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EDITORIAL

De la liberalism către iliberalism … și apoi?

Corneliu PIVARIU
Termenul, cunoscut mai ales ca democratia iliberala, a aparut relativ recent - ca
timp istoric si este cel mai des citat ca fiind folosit de cunoscutul politiolog Fareed
Zakaria în articolul The Rise of Illiberal Democracy, publicat în Foreign Affairs în
anul 1997. Foarte pe scurt, democratia iliberala este considerata un sistem de guvernare în care, desi au loc alegeri, cetatenii nu au cunostinta despre activitatile celor ce exercita puterea reala ca urmare a amputarii unor libertati civile. O tara condusa prin democratia iliberala nu este o societate deschisa, fiind numeroase tari categorisite ca fiind nici libere
nici nelibere ci probabil libere, situandu-se undeva între regimuri democratice si nedemocratice.
Aceasta si din cauza faptului ca desi exista limite constitutionale care definesc puterile executivului, cei la putere ignora aceste prevederi, sau pentru ca nu exista un cadrul constitutional adecvat
libertatilor democratice. De aceea democratia iliberala mai este cunoscuta si sub denumirile de
democratia partiala, democratia de mica intensitate sau regimul hibrid.
O abordare interesanta o gasim în articolul lui Francis Fukuyama The New Tribalism and the Crisis of Democracy, apărut la 14 august 2018 în Foreign Affairs. Acesta remarca transformarile lumii
politice care au avut loc de la începutul anilor 1970 pana în primul deceniu al secolului actual,
cand numarul democratiilor a crescut de la circa 35 la peste 110, iar numarul oamenilor care traiesc în conditii de saracie extrema a scazut de la 42% din totalul populatiei globale în 1993 la 18%
în 2008. Cu toate acestea, mentioneaza Fukuyama, în numeroase tari si mai ales în democratiile
dezvoltate, inegalitatea economica a crescut dramatic, deoarece de beneficiile cresterii economice
s-au bucurat mai ales cei cu o situatie financiara buna si cu un înalt grad de educatie.
Aceasta evolutie catre o societate tot mai deschisa si catre ordinea mondiala liberala a încetinit
treptat si chiar a devenit reversibila. Este adevarat, în ultimii ani un numar de democratii au esuat
în toate regiunile lumii iar democratia a pierdut teren. In acelasi timp, multe tari cu regim autoritar, pe primele locuri fiind China si Rusia, au devenit modele tot mai atractive. Tari care pareau ca
sunt democratii liberale în devenire sau de succes în anii 1990, inclusiv Ungaria, Polonia, Tailanda
si Turcia au alunecat înapoi spre autoritarism. In Rusia, în 1993, Boris Eltîn a atacat Parlamentul,
determinat de actele neconstitutionale ale acestuia. Ei a suspendat curtea constitutionala, a desfiintat sistemul de guverne locale si a demis numerosi guvernatori. De la razboiul din Cecenia la
programul sau economic, Eltîn a dovedit a totala lipsa de interes fata de procedurile constitutionale si limitele puterii sale. Poate în intimitatea sa era liberal, dar actiunile sale au creat o superpresedintie a Rusiei, pe care Vladimir Putin o exercita azi cu succes. Alegerile au loc în mod regulat, dar numerosi observatori straini considera ca ele nu sunt libere si corecte. Asasinarea unor
jurnalisti sau opozanti politici în Rusia demonstreaza limitele impuse libertatii de exprimare; cele
mai importante retele de televiziune si ziare sunt proprietate de stat sau influentate de catre guvern, sprijinind deschis partidele guvernamentale în perioada alegerilor. Controlul statului asupra
media creste, puterea acesteia folosindu-se si pentru realizarea unor obiective de politica externa,
iar actiunea opozitiei politice este din ce în ce mai dificila.
Un reprezentant al ordinii iliberale din Europa este primul ministru al Ungariei, Victor Orban care, în iulie 2014, a descris viziunea sa asupra viitorului Ungariei ca un stat iliberal. In interpretarea acestuia, statul iliberal nu respinge valorile democratiei liberale dar nu le adopta ca element
central al organizarii de stat.
Intr-un raport al Freedom House, intitulat Modern Authoritarianism: Illiberal Democracies sunt
prezentate preconditiile pentru ca iliberalismul sa castige teren în diferite tari, printre care: cand
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partidele principale aflate la guvernare sufera înfrangeri în alegeri iar fortele iliberale reusesc sa
patrunda în locul acestora; slabiciunile fundamentale ale institutiilor democratice în sfera politica,
inclusiv media, societatea civila, agentiile anticoruptie si sistemul judiciar. Din punct de vedere
practic, este putin probabil ca fortele iliberale sa reuseasca sa transforme tari în care partidele
existente sunt puternice, cu adepti loiali si unde exista un echilibru de putere. Daca însa fortele iliberale au suficienta vointa politica iar aparatorii institutiilor democratice nu sunt convingatoare si
nu dispun de sprijin popular, totul este posibil, arata raportul Freedom House.
Despre Turcia, Fareed Zakaria spunea înca din 2015 ca, sub conducerea lui Recep Tayyip Erdogan, a devenit un caz tipic de democratie iliberala, ca dupa asa-zisa tentativa de lovitura de stat din
iulie 2016 si schimbarile legislative care au urmat sa devina un stat care evolueaza catre dictatura,
completand spectrul iliberalismului.
Ştrans legata de aceasta aparitie a iliberalismului este o notiune si o realitate care de fapt exista
de mai multa vreme, aceea a statului paralel sau statului subteran (Deep State - expresia folosita în
ŞUA). Şe spune ca originea acestui termen deriva din turca - derin devlet, reteaua turca secreta
fondata în 1923 de catre Mustafa Kemal Ataturk pentru a executa actiuni clandestine pentru prezervarea structurii guvernamentale. Dupa parerea noastra, formele incipiente ale statului paralel
au aparut odata cu democratia si s-au dezvoltat odata cu evolutia democratica a statelor. In ŞUA,
expresia stat subteran a fost folosita mai ales pentru descrierea unor situatii din Rusia sau Turcia,
ca apoi sa se raspandeasca si în Europa dar si în ŞUA, descriind actiuni care favorizeaza teoria conspiratiei. Exista însa o mare reticenta în abordarea deschisa a acestui fenomen, cel mai probabil ca
urmare a faptului ca actiunile acestui stat paralel/subteran se desfasoara dupa alte reguli si principii decat cele democratice.
O definitie a statului paralel ar putea fi: grupare de personalitati cu pozitii importante în primul
rand în administratia de stat - mai ales în institutiile de forta (servicii de informatii si sistemul de
aparare, justitie, decidenti economici, politicieni), media, cultura, educatie si organizatii neguvernamentale care actioneaza pentru realizarea unor obiective politico-economice si de alta natura
conform intereselor lor sau si ale unor forte externe, altele decat interesele nationale ale tarii respective, stabilite prin documente oficiale.
Revoltele arabe din 2010-11 au dus la disparitia unor regimuri dictatoriale în Orientul Mijlociu
(mai putin Şiria), dar nu au dus catre democratizare, regimuri de mana forte fiind înca prezente,
iar razboaie civile au izbucnit în Irak, Libia, Şiria si Yemen. Inregistram succesul nationalismului
populist în multe tari, unul fiind într-una din cele mai durabile democratii liberale din lume - Marea Britanie care, în 2016, a decis sa paraseasca Uniunea Europeana (sondaje recente arata ca populatia s-a razgandit si 59% ar dori sa ramana în UE).
Uniunea Europeana în dificultate, cu birocratia bruxelleza neinteresata sau, poate si mai rau, incapabila sa sesizeze evolutiile geopolitice majore ale lumii de azi, leganandu-se la adapostul datelor statistice care subliniaza relevanta organizatiei pe plan mondial dar fara a tine suficient seama
de perspective si mai ales de ceea ce se întampla la Est, Vest si la Şud, va avea probabil o mare surpriza dupa alegerile europarlamentare din mai 2019. Tocmai de aceea, presedintele Frantei Emanuel Macron, aflat în cadere libera de popularitate în tara sa, a avut, la 7 septembrie, o întalnire la Marsilia cu cancelarul Angela Merkel, dupa ce cu o zi înainte a fost la Luxemburg, pentru a
pregati ofensiva generala a progresului împotriva nationalismului retrograd. Intalnirea urmareste
realizarea unor actiuni comune prin care sa se opreasca cresterea electorala a populistilor eurosceptici si a partidelor anti-migratie. Poate si mai mult, Macron ar dori sa formeze un vehicul paneuropean de tipul partidului sau - En Marche, cu care sa obtina o pozitie forte în UE.
In acest context de cautari politice si chiar filozofice, geopolitica mondiala încearca sa se aseze într
-o noua formula de echilibru, pana la a carei realizare vor mai exista convulsii economice, sociale
si razboaie. Pana la o noua formula de echilibru global va mai trece o perioada destul de lunga.
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dezarmat super-puterile”.
Alexander SAVELYEV* Care este situatia dezarmarii nucleare în zilele
„In perioada Razboiului noastre? Urmatoarele randuri prezinta o perRece, ceea ce a împiedi- spectiva cuprinzatoare a eforturilor facute în
cat în cele din urma acest sens în perioada de dupa Razboiul Rece.

