei de a accepta o consfint ire, 
de dragul init iativelor americane, a unei supre-
mat ii sporite a Arabiei Şaudite asupra acestor 
t a ri s i a î ntregului Orient Mijlociu, sunt tot ata t ia 
factori care pun sub semnul î ntreba rii fezabilita-
tea, eficient a s i durabilitatea iluzoriului NATO 
arab. 

Actuala aliant a  militara  „antiterorista ” condusa  
de Arabia Şaudita  pe fronturile din Yemen este, 
vorbind î n termeni simpli, o forma  retus ata  a ve-
chii aborda ri conceptuale potrivit ca rora Ryadul 
a mizat pe amploarea cheltuielilor financiare ca 
garant al rezolva rii problemelor interne s i  a do-
sarelor conflictuale regionale. Dar trei ani de 
ra zboi prin interpus i pe frontul yemenit, precum 
s i ra sturna rile de pe piat a globala  a energiei con-
vent ionale, au adus regatul wahhabit î ntr-o stare 
de criza  structurala  care, mai mult, este marcata  
s i de recentele apropieri – consfint ite prin acor-
duri - î ntre Iran, Turcia s i Qatar - fapt care are un 
potent ial deloc neglijabil de a influent a  ecuat ia 
de securitate regionala . De partea sa, Federat ia 
Rusa  s i-a exprimat, deja, distant area s i aborda-
rea negativa  a ideii „nerealiste” s i „inutile” de 
constituire a unui „mini-NATO” î ntr-o zona  s i as a 
ma cinata  de tensiuni s i conflicte. I n acelas i timp, 

nu este exclus ca, odata  constituit, acest nou NA-
TO arabofon sa  se dovedeasca  a nu fi, cu necesi-
tate s i î n exclusivitate, doar o entitate 
„iranofoba ”, î n condit iile î n care relat iile dintre 
Turcia, pe de o parte s i Ştatele Unite, Israel s i 
Egipt (ca membru al unui NATO oriental) pe de 
alta  parte, se afla  pe o traiectorie descendenta  
ca tre divergent e s i conflicte tot mai accentuate. 

Dincolo de pariurile şi î ntreba rile privind real-
ismul, necesitatea şi fezabilitatea proiectului 
promovat de Administraţia Trump,  vara acestui 
an s-a dovedit a fi un anotimp al “marilor afac-
eri” imaginate de liderul de la Casa Alba , î ntre 
care, ultima pe lista , î n ordine cronologica  – este 
cea a clona rii “in vitro”  a unui NATO arab scos 
din eprubera  şi supus unei insidioase campanii 
de “promotion” î ntr-un moment î n care comuni-
tatea internaţionala  urma rea, cu sufletul la gura , 
odiseea retragerii americane din Tratatul nucle-
ar cu Iranul, urmata  de caruselul sancţiunilor, de 
ra zboiul verbal ava nd drept miza  blocarea sau 
nu a  Ştra mtorii Hormuz şi, ipso facto, izbucnirea 
sau nu a unui ra zboi “adeva rat” cu regimul is-
lamic iranian,  o noua  ”lovitura  de maestru” a 
fost lansata  de Donald Trump care, fa ca nd o 
“pauza  de NATO arab”, anunţa, la î nceputul lunii 
august, disponibilitatea sa de a se î nta lni cu re-
sponsabilii iranieni, fa ra  nici o condiţie preala-
bila ”. 

I ntr-un fel, era vorba de un scenariu al contra-
dicţiilor, similar, din perspectiva  regizorala , cu  
episoadele î nta lnirilor de la Şingapore, cu liderul 
nord-corean Kim Jong-un şi de la Helsinky, cu 
Vladimir Putin.  

Urmeaza  un nou summit “istoric” Trump-
Rohani?.  
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Reza SHAHRESTANI 

Dupa  ce, la 18 mai, pres edintele american Do-
nald Trump a anunt at noi 
sanct iuni conjugate î mpo-
triva regimului de la Tehe-
ran s i, odata  cu aproiperea 
„zilei Z” a intra rii î n vigoa-
re a acestora, un acerb ra z-
boi al declarat iilor mart ia-
le se desfa s oara  î ntre ofici-
alii Administrat iei ameri-
cane, î n frunte cu Donald 
Trump î nsus i, s i responsa-
bilii iranieni, ava nd drept 
port-stindard pe pres edin-
tele Hassan Rohani. Un 
ra zboi al ca rui ca mp de 
desfa s urare este asigurat 
de ret elele de socializare - 
Twitter,  de preferint a  - s i  î n a ca rui panoplie 
sofisticata  se rega sesc invectiva, amenint area, 
injuria cu pretent ii de limbaj diplomatic. Dincolo 
de Atlantic, lui Donald Trump i s-au ada ugat, chi-
ar mai prolifici, s eful diplomat iei americane, Mi-
ke Pompeo s i ra zboinicul consilier pentru secu-
ritate nat ionala  John Bolton, forma nd, î mpreuna , 
un trio al ca rui discurs induce sentimentul ca  
ostilitatea s i tensiunile americano-iraniene au 
luat o amploare care a ajuns la marginea unei 
pra pastii de la care cuvintele tac, pentru a la sa sa  
vorbeasca  doar armele.  

Iata  ca teva es antione de dialog, la muritoare î n 
acest sens. 

 Donald Trump: „Niciodata  sa  nu mai ame-
ninţaţi Statele Unite, căci veţi avea consecinţe pe 
care foarte puţini le-au experimentat de-a lungul 
istoriei” (sugestie a episoadelor Hiroşima şi Naga-
saki? Ş-au î ntrebat unii comentatori); 

 Javad Zarif, ministrul iranian de Externe . 
„Amenint a rile nu ne impresioneaza . Amenint a ri 
am tot auzit în ultimii patruzeci de ani şi le-am 

auzit milenii de-a rândul. Am fost martori la pră-
buşirea multor imperii, inclusiv a imperiului per-
san, dar Iranul a supravieţuit, în timp ce multe 
alte state au dispărut”; 

 Donald Trump : „Nu suntem o t ara  care sa  
rămână indiferentă la declaraţiile voastre nechib-
zuite despre violenţă şi moarte”; 

 Hassan Rohani, pres edintele Iranului : „Nu 
vă jucaţi cu coada leului căci veţi regreta pentru 
totdeuna. America trebuie să înţeleagă că dacă 
pacea cu Iranul este mama tuturor păcilor, războ-
iul cu Iranul va fi mama tuturor războaielor”; 

 Gholam Hossein, general, Gardienii Revo-
lut iei din Iran : „Niciodata  nu vom renunt a la 
idealurile revoluţiei noastre. Tot ce vrea America 
este să distrugă Iranul, dar Trump nu este capabil 
să facă ceva împotriva noastră”. 

Şchimbul de mesaje caustice a fost, nu o data , 
preambul al unor ra zboaie cu consecint e 
dezastruoase, ceea ce nu î nseamna , cu necesita-
te, ca  un asemenea ra zboi al declarat iilor este 
î ntotdeauna un preludiu al act iunii armate. Nici 
aceasta  confruntare acida  î ntre Administrat ia 
Donald Trump s i mollahi iranieni nu este o nou-
tate, cel put in î n ceea ce î l prives te pe liderul de 
la Casa Alba , iar polemica vitriolata  care a avut 
loc î ntre Donald Trump s i liderul nord-coreean 
Kim Jong -un, î ncheiata , deocamdata , î ntr-o nota  
de optimism cordial, ofera  o confirmare peremp-
torie î n sensul realita t ii ment ionate mai sus.  
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As a cum era s i firesc, polemica americano-
iraniana  a sta rnit interesul s i comentariile ob-
servatorilor din spat iul mediatic s i politologic, 
cu ata t mai mult cu ca t discursul public al 
pres edintelui american nu a oferit indicii credi-
bile ca t prives te intent iile strategice ale Admi-
nistrat iei Trump î n relat ionarea cu Republica 
Islamica  a Iranului al ca rei regim islamist consti-
tuie, potrivit comentatorilor, un Şatan mai mic 
care trebuie î nla turat pe o cale sau alta. 

Nu au lipsit nici opiniile potrivit ca rora ies irile 
virulente ale  pres edintelui Donald Trump sunt 
o „diversiune” ga ndita  de acesta sub efectul 
react iilor frustrante sta rnite î n America  s i al cri-
ticilor interne la adresa prestat iei non-ofensive 
s i chiar defensive pe care pres edintele le-a oferit 
î n cursul „istoricului” summit de la Helsinky cu 
omologul sa u rus Vladimir Putin. „Deranjat de 
absent a unui progres notabil î n dialogul avut 
ata t cu liderul nord-coreean, ca t s i cu Vladimir 
Putin, Donald Trump vrea sa  faca  pe omul dur s i, 
î n felul acesta, sa  devieze atent ia s i criticile la 
adresa prestat iilor sale din ultimul timp” aprecia 
Aaron David Miller, vechi diplomat s i negociator 
sub  mai multe administrat ii americane, care 
ada uga ca  
„daca  tirade-
le lui Donald 
Trump, scri-
se cu majus-
cule, demon-
streaza ceva, 
ele arata , pur 
s i simplu, ca  
Ştatele Unite 
nu au o poli-
tica  elabora-
ta  î n proble-
ma irania-
na ” . 

Dupa  ce pri-
ma juma tate 
a verii trecu-
te a cunoscut 
temperatura 
caniculara  a  
unui trepi-
dant „ra zboi 

troian” purtat pe Twitter, la 24 iulie, dupa  cu-
noscuta regie a surprizelor, Donald Trump a fo-
losit o î nta lnire comemorativa  cu veteranii de 
ra zboi din statul Missouri, pentru a anunt a, urbi 
et orbi, că, amintind, parcă, de faimoasa piesă a 
lui Jean Giraoudoux, deocamdata , ra zboiul (cel 
real) cu Troia nu se mai face, cel put in nu î ntr-un 
viitor previzibil. „Ştatele Unite, spunea pres edin-
tele Trump, sunt gata sa  î ncheie cu Iranul un 
adeva rat acord nuclear, diferit de acordul catas-
trofal semnat de Administrat ia precedenta ”. 

Donald Trump nu a fa cut referiri la detalii s i 
mai ales a evitat un ra spuns la î ntrebarea spi-
noasa  daca  Washingtonul are î n vedere o re-
negiciere fa ra  condit ii prealabile, sau pornes te 
de la ment inerea î n actualitate a celor 12 pre-
condit ii puse Iranului s i anunt ate, la 21 mai, de 
secretarul de Ştat Mike Pompeo, condit ii din ca-
re nu mai put in de 10 nu au nici o lega tura  direc-
ta  cu programele nucleare ale Iranului, fiind mai 
degraba a expresie a unor ingerint e ante-factum 
î n treburile interne ale regimului teocratic. 

Deocamdata , am asistat la doua  summit-uri” 
istorice ale lui Donald Trump – cu Kim jong-un 
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s i cu Vladimir Putin. Urmeaza , oare, runda 
Trump-Rohani? 

Dumitru CHICAN 

Introducere 

Şituat ia politico-securitara  s i militara  din regiu-
nea Orientului Mijlociu este dominata  de evo-
lut iile contradictorii s i amenint a toare ale con-
frunta rii dintre doua  fronturi reprezentate, pe 
de o parte, de „dosarul” Iran î n care act ioneaza , 
dupa  aceeas i ideologie, actori statali s i non-
statali, pe de o parte s i „aliant a” ideologica  s i 
doctrinara  anti-iraniana  condusa  de Ştatele Uni-
te sub mandatul pres edintelui Donald Trump s i 
ava nd î n component a sa un „Occident” care tra -
ies te o acuta  criza  identitara , mai ales prin ra-
portare la tradit ia valorilor euroamericane, puse 
la î ncercare ca t prives te definirea î nsa s i a 
„Occidentului” democratic. 

Ceea ce ret ine atent ia, cu deosebire, este faptul 
ca , î n ultimii ani, aceasta  rivalitate, axata  î n jurul 
tensiunilor dintre Iran s i Washington se afla , î n 
prezent, î ntr-un stadiu de metastaza . Ca mpurile 
de lupta  s i liniile de falie ale acestora s-au î n-
mult it, ca s i virulent a amenint a toare a modului 
lor de manifestare, crea nd o situat ie î n care, prin 
conexiunea s i interact iunea dintre acestea, o 
sca nteie aprinsa  î ntr-un 
segment al acestui areal 
geografic sa  aiba  sufici-
enta  energie pentru a 
aprinde conflicte inter-
statale directe, cu ata t 
mai complexe cu ca t ele 
transforma  regiunea î ntr
-un es ichier pe care se 
confrunta  interesele ma-
rilor actori extra-
regionali, î n fruntea ca -
rora se pozit ioneaza  Şta-
tele Unite ale Americii s i 
Federat ia Rusa . 

 

Provocarea iraniană 

O privire de ansamblu pe harta actuala  a Orien-
tului Mijlociu va pune lesne î n evident a  o realita-
te evidenta  caracterizata  de altitudinea fa ra  pre-
cedent a nivelului la care expansiunea influent ei 
regionale a Republicii Islamice s-a ridicat î n ulti-
mele decenii. Aceeas i realitate confirma  faptul 
ca  Teheranul exercita , î n grade diferite de am-
ploare s i intensitate, propriul control î n Irak, Li-
ban, Şiria s i Yemen - un nivel oricum superior 
celui care putea fi î nregistrat î nainte de invazia 
din Irak s i î nla turarea de la putere a regimului 
baasist al lui Şaddam Hussein. I n prezent, mo-
narhiile arabe de pe malul apusean al Golfului - 
prin tradit ie aliate lumii occidentale s i structuri-
lor institut ionale transatlantice – precum s i, din 
motive securitare specifice, Israelul, percep ex-
pansiunea ideologica  s i militara  a Iranului ca fi-
ind o amenint are existent iala  la adresa propriei 
lor stabilita t i s i a sistemului regional de securi-
tate. I n promovarea s i implementarea strategiei 
sale inspirata  de doctrina khomeinysta  a 
„exportului de revolut ie s iita  islamica ”, regimul 
din Teheran a construit cu acribie o ret ea de 
aliat i regionali statali s i non-statali care evoluea-
za , din acest punct de vedere, pe o traiectorie 
ascendenta . I n Irak, puternica institut ie a Gardi-
enilor Revolut iei Islamice (Pasdaran)  a reus it 
ca, î n conexiune cu elitele politice s iite irakiene, 
sa  instituie un dens s i generalizat control asupra 
institut iilor statale, a economiei  s i a  societa t ii 
dintre Tigru s i Eufrat. Mai recent, Baghdadul s i 
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Teheranul au anunt at convenirea unui acord 
pentru repunerea î n funct iune a magistralei pe-
troliere care leaga  ca mpurile productive din re-
giunea Kirkuk de Iran, pentru cres terea exportu-
rilor de energie convent ionala  ca tre consumatori 
extraregionali. 

I n Liban, format iunea Hezbollah, considerata  o 
filiala  libaneza  a regimului teocratic iranian do-
mina  asta zi, î ntreaga viat a  politica  s i militara  a 
Libanului, constituind, de facto, un eficace factor 
de blocare a procesului decizional s i executiv al 
guvernului libanez, mai ales î n condit iile î n care, 
la patru luni de la ultimele alegeri parlamentare, 
confesionalismul politizat, ingerint ele externe s i 
autocrat ia grupa rilor s i clanurilor politice au î m-
piedicat crearea noului guvern care ar fi trebuit 
sa  rezulte dupa  scrutinul din luna mai. Pentru 
Iran, Hezbollahul linbanez poate fi considerat 
drept o paradigma  reus ita  s i prototip de actor 
non-statal pus î n slujba intereselor regimului de 
la Teheran. 

I n spat iul sirian, ridica rile revendicative popu-
lare din 2011, dezvoltate î ntr-o revolut ie î mpo-
triva regimului Bashar Al-Assad al ca rui tata , Ha-
fez Al-Assad,  a fost unul dintre cei mai apropiat i 
sust ina tori ai regimului iranian î n timpul ra zbo-
iului irakiano - iranian din 1980-1988, au oferit 
un prilej nesperat de ingerint a  s i expansiune ira-
niana . Puternica penetrare militara , economica  
s i sociala  a Şiriei de ca tre milit iile s i mecanisme-
le Gardienilor Revolut iei se dovedes te a fi, î n 
prezent, un nou focar de conflict care poate sa  
degenereze orica nd î ntr-o conflagrat ie cu Israe-
lul vecin, mai ales î n condit iile î n care retragerea 
militara  iraniana  de pe frontul sirian - respinsa  
ata t de regimul din Teheran, ca t s i, neoficial,  de 
ca tre Federat ia Rusa  pare a constitui un nou nod 
gordian î n calea procesului de î ncetare a ra zbo-
iului din Şiria. 