ŞUA si Rusia sa foloseasca arme nucleare a
fost periculoasa si costisitoarea lupta numita „distrugere reciproca asigurata”. Inca de la sfarsitul anilor 1950, ambele
state au ajuns la paritate din punctul de vedere
al numarului si tipului de focoase nucleare precum si al numarului si preciziei sistemelor de
lansare. Ambele state aveau sificiente focoase
nucleare, sisteme de lansare secrete si locatii de
lansare pentru a supravietui unui prim impact si
pentru a mentine o capacitate puternica de raspuns la atac. Odata ce s-a înteles ca nici un atac
preventiv sau preemtiv nu va aduce victoria decisiva (cu accent pe primul atac pentru a avea
întaiul avantaj si a stabili cursul razboiului prin
elemente de surprindere si evaluare rapida), ci
va declansa de fapt un holocaust nuclear global
si va duce la distrugere totala, americanii si sovieticii au dezvoltat o teama-echilibru prin intermediul descurajarii. Astfel, nu cursa catre înarmare nucleara (pentru paritate), ci Distrugerea
Reciproca Asigurata – DRA – cu efectul sau de
linistire a armamentului nuclear,
în cantitati suficiente si configuratii impenetrabile – a fost cea care a adus o ciudata stabilitate pacifista între doua superputeri aflate
în conflict” – afirma Prof. Anis H.
Bajrektarevic în bine-cunoscuta sa
lucrare referitoare la Ştructurile
de securitate din Asia si Europa,
concluzionand ca „DRA a împiedicat un razboi nuclear, dar nu a

*

*

*

*

*

Timp de peste opt ani am asistat la declinul
(sau chiar absenta) eforturilor Rusiei si ale ŞUA
în domeniul controlului armelor nucleare, ceea
ce se poate observa atat la nivel oficial, cat si al
expertilor. Ultima realizare în acest domeniu a
fost Tratatul cu privire la Masurile de Reducere
si Limitare Continua a Armelor Ştrategice Ofensive (Noul Tratatul Ştart) care a fost semnat de
Rusia si ŞUA în anul 2010 si a fost aplicat începand cu luna februarie an anului 2011. De
atunci, nu au mai existat preocupari pentru
dezarmare nucleara pe agenda relatiilor dintre
Rusia si ŞUA.
In trecut, în astfel de pauze exista un numar
mare de consultari active, fiind utilizate pentru
regandirea politicilor proprii în acest domeniu si
pentru a face o evaluare cuprinzatoare a pozitiei
celeilalte parti. Activitatile preparatoare continuau chiar si în perioada dintre toamna anului
1983 (cand Uniunea Şovietica s-a retras din negocierile privind armele nucleare cu Ştatele Unite) si primavara anului 1985 (cand negocierile
au fost reluate), în timp ce contactele informale între cele doua
parti (în primul rand între comunitatile stiintifice) au devenit si
mai puternice.
In decursul a cincizeci de ani, Ştatele Unite si Uniunea Şovietica/
Rusia au facut un progres semnificativ în reducerea cursei de înarmare nucleara si diminuarea trep-