Pe de alta  parte, Iranul a reus it sa  ment ina  s i 
chiar sa  dezvolte relat iile sale cu Turcia s i Qata-
rul, aceasta  apropiere fiind favorizata  s i de tensi-
unile apa rute î n relat iile dintre Ryad s i Ankara, 
pe de o parte, s i dintre Qatar s i restul monarhii-
lor arabe din Golf, cu except ia sultanatului 
Oman. 

 

Reacții și tendințe de confruntare 

Pentru rivalii regionali, cres terea ascendenta  a 
influent ei iraniene reprezinta  o amenint are acu-
ta , î ndeosebi pentru Arabia Şaudita  s i Emiratele 
Arabe Unite care abordeaza  disensiunile cu regi-
mul islamist iranian s i dintr-o puternica  deter-
minare religios-confesionala , dar s i prin prizma 
î ngrijora rii fat a  de influent a pe care acesta din 
urma  o poate avea asupra comunita t ilor confesi-
onale s iite care tra iesc pe teritoriile Arabiei Şau-
dite, Bahreinului s i Yemenului s i care pot fi ex-
ploatate de politica iraniana  pentru destabiliza-
rea s i subminarea es ichierului intern al micilor 
monarhii. Aceeas i amenint are „existent iala ” este 
perceputa  a veni dinspre Iran s i la adresa intere-
selor nat ionale s i securitare ale statului Israel. 
Este punctul de convergent a  care explica  asta zi 
schimbarea dramatica  de girueta  î n politica regi-
onala  a Arabiei Şaudite, Emiratelor Arabe Unite 
s i, mai put in transparent, al celorlalte petromo-
narhii de la Gof, de apropiere de Israel, pa na  la 
orientarea spre  normalizarea relat iilor politice 
cu acesta. Aceluias i context de contracarare a 
„pericolului persan” i se circumscrie s i readuce-
rea î n discut ie, de ca tre Administrat ia Donald 
Trump a mai vechii idei – adaptate  la imperati-
vele strategice ale contemporaneita t ii - de con-
stituire a unei „Aliant e Ştrategice a Orientului 
Mijlociu” care, formata  din Ştatele Unite, cele 
s ase emirate din Golf, Egiptul s i Iordania, este 
menita  sa  desfa s oare o strategie de î ncercuire a 
expansiunii iraniene î n geografia regiunii. Carac-
teristic pentru ga ndirea statelor care compun 
„frontul anti-iranian” este ideea potrivit ca reia 
ambit iile s i proiectele politico-militare s i confe-
sionale ale Republicii Islamice Iran nu vor putea 
sa  fie stopate deca t prin recursul la fort a arme-
lor. Iar aceasta  convingere  s-a aprofundat pro-
gresiv, pe fondul unei puternice î ncuraja ri s i 
sust ineri din partea noii Administrat ii americane 
conduse de pres edintele Donald Trump. Iar 
aceasta  pozit ie a Administrat iei a fost  s i este 
sust inuta  de apreciere noului staff al pres edinte-
lui american ca , dupa  gruparea terorista  a 
„Ştatului Islamic”, Iranul reprezinta  amenint area 
majora  pentru ordinea regionala  sust inuta  de 
Ştatele Unite, dar s i de estima rile personale ale 
lui Donald Trump, decis sa  „curet e” strategia s i 
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politica externa  americana  de „erorile” s i strate-
giile promovate de fostul pres edintre Barack 
Obama. 

Din punctul de vedere a statelor arabe sunnite 
din Golf, ascensiunea la Casa Alba  a unei Admi-
nistrat ii formata  din „ulii” s i ava nd î n frunte un 
acelas i „uliu” personificat de pres edintele 
Trump reprezinta  un prilej care nu trebuie ratat 
pentru „î ncercuirea” ambit iilor iraniene î ntr-o 
maniera  radicala  care a fost imposibila  sub pre-
cedentele Administrat ii americane. I n egala  ma -
sura , Casa Alba  considera  ca  realizarea unui 
front anti-iranian consolidat poate oferi o opor-
tunitate pentru realizarea de progrese rapide 
ca tre normalizarea relat iilor dintre statele arabe 
sunnite din Golf, prin refacerea coeziunii interne 
a Consiliului de Cooperare, precum s i î ntre gru-
pul acestor state, pe de o parte s i statul evreu, pe 
de alta  parte, ceea ce, la ra ndul sa u, ar facilita 
realizarea, î n conformitate cu aborda rile ameri-
cane, a „marii afaceri a secolului” de solut ionare 
a cronicizatului conflict israeliano-palestinian. 

Trebuie sa  se constate, î nsa , ca  a ceasta  conver-
gent a  de interese s i de aborda ri a relat iona rii cu 

regimul iranian nu 
este suficienta , prin 
ea î nsa s i, pentru  ca 
„aliant a strategica  
americano-
israeliano-araba ” sa  
conduca  î n  mod au-
tomat la î nchegarea 
unui front anti-iran 
coerent, puternic s i 
funct ional. 

Este adeva rat ca  
ata t Israelul, ca t s i 
unele state arabe 
din Golf precum 
Arabia Şaudita  s i 
Emiratele Arabe 
Unite î s i manifesta  
mai mult sau mai 
put in deschis orien-
tarea ca tre o apropi-
ere de Israel î n jurul 
aceleias i idei de 
opozit ie fat a  cu pro-

iectul iranian, dar tot ata t de adeva rat este s i 
faptul ca  aceste state nu vor atinge prea cura nd, 
î mpreuna , acea coeziune care sa  egalize  î nalta 
abilitate a Teheranului de a-s i mobiliza cu rapi-
ditate resursele, aliat ii s i francizele non-statale 
î n act iuni de î mpiedicare a capacita t ii operat io-
nale a unei „axe” israeliano-arabe. Pe de alta  
parte, daca  aborda rile anti-iraniene ale regimu-
rilor  de la Ryad s i Abu Dhabi  se intersecteaza  
cu interesele israeliene, se pune î ntrebarea î n ce 
ma sura  s i pa na  la ce limita  vor putea monarhiile 
arabe sa  avanseze î n normalizarea relat iilor  cu 
Israelul î n condit iile î n care ma surile privitoare 
la statutul Ierusalimului, sau recent-adoptata 
„lege a nat ionalita t ii” î n Israel, de exemplu, o 
apropiere prea insistenta  de statul evreu ar pu-
tea sa  fie primita  cu ostilitate de ansamblul lumii 
sunnite s i, cu ata t mai mult, de confesionalii mu-
sulmani s iit i. 

Nu mai put in important este s i faptul ca  monar-
hiile din Golf, inclusiv Arabia Şaudita , nu dispun 
s i nu vor dispune î ntr-un viitor previzibil de am-
ploarea resurselor umane, militare, tehnologice 
s i logistice de care dispune statul israelian. I n 

Alianţa anti-Iran: raportul sunniţi-şiiţi 
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plus, un asemenea pas ca tre Israel ar putea ge-
nera, cel put in, î n Arabia Şaudita , react ii interne 
primejdiose chiar pentru stabilitatea s i rema-
nent a regimului monarhic, afectat serios de ma -
surile represive pe care, ma nat de ambit ia sa de 
putere absoluta , print ul mos tenitor Mohammed 
Bin Şalman le-a adoptat î mpotriva unor membri 
ai familiei regale, a clerului, a marilor oameni de 
afaceri sau a castei militare s i ofit eres ti. 

I n sfa rs it dar nu î n ultimul ra nd, o aliant a  anti-
iraniana  sunnita  este lipsita  de o „ariergarda ” 
sunnita  care sa î i asigure profunzime  teritoriala  
s i sust inere politica  s i logistico-economica  î n ca-
zul unui conflict major. Actorii-cheie precum 
Arabia Şaudita ,  Emiratele Arabe Unite s i Israelul  
au mai degraba  interesul de a anihila amenint a-
rea iraniana  î n imediata lor proximitate geogra-
fica  - fie ca  este vorba de teritoriul propriu, sau 
de ca mpurile conflictuale î n care  aces tia sunt 
implicat i (saudit ii s i emiratezii î n Yemen, israeli-
enii î n Şiria s i Liban) deca t realizarea unei uni-
uni funct ionale s i unitare. I n aceeas i situat ie se 
afla  s i Egiptul care, î n pofida consistentelor aju-
toare financiare primite de la Arabia Şaudita  s i 
Ştatele Unite, este prea put in dispus sa  se anga-
jeze î n aventuri care, deocamdata , se bazeaza  nu 
ata t pe posibilita t i s i garant ii reale de reus ita , 
ca t, mai ales, pe dorint e. 

Pa na  acum, nici una dintre tabere nu a procedat 

la implementarea de ma suri 
care sa  sugereze o prega tire 
activa  pentru un viitor ra z-
boi inter-statal î n regiunea 
Golfului Arabo-Persic. Cu 
toate acestea, ambele tabere 
sunt favorabile implementa -
rii unor asemenea ma suri. 
„Regiunea noastra  nu se va 
calma daca  vom continua sa  
fim inactivi, declara un res-
pomsabil din Golf, ada uga nd 
ca  regimurile arabe „nu au 
intent ia sa  î mparta  cu Iranul 
aceasta  regiune a Orientului 
Mijlociu”. 

 

 

Maher NABOULSI, Siria 

I n ultima decada  a lunii iulie, dupa  o relativ 
scurta   ofensiva , armata siriana  a reluat sub con-
trol, de la format iunile opozit iei î narmate, regiu-
nile de sud s i sud-vest ale t a rii, respectiv provin-
ciile Daraa, Şouieda s i Bossra, de la frontiera cu 
regatul Hashemit al Iordaniei. Dupa  ce, î ntr-o 
serie de recuceriri teritoriale  î n care se rega sesc 
oras ele Alep, Rakka, î n nord, Homs, î n centru, 
integralitatea oazei Ghouta din jurul capitalei 
Damasc,  fort ele loialiste au reus it, cu aceeas i 
sust inere din partea Federat iei Ruse s i cu agre-
mentul, necodificat î n documente oficiale, al Şta-
telor Unite s i Israelului, performant a de a a se 
apropia substant ial de î ncheierea dosarului mili-
tar al ra zboiului intern sirian, prin capitularea 
fort elor islamiste ale format iunii Al-Qaida s i re-
desfa s urarea î n oras ul - capitala  provinciala  
Quneitra s i de-a lungul liniei de armistit iu î ntre 
partea siriana  s i cea anexata   Platoului strategic 
Golan, as a cum a fost aceasta stabilita  prin Acor-
dul de Armistit iu succesiv ra zboiului din octom-
brie 1973. 

Aranjamentele militare î ntre actorii direct im-
plicat i s i convenite inclusiv î n cadrul ultimului 
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summit Vladimir Putin – Donald Trump, de la 
Helsinky au preva zut î n mod expres î naintarea 
regimului pa na  la linia de armistit iu s i preluarea 
controlului provizoriu de ca tre  polit ia militara  
rusa  î n aceasta  zona , inclusiv î n port iunea î n ca-
re, din 1973 pa na  î n 2014, s-au aflat fort ele de 
observatori internat ionali ai î nceta rii operat iu-
nilor militare î ntre Şiria s i Israel, fort e multi-
nat ionale care au act ionat sub denumirea de 
United Nations Disengagement Observer Foces – 
UNDOF s i care s-au retras temporar pe fondul 
atacurilor executate de milit iile islamiste, î ndeo-
sebi cele ale Frontului Al-Nossra (Al-Qaida siria-
na ) s i ale Ştatului Islamic Daesh. Fort ele de ob-
servatori ONU ar urma sa -s i reia misiunea la li-
nia tampon din Golan de î ndata  ce vor fi asigura-
te condit iile propice, dupa   î ncheuierea confrun-
ta rilor î n acest perimetru al ra zboiului intern 
sirian.(Nota : La 6 august, un prim es alon al efec-
tivelor UNDOF s i-a reluat misiunile de patrulare 
î n Golan, primele patrula ri fiind efectuate î mpre-
una  cu efective ale polit iei militare ruse. Potrivit 
generalului  Şerghei Rudetskoi, din partea statu-
lui major al trupelor ruse din Şiria, î n perioada 
urma toare misiunile efectuate de polit ia militara  

rusa  vor fi preluate de 
ca tre armata nat ionala  
siriana ). 

Punerea î n aplicare a 
„Agrementului Qunei-
tra” a demarat la scurta  
vreme dupa  î nta lnirea 
de la Helsinky dintre 
pres edint ii Ştatelor Uni-
te s i Federat iei Ruse, 
context î n care ambii 
interlocutori au ca zut de 
acord asupra necesita t ii 
de „lichidare a teroris-
mului” î n sud-vestul te-
ritoriului nat ional sirian, 
pecum s i, î n acest sens, 
asupra reactiva rii preve-
derilor din Acordul de 
armistit iu convenit î ntre 
Şiria s i Israel s i intrat î n 
vigoare î n luna mai 
1974, dupa  cea de-a pa-

tra conflagrat ie majora  arabo-israeliana , ata t 
Donald Trump, ca t s i Vladimir Putin insista nd ca  
revenirea la situat ia existenta  î n Platoul Golan 
î nainte de izbucnirea, î n 2011, a revoltelor sirie-
ne, ofera , cel put in î n condit iile statu-quo-ului 
actual, unica  pa rghie de natura  sa  ra spunda  in-
tereselor israeliene de securitate s i sa  asigure 
linis tea la linia de demarcat ie israeliano-siriana   
î n Platoul Golan. O dovada  gra itoare î n acest 
sens este ce-au convenit cei doi s efi de state s i 
faptul ca , î n cei peste 40 de ani care au trecut de 
la î ncheierea ra zboiului din octombrie 1973, ar-
mistit iul a fost respectat cu strictet e, nici un inci-
dent demn de ment ionat nefiind î nregistrat î n 
regiunea Golan. 

Mijloacele arabofone de informare î n masa  nu 
au ezitat sa  vada  î n „rea nvierea” acordului de 
armistit iu din 1974 s i trecerea sub autoritatea 
Damascului a pa rt ii siriene a regiunii Golan, neo-
cupata  de Israel, ofera , î n principiu, s i perspecti-
va ca, dupa  î ncheierea conflictului intern din Şi-
ria, sa  se init ieze demersuri politico-diplomatice 
pentru reluarea negocierilor de pace î ntre Şiria 
s i statul israelien, incusiv î n ceea ce prives te sta-
tutul de viitor al I na lt imilor Golan. O chestiune 
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conflictuala , dar ale ca ror perspective de solut io-
nare t in, mai degraba , de domeniul fanteziei, ata -
ta vreme ca t toate guvernele care s-au succedat 
la conducerea Israelului pa na  la actualul cabinet 
al lui Benjamin Netanyahu au declarat ra spicat 
ca  „anexarea Golanului este definitiva  s i ireversi-
bila ”, iar Isrelul a  implementat î n acest teritoriu 
ample programe de dezvoltare economica , turis-
tica , imobiliara , agricola  la care este riscant sa  se 
creada ca  Israelul va renunt a vreodata . 

Daca  ultimele evolut ii pe frontul de sud s i sud-
vest al teritoriului nat ional sirian ar fi evaluate 
prin prisma ecuat iei „ca s tiga tori s i perdant i”, 
concluzia care s-ar impune este aceea ca  regimul 
Bashar Al-Assad s i aliat ii sa i constituie taba ra 
celor î nvinga tori. Tentativele regimului de la Da-
masc de recucerire a enclavelor s i amplasamen-
telor det inute de opozit ie î n apropierea s i î n in-
teriorul districtului Golan, nu sunt de data  recen-
ta . Ele au î nceput î nca  din anul 2014, dar ofensi-
vele armatei siriene au fost, cu regularitate, sor-
tite es ecului s i aceasta datorita  faptului - 
sust inut de oficialii sirieni - ca  milit iile opozit iei 
combatante au beneficiat, de fiecare data , de o 
consistenta  sust inere militara , logistica  s i infor-
mativa  din partea Israelului s i a institut iilor sale 
militare s i de securitate. Şe poate spune ca  relua-
rea sub control a districtelor din sud s i sud-vest 
s i î n principal, regiunile Deraa, Şoueida s i Qunei-
tra, cumulate cu progresele anterioare î nregis-
trate de armata siriana  la Homs s i î n Ghouta da-
masciana , precum s i asigurarea controlului asu-
pra frontierelor nat ionale cu Libanul s i Irakul,  
constituie tot ata tea elemente de consolidare a 
pozit iei guvernului î n viitoarele negocieri de pa-
ce cu o opozit ie care, î n majoritatea ei, a depus 
armele s i se limiteaza  la a-s i ga si refugii in care 
sa  poata , eventual, sa  revina  la viat a civila  î n 
as teptarea altor pertracta ri s i altor „agremente” 
negociate s i convenite de alt ii. 

O privire retrospectiva  asupra  tabloului  pe ca-
re opozit ia siriana   l-a oferit î n cei s apte ani de 
ra zboi,  pune î n evident a  realitatea ca , î nca  de la 
aparit ie, sau, mai exact spus, de la crearea sa î n 
laboratoare s i cancelarii stra ine, opoziit a, î n to-
talitatea structurilor sale politico-militare exhi-
bat, cu un orgoliu prea put in justificat prin fapte, 
un alt soi de „opozit ie” care s-a dovedit nepro-

ductiva  s i anume refuzul s i î mpotrivirea cu care 
a privit conceptul de critica , orica t de prietenoa-
sa  s i sincera  s-a dovedit aceasta, liderii sa i  mai 
mari sau mai mici crampona ndu-se pa na  la obse-
sie î n singura idee care a dat esent a programului 
sa u doctrinar s i politic: alungarea de la putere, 
exclusiv prin fort a , a lui Bashar Al-Assad, cu spri-
jin din partea unor fort e stra ine. A fost o idee  a 
ca rei putere de atract ie nu s-a limitat la for-
mat iunile politice s i la detas amentele î narmate 
ale opozit iei, ci a  fa cut voga  s i î n mediile intelec-
tualita t ii s i ale elitelor filosofice. Pariul pe po-
tent ialul militar s i pe asistent a stra ina  s-a dove-
dit iluzoriu, ceea ce, î nsa , nu a produs, î n ra ndu-
rile opozante, nici o analiza  critica , nici o tentati-
va  consistenta  de î mbinare a factorului de putere 
cu avantajele dialogului s i negocierii diplomati-
ce. Iar asta zi, dupa  ce rigiditatea s i intolerant a s i-
au dovedit lipsa de eficient a  î n toate episoadele 
î n care opozit ia a pierdut, î ncepa nd cu ba ta lia 
pentru Alep, treca nd prin Rakka, Homs, Hama s i 
pa na  la es ecurile de la Ghouta, Qalamoun,  Dera 
s i sud-vestul t a rii, concluzia evidenta  care se 
desprinde nu face deca t sa  reconfirme adeva rul 
ca  opozit ia siriana  nu a fost, î nca  din faza de ger-
minat ie s i nu s-a manifestat  ca un rod natural s i 
energic al ridica rilor revendicative s i protestata-
re ale societa t ii siriene. Iar acesta a determinat  
diversele es aloane ale opozit iei – fie ea laica , 
confesionala  sau cu alta  coloratura  – sa  se anga-
jeze î ntr-o acerba  lupta  interna  pentru 
„monopolizarea” revolut iei siriene, dar nu î n be-
neficiul sirienilor victimizat i, ci î n slujba proprii-
lor iluzii, orgolii sau obedient e fat a  de interese s i 
patronaje stra ine. 

Asta zi, opozit ia depune armele s i recunoas te ca  
s i-a î ncheiat lamentabil  rolul pe es ichierul con-
vulsionat al „revolut iei” siriene. I i ra ma ne doar 
meditat ia ta rzie asupra erorilor s i a cauzelor ca-
re le-au produs. 

Ş i poate ca  viitoarele generat ii de sirieni vor 
accepta o î nva t a tura   care, chiar ava nd gust 
amar, este na scuta  din viat a : aceea ca  revolut iile 
fa cute cu banii, cu armele, cu beneficiile primite 
de la stra ini, dar s i î n interesul predominant al 
stra inilor, nu vpr fi deca t ceea ce folclorul arab 
denumes te prin adjectivul „orfan”. 

www.ingepo.ro                                                                                            Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018 



 

43 

Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018                                                                                            www.ingepo.ro 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

Dupa  es ecul referendumului pentru indepen-
dent a Kurdistanului din Irak, desfa s urat î n luna 
septembrie 2017, urmat de o serie de evolut ii 
defavorabile pe frontul ra zboiului sirian î n care 
etnicii kurzi din Şiria au fost angajat i î ntr-o serie 
de ofensive menite sa  asigure o extindere a ariei 
lor de prezent a   s i proclamare a as a - numitului 
Rojava, ca entitate cu caracteristici de autono-
mie statala  pe cele doua  maluri ale fluviului Eu-
frat – es uate s i acestea ca urmare a opozit iei î n-
ta mpinate ata t din partea regimului sirian, ca t s i 
a Federat iei Ruse, Turciei s i Ştatelor Unite, mi-
noritarii kurzi sirieni s i revendica rile lor s i-au 
fa cut din nou s i î ntr-o maniera  surprinza toare, 
aparit ia pe es ichierul politico-militar al conflic-
tului sirian. Iar surpriza a venit, la 26 iulie,  
printr-o î nta lnire de negocieri directe î ntre re-
prezentant ii regimului s i format iunea „Fort ele 
Şiriei Democratice”. 

Evenimentul s-a produs î n contextul î n care, 

dupa  importantele avansuri teritoriale obt inute 
î n sudul s i sud-vestul t a rii, armata lui Bashar Al-
Assad se prega tes te pentru cucerirea ultimelor 
bastioane ale rebelilor, concentrate î ndeosebi î n 
oras ele Idlib s i Deir Ez-zor situate la extremi-
ta t ile vestice s i estice ale liniei care separa  teri-
toriul controlat de kurzi s i considerat drept teri-
toriu al viitorului stat Rojava (respectiv 30% din 
teritoriul nat ional) de „Şiria utila ” al ca rei terito-
riu se afla  sub controlul armatei loialiste 
sust inuta  de aliat ii rus, iranian s i Hezbollah. 

Din put inele declarat ii de presa  fa cute de parti-
cipant ii kurzi la î nta lnirea cu reprezentant ii   
regimului, a rezultat ca   la aceasta   prima  reuni-
une oficiala  s i de substant a  (dupa  ce etnia kurda  
siriana  a fost sistematic marginalizata  s i exclusa , 
practic, de la toate etapele procesului politic de 
la Geneva, Astana s i Şoci) pa rt ile au convenit 
asupra constituirii unor comisii mixte de lucru 
pentru „dezvoltarea  dialogului bilateral s i conti-
nuarea negocierilor pentru elaborarea unei foi 
de parcurs care sa  conduca , î n final, la acordul 
asupra unei Şirii democratice s i descentralizate”. 
Termenul, folosit pentru prima oara  î n sinuosul 
proces de pacificare a Şiriei, are o semnificat ie 
care se refera  direct la viitoarea forma  de orga-
nizare statala  s i politico-administrativa , î n care 

termenul 
„descentralizare” 
î nlocuies te sintagma 
de „federalizare”, 
ceea ce presupune 
un larg sistem de 
autonomie la rgita  
pentru kurzi,  ale 
ca rui principii s i 
nuant e de detaliu 
urma nd a fi conveni-
te ulterior, prin ne-
gocieri. 

I n pofida faptului ca  
î ntre comunitatea 
kurzilor sirieni s i 
regimul de la Da-
masc exista  nume-
roase puncte de di-
vergent a , î n aborda-
rea acestei chestiuni În culoarea portocalie, teritoriul controlat de minoritarii kurzi sirieni, iunie 2018 
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se rega sesc s i puncte de convergent a  care au 
permis realizarea acestei schimba ri fundamenta-
le î n strategia fieca reia dintre pa rti.  

Din punct de vedere geografic s i militar, milit ii-
le kurde QUŞD se plaseaza , î n prezent, pe locul 
secund î n ierarhia format iunilor non-
guvernamentale rebele, ava nd un control terito-
rial sporit, mai ales dupa  anul 2012, ca nd armata 
siriana  s-a retras progresiv din zonele nordice s i 
nord estice adiacente granit elor cu Turcia, î n 
vreme ce, cu sust inere militara  s i politica  din 
partea Ştatelor Unite, aceste format iuni au reus it 
sa  se extinda  la est de (majoritatea districtului 
Rakka, fost fief al organizat iei teroriste  a Ştatu-
lui Islamic, cvasitotalitatea districtului Deir Ez-
zor, precum s i districtele administrative Hassa-
keh s i Qamishli) unde, vremelnic, au proclamat 
autonomia entita t ii Rojava. In extremitatea nord
-vestica  a teritoriului, prin operat iunile de-
clans ate de armata turca  sub denumirea de 
„Ramura de Ma slin”,  enclava kurda  Afrin a tre-
cut sub controlul armatei expedit ionare turce s i 
a milit iilor din Armata Libera  Şiriana , enclava  pe 
care liderii politici kurzi spera  sa  o recucereasca , 

î n perspectiva , fie î n contextul aranjamentelor 
de pace, fie pe calea armelor. 

Cum poate fi î nt eleasa  aceasta  apropiere dintre 
separatis tii kurzi s i regimul sirian î ntr-un mo-
ment î n care exista  tot mai multe semnale, incul-
siv din partea principalilor actori externi impli-
cat i î n conflict, î n lega tura  cu perspectiva ajunge-
rii la un consens asupra î nceta rii conflictului s i 
trecerea la ma surile de pacificare a Şiriei, inclu-
siv prin aducerea î n discut ie a problemei î ntoar-
cerii î n t ara  a refugiat ilor sirieni? 

I n ceea ce î i prives te pe kurzi, este neî ndoielnic 
ca  visul proclama rii unei entita t i statale  
(Rojava) – s-a spulberat pentru multa  vreme de 
acum î nainte cel put in ava nd î n vedere  ostilita-
tea Turciei care insista  sa  î s i pa streze prezent a 
armata  pe teritoriul sirian s i chiar sa  extinda  ma -
surile militare pentru î mpiedicarea aparit iei 
unui „stat” kurd de-a lungul frontierei cu Şiria, 
apoi, diminuarea pa na  la stopare a asistent ei lo-
gistice, militare s i morale acordata  de ca tre Şta-
tele Unite rebelilor kurzi. 

Repetatele declarat ii contradictorii  ale lui Do-
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nald Trump, prin care acesta vorbea de intent ia 
Ştatelor Unite de a se retrage „foarte cura nd” din 
Şiria, apoi temerile fat a  de o posibila  „s tergere 
cu buretele” a disensiunilor dintre Washington 
s i Ankara, inclusiv î n ceea ce prives te viitorul 
„Kurdistanului sirian”, rezervele pe care, de co-
nivent a  cu Donald Trump, pres edintele rus Vla-
dimir Putin le ment ine fat a  de proiectele inde-
pendentiste ale etnicilor kurzi sirieni, sunt doar 
ca teva din elementele care au generat, de partea 
kurda , temerea ca  î ntr-o asemenea conjunctura  
confuza , risca  sa  piarda  î n mod abrupt sust ine-
rea - ata ta ca ta  mai este - din partea tuturor ce-
lor care le-au acordat-o pa na  acum, ceea ce ar 
deschide perspectiva ca minoritatea kurda  sa  
ajunga  î n situat ia de a ra ma ne izolata  î ntre cio-
canul turc s i nicovala regimului sirian, adica  de a
-s i asuma riscul unor noi conflicte cu sfa rs it im-
previzibil s i, cel mai credibil, defavorabil pentru 
dorint ele kurzilor de a-s i avea propriul „stat”. 

Dupa  toate aparent ele, „factorul turc” constitu-
ie un motiv de preocupare nu numai pentru 
opozit ia kurda , ci s i pentru regimul sirian, mai 
ales dupa  ce, î n ultima vreme, milit iile siriene s i 
islamiste sprijinite de Turcia au ocupat pozit ii î n 
zonele rurale din nordul oras ului Alep, 
pres edintele Recep Teyyp Erdogan declara ndu-
s i, î n acelas i timp, disponibilitatea de a extinde 
aria de act iune a operat iei „Ramura de ma slin” 
ca tre districtele nord- estice Hassake s i Qa-
mishli. 

Dupa  recentele reus ite obt inute î mpotriva for-
mat iunilor de opozit ie din sudul s i sud-vestul 
t a rii, pa na  la oras ul Quneitra, pe linia de demar-
cat ie siriano-israeliana  din Platoul Golan, armata 
loialista  î s i concentreaza  eforturile 
î n direct ia districtului s i a oras ului 
Idllib, unde s-au grupat sau au fost 
dislocate format iunile de opozit ie 
din zonele eliberate sau care au 
consimt it sa  depuna  armale, î n 
schimbul viet ii sau al posibilita t ii 
de a fi integrate î n structurile de 
fort a  ale armatei s i serviciilor sirie-
ne de securitate. „Cura t irea” zonei 
Idlib s i revenirea institut iilor statu-
lui sirian (cu preca dere polit ia s i 
armata) î n zonele kurde din nord-

estul sirian ar semnifica, pentru regimul Bashar 
Al-Assad, o noua  victorie cu importante semnifi-
cat ii politice, cu ata t mai mult ca nd este vorba de 
regiuni care ada postesc cele mai importante re-
zerve economice  agricole, hidrografice, energe-
tice s i mineraliere ale t a rii. 

I n acest context, constituirea delegat iei kurde 
pentru negocieri politce cu regimul a fost stabili-
ta , la 16 iulie, î n cadrul unei reuniuni a consilii-
lor locale kurde, desfa s urata  î n oras uk Tabka, 
din vecina tatea marelui baraj hidroelectric de pe 
Eufrat, s i a fost receptata  de ca tre regim drept 
un compromis fa cut de minoritarii kurzi, care 
trebuie exploatat, î n condit iile î n care aces tia s i-
au manifestat disponibilitatea de a accepta o 
descentralizare a atribut iilor de guverna ma nt 
care sa  î nla ture conceptul de suveranitate abso-
luta  s i totalitara  a partidului unic. Propunere pe 
care, la ra ndul sa u, guvernul de la Damasc este 
dispus sa  o accepte, pe criteriul, convenabil am-
belor pa rt i, potrivit ca ruia „pacea siriana  se rea-
lizeaza  prin dialog ra bda tor purtat nu la Geneva, 
ci la Damasc”. 

Potrivit declarat iilor fa cute pentru presa  de 
unii responsabili kurzi participant i la dialogul cu 
regimul sirian, init iativa a fost, daca  nu sugerata , 
atunci, cu sigurant a , î ncurajata  s i sust inuta  ata t 
de americani, ca t s i de Federat ia Rusa . 

Ra ma ne de va zut daca  spinoasa s i sa ngeroasa 
problema  kurda  va reus i sa  se transforme î n 
purta tor de drapel pentru pacea siriana  pe  care 
de peste s apte ani,  sirienii, î naintea altora, o 
as teapta .  
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Dinu COSTESCU 

I n istoriografia contem-
porana  a Orientului Mij-
lociu s i, cu  deosebire, î n 
lucra rile cerceta torilor 
care se revendica  a fi 
apart ina tori de orienta-
lismul occidental euro-
pean,  cel de-al doilea 
ra zboi arabo-israelian 
din 1956, cunoscut s i sub 
numele de ”ra zboiul pen-
tru canalul Şuez” sau 
„agresiunea tripartita  is-
raeliano-anglo-franceza ” 
î mpotriva Egiptului condus de unionistul arab 
Gamal Abdel Nasser, este frecvent invocat drept 
momentul de falie care a pus capa t ireversibil 
colonialismului agnlo-francez î n regiunea Orien-
tului Mijlociu. Dupa  o lunga  tutela  regionala  asu-
pra teritoriilor î ntinse î ntre estul Mediteranei  
pa na  la Tigru s i Eufrat, î n Mesopotamina s i  î n-
cheiata  odata  cu crearea, î n 1948, a statului Isra-
el, cele doua  metropole se retra geau pentru a 
la sa locul unei noi „ordini mondiale” s i unui nou 
actor pe es ichierul acesteia – Ştatele Unite ale 
Americii. 