* 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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-ŞUA în domeniul controlului armelor nucleare.
Unul dintre acestea este considerat a fi deteriorarea relatiilor dintre Rusia si Occident datorita
crizei din Ucraina. Dar realitatea demonstreaza
ca problemele au aparut cu mult înainte. In martie 2013 (adica cu un an înainte de evenimentele
din Ucraina), fostul sef al administratiei prezidentiale a Rusiei, Şeghei Ivanov, a afirmat în mod
public ca Rusia nu mai este interesata de reducerea armametului si ca motivatia acestei decizii
este completarea modernizarii fortelor strategice ale Rusiei si refuzul de a mai elimina armament strategic care a fost introdus în dotare
tata si constanta a gradului de confruntare între doar de curand.
cele doua puteri nucleare. In Uniunea Şovietica/ Un alt argument, prezentat de Presedintele PuRusia, cele mai mari realizari în domeniul con- tin în februarie 2012, este necesitatea de a implitrolului armelor nucleare s-au obtinut în timpul ca o a treia putere nucleara în procesul de dezarconducerii lui Leonid Brejnev si a lui Mihail Gor- mare dupa tratatul din 2010. Explicatii suplibaciov. Vladimir Putin a jucat un rol important în emntare pe aceeasi tema au fost oferite de catre
ratificarea Tratatului ŞTART II (2000) în primul Ministrul de Externe Şergei Lavrov care a afirsai mandat de presedinte, convingand legislato- mat ca alte reduceri (în afara cadrului Trataturii de utilitatea si eficienta sa pentru interesele lui) ar face ca armamentul ofensiv strategic al
de securitate ale Rusiei, ducand la încheierea Rusiei si al ŞUA ar deveni „comparabil” cu cel al
Tratatului Ruso-American pentru Reducerea unui al treilea stat nuclear.
Ofensivei Ştrategice (2002). Dmitri Medvedev
detine si el un loc în istoria dezarmarii nucleare Moscova considera ca esecul încheierii unor noi
deoarece a semnat un acord similar în anul acorduri de control al armamentului nuclear cu
2010. Pe durata scurtei conduceri a lui Iuri An- ŞUA se datoreaza temei rachetelor de aparare.
dropov (din noiembrie 1982 pana în februarie Problema a existat si în perioada sovietica si a
1984) si a lui Konstantin Chernenko (din februa- ajuns la un nivel de varf în anul 1983 cand
rie 1984 pana în martie 1985) nu s-a realizat Presedintele Regan a propus Initiativa Ştrategica
nici un progres tangibil în domeniul controlului de Aparare (IŞA). Aceasta Initiativa a încetinit
negocierile ŞTART 1 si aproape a blocat încheiearmelor nucleare.
rea acestui acord si a altor acorduri privind
In Ştatele Unite ale Americii, toti cei opt prese- dezarmarea nucleara. Retragerea ŞUA din Tratadinti care i-au precedat lui Donald Trump – de la tul deschis ABM din anul 2002 si eforturile ulteRichard Nixon la Barack Obama – au avut reali- rioare de a crea si desfasura aparare antizari în acest domeniu. Nu se poate stabili înca aeriana pe propriul teritoriu si pe teritoriile
daca Trump doreste sa continue aceasta traditie.
aliatilor sai, alaturi de încercarile esuate de a
In orice caz, exista cateva argumente pro si cate- ajunge la un acord cu Rusia cu privire la prograva argumente împotriva acestei posibilitati. Tre- mele de rachete defensive întrunite, au exacerbuie mentionat ca nu toate lucrurile depind de bat situatia în continuare.
dorinta sau refuzul Administratiei ŞUA de a încheia noi acorduri în acest domeniu. Pozitia Ru- Moscova explica lipsa progresului în reducerea
siei are un rol la fel de important, iar la acest mo- de arme strategice nucleare si prin faptul ca
ment, pozitia Rusiei nu inspira foarte mult opti- aliatii NATO ai ŞUA detin armament nuclear.
Anatoly Antonov, care a fost la acea vreme admism în acest sens.
junctul Ministrului Apararii, afirma ca acest facPoliticienii si expertii au identificat numeroase tor „nu poate fi ignorat”. Alti factori despre care
motive care stau la baza bresei din relatiile Rusia
8
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Moscova considera ca „trebuie luati în considerare” includ conceptul „Atacul global”, desfasurarea de armament conventinal strategic de mare
precizie, planurile de desfasura armament în
spatiu, prezenta armelor nucleare nestrategice
ale ŞUA în Europa si alte disproportionalitati,
multe dintre ele fiind mentionate în Ştrategia
Nationala de Şecuritate a Rusiei, semnata de Putin la sfarsitul anului 2015.
Pozitia Rusiei cu privire la etapele urmatoare
de dezarmare nucleara este similara cu cea a
Uniunii Şovietice de la sfarsitul anilor 1960. Ea
se bazeaza pe principiul „securitatii egale”, ceea
ce înseamna ca toti factorii care determina balanta puterilor între cele doua parti trebuie luati
în calcul. Astfel se explica de ce, în cadrul negocierilor cu Washingtonul cu privire la armele nucleare strategice, Uniunea Şovietica considera ca
este justificat sa solicite compensatii pentru dezechilibrele din alte categorii de armament.
Este evident ca în urma cu cincizeci de ani, categoriile de armament care se încadrau la
„compensatii” erau diferite de ceea ce exista în
prezent. Moscova era preocupata de armele nucleare pe care le detineau aliatii NATO ai ŞUA,
precum si de armele nucleare desfasurate de
ŞUA în Europa. Rusia a adoptat o abordare mai
larga, concentrandu-se mai ales pe armamentul
ne-nuclear, ceea ce creeaza dificultati suplimentare în întelegerea reciproca cu Ştatele Unite, ceea ce pune la îndoiala posibilitatea încheierii de
noi acorduri.
Daca admitem ca preocuparea Rusiei cu privire
la efectul apararii cu rachete si a armamentului
de mare precizie sau a altor tipuri de armament
conventional în echilibrul strategic este de natura fundamentala, se ridica întrebarea: cum trebuie abordata aceasta preocupare daca se decide
din punct de vedere politic sa se continue procesul de dezarmare nucleara. Ar trebui Rusia sa fie
de acord cu reducerea si mai mult a armelor nucleare în cazul în care se ignora aceasta preocupare?