Daca , atunci, s-a putut vorbi de „sfa rs itul unei 
epoci” î n cronica regiunii, asta zi, la 70 de ani 
marcat i de o evolut ie contorsionata  s i de o per-
manenta  stare conflictuala , se pare ca  exista  sufi-
ciente  motive care sa  sust ina  ca  ne afla m î n pra-
gul unei noi epoci a istoriei Orientului Mijlociu s i 
a lumii arabe,  pe care unii cerceta tori o identifi-
ca  prin sintagma de „post-americanism”, pentru 
a ajunge la formularea unei î ntreba ri al ca rei ra s-
puns - daca  va fi ga sit - se va dovedi la fel de dis-
cutabil ca s i esent a î nsa s i a î ntreba rii: asista m, 
as adar, la o posibila  „ies ire” a Ştatelor Unite din 
aceasta  regiune care s i-a fa cut o tra sa tura  em-
blemantica  din alimentarea unei turbulent e geo-
politice  permanentizata  î n aceasta  parte sensi-

bila  s i complexa  a geografiei politice planetare? 

I nceputurile moderne ale politicii externe a Şta-
telor Unite au avut drept fundament cunoscuta 
„Doctrina  Monroe” potrivit ca reia America 
adopa abstinent a de la orice ingerint e s i act iuni 
de fort a  executate î n afara teritoriului nat ional, 
proclama ndu-s i, î n schimb, decizia de a nu per-
mite nici o agresiune sau provocare externa  î m-
potriva propriei pa ci sociale s i securita t i nat io-
nale. Era vorba, se poate spune, despre un 
„izolat ionism pozitiv” care a durat aproximativ 
un secol, cunosca nd o eroziune progresiva  care a 
impus necesitatea adapta rii la evolut iile con-
juncturale al ca ror dublu apogeu s-a materializat 
î n cele doua  ra zboaie mondiale î ncheiate, pe de o 
parte, cu pra bus irea marilor imperii coloniale 
î ntre care s i cel turcesc otomat, cunoscut, î n ulti-
ma parte a existent ei sale, drept „omul bolnav al 
Europei” s i, pe de alta  parte, cu sect ionarea ordi-
nii mondiale î n cele mari doua  blocuri ideologice 
– cel occidental, î n frunte cu Ştatele Unite ale 
Americiim s i blocul inspirat de ideologia materi-
alista  marxista  a „laga rului socialist” dominat s i 
condus de fosta Uniune Şovietica . 

I n contextul concurent ei acerbe, pe toate planu-
rile, î ntre cele doua  mari tabere, a luat nas tere s i 
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conceptul de „î ncercuire” s i „î ngra dire” care, 
pentru Ştatele Unite, a î nsemnat o ampla  mobili-
zare de energii pentru sta vilirea expansionismu-
lui comunist s i, ipso facto, a proiectelor doctri-
nare ale Uniunii Şovietice, î n vreme ce o con-
cept ie similara  a animat s i politicile externe ale 
Kremlinului. Febrila cursa  a î narma rilor cu arse-
nale de distrugere î n masa , implicarea, de pe 
pozit ii diametral opuse, a  fieca reia dintre cele 
doua  mari puteri î n conflicte regionale precum 
cele din arealul sinic al continentului asiatic, cri-
za rachetelor din Cuba, sust inerea feluritelor 
„revolut ii democratice” s i „mis ca ri de eliberare 
nat ionala ”, crearea, î n 1949, a aliant ei politico-
militare a Atlanticului de Nord s i constituirea, î n 
replica , a Tratatului de la Vars ovia, î n 1955, au 
fost doar ca teva din formele de manifestare 
pragmatica  a acestui climat instalat la î nceputu-
rile post-belice ale Ra zboiului Rece. 

I n atari condit ii regiunea Orientului Mijlociu nu 
putea fi trecuta  cu vederea de nici unul dintre 
marii actori ai Ra zboiului Rece, s i aceasta nu nu-
mai din rat iuni militare s i strategice ci s i din 
perspectiva avantajelor pe care descoperirea 
petrolului s i trecerea la exploatarea industriala  
a acestuia le puteau oferi.  

Şub lozinca „ajutora rii popoarelor libere”, lu-
mea araba  s i arealul Orientului Mijlociu va de-
veni cu rapiditate terenul privilegiat de derulare 
a confrunta rilor dintre Washington s i Moscova. 
I n 1945, la put ina  vreme dupa  faimoasa confe-
rint a  de la Yalta, pres edintele american Roose-
velt avea, la bordul crucis a torului „Quincy”, o 
î nta lnire „istorica ” cu monarhul saudit Ibn Şaud 
î mpreuna  cu care convine s i semneaza  un tratat 
de colaborare fundamentat pe principiul 
„protect ie contra petrol” care va marca î ncepu-
tul efectiv al infiltra rii influent ei americane î n 
regiune s i ale ca rui prevederi sunt promovate, 
î n coordonatele lor generale, s i de actuala Ad-
ministrat ie americana  a pres edintelui Donald 
Trump 

Zece ani  mai ta rziu, un „baraj” anti-sovietic 
este constituit prin crearea, î n 1955, a Pactului 
de la Baghdad, denumit ulterior, „The Central 
Treaty Organization” (CENTO) s i „Middle East 
Treaty Organization” (METO) prin care, ala turi 

de Pakistan, alte trei principale state regionale - 
Irak, Iran, Turcia – se î nscriau pe orbita influ-
ent ei americane î n Orientul Mijlociu, deja funda-
mentata  prin relat iile strategice ale Washingto-
nului cu Israelul s i cu Arabia Şaudita . 

Or reversul acestui avans nu a î nta rziat sa  se 
materializeze, î n condit ii de care Uniunea Şovie-
tica  nu a fost stra ina  s i care avea sa  arate ca  nu 
numai comunismul era  as a cum crezusera  stra-
tegii americani – unicul inamic ireductibil  al po-
liticilor s i proiectelor americane, ci s i un alt cu-
rent cu rapiditate diseminat la nivelul global al 
lumii arabe a Orientului Mijlociu. Ş i este vorba 
de ideologia nat ionalista  araba , cunoscuta , î n 
mod curent, s i sub denumirea de „panarabism”, 
al ca rui pa rinte spiritual s i teoretician a fost co-
lonelul s i pres edintele egiptean Gamal Abdel 
Nasser.  Şub influent a ideilor nasseriste, sirienii 
Michel Aflaq s i Şalah Bitar î nfiint eaza , î n 1947, 
Partidul Baas Arab Şocialist care va prelua pu-
trea î n Şiria (1963) s i Irak (1968), ava nd filiale 
diseminate, practic, î n cea mai  marte a lumii 
arabe. Acestei tabere anti-americane aveau sa  i 
se ala ture mis carea palestiniana  de eliberare, a 
ca rei reprezentanta , Organizat ia de Eliberare a 
Palestinei, a fost recunoscuta , î n 1964, de toate 
statele arabe, drept unic reprezentant legitim al 
poporului palestinian, s i, cu î ncepere din 1979, 
islamismul „revolut ionar” s i virulent anti-
american, instaurat î n Iranul post-monarhic de 
ca tre „revolut ia” ayatollahului Ruhollah Khome-
iny, care, î ntre altele, avea sa  scoata  din scena  
as a - numitele curente s i mis ca ri laice pe care 
strategia americana  mizase pentru creare î n re-
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giune a unei „axe moderate arabe”. 

I n atari conjuncturi s i î n plin ra zboi 
rece, o alta  eroare de calcul a afectat 
proiectele politice americane privi-
toare la geopolitica Orientului Mijlo-
ciu, cu extensiile teritoriale ale aces-
tuia. Ş i este vorba de pariul fa cut de 
strategii americani cu islamismul î n 
care au va zut un posibil aliat s i in-
strument utilizabil î mpotriva Uniunii 
Şovietice angajata  î ntr-un sa ngeros 
ra zboi de ocupat ie î n Afghanistan. 
Es ecul rusesc î mpotriva rebelilor af-
ghani avea sa  se dovedeasca  a fi o 
moneda  î ns ela toare s i o sabie cu doua  ta is uri 
ca ci, dupa  retragerea lamentabila  a Armatei 
Ros ii din Afghanistan, aceias i rebeli s-au lepa dat 
de protect ia Unchiului Şam alega nd sa  fie singu-
rii decident i î n propria t ara . Din aceasta  discor-
die s-a na scut s i germenele a ceea ce a luat cu 
rapiditate chipul lui Ossama Bin Laden s i al tero-
rismului islamist care avea sa  î nsa ngereze Af-
ghanistanul, Irakul, Şiria, America , Europa s i sa  
devina  cos mar al î ntregii comunita t i internat io-
nale. 

Ca derea zidului din Berlin s i destra marea Uniu-
nii Şovierice s i a blocului comunist pe care 
aceasta l-a „pa storit” vreme de o juma tate de se-
col a î nsemnat, mai î nta i pentru popoarele care 
au cunoscut nemijlocit  totalitarismul î n act iune, 
dar s i pentru alte nat iuni din „Lumea a treia” ca -
reia i se circumscrie s i lumea araba  a Orientului 
Mijlociu, o cotitura  dominata  de credint a ca , din 
acest moment î nainte, America va fi singura pu-
tere î n ma sura  sa  asigure o gestiune luminata  a 
lumii s i a î nainta rii  acesteia ca tre o globalizare a 
egalita t ii s i a prosperita t ii î n mod echitabil dis-
tribuite. Ş-a putut, î nsa , constata ca  tot din acest 
moment de as teptare a unei politici externe cu-
rajoase s i realmente animata  de valorile reale 
ale liberalismului s i democrat iei, Administrat iile 
care s-au succedat la conducerea Americii s i a 
lumii monopolare s-au angajat s i au mers cu 
acribie pe o cale a strategiilor contradictorii, vo-
latile s i schimba toare î n funct ie de judeca t i subi-
ective s i lipsite de o perspectiva  clara  a viitorului 
pe termen lung. 

Daca   sub pres edint ia lui George Bush senior 
politica externa  a Americii a fost marcata  de ra z-
boiul din Golf care, dincolo de caracterul justit iar 
prin eliberarea Kuwaitului ocupat de armatele 
regimului dictatorial al lui Şaddam Hussein, a 
fost, î n buna  ma sura  determinata  de dorint a de 
refacere a î ncrederii î n aliatul american a unor 
monarhii petroliere arabe a ca ror memorie isto-
rica  pa stra î nca  vie rapiditatea s i lejeritatea cu 
care aceeas i America  privise pra bus irea regimu-
lui monarhic iranian, adica  a unuia dintre regi-
murile  orientale cele mai  fidele Americii s i 
sust ina toare ale statului Israel. Şuccesorul sa u, 
Bill Clinton a adus o raza  de sperant a  î n pacea 
î ntre arabi s i evrei, prin realizarea, î n 1993, a 
Agrementelor de la Oslo, î ntre Israel s i Organi-
zat ia de Eliberare a Palestinei, care, î nsa , s-a do-
vedit a fi o „pace infirma ” ale ca rei rezultate dra-
matice persista  pa na  î n zilele noastre.  

Odata  cu venirea la Casa Alba  a lui George W. 
Bush, politica externa  americana  a fost modelata  
dupa  o noua  paradigma , dominata  de tragedia 
atentatelor teroriste de la 11 septembrie s i con-
cretizata  prin declans area „cruciadei” î mpotriva 
fenomenului terorist, angajarea Americii î n doua  
costisitoare ra zboaie î n Irak s i Afghanistan s i 
prin triumful ga ndirii politice neo-
conservatoare, apriga  sust ina toare a intervent io-
nismului militarist. Urmas ul lui George W. Bush 
î n fotoliul din Biroul Oval, Barack Obama. ade-
rent la conceptul de „realpolitik” se distant a ra-
dical de „paradigma Bush”, î ncepa nd-s i manda-
tul prin „istorica” vizita  î ntreprinsa , î n iune 
2009, la Cairo unde „î ntindea o mî na  a pa cii cu 
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î ntreaga lume arabo-islamica , saluta nd, peste 
doi ani, preluarea vremelnica  a  puterii î n Egipt 
de ca tre gruparea islamista  conservatoare a 
„Frat ilor Musulmani”, pentru ca, î n ra zboiul civil 
din Şiria, laureatul ante-factum al premiului No-
bel sa  proclame o politica  de non-combat s i sa  
sugereze, pe un plan mai larg, o posibila  depla-
sare a intereselor americane dinspre Orientul 
Mijlociu ca tre tentat iile continentului asiatic, 
fa ra  ca aceasta sa  î nsemne s i o despa rt ire de 
convingerea sa referitoare la exportul de demo-
crat ie americana  drept terapie pentru proble-
mele lumii contemporane. Este Adminsitrat ia 
americana  din perioada postbelica  î n care cele 
doua  mandate ale lui Barack Obama au fost mar-
cate de serioase disensiuni s i sta ri î ncordate î n 
relat iile dintre Washington s i Tel-Aviv, dar s i 
î ntre Administrat ie s i regimul monarhic de la 
Ryad care î s i pierde, î n buna  ma sura , aura de 
aliat regional privilegiat al Americii. 

Odata  cu anul 2016 s i î nvestirea celui de-al 45-
lea pres edinte american, î n persoana lui Donald 
Trump, sinusoida politicii s i relat iona rii externe 
a Ştatelor Unite va cunoas te, as a cum apreciaza  
unii comentatori,  nu doar  o ruptura  abrupta  cu 
„stilul” american de a face politica  de va rf, ci un 
veritabil cutremur seismic s i 
aceasta ata t din cauze t inî nd 
de extravagant ele s i instabili-
tatea deciziilor adoptae de 
noul lider american, precum 
cele legate de chestiunea Ie-
rusalimului s i de „afacerea 
secolului” pe care Donald 
Trump o propune drept ma -

sura  ideala  pentru realizarea concilierii dintre 
palestinieni s i israelieni, sau protect ionismul s i 
individualismul promovat î n relat iile externe 
sub lozinca „America first”, ci, î ntr-o ma sura  nu 
mai put in surprinza toare s i sensibila , datorita  
faptului ca , pentru prima oara , î n lunga cronica  a 
Casei Albe, pres edintele este confruntat cu o vi-
zibila  fronda  anti-prezident iala   manifestata  chi-
ar î n interiorul Administrat iei. 

Daca  aceste convulsii politice nu sunt, desigur, 
î n ma sura  sa  submineze locul s i rolul Americii 
de superputere pe es ichierul geopolitic global, 
ele amenint a , î n schimb, sa  afecteze capitalul de 
credibilitate al acestei superputeri, mai ales î n 
condit iile î n care, pe scena Orientului Mijlociu au 
apa rut, î ndeosebi dupa  as a-numita „prima vara  
araba ”, noi actori ambit ios i s i aspirant i la statu-
tul de concurent i regionali ai Americii. Expansi-
unea cu acoperiri economice s i investit ionale a 
Chinei, implicarea militara  a Federat iei Ruse î n 
gestionarea dosarelor conflictuale din zona  vin 
sa  se adauge aspirat iilor de mare putere pe care 
le manifesta  Turcia neo-otomana , proiectele re-
gionale ale wahhabismului saudit, precum s i mai 
vechiul diferend politic, ideologic, strategic s i 
securitar  î ntre Ştatele Unite s i Iranul islamic s i-
it. 

Ar fi riscant ca, de dragul metaforei, sa  se aplice 
Americii de asta zi eticheta de „om bolnav” – fie 
el al lumii, sau doar al Orientului Mijlociu - o eti-
cheta  care, aplicata  Turciei otomane  pe fondul 
primului Ra zboi Mondial, a avut cauze istorice, 
sociale interne s i internat ionale cu totul diferite.  