www.ingepo.ro

fi contrar oricarui acord international, care ar
trebui sa fie fundamentat pe principiul egalitatii
partilor si care ar trebui sa fie în conformitate cu
subiectul acordului. Cu toate acestea, exista si
alte modalitati de aboradre a preocuparilor
mentionate aici. Şpre exemplu, în a doua parte a
anilor 1980, Uniunea Şovietica era foarte îngrijorata de programul ŞDI si de armele nucleare
americane desfasurate în Europa. Acesta este
motivul pentru care s-a propus o solutie la pachet: negocieri simultane în legatura cu trei
chestiuni: arme nucleare cu raza medie de actiune în Europa, armament strategic ofensiv si aparare si spatiu. Moscova a conditionat semnarea
acordului de acceptarea celor trei planuri simultan. Washingtonul nu s-a opus. Cu toate acestea,
Uniunea Şovietica nu si-a mentinut pozitia penru
mult timp. La început, expresia „vehicule nucleare de lansare” a fost utilizata cu referire doar la
rachetele balistice sol-sol si la cele de croaziera,
iar aviatia era exclusa de la negocieri. Ulterior,
Moscova a scos aceasta categorie de armament
din pachetul initial, iar în decembrie 1987, cele
doua parti au semnat Tratatul privind Fortele
Nucleare cu Raza medie de Actiune (Tratatul
INF), care are durata limitata.
Pentru o perioada mai lunga de timp, aproape
pana la semnarea Tratatului ŞTART I, Uniunea
Şovietica a insistat în stabilirea unei legaturi între armamentul strategic ofensiv si cel defensiv,
ceea ce s-a reflectat în declaratiile oficiale si
structura delegatiei ruse pentru aceste negocieri.
Moscova a trimis o delegatie la negocieri pentru
aceste doua tipuri de armament. Negocierile privind apararea si spatiul s-au desfasurat cu un alt
grup trimis acolo. Ştatele Unite au fost reprezentate de doua delegatii separate. Una dintre ele a
fost desemnata pentru negocierile la ŞTART I, iar
cealalta a participat la negocierile privind apararea si spatiul. Cand era evident ca negocierile
privind apararea si spatiul vor esua si ca cele
pentru ŞTART I erau aproape finalizate, Uniunea
Şovietica a semnat tratatul, dar a dat o declaratie
unilaterala privind necesitatea de a monitoriza
tratatul ABM ca si pre-conditie pentru implementarea Tratatului ŞTART I.

Este de la sine înteles ca nici un acord cu privire
la reducerea armamentului strategic ofensiv nu
poate stabili limite inegale în numarul de focoa- Aceasta experienta demonstreaza ca o modalise nucleare si sisteme de lansare. Acest lucru ar tate reala de a aborda preocupari diferite este
9
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încheierea unor acorduri separate
25 de ani cel mai devreme. De atunci
privind cele mai presante probleme
au trecut 30 de ani si acest tip de
de securitate, inclusiv apararea antiarmament (lasere spatiale si alte arbalistica, armamentul de mare precime exotice) înca tot nu au aparut. Nu
zie si cu raza lunga de actiune si arexista motive întemeiate pentru care
mele din spatiu. Autorii „World 2031.
sa credem ca armele spatiale vor inGlobal Forecast”, publicat de către
tra în arsenalul strategic al Ştatelor
Institutul Primakov pentru Economie
Unite sau al altor state în decursul
Globala si Realtii Internationale în
urmatoarelor doua decenii, chiar daanul 2017, admit aceasta posibilitate,
ca noile tehnologii ar putea face podar considera ca este cel mai putin
sibil acest lucru. In aceasta situatie,
probabil dintre cele patru scenarii de
urmatorii factori sunt esentiali: cosevolutie a situatiei politico-militare din lume în turi, eficienta în lupta a sistemelor de armament,
orizontul anului 2035.
vulnerabilitatea lor, posibila reactie a opozitiei
Cu privire la modalitatile concrete de abordare nationale, a altor state sau a comunitatii intera preocuparilor, trebuie evaluat, cel putin cu nationale în general. Acesti factori nu doar ca
aproximatie, efectul apararii aeriene, a arma- pot încetini, dar si împiedica militarizarea
mentului de mare precizie si a armelor spatiale spatiului.
în balanta strategica ruso-americana. In primul
rand, sa notam un aspect interesant. Atunci cand
este vorba despre efectul diferitilor factori asupra echilibrului strategic, oficialii rusi insista ca
acest efect ar trebui luat în calcul, dar omit apararea anti-aeriana. Daca mentinem aceasta logica, atunci orice arma capabila de lupta împotriva
armamentului strategic ofensiv ar trebui inclusa
în balanta generala de putere, îndeosebi daca
este menita sa lupte împotriva sistemelor de
raspuns la atac. Aceste arme includ cu siguranta
componenta aeriana din triada strategica. Fara a
mai intra în alte detalii, sa observam ca aceasta
omisiune a apararii aeriene pare sa se datoreze
altor consideratii decat dorinta de a consolida
stabilitatea strategica.

In plus, nu exista definitii general acceptate ale
termenului de „armament”, care poate fi subiect
al unui acord privind spatiul. Din pacate, un astfel de acord nu poate fi fundamentat pe forma
initiala a Tratatului International pentru Prevenirea Lansarii de Armament în Şpatiu, Amenintarii sau Utilizarii Fortei împotriva Obiectelor
din Şpatiu, înaintat de China si Rusia în cadrul
Conferintei pentru Dezarmare din anul 2008 (cu
versiunea noua înaintata în anul 2014). Acest
model de acord initial propunea prevenirea desfasurarii de armament în spatiu si nu mentiona
interzicerea dezvoltarii sau testarii lor în spatiu.
El nu mentioneaza nici armamentul desfasurat
pe Pamant care este capabil sa distruga obiecte
din spatiu.

Dintre celelalte trei tipuri de armament, care în
opinia conducerii Rusiei influenteaza echilibrul
strategic, armamentul spatial este cel mai interesant din punctul de vedere al încheierii unui posibil acord. Adevarul este ca, dupa stiinta noastra, nu exista asemenea arme înca. Prin urmare,
ele nu au nici un efect asupra echilibrului strategic. Putem sa mentionam aici lupta Uniunii Şovietice împotriva programului ŞDI în a doua jumatate a anilor 1980. Multi experti considerau
atunci ca „armele de atac în spatiu” vor fi create
în viitorul nu foarte îndepartat. Cei mai sceptici
participanti la aceste discutii spuneau ca asemenea sisteme ar aparea într-un orizont de 20 sau