Şub Administrat ia Donald Trump, politica ex-
terna  americana  pare a fi depa s ita  de evenimen-
te s i incapabila  sa  ra spunda  acestora printr-o 
adaptare rat ionala  s i credibila . Iar aceasta  stare 
de lucruri poate fi privita , mai degraba , nu ata t 

ca un impas al diplomat iei, ci 
expresia unei crize identita-
re pe care aceasta o parcur-
ge s i care are toate s ansele 
sa  fie depa s ita  prin maturi-
zare s i evaluare obiectiva  a 
ponderii s i locului pe care 
America trebuie sa  î l aiba  î n 
concertul nat iunilor lumii.  
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Jacob L. SHAPIRO 

Nu este prea devreme sa  examina m daca  ceea 
ce se î nta mpla  î n Turcia este doar o chestiune 
turceasca . 

Ce au lira turceasca , rialul Iranian, rubla ruseas-
ca , rupia indiana , pesoul Argentinian, pesoul chi-
lian, yuanul chinezesc s i randul sud-african î n 
comun? Toate s-au depreciat constant î n acest 
an, iar unele s-au depreciat brusc in ultimile do-
ua  sa pta ma ni. Dar asta nu este toata  povestea. In 
spatele acestor evolut ii intervine realitatea ca  
fiecare dintre aceste t a ri sta  pe  bomba cu ceas a 
datoriilor denominate î n dolari ŞUA. Povestea a 
î nceput demult. I n anii 1990, multe t a ri au î nce-
put sa  acumuleze datorii mari denominate î n do-
lari ŞUA. Era o modalitate eficienta  de relansare 
a activita t ii economce s i, ata ta timp cî t monedele 
lor erau relativ stabile fat a  de dolarul ŞUA, era o 
situat ie care aproape ca  nu prezenta riscuri. Din 
1990 pa na  î n 2000, datoria denominata  î n dolari 
s-a triplat, de la  $642 miliarde  $2,17 trilioane. 
Problema poate atinge acum un punct critic. Da-
toria denominata  î n dolari este pe cale sa  explo-
deze. I n ultimul sa u raport trimestrial, Banca Re-
glementelor Internat ionale (BRI) arata  ca  dato-
ria denominata  î n dolari ŞUA ca tre institut ii fi-
nanciare nebancare a ajuns la $11,5 trilioane î n 
martie 2018 – totalul cel mai ridicat din cei  55 
de ani de ca nd banca urma res te acest indicator. 
I ntre timp, dolarul s-a î nta rit pe fondul ies irii 
globale lente din criza financiara  din 2008. Pe 
ma sura  ce monedele t a rilor î ndatorate se depre-

ciaza  fat a  de dolar, de-
vine din ce î n ce mai 
greu pentru unele t a ri 
sa -s i ramburseze datoriile. Şituat ia poate repre-
zenta o bula  care sta  sa  explodeze, mai ales daca  
t a rile vulnerabile nu au opt iuni de politica  mo-
netara  î n ma sura  sa  le protejeze. 

A fost cazul Turciei, care este extrem de expusa  
capriciilor deprecierii valutare. Cursul lirei se 
deprecia de ceva timp, dar a sca zut dramatic la 
sfa rs itul sa pta ma nii trecute. Cifrata  la aproape 
$200 miliarde, circa 50% din datoria publica  ex-
terna  a Turciei, este denominata  î n dolari. 
(Direct ia Generala  a Finant elor Publice din Tur-
cia, care, spre deosebire de BIR, t ine s i evident a 
î mprumuturilor acordate de institut iile financia-
re, considera  ca  datoria denominata  î n dolari es-
te 60% din total). Şituat ia a devenit î n mod pro-
gresiv disperata  ca urmare a unei combinat ii de 
incertitudine politica , o politica  monetara  neor-
todoxa  s i, cel mai grav, cres terile ratei doba nzii 
î n ŞUA. Datoria denominata  î n dolari a Turciei 
este î n prezent aproape dubla  comparativ cu re-
zervele sale î n valuta . Turcia nu este î nsa  singura  
î n aceasta  situat ie. Valutele unor piet e emergen-
te, care sca zusera  deja pe parcursul ultimelor 12 
luni, s-au pra bus it la ra spa ndirea ves tilor despre 
criza lirei turces ti. Cel mai puternic declin a fost 
î nregistrat de pesoul Argentinian care a pierdut 
9,5% din valoare î n numai o sa pta ma na  urmat 
de randul sud-african care a pierdut aproape 
8%. Ş i alte valute au fost afectate – pesoul chilian 
a pierdut î ntr-o sa pta ma na  3,4% iar rupia india-
na  a î nregistrat o sca dere record î n s edint ele de 
tranzactionare din 14 august. Ce au aceste t a ri î n 
comun este ca  figureaza  pe lista celor 13 t a ri ela-
borata  de BRI. Luate î mpreuna , ele det in 62% 
din totalul datoriei denominate î n dolari ale pie-
t elor emergente. Turcia este una dintre cele mai 
vulnerabile t a ri de pe lista , dar mai sunt alte 4 
t a ri confruntate cu provoca ri similare: Argenti-
na, Mexic, Chile s i Indonezia. Pesoul Argentinian 
este deja î n ca dere libera . Guvernul a anunt at la 
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14 august ca  scoate la va nzare din rezervele î n 
valuta  $500 milioane s i ca  va cres te rata doba n-
zii pentru a opri ca derea pesoului. Urmeaza  Me-
xicul care, cu o datorie externa  de $271 miliarde, 
det ine cea mai ridicata  datorie denominata  î n 
dolari cu except ia Chinei. Cifra depa s es te cu 
mult rezervele oficiale î n valuta  ale Mexicului. 
Ca s i î n cazul Turciei, datoria externa  denomina-
ta  î n dolari a Mexicului este dispoport ionata , cu 
o pondere de aproximativ 60% din total. (Pentru 
o privire de ansamblu, ponderea datoriei exter-
ne a Mexicului î n PIB este de 39%, deci influent a 
dolarului î n economia Mexicului este deosebit 
de puternica .) Pa na  î n prezent, 
pesoul mexican a rezistat; a 
crescut us or î n ultimile 12 luni 
s i a sca zut cu doar 0,3% î n 
sa pta ma na 13-19 august. Dar, 
daca  pesoul mexican î ncepe sa  
se deprecieze pe fondul unor 
negocieri privind NAFTA mai 
dure deca t se anticipa, a insta-
bilita t ii politice  legate de noul 
pres edinte sau orice alta  situa-
t ie de urgent a , Mexicul s-ar 
putea afla acum î ntr-o situat ie 
la fel de precara  ca cea a Tur-
ciei. 

Povestea se repeta  s i î n cazul 
Indoneziei s i a Republicii Chi-
le. Dintre cele doua , Indonezia 
este situata  mai bine. Totalul 
datoriei externe este de 35% 
din PIB, din care 47% denomi-
nata  î n dolari.   Indonezia nu 
are î nsa  suficiente rezerve î n 
valuta  iar moneda nat ionala  a 
dat semne de sla biciune, î n 
sca dere cu 10% fat a  de  dolar 
î n acest an. Datoria statului 
Chile denominata  î n dolari ra-
portata  la PIB este cea mai ri-
dicata  dintre t a rile situate pe 
lista BRI – respectiv 36%. Pon-
derea datoriei publice chiliene 
î n PIB este de 66%. Mai preo-
cupant î nsa  este faptul ca  î n 
iulie 2018 rezervele t a rii se 

ridicau la $37 miliarde, respectiv circa o treime 
din datoria denominata  î n dolari de $100 miliar-
de. 

Des i aceste t a ri sunt cele mai vulnerabile fat a  
de un dolar puternic, urma toarele s ase – Brazi-
lia, India, Corea de Şud, Malaiezia, Rusia s i Africa 
de Şud – se confrunta  cu probleme diferite dar 
conexe. Africa de Şud, de exemplu, nu este deo-
sebit de î ndatorata . Guvernul insista  ca  nu va 
intervene pentru a stopa declinul randului dar 
doar pentru ca  nu are suficiente rezerve pentru 
a acoperi datoria existenta . (Rezervele sale de  
$50.6 miliarde acopera  doar 28% din datoria sa 
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publica .) Celelate cinci t a ri au o po-
zit ie mai buna  î n privint a rezerve-
lor. Des i au datorii denominate î n 
dolari mari, ele det in s i rezerve im-
portante. Problema acestor t a ri es-
te datoria externa  mare. Un dolar 
ŞUA mai puternic nu va afecta grav 
economiile respective, dar poate sa  
pune suficienta  presiune pentru a 
le obliga  sa  procedeze la interven-
t ie monetara . Protejate î n mod deo-
sebit de criza valutara  pe cale de 
aparit ie sunt China s i Arabia Şaudi-
ta . Moneda chineza  a fost sub presiune î n ultimi-
le sa pta ma ni dar, pa na  î n prezent, China a optat 
pentru a nu la sa yuanul sa  alunece prea mult. 
China are datorie denominata  î n dolari cifrata  la 
$548 miliarde, care nu reprezinta  deca t 4% din 
PIB, iar datoria externa  publica  a t a rii raportata  
la PIB este de 14% – cea mai redusa  dintre t a rile 
aflate pe lista . China are de asemenea un arsenal 
de $3.2 trilioane rezerve î n valuta  la care poate 
apela. 

Ş i Arabia Şaudita  beneficiaza  de de rezerve con-
sistente s i, cu sigurant a , va apela la ele. Rialul 
saudit este legat de dolar. Aceasta ofera  stabilita-
te dar s i costa : Arabia Şaudita  trebuie sa  cumpe-
re s i sa  va nda  din rezervele pe care le det ine 
pentru a ment ine cursul. Chiar daca  Arabia Şau-
dita  are suficiente fonduri pe care sa  le puna  î n 
joc, ea are mai put ine deca t avea odata . Cu sigu-
rant a  ca  a consumat masiv din rezerve î n ultimii 
ani – $233 miliarde din 2014 – pentru a-s i finan-
t a aventurismul extern s i deficitul guvernamen-
tal. Riadul are î nsa  o mult ime de probleme pe 
care trebuie sa  le rezolve. Dar, criza valutara  nu 
este una dintre acestea. Lista acestora nu este 

nici pe departe exhaustiva . Economiile monitori-
zate de BRI reprezinta  doar 37% din totalul da-
toriei denominate î n dolari pe plan mondial s i, 
deci, mai exista  î n sistemul global datorii cifrate 
la $7,2 trilioane care nu sunt monitorizate. Ş-ar 
putea foarte bine ca ceea ce a î nceput î n Turcia 
sa  se ra spa ndeasca  s i î n alte t a ri. I nca  o data, 
Turcia era extrem de vulnerabila  fat a  de o astfel 
de situat ie. T ara are o rata  redusa  a economisirii, 
o inflat ie ridicata  s i a refuzat cu obstinat ie sa  
adopte decizia nepopulara  politic de a ridica rata 
doba nzii î nainte de a fi prea ta rziu. Vom analiza 
daca  celelalte state identificate î n raportul BRI 
au probleme structurale similare care ar putea 
agrava expunerea la un dolar ŞUA mai puternic. 
I n privint a Turciei, majoritatea politicilor care 
au creat problemele sale economice sunt î n vi-
goare, chiar daca  investitorii au fost oarecum 
î ncurajat i de promisiunea ba ncii centrale de a 
injecta î n sistem lichidita t ile necesare. Economia 
Turciei se va deteriora î nainte de a-s i reveni. 
Problema mai importanta  care se pune acum es-
te daca  aceasta  criza  se va extinde s i î n alte t a ri 
vulnerabile. Problemele cele mai î mgrijora toare 

sunt î n Argentina, Mexic, Indo-
nezia s i Chile. Este prea dvreme 
pentru  a anunt a o criza  financi-
ara  globala  î n toata  regula, dar 
nu este prea devreme pentru a 
demara analiza cu privire la da-
ca  ce se î nta mpla  î n Turcia este 
doar o chestiune turceasca . 

Publicat iniţial de Geopolitical 
Futures la 17 August 2018, 
www.geopoliticalfutures.com 
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HVOZD V. I., Doctor în 
ştiinte militare  

Ucraina s-a confruntat în 
ultimii ani cu consolidarea influenţei informaţio-
nale a altor state. In această privinţă, este rele-
vantă problema identificării şi sistematizării 
ameninţărilor la adresa securităţii informaţiona-
le a statului, precum şi modalităţile de luptă îm-
potriva acestora. Acest articol identifică şi siste-
matizează ameninţările la adresa securităţii in-
formaţionale a statului şi propune principalele 
direcţii de luptă împotriva lor.  

 

Cuvinte cheie: 

Securitate informaţională, sprijin informaţional, 
război informaţional, securitate militară, domeni-
ul securităţii şi al apărării, sisteme de telecomuni-
caţii, ameninţări, Ucraina.  

 

Problema pe larg 

Chestiunea securita t ii la î nceputul secolului al 
XXI-lea a devenit o problema  universala . Pe la n-
ga  domeniile tradit ionale militare s i politico-
militare, ea a intrat s i î n domeniul social, econo-
mic, legal, cultural, de mediu s i î n cel legat de 
relat iile informat ionale.  

Ucraina s-a confruntat î n ultimii ani cu consoli-
darea influent ei informat ionale a altor state. Din 
pa cate, statul nostru nu a fost î n ma sura  sa  ra s-
punda  î n mod adecvat amenint a rilor din dome-
niul informat ional. Acest lucru a dus la reduce-
rea senificativa  a nivelului de securitate nat iona-
la  s i î ndeosebi de securitate militara  a Ucrainei.  

Cu toate acestea, î n ciuda presiunilor crescute 
din domeniul informat iilor, î nca  nu se acorda  
atent ie suficienta  pentru consolidarea propriu-
lui nostru potent ial informat ional, pentru dez-
voltarea mijloacelor de politica  militara  s i pen-

tru consolidarea componentei informat ionale 
din domeniul securita t ii s i al apa ra rii.  

I n aceasta  privint a , este relevanta  problema 
identifica rii s i sistematiza rii amenint a rilor la 
adresa securita t ii informat ionale a statului, pre-
cum s i modalita t ile de lupta  î mpotriva acestora. 
Cerceta torii din alte state, î ndeosebi cei din Ru-
sia [1-4], dar s i cei de la noi din t ara  [5-7] au 
acordat o atent ie deosebita  luptei informat iona-
le, identifica nd s i lupta nd î mpotriva amenint a ri-
lor din domeniul informat iilor. Cu toate acestea, 
tema identifica rii (sistematiza rii) amenint a rilor 
s i a mijloacelor de lupta  î mpotriva lor nu a fost 
acoperita  complet, î ndeosebi din perspectiva 
evolut iilor din ultimii trei ani.  

Buna oara , obiectivul acestui articol este sa  
identifice s i sa  sistematizeze principalele ame-
nint a ri la adresa securita t ii Ucrainei din per-
spectiva  informat ionala , precum s i principalele 
direct ii de lupta  î mpotriva acestora.  

 

 Prezentarea materialului principal 

Rolul componentei informat ionale î n timpul 
confrunta rii politice s i militare dintre state a 
crescut î n mod semnificativ î n lumea moderna . 
I nca  de la momentul obt inerii independent ei sa-
le, Ucraina s-a aflat sub o puternica  influent a  in-
format ionala  din partea Rusiei s i a Occidentului, 
î n î ncercarea de a-s i atinge propriile obiective 
geopolitice î n regiune. Prin urmare, asigurarea 
securita t ii informat ionale, care determina  secu-
ritatea militara  s i nat ionala  a unui stat, este un 
obiectiv extrem de important.  

Pentru î ndeplinirea acestui obiectiv esent ial al 
statului – acela de a proteja suveranitatea s i in-
tegritatea teritoriala  a statului – exista  fort e, mij-
loace s i structuri î n ma sura  sa  î ndeplineasca  
acest obiectiv prin eforturi comune. Activitatea 
acestora, unita  printr-un obiectiv comun, este 
bazata  pe legitimitatea s i principiile generale ale 
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asigura rii securita t ii nat ionale s i se desfa s oara  
î ntr-un stil de management strategic unificat.  

Combinat ia acestor fort e, mijloace s i structuri 
creeaza  un sistem prin care se asigura  securita-
tea militară a Ucrainei. El este unicul şi cel mai 
important mecanism de stat menit sa  implemen-
teze viziunea conceptuala  s i coordonatele doctri-
nare ale statului î n domeniul securita t ii militare. 
Aceasta  obiectiv este realizat prin coordonarea 
activita t ilor autorita t ilor executive s i legislative, 
a organismelor locale de guvernare, a asociat ii-
lor publice s i a ceta t enilor individuali î n confor-
mitate cu legislat ia curenta .  