Criticile la adresa acestui document pot continua, dar principala problema este daca se poate
ajunge la un acord clar privind limitarea sau interzicerea armelor în spatiu, oricare ar fi întelesul acestui termen, chiar daca toate partile par a
fi foarte interesate de el. Indoielile în acest caz
sunt mai mari decat doza de optimism. Raspunsul la aceasta întrebare necesita mai mult decat
eforturile unor diplomati, ale militarilor si ale
dezvoltatorilor de arme spatiale. Proiectul ar
trebui sa includa mai multi experti, inclusiv oameni de stiinta din state care ar putea deveni
parti ale unor viitoare acorduri.
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O alta problema interesanta priveste armamentul conventional de mare precizie si cu raza lunga de actiune si efectul acestora asupra echilibrului strategic. Conform majoritatii specialistilor, acest tip de armament include rachete de
croaziera, rachete balistice inter-continentale ne
-nucleare si unele sisteme de armament (spre
exemplu aparate de zbor hipersonice). Ca si regula, efectul acestor tipuri de armament asupra
echilibrului startegic nu a fost determinat. Dar,
se considera ca ele nu pot doar reduce, ci si submina stabilitatea strategica. Aceasta opinie este
una discutabila.
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rachete. Nu exista nici o garantie ca atacatorii
vor utiliza sisteme de avertizare a rachetelor la
primirea informatiilor care confirma atacul. Astfel, nu conteaza pentru victima unei astfel de
agresiuni daca racheta balistica intercontinentala este dotata cu focoase nucleare sau
conventionale. Raspunsul va fi aproape cu siguranta unul nuclear, cu toate consecintele care
decurg din acest fapt.
In cele din urma, un argument si mai important
este ca daca Rusia sau ŞUA decide desfasoare un
numar mare de rachete balistice intercontinentale, cel mai probabil vor face acest lucru pe seama propriilor lor arme strategice nucleare. Daca tratatul din 2010 ramane în vigoare
(pana în 2021) si daca este extins (pana în
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 fiecare parte). Pentru ca rachete balistice intercontinentale ne-nucleare sa nu cada sub incidenta tratatului, trebuie sa se creeze un nou sistem de lansare si sa se dovedeasca ca acest sistem de armament nu intra sub incidenta tratatului. Acest lucru este dificil de realizat, chiar si în
conditiile de racire a relatiilor dintre Rusia si
America. Actiunile unilaterale vor duce aproape
sigur la prabusirea acestui acord international.

Daca privim aceste sisteme din punctul de vedere al consolidarii capacitatilor ofensive, ele
sunt aproape incomensurabile cu armele nucleare 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 intercontinentale, acuratetea lor ar trebui sa fie de
departe superioara acestor rachete. In caz contrar, ele nu ar fi capabile sa distruga tinte complexe (precum hangare cu rachete sau centre de
comanda). Conform informatiilor obtinute din
surse deschise, rachetele balistice intercontinentale au o acuratete de cativa zeci de
metri în cel mai bun caz. Pentru distrugerea unei
tinte complexe cu un focos conventional, aceasta
acuratete ar trebui sa fie de cativa zeci de metri,
Cu privire la rachetele de croaziera ca si eleceea ce nu se poate obtine prin nivelul tehnolo- mente ale armamentului de mare precizie, tregic actual al acestor sisteme.
buie clarificata o problema importanta. Conform
Dar, aceasta nu este principala problema. Daca noului Tratat ŞTART din 2010, rachetele nucleaun agresor decide sa utilizeze armament de ma- re de croaziera cu raza lunga de actiune (peste
re precizie (rachete balistice inter-continentale 600 de km) nu sunt considerate a fi armament
conventionale) într-un atac surpriza pentru a strategic ofensiv. Cu alte cuvinte, în opinia Ştatedistruge o parte importanta a arsenalului nu- lor Unite si a Rusiei, ele nu reprezinta armament
clear al inamicului, atunci va trebui sa planifice strategic. Fiecare bombardier dotat cu rachete
un atac masiv. Un astfel de atac nu poate trece de croaziera nucleare este considerat ca un vehineobservat datorita sistemului de avertizare cu cul de lansare si un focos, indiferent de cat de
11
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multe rachete poate duce. Rachetele de croaziera
lansate de pe apa nu sunt incluse în acest tratat
deloc. Nici macar nu sunt mentionate. Pe scurt,
partile nu considera ca aceste arme nucleare pot
submina echilibrul strategic, prin urmare nu
exista nici un motiv pentru care sa fie limitate în
Tratatul ŞTART. In aceasta situatie, este neclar
motivul pentru care rachetele nucleare de croaziera cu raza lunga de actiune nu afecteaza echilibrul strategic al partilor, asa cum Moscova si
Washingtonul au afrmat în acordul mentionat
mai sus, în timp ce armamentul conventional ar
submina stabilitatea strategica, mai ales din moment ce unele studii arata ca rachetele de croaziera conventionale nu au capacitatea de a distruge armamentul strategic ofensiv cu grad mare de
protectie.
Rusia considera ca cea mai serioasa amenintare la adresa stabilitatii strategice o reprezinta rachetele defensive. Exista o ambiguitate
mult mai mare în aceasta problema decat este
aparent. In primul rand, multi experti si politicieni urmeaza o logica stranie atunci cand vine
vorba despre rachete defensive, iar logica lor difera în mod semnificativ de perceptia normala a
acestei probleme de securitate. Şpre exemplu, se
considera ca sistemul de aparare cu rachete al
ŞUA „ameninta” potentialul strategic al Rusiei.
Dar, o asemenea amenintare poate fi înteleasa ca
actiune doar dupa ce Rusia va ataca cu rachete
balistice. Cat timp aceste rachete nu sunt folosite, rachetele de aparare nu îi deranjeaza. Şa se
afirme ca rachetele defensive ameninta potentialul nuclear al cuiva este acelasi lucru cu a spune
ca o palarie dura construita de un constructor
este o amenintare pentru o caramida care i-ar
cadea pe cap.
Oponentii rachetelor defensive afirma ca acestea vor fi folosite dupa ce inamicul lanseaza primul atac împotriva fortelor strategice ale oponentului, ceea ce va reduce semnificativ capacitatea acestuia de a raspunde. Acest raspuns va
trebui interceptat de rachetele defensive. Aceasta logica abstracta si fara sens depaseste logica
oponentilor rachetelor defensive, care denunta
orice program de creare si desfasuarre a rachetelor defensive. Şe considera ca astfel de eforturi
sunt de fapt o încercare de a obtine superioritate
12

militara si de a crea conditiile necesare pentru
victorie într-un razboi nuclear. De fapt, întregul
concept al stabilitatii strategice se bazeaza pe
evaluarea consecintelor unui prim atac si pe capacitatea agresorului de a respinge un raspuns
la acest atac.
Dezbaterile privind efectul rachetelor defensive
asupra stabilitatii strategice sunt în desfasurare
de peste saizeci de ani, astfel ca nu este nevoie sa
mentionam toate argumentele pro si contra ale
numeroaselor publicatii. Şa notam doar ca aceste dezbateri s-au tinut în mare parte în ŞUA. In
Uniunea Şovietica si Rusia, majoritatea expertilor au îmbratisat opinia ca sistemele de rachete defensive submineaza stabilitatea strategica, sporind posibilitatea unui prim atac în situatie de criza si stimuland o cursa pentru armament strategic în toate domeniile. De regula, dezbaterile s-au centat pe evaluarea eficientei sistemelor de rachete defensive si pe timpul necesar
pentru desfasurarea acestor noi sisteme de armament.
Şa vedem acum cum poate ŞUA sa respinga „a
doua lovitura” a Rusiei, dupa propriul sau „atac
nuclear la scara mare”, daca exista asemenea
planuri. In primul rand, sa ne gandim la geografia sistemelor de aparare cu rachete a ŞUA. Daca
principalul obiectiv al ŞUA ar fi sa raspunda
actiunii Rusiei, si-ar desfasura sistemul de rachete defensive în primul rand de-a lungul granitelor si în mijlocul teritoriului. O aparare minima a tarii ar necesita cel putin 10 sau 12 zone de
desfasurare cu cateva zeci de rachete de interceptare fiecare. Dupa cate se stie, nu este cazul
de asa ceva. Un astfel de program nu exista si
astfel de propuneri nu au fost înaintate niciodata. Pana la finalul anului 2017 se vor desfasura
44 de interceptoare terestre pe teritoriul ŞUA
(40 în Alaska si 4 în California). Şe intentioneaza
ca numarul lor sa fie crescut la 56 pana în anul
2025.
Trebuie sa mentionam aici ca cea mai importanta stipulare a Tratatului ABM din 1972 (din
care ŞUA s-a retras în anul 2002) a fost limitarea
rachetelor de interceptare capabile sa doboare
focoase
ale
rachetelor
balistice
intercontinentale. Fiecare stat semnatar avea voie sa

Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018

www.ingepo.ro

detina pana la 200 de sisteme ABM în doua zone
de desfasurare ABM. Protocolul din 1974 al Tratatului a limitat numarul de sisteme ABM la 100
pentru fiecare zona de desfasurare. Cu alte cuvinte, ŞUA nu a depasit înca limita stabilita de
Tratatul ABM si nu va face acest lucru în perioada viitoare, ceea ce înseamna ca stabilitatea strategica, asa cum este ea înteleasa de catre oponentii rachetelor defensive, nu este subminata.

asupra capacitatii Rusiei de a raspunde unui atac
cu o actiune zdrobitoare, chiar daca ar fi slabit
de o prima lovitura strategica a ŞUA. Acesta este
un concept strategic îndoielnic, care amplifica
multe moduri de a consolida securitatea si asanumita stabilitate strategica. Nici un lider de stat
rational nu s-ar baza pe un sistem vulnerabil de
rachete defensive care a esuat în multe teste si
care poate fi anulat prin schimabrea directiei de
Rusia este extrem de îngrijorata în legatura cu atac.
sistemul de rachete defensive propus pentru Eu- Obstacolele politice ale negocierilor s-au înropa si monitorizeaza programele de desfasura- multit atat în relatiile ruso-americane, cat si în
re a unor sisteme similare în Orientul Mijlociu si cele ruso-occidentale. Aceste obstacole sunt difiunele state asiatice. Dar, nici unul dintre aceste cil de depasit, ceea ce va necesita cu siguranta
sisteme nu este strategic din punctul de vedere mult efort si mult timp. Şe considera ca negocieal locatiei si performantei sale. Evident, unele rile pentru reducerea armamentului ofensiv
modificari ale rachetelor americane de intercep- strategic sunt posibile doar dupa ce relatiile dintare standard THAAD si ale altor sisteme au un tre cele doua state se vor îmbunatati, sau cel
anumit potential de a lupta împotriva rachetelor putin, vor aparea semne clare ca sunt pe cale de
balistice strategice. Dar, ele nu sunt construite cu îmbunatatire.
acest scop si pot doborî focoase ale rachetelor Aceasta problema poate fi abordata dintr-o perbalistice inter-continentale doar în mod acciden- spectiva diferita prin stabilirea obiectivului de a
tal. Este de asemenea important ca aceste siste- încheia un nou acord pentru reducerea în contime nu au fost niciodata testate împotriva rache- nuare a armamentului strategic ofensiv si pentru
telor (focoaselor) strategice, asa ca nu pot avea limitarea numarului de focoase startegice la
un rol esential în interceptarea rachetelor balis- 1.000 pentru fiecare parte. In cazul în care s-ar
tice strategice din raspunsul unui atac.
încheia un astfel de acord, el ar fi un exemplu
In plus, aceste sisteme nu reprezinta o ameninatre la adresa potentialului strategic al Rusiei
datroita geografiei desfasurarii lor. Acest aspect
devine evident daca schimbam perspectiva bidimensionala cu una tridimensionala a geografiei.
Pe scurt, nu trebuie sa ne uitam la harta pe hartie a lumii, ci la globul terestru. Lucrurile apar în
mod diferit. Şpre exemplu, vom observa ca cel
mai scurt drum între Rusia si America nu este
prin Amsterdam sau Paris, ci peste Polul Nord.

In opinia mea, nu exista obstacole strategice si
militare pentru continuarea dialogului între Rusia si ŞUA pentru reducerea armamentului strategic ofensiv. Efectul armamentului de mare precizie si a celui spatial asupra echilbrului strategic
între parti este evident exagerat. In realitate,
acest efect va fi unul minim în viitor, în cazul în
care va mai exista un efect.
Programele ŞUA pentru rachete defensive sunt
limitate din punctul de vedere al impactului lor

pozitiv de cooperare si ar da sansa întelegerii
reciproce în alte regiuni ale lumii. Un astfel de
acord ar putea fi facilitat prin initierea unor consultari extinse pentru toate problemele de securitate, inclusiv cele care îngrijoreaza Rusia.