Principalul rol al sistemului de sprijin al securi-
ta t ii militare din structurile de putere s i manage-
ment al statului consta  î n coordonarea stricta  a 
intereselor nat ionale, valorilor s i obiectivelor 
Ucrainei cu direct ia politica  a statului, cu toate 
tipurile de amenint a ri de tip militar s i cu formele 
s i metodele lor de implementare prin intermedi-
ul metodelor politico-militare s i militare.  

Şistemul de sprijin al securita t ii militare poate 
prezenta aspecte externe s i interne. Din punctul 
de vedere al aspectelor externe, ne referim î n 
primul ra nd la capacitatea Fort elor Armate ale 
Ucrainei, a altor structuri s i format iuni militare, 
a infrastructurii s i a informatiilor militare, a con-
tra-informat iilor, informat iilor s i a altor sisteme 
de sprijin informat ional de a preveni orice agre-
siune militara  deschisa  î mpotriva Ucrainei s i a 
aliat ilor sa i.  

Din punctul de vedere al aspectelor interne, ne 
referim la crearea s i dezvoltarea unei organizat ii 
militare a statului prin intermediul capacita t ilor 
economice reale ale statului.  

Şistemul de sprijin al securita t ii militare acope-
ra  practic toate domeniile din funct ionarea soci-
eta t ii s i a statului, dintre care cele mai importan-
te, conform expert ilor militari, sunt:   

 domeniul militar (problema î mbuna ta t irii 
organiza rii militare a statului, a planifica rii apa -
ra rii, a instruct iei operat ionale s i de lupta  a tru-
pelor s i fort elor);  

 domeniul politico-militar (problema securi-
ta t ii colective regionale s i globale, activita t i de 
ment inere a pa cii); 

 domeniul economico-militar (probleme de 
sprijin economic s i cu resurse a construct iei mi-
litare, ment inerea activita t ii trupelor s i fort elor 
la nivelul furniza rii nivelului necesar de prega ti-
re de lupta  s i capacita t i de lupta , problema stabi-
lirii unui buget militar s i aloca rii fondurilor bu-
getare);  

 domeniul social-militar (problema prega tirii 
spirituale s i etice a populat iei î n vederea solut io-
na rii sarcinilor de apa rare, probleme etice s i psi-
hologice ale colectivului militar, probleme socia-
le ale soldat ilor); 

 domeniul tehnico-militar (dezvoltarea s ti-
int elor fundamantale î n beneficiul apa ra rii statu-
lui, studii s i cerceta ri aplicate, tehnologie milita-
ra  de baza , problema crea rii, moderniza rii s i uti-
liza rii modelelor de armament s i echipament mi-
litar, instruirea personalului specializat, de s ti-
int a  s i tehnic); 

 domeniul tehnologico-militar (dezvoltarea 
tehnologiilor militare de baza  pentru î ndeplini-
rea sarcinilor operat ional-strategice, operat iona-
le s i operat ional-tactice - î mbuna ta t irea sisteme-
lor de informat ii la nivel de comanda  s i control, a 
celor de atac informat ional etc); 

 domeniul legal (controlul armelor s i dezar-
mare); 

 domeniul coopera rii tehnico-militare 
(controlul exporturilor, formarea unei nomen-
claturi a exporturilor de arme s i a echipamentu-
lui militar, sisteme de prega tire a personalului s i 
alte forme de sprijin);  

 domeniul normativ s i sprijinul legal al con-
struct iei militare (î mbuna ta t irea s i dezvoltarea 
unui cadru legal relevant).  

Şistemul de sprijin al securita t ii militare asigu-
ra  o combinat ie de management al fort elor s i al 
mijloacelor centralizat s i descentralizat, î n con-
formitate cu sistemul unitar al Ucrainei, de unde 
s i diviziunea clara  a puterilor î ntre autorita t ile 
de stat ale Ucrainei, subordonat ii sa i s i organis-
mele locale de auto-guvernare.  

I n acelas i timp, o important a  deosebita  î n asi-
gurarea securita t ii militare o are s i procesul de 
prega tire s i luare a deciziilor î n vederea proteja -
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rii intereselor nat ionale.  

Din moment ce orice decizie, î ndeosebi cele din 
domeniul asigura rii securita t ii nat ionale, se ba-
zeaza  pe informat ii, nivelul general depinde de 
starea sprijinului informat ional la securitatea 
militara .  

I n opinia noastra , sprijinul informat ional la se-
curitatea militara  reprezinta  un complex de ma -
suri penru colectarea, acumularea s i analizarea 
informat iilor necesare pentru a identifica o si-
tuat ie curenta  s i pentru a prevedea devoltarea 
securita t ii militare s i deciziile din domeniul apa -
ra rii securita t ii militare a Ucrainei.  

I n schimb, sistemul de identificare (evaluare) a 
securita t ii militare a statului reprezinta  un set 
ierarhic de indicatori s i criterii inter-conectate 
care ofera  o imagine cuprinza toare a caracteris-
ticilor unui stat, identifica  sursele amenint a rilor 
reale s i potent iale s i preva d dezvoltarea securi-
ta t ii militare.  

Asigurarea sigurant ei unei persoane, a unui 
stat sau a unui anumit mediu este î ndeaproape 
legata  de identificarea unui set de factori, de 
evaluarea efectelor negative s i de compararea 
influent ei diferit ilor factori legat i de obiectul se-
curita t ii. Prin urmare, securitatea militara  ar tre-
bui sa  fie bazata  pe un sistem de criterii care 
permit stabilirea unor concluzii î n lega tura  cu 
gradul de pericol al unei anumite influent e.  

Criteriul securităţii militare reprezintă o evalua-
re comparativa  cuprinza toare a securita t ii mili-
tare a unui stat din punctul de vedere al celor 
mai importatnte procese, fenomene, parametri 
care reflecta  esent a acestuia. Criteriul este o 
evaluare cantitativa , pe baza ca reia este deter-
minat î n mod adecvat nivelul de securitate mili-
tara .  

Criteriul de securitate necesita  selectarea anu-
mitor indicatori de securitate militara  a obiectu-
lui cercetat. Dar pentru evaluarea nivelului de 
sigurant a , nu sunt important i indicatorii î n sine, 
ci limitele valorilor lor.  

Limitele valorilor – limita superioara  s i cea infe-
rioara , nerespectarea ca rora influent eaza  dez-
voltarea fireasca  a unei persoane, societa t i, stat 
s i mediu s i duce la formarea unor direct ii negati-

ve, distructive.  

Conceptul de stabilitate dinamica  este î ndea-
proape legat de mecanismul de homeostazie, 
mecanismul de ment inere a constant ei unor ca-
racteristici esent iale ale sistemelor de sigurant a , 
indiferent de influent ele externe. Prin urmare, 
prima etapa  necesara  orica rui tip de studiu sis-
temic de securitate nat ionala  ar trebui sa  inclu-
da  definirea limitelor, adica  a valorilor critice a 
parametrilor din diferite domenii de securitate. 
Cea de-a doua etapa  a cerceta rii ar trebui sa  fie 
aceea de a studia react ia sistemului la devierea 
de la limita homeostaziei. Astfel, relat ia dintre 
indicatorii de sigurant a  s i valorile stabilite ar 
trebui privita  din perspectiva dinamicii lor, iar 
î n cazul unei devieri semnificative de la ele, si-
tuat ia ar trebui fi studiata  cu atent ie.  

Mecanismul homeostaziei determină condiţiile 
unei existent e sigure a unui stat ca î ntreg. I n cele 
din urma , prin î nt elegerea securita t ii ca s i si-
tuat ie î n care sunt protejate interesele vitale ale 
unei persoane, societa t i sau stat de orice fel de 
amenint are, trebuie stabilite limitele valorilor 
influent elor negative ale obiectelor de securitate 
care ar conduce la extinct ia sau degradarea lor. 
I n lipsa cunoas terii limitelor condit iilor sigure 
de existent a , protejarea intereselor vitale a ele-
mentelor de securitate este imposibila .  

Fiecare sistem are parametri care î i sunt 
esent iali, parametri de care depinde ra spunsul 
la î ntrebarea daca  sistemul î n sine exista . Home-
osazia sistemului ment ine exact aces ti parama-
teri s i prin urmare sprijina  existent a sistemului. 
Exista  doua  tipuri de homeostazie: sistemica  
(generala ), care asigura  ment inerea calita t ii in-
tegrative (integrale) s i part iala  – pe componente 
separate.  

T ina nd cont de aceste considerat ii, sigurant a 
sistemelor complexe ar trebui sa  fie considerata  
un fenomen identic cu homeostazia sistemului. 
Prin acesta din urma  se î nt elege de cele mai 
multe ori o stare de stabilitate dinamica  a siste-
melor complexe auto-regulatoare, prin care se 
intent ioneaza  ment inerea celor mai important i 
parametri î n limitele permisibile.  

Indicii (indicatorii) de securitate militara , prin 
care sunt determinate limitele valorilor, formea-
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za  un sistem de indicatori de securitate militara . 
Cel mai î nalt nivel de securitate militara  se 
obt ine atunci ca nd tot i indicatorii de securitate 
militara  se ga sesc î n limitele permisibile, iar li-
mitele valorilor unui indicator sunt realizate fa ra  
a afecta negativ ceilalt i inidicatori.  

Astfel, nivelul de securitate militara  poate fi sta-
bilit printr-un sistem de criterii s i indicatori.  

I mbuna ta t irea sistemului de monitorizare a se-
curita t ii Ucrainei prin introducerea indicelor 
(indicatorilor) de securitate militara , colectarea, 
procesarea s i analiza informat iilor referitoare la 
evolut ia situat iilor din diferite sfere de securita-
te militara  prin determinarea indicilor 
(indicatorilor) sta rii sale, evaluarea situat iei, 
previzionarea evolut iei s i posibilele consecint e 
negative ra ma n î n continuare cele mai urgente 
probleme ale sistemului de sprijin cu informat ii 
pentru securitatea militara  a Ucrainei.  

I n lipsa dezvolta rii unor indicatori s i criterii co-
respunza toare va fi imposibil de evaluat î n mod 
obiectiv un stat, fa ra  a mai ment iona previziona-
rea dezvolta rii securita t ii militare a Ucrainei. 
Drept urmare, este practic imposibil sa  se stabi-
leasca  propuneri bine fundamentate pentru ca 
liderii politico-militari ai statului nostru sa  poata  
adopta decizii prin care sa  se protejeze interese-
le nat ionale din domeniul militar.  

Pentru a sust ine propunerile de mai sus, trebu-
ie stabilit un sistem de sprijin informativ al secu-
rităţii militare al statului, prin care ar trebui să se 
î nt eleaga  totalitatea structurilor de guvernare 
relevante, subunita t ile ministerelor s i alte de-
partamente, institut ii nestatale (cu capacita t i in-
formative s i analitice pentru analiza amenint a ri-
lor la adresa securita t ii militare a statului î n do-
meniul militar), cu funct ii stabilite prin docu-
mente legale regulatoare pentru ca utarea, colec-
tarea, procesarea, acumularea s i transferul infor-
mat iilor ca tre structuri de guverna ma nt autori-
zate sa  desfa s oare politici de stat î n domeniul 
securita t ii militare.  

Una dintre funct iile sprijinului cu informat ii la 
securitatea militara  este adoptarea ma surilor de 
ment inere a securita t ii informative.  

Ava nd î n vedere formarea s i dezvoltarea rapida  

a societa t ii informative s i a spat iului informativ 
global, extinsa utilizare a informat iilor s i tehno-
logiile din domeniul comunicat iilor î n toate do-
meniile viet ii s i t ina nd cont s i de situat ia politico
-militara  care s-a creat î n Europa î n general s i î n 
Ucraina î n particular, problemele legate de secu-
ritatea informatica  devin din ce î n ce mai impor-
tante.  

Ca urmare a lipsei unui sistem eficient de spri-
jin al securita t ii informative î n mediul infor-
mat iei nat ionale din Ucraina, exista  mai multe 
aspecte negative care creeaza  amenint a ri reale s i 
potent iale la adresa securita t ii informative a 
unei persoane sau ceta t ean, societate s i stat.  

As a cum se poate observa, important a compo-
nentului informativ este î n cres tere s i devine 
unul dintre cele mai importante elemente de asi-
gurare a securita t ii militare s i nat ionale. Şpat iul 
informativ, resursele de informare, infrastructu-
ra din domeniu s i tehnologiile din informat ii au 
un impact semnificativ asupra capacita t ii statu-
lui de a lupta î mpotriva amenint a rilor militare.  

Astfel, se poate afirma ca  nivelul de dezvoltare 
din spat iul informativ s i securitatea acestuia in-
fluent eaza  starea politica , economica  s i de apa -
rare, precum s i alte componenete ale securita t ii 
nat ionale a Ucrainei.  

Prin urmare, securitatea informativa  este o par-
te integranta  a fieca rei sfere de securitate nat io-
nala , î ndeosebi a celei militare.  

Acesta este motivul pentru care ment inerea 
unui nivel corespunza tor de securitate militara  a 
statului este posibila  doar prin ment inerea unui 
nivel corespunza tor de securitate informativa .  

Analiza aspectelor fundamental teoretice ale 
fenomenului de securitate informativa  (ava nd î n 
vedere condit iile s i posibilita t ile de dezvoltare 
ale statalita t ii Ucrainei), precum s i rezultatele 
dezvolta rii istorice a societa t ii, conduc la urma -
toarele concluzii: 

1. Şecuritatea informativa  a statului este o 
stare a institut iilor de stat s i a societa t ii, care 
ofera  protect ie reala  intereselor nat ionale ale 
statului s i ceta t enilor acesteia î n domeniul infor-
mativ; 
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2. Şarcina de a oferi securitate informativa  ca 
s i parte integranta  a securita t ii nat ionale se ba-
zeaza  pe organizarea informativa  a statului; 

3. Organizarea informativa  a statului ar trebui 
sa  fie un garant pentru securitatea informativa  a 
statului s i a institut iilor sale, a societa t ii s i a ce-
ta t enilor, pentru stabilitatea regimului politic î n 
contextul proceselor de globalizare, a intensifi-
ca rii amenint a rilor de terorism internat ional, a 
escalada rii activita t ilor mis ca rilor s i organizat ii-
lor extremiste s i separatiste din interiorul statu-
lui s i din afara sa; 

4. O responsabilitate s tiint ifica  urgenta  s i 
practica  din sfera asigura rii securita t ii informa-
tive a Ucrainei este obt inerea unei aborda ri uni-
ficate prin care sa  se determine modelele s i me-
todele optime de asigurare a securita t ii informa-
tive a statului pe baza determina rii celor mai 
importante proprieta t i s i parametri calitativi s i 
cantitativi ale acestui fenomen.   

Şecuritatea informativa  este esent iala  pentru 
existent a indivizilor, a statelor s i a societa t ii ca 
s i tot unitar. Prin urmare, este absolut necesar 
sa  evident iem urma toarele niveluri de securita-
te informativa : 

 nivelul individului; 

 nivelul social; 

 nivelul statal.  

Din punctul de vedere al asigura rii securita t ii 
militare, nivelul statal este cel mai importan-
tpentru ca  la acest nivel se desfa s oara :  

 sprijinul informativ s i analitic al structurilor 
de stat; 

 sprijinul informativ al politicilor interne s i 
externe la nivel inter-statal; 

 ma suri de protect ie a informat iei cu acces 
restrict ionat; 

 lupta î mpotriva î nca lca rilor din domeniul 
informativ; 

 lupta î mpotriva atacurilor cibernetice.  

Trebuie sa  mai ment iona m ca  principala sarci-
na  a tuturor ma surilor menite sa  ment ina  secu-
ritatea informativa  este sa  minimizeze dauna 

produsa  de urma torii factori: falsitate, î nta rziere 
sau insuficient a  î n obt inerea informat iilor s i di-
seminarea ilegala  a informat iilor [8]. 

Principalele sarcini î n furnizarea de securitate 
informativa  includ [9]: 

 crearea condit iilor pentru asigurarea suve-
ranita t ii securita t ii informative a statului;  

 participarea la î mbuna ta t irea reglementa ri-
lor de stat pentru dezvoltarea domeniului infor-
mat ional prin crearea pre-condit iilor legale s i 
economice regulatoare î n vederea dezvolta rii 
infrastructurii s i resurselor nat ionale informati-
ve, introducerea celor mai recente tehnologii din 
domeniu, completarea spat iului informativ in-
tern s i global cu informat ii reale despre Ucraina;  

 crearea condit iilor pentru implicarea activa  
a mass mediei la lupta î mpotriva corupt iei, exce-
suluide putere s i a altor fenomene care ameint a  
securitatea nat ionala  a Ucrainei; 

 asigurarea unui control strict a dreptului 
constitut ional al ceta t enilor de libertate a expri-
ma rii, de acces la informat ii, de prevenire a im-
plica rii neloiale a autorita t ilor publice, a structu-
rilor de guvernare locale, a oficialilor î n activi-
ta t ile presei, de prevenire a discrimina rii î n do-
meniul informativ s i a va na torii de jurnalis ti 
pentru funct ii politice; 

 luarea de ma suri cuprinza toare pentru pro-
tejarea spat iului informativ nat ional s i lupta î m-
potriva monopoliza rii domeniului informativ al 
Ucrainei; 

 asigurarea securita t ii informative a tuturor 
elementelor constitutive ale sistemului public de 
administrat ie;  

 sprijinirea potent ialului informativ-analitic 
al statului; 

 î ntocmirea unei politici de stat privind secu-
ritatea informativa ; 

 desfa s urarea activita tilor de informat ii, con-
tra-infromat ii s i investigat ii pentru a furniza se-
curitate informativa  î n vederea dezvolta rii deci-
ziilor stratgice, tactice s i operat ionale din dome-
niul managementului securita t ii informative pu-
blice s i al dezvolta rii mecanismelor necesare 
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pentru implementarea lor;  

 expunerea, prevenirea s i suprimarea activi-
ta t ilor de informat ii sau de alta  natura  a servicii-
lor speciale sau a indivizilor s i organizat iilor ca-
re amenint a  securitatea informativa  a Ucrainei;  

 epunerea, prevenirea s i suprimarea teroris-
mului informat ional s i a altor activita t i menite sa  
submineze funct ionarea sistemului public de ad-
ministrat ie;  

 monitorizarea (observarea, evaluarea s i pre-
vizionarea) securita t ii informative din punctul 
de vedere al influent ei amenint a rilor s i pericole-
lor din interiorul s i din exteriorul sistemului pu-
blic de administrat ie;  

 lupta î mpotriva activita t ilor tehnice ilegale 
de penetrare î n sistemele de informat ii ale struc-
turilor de administrat ie publica  cu scopul de a 
comite delicte s i de a desfa s ura activita t i de in-
format ii, sabotaj s i terorism; 

 prevenirea activita t ilor potent ial ilegale sau 
a altor activita t i negative ale subiect ilor din sis-
temul de sprijin al securita t ii nat ionale din inte-
rior;  

 securizarea sistemului de pa strare a secrete-
lor de stat; 

 organizarea controlului democratic civil cu 
privire la funct ionarea sistemului public de ad-
ministrat ie etc. 

Implementarea acestor sarcini necesita  identifi-
carea s i sistematizarea reciproca  a amenint a rilor 
la adresa securităţii informative a statului. Aceas-
ta abordare are acest aspect î n vedere.  

As a cum am ment ionat [10], securitatea infor-
mativa  este un fenomen complex, sistemic s i 
multi-nivel. Exista  mai mult i factori care influ-
ent eaza  î n mod direct starea sa s i posibilita t ile 
de dezvoltare, dintre care cele mai importante 
sunt prezentate î n Figura 1.  

Ne propunem sa  sistematiza m amenint a rile î n 
funct ie de urma toarele caracteristici:  

 direct ia de origine (externa , interna ); 

 orientare; 

 arie de manifestare (influent a ). 

Amenint a rile externe la securitatea informat io-
nala  includ:  

 purtarea unui ra zboi informat ional î mpotri-
va Ucrainei;  

 influent e externe negative asupra spat iului 
informat ional ucrainean; 

 conturarea unei imagini distorsionate a lu-
mii de ca tre presa stra ina , î n loc de prezentarea 
realita t ii.   

Amenint a rile interne sunt urma toarele:  

 lipsa unei politici comunicat ionale de stat 
cuprinza toare, a unei strategii nat ionale pentru 
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Figura 1. Principalii factori care influenţează securitatea informaţională a statului  
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dezvoltarea societa t ii informat ionale a Ucrainei 
s i a unui plan de act iune pentru implementarea 
sa;  

 cantitatea insuficienta  de produse infor-
mat ionale nat ionale competitive; 

 condit ia critica  a sistemelor de securitate a 
informat iilor s i sistemelor computerizate;  

 vulnerabilitatea obiectelor de infrastructura  
critica  s i a resurselor informat iilor de stat î n fat a 
atacurilor cibernetice;  

 lipsa de coordonare î ntre eforturile sectoru-
lui public s i cel privat î n utilizarea î n mod efici-
ent a resurselor disponibile;  

 dezvoltarea insuficienta  a cadrului care re-
gementeaza  domeniul informat ional;  

 un nivel sca zut de sprijin din partea statului 
pentru producerea mijloacelor de informatizare, 
programe s i pentru introducerea de tehnologii 
informat ionale s i de comunicare;  

 uzura fizica  s i morala  a sistemelor care ajuta  
la pa strarea secretelor de stat s i a altor tipuri de 
informat ii cu acces limitat.  

I n general, amenint a rile la adresa securita t ii 
informat ionale a Ucrainei pot fi î mpa rt ite î n pa-
tru categorii (Figura 2).  

Urma torii factori pot pune î n pericol drepturile 
s i liberta t ile constitut ionale ale unei persoane 

sau ale unui ceta t ean î n viat a sa spirituala  s i ac-
tivitatea informat ionala , cons tiint a individuala  s i 
de grup, renas terea spirituala  a Ucrainei:  

 adoptarea de ca tre sutorita t ile de stat ale 
unor documente normative de stat care limitea-
za  drepturile ceta t enilor î n sfera viet ii spirituale 
s i a activita t ii informat ionale;  

 retragerea agent iilor de presa  ucrainene s i a 
mass mediei de pe piat a interna  a informat iilor 
s i cres terea dependent ei de structurile de infor-
mat ii stra ine;  

 crearea de monopoluri î n formarea, obt ine-
rea s i diseminarea infomat iilor î n Ucraina, inclu-
siv prin utilizarea sistemelor de telecomunicat ii;  

 utilizarea neloiala  a mijloacelor speciale de 
influent are a cons tiintei individuale, de grup sau 
publice;  

 nerespectarea cerint elor legislat iei ucraine-
ne cu referire a relat iile din domeniul infor-
mat ional;  

 restrict ionarea neloiala  a accesului ceta t eni-
lor la resurse informat ionale deschise, materiale 
arhivate sau alte informat ii importante din 
punct de vedere social; 

 avarierea sau distrugerea sistemelor de pa s-
trare sau protejare a valorilor culturale, inclusiv 
a arhivelor;  

 manipularea informat iilor (dezinformare, 

Figura 2. Principalele ameninţări la adresa securităţii informaţionale a statului  
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ascundere sau distorsionare de informat ii).  

Amenint a ri la adresa sprijinului informat ional 
al politicilor de stat ale Ucrainei pot fi: 

 eficient a redusa  a sprijinului informat ional 
al politicilor de stat ale Ucrainei datorita  lipsei 
de personal calificat (î ndeosebi î n cadrul agent ii-
lor de informat ii), lipsa unui sistem î n formarea 
s i realizarea politicilor informat ionale de stat; 

 monopolizarea piet ei informat iilor din Ucra-
ina, a unora dintre sectoarele sale de ca tre struc-
turi de informat ii interne s i externe; 

 blocarea activita t ilor mass mediei de stat î n 
procesul de informare a publicului ucrainean s i 
stra in.  

Amenint a rile la adresa dezvolta rii domeniului 
informat ional nat ional pot fi: 

 contracararea accesului Ucrainei la cele mai 
recente tehnologii infomat ionale, a beneficiului 
reciproc s i participa rii egale a produca torilor 
ucraineni la diviziunea globala  a fort ei de munca  
î n industriile serviciilor infomat ionale, a mijoa-
celor de informatizare, telecomunicat ii, produse 
informat ionale s i crearea condit iilor pentru 
cres terea dependent ei tehnologice î n domeniul 
tehnologiilor moderne a informat iilor;  

 î ndepa rtarea de pe piat a nat ionala  a produ-
ca torilor ucraineni de tehnologii informat ionale 
s i de telecomunicat ii; 

 plecarea profesionistilor din t ara .  

Amenint a ri la adresa securita t ii informat ionale 
s i a sistemelor de telecomunicat ii pe teritoriul 
Ucrainei pot fi: 

 colectarea s i utilizarea ilegala  de informat ii; 

 î nca lcarea tehnologiilor de procesare a in-
format iilor; 

 echiparea componentelor hardware s i sof-
tware cu funct ii care nu sunt stipulate î n docu-
mentat ia acestor produse; 

 dezvoltarea s i distribuirea de programe care 
î ncalca  funct ionarea normala  a sistemelor de in-
format ii s i telecomunicat ii, î ndeosebi a sisteme-
lor de securitate informat ionala ; 

 distrugerea, deteriorarea sau suprimarea 

radio-electronica  a mijloacelor s i sistemelor de 
procesare a infomat iilor s i din telecomunicat ii; 

 influent e asupra sistemelor de protejare a 
parolelor sistemelor automatizate de informat ii 
s i a celor de transmisiuni; 

 compromiterea codurilor s i a mijloacelor de 
protect ie criptata  a informat iilor; 

 scurgerile de informat ii prin canale tehnice; 

 interceptarea de informat ii din ret elele de 
date s i din linii de comunicare, decriptarea aces-
tor informat ii s i ra spa ndirea de informat ii false; 

 acces neautorizat la informat iile stocate î n 
ba nci s i baze de date; 

 î nca lcarea restrict iilor legale asupra disemi-
na rii informat iilor.  

Amenint a ri la adresa informat iilor pot sa  apara  
î n mai multe domenii de securitate nat ionala . 
Vom prezenta aici cele mai importante dintre 
acestea: 

În domeniul politicii externe:  

 diseminarea de informat ii distorsionate, in-
corecte sau pa rtinitoare î n spat iul informativ 
global care da uneaza  intereselor nat ionale ale 
Ucrainei s i creeaza  o imagine negativa  a Ucrainei 
de partener de neî ncredere pentru relat iile in-
ternat ionale; 

 un nivel redus de integrare a Ucrainei î n 
spat iul informativ global; 

 delicte cibernetice s i terorism cibernetic ca-
re amenint a  funct ionarea sustenabila  s i sigura  a 
informat iilor nat ionale s i a sistemelor de teleco-
municat ii; 

 influent e informat ionale externe distructive 
asupra cons tiint ei publice prin intermediul mass 
mediei s i a internetului; 

 utilizarea spat iului informat ional pentru im-
plicarea î n problemele interne ale Ucrainei.  

În domeniul politicii interne:  

 opacitatea activita t ilor politice s i sociale, ce-
ea ce creeaza  precondit ii pentru limitarea liber-
ta t ii de exprimare, manipularea cons tiintei pu-
blice; 
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 neajunsurile sistemului de administrat ie 
publica  î n domeniul informat iilor; 

 diseminarea de informat ii false sau pa rtini-
toare pentru a discredita autorita t ile de stat s i 
pentru a destabiliza situat ia socio-politica , ceea 
ce complica  semnificativ procesul politic de lua-
re a deciziei; 

 implicarea guvernului, a autorita t ilor locale, 
a proprietarilor din domeniul media, a persoa-
nelor influente publice s i politice s i a oamenilor 
de afaceri î n politicile editorialiste.  

În domeniul economic:  

 lipsa moderniza rii î n industriile bazate pe 
s tiint a  s i tehnologie de va rf, mai ales î n sfera 
mijloacelor s i tehnologiilor de telecomunicat ii; 

 un nivel redus de informatizare î n sfera eco-
nomica ; 

 accesul neautorizat la ret ele s i sisteme de 
informat ii nat ionale s i telecomunicat ii care ar 
putea afecta î n mod negativ activitatea î ntre-
prinderilor cu important a  strategica  pentru eco-
nomie s i funct ionarea î n sigurant a  a sistemelor 
bancare s i financiare ale statului;  

 un nivel redus de dezvoltare a infrastructu-
rii nat ionale de informat ii; 

 tendint a de a concentra det inerea s i mono-
polizarea segmentelor de piat a  nat ionala  a infor-
mat iilor, î ndeosebi î n domeniul televiziunii s i a 
radioului.  

În domeniul social şi umanitar:  

 distrugerea sistemului de valori publice, 
schimba ri negative î n direct ionare s i un impact 
negativ al informat iilor asupra sa na ta t ii mintale 
s i fizice ale unei persoane;  

 lipsa moderniza rii Ucrainei, spre deosebire 
de statele dezvoltate, la nivelul informatiza rii 
sferei sociale s i umanitare;  

 lipsa monitoriza rii drepturilor omului s i a 
accesului ceta t enilor la informat ii;  

 lipsurile normativelor s i protect iei tehnice a 
datelor cu caracter personal;  

 posibilitatea accesa rii fa ra  permisiune a da-
telor cu caracter personal, inclusiv a celor referi-

toare la resursele de stat, colectarea, utilizarea s i 
distribuirea lor; 

 reducerea armoniei socio-politice, inter-
etnice s i inter-religioase î n societate, î n opozit ie 
cu ideea unita t ii nat ionale s i a unita t ii statului.    

În domeniul ştiinţific şi tehnologic:  

 sca derea potent ialului s tiint ific î n domeniul 
securita t ii informatiza rii, comunicat iilor s i infor-
mat iilor;  

 exodul personalului s tiint ific s i al drepturi-
lor de proprietate intelectuala ;  

 protect ie insuficienta  î mpotriva accesului 
neautorizat s i a atacurilor cibernetice asupra 
sistemelor de informat ii s i telecomunicat ii; 

 extinderea necontrolata  a tehnologiilor in-
formative moderne; 

 dezvoltarea sporita  a unui numa r de state s i 
sporirea capacita t ii lor de contracarare a dezvol-
ta rii de tehnologii competitive de informat ii de 
ca tre Ucraina.  

În domeniul mediului înconjurător:  

 ascunderea sau furnizarea inoportuna  sau 
eronata  de informat ii referitoare la situat ii eco-
logice de urgent a  sau a unor urgent e cu caracter 
antropogenic sau natural; 

 problemele de funct ionaliate ale sistemelor 
de informat ii s i telecomunicat ii pentru colecta-
rea, procesarea s i transmiterea de informat ii î n 
situat ii de urgent a ;  

 un nivel redus de informatizare al autori-
ta t ilor de guverna ma nt, ceea ce face imposibil 
controlul operat ional s i analiza obiectelor s i te-
ritoriile posibil periculoase, prezentarea de 
avertismente s i de ca i de ra spuns la acest tip de 
urgent e.    

Concluzie. În general, pentru a lupta împo-
triva acestor amenint a ri, activita t ile menite sa  
asigure securitatea informat ionala  a Ucrainei ar 
trebui sa  se centreze pe combinarea constructi-
va  a act iunilor statului, ale societa t ii civile pe 
patru direct ii principale:  

Informat ionala  s i psihologica  – prin care sa  se 
asigure drepturile s i liberta t ile constitut ionale 
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ale omului s i ceta t eanului, crea nd un cadru psi-
hologic favorabil î n sfera informat ionala  pentru 
stabilirea valorilor morale universale s i nat iona-
le; 

Tehnologica  – prin dezvoltarea s i modernizarea 
resurselor infomat ionale nat ionale, introducerea 
de cele mai noi tehnologii î n crearea, procesarea, 
diseminarea s i protejarea sistemelor de infor-
mat ii s i telecomunicat ii; 

Protect ia informat iilor – prin asigurarea confi-
dent ialita t ii, integrita t ii s i accesibilita t ii î n dome-
niul resurselor infomat ionale nat ionale; 

Ştimularea dezvolta rii tehnologiilor infor-
mat ioanale – prin î mbuna ta t irea capacita t ii sta-
tului de a se proteja î mpotriva atacurilro infor-
matice din partea unui alt stat, precum s i prin 
activita t i specifice informat iilor.  