Presedintele Putin si Presedintele Trump au
stabilit la Helsinki în iulie 2018 sa acorde o
atentie speciala extinderii noului Tratat ŞTART
pentru urmatorii 5 ani (pana în anul 2016) si sa
pastreze Tratatul INF, care a fost extrem de criticat în ultimii 3-4 ani. Acesta este în mod evident
un pas pozitiv facut în directia potrivita. Dar, nu
este suficient. Ambele state au un mare potential
pentru reducerea propriilor arsenale nucleare –
strategice si tactice – chiar si fara participarea
unui al treilea stat nuclear la acest proces. Aceasta posibila participare necesita investigatii serioase si atentia speciala a tuturor partilor interesate.
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Dinu COSTESCU
La 20 iunie a.c., Şenatul ŞUA a aprobat cu 85%
pentru si 10 împotriva un proiect de lege privind
alocarea, pe anul fiscal 2019, a unui buget militar
de 716 miliarde dolari, în document fiind inserat
si un capitol care sustine blocarea vanzarii catre
Turcia a avioanelor de lupta F-35, precum si a
unei game mai largi de material militar care cuprinde sistemele de aparare antiaeriana Patriot,
a elicopterelor de transport greu Chinook, a elicopterelor AH-1 Cobra si H-60 Black Hawk si a
avioanelor F-16. Acelasi document face precizarea ca “achizitia de catre Ankara a sistemelor rusesti de aparare aeriana Ş-400 a sporit tensiunea
dintre cele doua tari” ; tensiune si asa destul de
accentuata de solicitarile repetate si respinse ale
partii turce de extradare a clericului Fethullah
Gullen, acuzat de Ankara de a fi fost initiator al
tentativei esuate de lovitura de stat, din 2016,
împotriva guvernarii Erdogan, urmata de acelasi
refuz al partii turce la solicitarea oficialitatilor de
peste Ocean de eliberare si repatriere a pastorului evanghelist american Andrew Brunson, acuzat si el de spionaj si complot împreuna cu Fehullah Gullen.
Nu este pentru prima
data si, cu siguranta, nu
va fi nici ultima oara
cand pe cerul relatiilor
bilaterale dintre Turcia si
Ştatele Unite ale Americii
se aduna nori negri. Blocarea impusa livrarilor
militare catre Turcia survine dupa ce partea americana livrase, deja, acestei tari un prim avion din
clasa F-35, invizibil pentru sistemele de detectie
si considerat o bijuterie a
tehnologiei militare, iar
reactiile turcesti de respingere a blocajului impus de partenerii ameri-

cani nu s-au lasat asteptate, oficiali civili si militari de la Ankara calificînd drept “inamicala” decizia parlamentului american si invocand dreptul suveran al Turciei de a-si diversifica resursele de dotare cu armament si de a nu mai continua traditionala dependenta de monopolului
unui singur producator si furnizor de material în
domeniul apararii. Ceea ce a produs o iritare deosebita la Ankara a fost, sentimental ca, de data
aceasta, Casa Alba a supralicitat practica recursului nediscriminatoriu la penalitati, încercînd,
de fapt, sa obstructioneze procesul de modernizare si de dotare al armatei turce, inclusiv în domeniul tehnicii aviatice de ultima generatie.
Episodul a declansat un nou “razboi al declaratiilor”, comentatorii americani sustinand, în
acest sens, ca, odata cu încheierea razboiului rece, Turcia si-a pierdut, pentru doctrina militara
americana, importanta strategica pe care a avuto, de-a lungul ultimei jumatati de secol, ca
“bastion de aparare” împotriva expansiunii comunismului sovietic, în vreme ce, la randul lor,
oficialii si comentatorii turci insista ca Turcia s-a
convins, înca o data, ca nu trebuie sa mai acorde
credibilitate “umbrelei” americane de securitate.
Realitatea istorica arata, de altfel, ca o asemenea
“umbrela”, nu a functionat, practic, decat de do-

Avionul F-35
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ua ori, respectiv în contextual lumii bipolare
posbelice si în cazul razboiului din insula Cipru.
*
Relatiile militare turco-americane îsi au începuturile la încheierea celui de-al doilea Razboi
Mondial, cand, în urma presiunilor tot mai insistente ale fostei Uniuni Şovietice de a i se recunoaste dreptul de acces si prezenta în zona
stramtorilor Bosfor si Dardanele, în ŞUA a fost
lansata si pusa în aplicare Doctrina Trumann
prin care Ştatele Unite se angajau sa dea garantii
de securitate pentru Turcia si Grecia, angajament care a inaugurat si fluxul unor consistente
ajutoare economice si militare pentru cele doua
state, colaborarea în eforturile de stopare a expansionismului sovietic punand temelia unor
trainice si de lunga durata relatii bilaterale în
cadrul carora Turcia a sustinut fara rezerve strategia americana în contextul razboiului rece. Şub
obladirea Natiunilor Unite, armata Turciei a participat la razboiul din Peninsula Coreeana de la
începutul deceniului al saselea al secolului trecut, pentru ca, în 1952, Turcia sa devina membru
cu drepturi depline al Tratatul Aliantei NordAtlantice (NATO). In anul 1957, Ankara si-a
anuntat adeziunea la principiile doctrinei Eisenhower, fiind, împreuna cu alte state regionale
precum Iranul si Israelul, un participant avtiv la
programele de izolare si încercuire a blocului
comunist sustinut de la Moscova. Este cadrul în
care pe teritoriul Turciei a fost înfiintata baza
militara aeriana de la Incirlik care avea sa joace
un rol deosebit de important în mai toate campaniile si operatiunile militare americane în regiunea Orientiului Mijlociu, de la sfarsitul razboiului rece pana la cele doua razboaie din Golf. O
lunga perioada în care relatiile politico-militare
dintre Turcia si Ştatele Unite au evoluoat pe o
traiectorie sinusoidala în care s-au sucedat momente de tensiune acuta (ca în cazul invaziei turce în Cipru si ocuparea, în 1974, a partii nordice
a insulei) cu momente de apogeu, asa cum s-a
întamplat dupa victoria revolutiei islamice în
Iran, din 1979, ceea ce a determinat Casa Alba sa
renunte precipitat la politica de sanctiuni împotriva Ankarei si sa constituie, în favoarea aceste-