Prin urmare, tipurile de amenint a ri la adresa 
securita t ii informat ionale s i direct ia propusa  
pentru sistematizarea lor vor permite î n viitor o 
cercetare mai detaliata  asupra problemelor lega-
te de asigurarea securita t ii informative a statu-
lui, î ndeosebi cu privire la condit iile esent iale 
pentru stabilirea unui sistem avansat de sprijin 
al informat iilor î n vederea asigura rii securita t ii 
militare a Ucrainei.  
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Programul noului submarin nuclear din clasa 
Barracuda, a fost lansat î n anul 2006, con-
struct ia a î nceput î n decembrie 2007, valoarea 
lui era estimata  (î n anul 2013) la 9,9 miliarde de 
euro, pentru s ase nave, termenul de livrare era 
stabilit î n perioada 2017 - 2027, cu primul sub-
marin lansat î n anul 2017, intrat î n serviciu î n 
anul 2020, restul navelor trebuiau sa  fie livrate 
la un interval de doi ani (2019, 2021, 2023, 
2025), ultimul submarin ar fi trebuit sa  fie ope-
rat ional î n anul 2026 sau 2027. 

I n realitate, î n construct ie sunt trei nave: 
“Şuffren,  “Duguay-Trouin”, s i “Trourville”,   coca 
navei “Şuffren” a fost mutata  la o rampa  ce va fi 
folosita  pentru  a o lansa anul viitor, pret ul lui 
ajunga nd la 1,3 miliarde de euro. Cea de a patra 
nava  “De Grasse” este î nca  la nivel de planificare, 
celelalte submarine se vor numi: Dupetit-
Thouars s i Duquesne. 

Ava nd un deplasament (î n imersiune) de 5.300 
tone, este cel mai mic submarin de atac nuclear 
din dotarea NATO, î n comparat ie cu submarine-
le din clasa Astute care au un deplasament de 
aproximativ 7.800 de tone s i clasa Virginia de 
7.900 tone, dar mai mare deca t casa de submari-
ne Rubin  care are un deplasament de 2.600 de 

tone. 

Barracuda se va putea scufunda la peste 350 de 
metri ofical, probabil peste 450 de metri real, 
poate dezvolta o viteza  de 46 km/h oficial, real 

65 km/h, are un echipaj format din 60 
de membri, autonomie de 70 de zile 
(prin autonomie, î n cazul submarinelor 
nucleare, se î nt elege numa rul de zile 
pentru care este asigurata  hrana la 
bord), poate ambarca s i o grupa  forma-
ta  din militari ai trupelor speciale, la 
exterior poate transporat un “pod” s i 
poate folosi vehiculu submerse autono-
me - UUV. 

Lungimea submarinului este de 99,5 m, 
la t imea de 8,80 m, are un pescaj de 
7,30 m. Dispune de doua  grupuri de 
motoare electrice cu o putere de 
13.000 CP, reactor nuclear K15 (56.000 
CP) spre deosebire ce cel de pe clasa 

Rubin, reactorul niclear, are un interval de 10 
ani fat a  de 7 ani î ntre realimentare s i reviziile 
compexe (RCOH), doua  motore electrice de ur-
gent a , pompa  jet (propulsia cu jet de apa  asigura  
submarinului un nivel de zgomot foarte sca zut 
fat a  de elicea clasica ,,î l face foarte menevrabil). 

Şubmarinul dispune de un sistem de lupta  
ŞYCOBŞ, careintegreaza  senzori activi s i pasivi, 
senzori electronici s i optic, pentru prelucrarea 
datelor s i semnalelor tactice de exterior, lansa-
rea s i controlul torpilelor, rachetelor  s i contra 
masurile, comunicat iile externe s i de navigat ie, 
legaturile se fac prin satelit, Şitemul de detect ie 
cuprinde un catarg radar , doua  catarge optroni-
ce s i un senzor pasiv de detectare electromagne-
tica  

Barracuda are patru tuburi de torpila  de 533 
mm s i dispune de 18 torpile s i rachete î ntr-o î n-
ca rca tura  mixta . 

Torpilele sunt torpile grele, tip Black Şhark, fie 
ghidate prun cablu, fie cu cap acustic/pasiv, cu 
sistem de contra-contrama suri, dar poate folosi 
o mare varietate de torpile, mine, rachete (AA, 
ani-nava  sau de croaziera ). 

Prezentat de Cornel Vaida 
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Frant a s i Australia vor fi pentru mult i ani aliate 
î n domeniul submarinelor, dupa  ce la Adelaide, s
-a semnat acordul interguvernamental, prin care 
Grupul francez DCNŞ (Directiondes des Con-
structions Navales Şervices), va construi pentru 
marina australiana , 12 submarine (contractul 
puta nd fi extins la 18 sau chiar 24 de nave), con-
tra sumei estimata  la 34,5 de miliarde de euro. 
Parteneriatul, î n acest domeniu va dura 50 de 
ani. Constructorul francez va executa proiectul, 
va concepe, va asigura mentenant a submarine-
lor s i va forma personalul australian de speciali-
tate. 

Cele 12 submarine, preva zute î n contract, vor fi 
livrate pa na  î n anul 2030, ele fac parte din cate-
goria “shortfin barracuda”, fiind derivate din no-
ua generat ie de submarine nucleare barracuda. 

I n marina australiana , aceste submarine, vor 
î nlocui submarinele convent ionale folosite pa na  
acum, cele de tipul Collins, care au intrat î n ser-
viciu î n anii ‘90 s i care vor fi scoase din uz cel 
mai ta rziu î n anul 2026. 

Doar concept ia navelor se va face î n Frant a, 
construct ia se va efectua la Adelaide, î n sudul 
Australiei, unde s-a inaugurat o hala  DCNŞ - Aus-
tralia, 300 de ingineri s i specialis ti francezi vor 
superviza construct ia submarinelor. 

DCNŞ a ca s tigat î n fat a germanilor de la Thys-
sen Krupp Marine Şystems (TKMŞ) CU Type U 

216 s i a japonezilor de la Mitsubishi Heavy In-
dustries cu Şoryu-class. 

Şhortfin Barracuda (ŞŞK Ocean) 
este de fapt un submarin din clasa 
Barracuda (submarin nuclear de 
atac francez de ultima generat ie), 
dar cu propulsie diesel-electrica  
s i care va folosi sistemul pump-
jet. Şubmarinul este descris ca 
fiind cel mai avansat din lume, î n 
acest moment, o nava  ideala  ata t 
pentru patrula ri lungi, oceanice, 
ca t s i pentru act iuni î n ape de mi-
ca  ada ncime. Poate fi folosit pen-
tru a sust ine operat iuni speciale, 
ava nd creat spat iu suplimentar î n 
interiorul fuselajului pentru zece 
persoane suplimentare, iar modu-

lul de echipamente externe, este o locat ie adec-
vata  pentru transportul vehiculelor subacvatice 
fa ra  pilot (UUV). 

Francezii ofera  s i î n domeniul dota rii submari-
nelor, un pachet complet de echipamente, echi-
valent ultimelot tipuri de submarine de atac. As-
tfel Barracuda va fi dotat cu 8 tuburi lansatoare 
de torpile calibru de 533 mm, care pot lansa 28 
de torpile combinate: Mk 48 cu rachete Harpoon 
anti-nava  sau mine Mk III Ştonefish, armamentul 
s i senzorii sunt controlat i folosindu-se sistemul 
de comanda  ŞYCOB, versiune folosita  la bordul 
submarinelor Triomphant. 

Dispune de cele mai recente sisteme hidroacus-
tice, arc sonar, antene laterale sonar cu diafrag-
me sintetice, sonar remorcat, iar pentru comuni-
care exterioara  de catarg optronic OMA s i catarg 
de ca utare tip ŞOP. 

Barracuda Blok 1A are un deplasament de pes-
te 4.000 de tone scufundate, lungimea de 97,00 
m, propulsia cu un motor cu magnet permanent 
de 7 MW (9.400 CP), o autonomie de 18.000 de 
mile marine, poate ra ma ne scufundat 90 de zile, 
are un echpaj de 60 de marinari (fort e speciale - 
12 militari) 

Prezentat de Cornel VAIDA 
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Nihil obstat: elemente pentru o teorie a nați-
unii și naționalismului 

Autor: Dan DUNGACIU 

Editura: Libris Editorial, Brașov, 2018 

Dan Dungaciu este din 2009 Profesor universi-
tar s i Coordonator de doctorat la Facultatea de 
Şociologie s i Asistent a  Şociala  a Universita t ii din 
Bucures ti (Catedra de Şociologie). Este coordo-
natorul Masterului de Ştudii de Şecuritate s i 
Analiza Informat iilor al Universita t ii din Bucu-
res ti (Facultatea de Şociologie s i Asistent a  Şocia-
la ), cel mai vechi master de profil din Roma nia. 
Din anul 2011, este Directorul Institutului de 
Ş tiint e Politice s i Relat ii Internat ionale al Acade-
miei Roma ne „Ion I. C. Bra tianu”. Din 2013, este 
Pres edintele Fundat iei Universitare a Ma rii Ne-
gre aflata  sub egida Academiei Roma ne. A fost 
implicat s i a coordonat numeroase proiecte nat i-
onale s i internat ionale. Este autorul a zeci de 
studii de specialitate, rapoarte de specialitate s i 
peste 25 de volume de profil, printre cele mai 
recente numindu-se: Basarabia e Roma nia? Dile-
me identitare s i (geo)politice î n R. Moldova 
(2011), Elemente pentru o teorie a nat iunii s i 
nat ionalismului (2012), Ş apte teme fundamen-
tale pentru Roma nia (2014), Enciclopedia de 
Relat ii Internat ionale (2015) etc. I n 2015 a fost 
cooptat la nivelul Academiei Roma ne î n echipa 
de realizatori/coordonatori ai Ştrategiei de dez-
voltare a Roma niei pe urma tori 20 de ani (2015-
2035), sub coordonarea generala  a Pres edintelui 
Academiei Roma ne, acad. Ionel-Valentin Vlad.  

Acest volun este reeditarea, reva zuta  s i ada ugi-
ta  a ca rt ii Elemente pentru o teorie a nat iunii s i 
naţionalismului, apărută în anul 6456. Şpre 
deoasebire de edit ia precedenta , s-a operat o 
completare a titlului,  fost ada ugat un nou capi-
tol: Furtuna  perfecta  î n Europa. Spre un nou mo-
del de înţelegere a crizei europene şi a fost inclus 
subcapitolul: La î nceput a fost istoria. Avataruri-
le discursului... Despre, despre, din lucrarea auto-
rului s i Mircea Malit a, Istoria prin ochii diploma-
tului. 

Nihil obstat - Nimic nu (îi) stă în cale - faimoase-
le cuvinte î nscrise de cenzura catolica  pe rever-

sul paginii de titlu a volumului considerat apt de 
circulat ie, adica  este purificat de erori morale 
sau teologice, nimic nu î l pot opri sa  circule sa  se 
manifeste. 

I n volumul de fat a , semnificat ia s i aluziile sin-
tagmei  se refera  la resurect ia chiar neas teptata  
a fenomenelor ca rora li se anunt ase decesul, es-
te vorba î n special a nat iunii s i a nat ionalismului 
î n variile sale aspecte, dar s i a provoca rile iscate 
de identitatea europeana . 

Compararea eurobarometrelor din anul 1992 s i 
din anul 2017, arata  ca  procesele integrat ioniste 
dupa  toate extinderile, cres terea piet elor s i a 
prosperita t ii, drapel s i imn european, pres edinte 
s i “ministrul de externe”, chiar armata  europea-
na , dupa  26 de ani, constata m ca   “europenii” au 
sca zut cu doua  procente, nat ionalii au crescut cu 
trei procente, autorul remarca nd ca : “Este ca s i 
cum î ntreg procesul european s-a derulat ala turi 
- dincolo sau dincoace - de preocupa rile s i adezi-
unile identitare ale populat iei ba tra nului conti-
nent”. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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Istoria terorismului:  

din Antichitate până la Daesh 

Autori: Gerard CHALIAND 

Arnaud BLIN 

Editura: Polirom, 2018 

Ge rard Chaliand este specialist î n probleme po-
litice s i strategice ale lumii contemporane, î n 
special î n gherile s i terorism. Profesor invitat la 
Harvard, UCLA s i Berkeley, a mai predat la E cole 
Nationale d’Administration s i la Colle ge inte-
rarme es de De fense s i a condus Centrul Euro-
pean de Ştudiere a Conflictelor, dar mai presus 
de toate a fost prezent pe diverse zone de con-
flict î n Asia, Africa s i America Latina . Este auto-
rul a numeroase lucra ri, printre care Atlas du 
nouvel ordre mondial (Robert Laffont, 2003), 
Les Guerres irre gulie res: XXe-XXIe sie cle. Gue ril-
las et terrorismes (Gallimard, 2008), Anthologie 
mondiale de la strate gie. Des origines au nucle ai-
re (Robert Laffont, 2009).      

 Arnaud Blin, specialist î n relat ii internat ionale 
s i studii strategice, a studiat la universita t ile Ge-
orgetown s i Harvard. Acum conduce Forumul 
pentru o Noua  Guvernant a  Mondiala  s i asociat ia 
Modus Operandi. Cerceta tor asociat la Institut 
Français d’Analyse Ştrate gique, este mai cu sea-
ma  autorul unor lucra ri ca Tamerlan (Perrin, 
2007), Les batailles qui ont change  l’histoire 
(Perrin, 2014) s i î mpreuna  cu Ge rard Chaliand, 
Dictionnaire de strate gie militaire (Perrin, 1998) 
sau America is back (Bayard, 2003). 

Cei doi autori, cu ajutorul s i a altor specialis ti î n 
domeniu (Francois Gere, Rohan Gunaratna, Oli-
vier Hubac-Occhipinti, Ariel Merari, Philippe Mi-
gaux s i Yves Ternon), analizeaza  fenomenul te-
rorist î n toata  complexitatea lui, descriind diferi-
tele tipuri de terorism, cu care s-a confruntat 
omenirea, de-a lungul timpului, din Antichitate s i 
pa na  î n epoca contemporana . 

La Washington, î n anul 1998, la o conferint a  
despre terorism, seful Direct iei Informat ii a Ar-
matei (DIA), americane, a pa truns, fa ra  nici o 
oprelis te î n sala de conferint a , mascat s i î narmat 
cu o arma  M16 s i doua  grenade, ara ta ndu-le ca t 
de us or putea pa trunde un terorist î n cldire s i sa  

elimine coducerea contraterorismului american. 
Adesa ndu-se audient ei î ncremenite a spus: “I ntr-
o zi, nis te teroris ti vor ataca o cladire ca acesta, 
la Washington sau la Nwe York. Vor provoca 
moartea a sute de oameni s i un s oc psihologic 
fa ra  precedect. Problema nu este sa  afla m daca  
un asemenea act va avea loc pe teritoriul ameri-
can, ci ca nd s i unde. Şecuritatea teritoriului nos-
tru e î n ma inile voastre”. Pete trei ani 19 te-
roris ti fa ceau 3.000 de victime, lovind s i Washin-
tonul s i New Yorkul, dar s i Pentagonul s i sediul 
DIA. 

Cartea este structurata  astfel: Autorii; Introdu-
cere; Despre terorism ca strategie de insurect ie;  
Patru pa rt i: Patrea î nta i - Preistoria terorismu-
lui; Partea a doua - Epoca moderna , din 1789 pa -
na  la 1968; Partea a treia - Terorismul contem-
poran, din 1968 pa na  î n zilele noastre; Partea a 
patra - Şcrierile terorii; Bibliografie s i Index. 

Citind cartea vom î nt elege ra da cinile s i aparit ia  
islamismului radical de la al-Qaida, operat iunile 
sinucigas e, jihadismul din perioada Daesh, dar s i 
atitudinea s i discursurile celor considerat i prin-
cipalii actori ai terorismului, de la Bakunin s i Ay-
atolahul Khomeini la Osama bin Laden. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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rată cea mai bună apariţie editorială a Târgului Inter-

Doctor Octavian DUMITRESCU  
Director pentru zona extinsă a Mării 

Negre la Pulsul Geostrategic. 
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