ia, un fond financiar de asistenta în valoare de
450 milioane dolari utilizata pentru dotarea armatei turce cu achizitionarea de elicoptere si
avioane de lupta, de productie americana, dar si
pentru desfasurarea razboiului împotriva rebelilor separatisti kurzi ai Partidului Muncitoresc
din Kurdistan (PKK).
Turbulentele ciclice survenite în relatiile politico-militare si securitare dintre Ankara si Washington au drept cauzalitate profunda deosebirile adanci care exista între maniera de abordare
si de evaluare, de catre fiecare tara în parte, a
conceptului de amenintare la adresa intereselor
de securitate nationala. Astfel, daca în perioada
Razboiului Rece, doctrina militara a Turciei era
fundamentata pe ideea ca marile provocari si
amenintari securitare la adresa sa vin dinspre
nordul spatiului turc, astazi, sursa acestor incertitudini de securitate este plasata, prioritat, în
spatiul sudic în care este amplasata si amenintarea „existentiala” pe care o reprezinta chestiunea
minoritatii etnice a separatistilor kurzi. De o situatie similara se poate vorbi si în cazul vecinului iranian fata de care, în pofida raporturilor
economice si comercial-energetice existente între Ankara si Teheran, proiectele expansionismului siit iranian si ambitiile de liderism regional ale regimului teocratic sunt privite pe malul
Bosforului ca o permanenta si imprevizibila sursa de amenintare securitara.
In pofida acestor discrepante de abordare, relationarea militara turco-americana a reusit sa
ramana la un nivel dinamic si ridicat, fluxul livrarilor de material militar american si al coordona15
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tre Turcia de know-how si de documentatii
tehnologice cu profil militar. Iar asemenea interdictii nu au fost straine nici de orientarea
Turciei catre furnizorii rusi si chinezi de tehnica si tehnologie militara si nici de eforturile
guvernantilor turci de constituire a unei industrii proprii de tehnica militara, domeniu în
care Turcia dispune în prezent de o asemenea
ramura industriala, reprezentata prin urmatoarele companii de productie militara:
1. Turkish Aerospace Industries: Principlul producator de componente si instalatii
pentru aviatia militara, inclusiv fuselaje, instarii în pregatirea de lupta între Ştatele Unite si latii de climatizare, fibra optica etc.;
armata Turciei desfasurandu-se, mai ales în ulti2. Aselsan Company: Producător de aparamul deceniu, într-un ritm pe care ambele parti lau apreciat public în termenii cei mai elogiosi. La tura si dispozitive de ghidaj si dirijare a tirurilor
nivelul regional al Orientului Mijlociu si în ceea prin laser si raze infrarosii;
ce priveste volumul importurilor de dotari mili3. Fokker Elmo: Produce 40% din necesatare din Ştatele Unite, Turcia se situeaza pe locul ru de cablatura pentru avioane de lupta;
al treilea, dupa Israel si Emiratele Arabe Unite,
4. AYESAŞ: Şingurul producător şi furnizor
aceste livrari avand un aport substantial la connat
ional de unitati de control, ecrane si aparatusolidarea capacitatii militare a Turciei si la proiectarea armatei nationale turcesti în plutonul de ra de avertizare pentru dotarea cabinei de cofrunte al celor mai puternice institutii militare la manda a avionului;
nivel global si în cadrul Aliantei Atlanticului de
6. Kale Aerospace: Produce componente
Nord.
de fuselaj, trenuri de aterizare si piese fixe ale
Cu toate acestea, trebuie mentionat ca depozi- motoarelor de avion;
tele americane de armament nu au fost accesibile solicitarilor turcesti, cel putin nu în masura
dorita de planificatorii si decidentii de la Ankara.
Nu de putine ori, Pentagonul si aliatii vestoccidentali ai Washingtonului au refuzat în mod
categoric o serie de livrari consistente solicitate
de statul major general al armatei turce, iar un
caz care a starnit ecouri la vremea respectiva a
fost cel al refuzului formulat de Congresul american în 2014, fata de livrarea catre marina militara turca a doua fregate Oliver Hazard Perrydin clasa Perry, motivaţia invocată pentru acest
refuz fiind „ostilitatea regimului turc fata de Israel si opozitia acestuia la proiectele israeliene
de exploatare a rezervelor petroliere si gazeifere
din Mediterana si din permietrul maritim al insulei Cipru si Greciei”. La aceasta se adauga si
faptul ca Washingtonul si unele state europene
membre ale NATO au impus si mentinut ani de-a
randul un sever embargou asupra livrarilor ca16

7. Havelsan: Şimulatoare de pilotaj şi ateliere si laboratoare de reparatii, testare si întretinere;
8. Tokestan and Tubitak-Sage: Produce şi
dezvolta racheta Cruise aer-sol model J-50 M;
9. MIKES: Coproducător de aparatură electronica pentru avioane.
*
Ce mesaj a vrut sa transmita Donald Trump
omologului sau de la Cornul de Aur prin masurile punitive care au declansat “Criza F-35” într-un
context în care relatiile bilaterale dintre Washington si Ankara nu se afla în cea mai stralucita
faza a lor? Este clar ca nu soarta pastorului Andrew Brunson, judecat în Turia pentru spionaj si
legaturi cu imamul miliardar Fethullah Gullen au
avut suficienta energie declansatoare a unei noi
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crize cu caracter politic si militar
între aliatii de la Potomac si cei
de la Cornul de Aur. Comentand
pe marginea acestui nou episod
de tensiune, cotidianul american
Times crede, dimpotriva, ca tocmai cazul lui Brunson a fost utilizat pentru ca Donald Trum sa-i
spuna lui Recep Teyyp Erdogan si
guvernului turc ca arestarea si trimiterea în fata
instantei a evanghelistului Andrew Brunosn este
vazuta, prin ferestrele Biroului Oval, drept “o
arestare a tuturor americanilor” (si, se întelege,
a lui Donal Trump). Ş-ar putea ca abordarea publicatiei americane sa fie corecta în masura în
care presedintele american si-a obisnuit sustinatorii si adversarii cu tactica gasirii unui pretext
oarecare pentru a-i justifica deciziile abrupte si
neasteptate. Dar o asemenea decizie nu poate
obnubila aprecierea ca aceasta “criza cu avioane” este o noua expresie din multe altele prin
care liderul de la Casa Alba foloseste capacitatea
economica a Americii drept instrument de presiune pentru a-s determina interlocutorii sa se
plieze în fata gadirii si abordarii comerciale a
politicii internationale de care Donald Trump.

za faptului ca Ankara a preferat
sistemele rusesti de rachete Ş400, renuntand la alternativa
americana a sistemelor Patriot.
Probabil, ca, mai devreme sau mai
tarziu, adevarul va fi dezvaluit chiar de catre Trump si Recep Erdogan.

Degradarea abrupta a relatiilor dintre Ankara si
Washington nu este doar o furtuna într-un pahar, dupa cum nu se satoreaza, fundamental,
„dosarului F-35” sau preocuparii lui Donald
Trump pentru eliberarea pastorului Andrew
Brunson. Şituatia de încordare la care s-a ajuns
este, în primul rand, rezultat al unor acumulari
de tensiuni politice si doctrinare care , în ultimii
ani, au erodat în profunzime încrederea reciproca si spiritul de „alianta” traditionala dintre
„omul de la Palatul Alb” si „omul de la Casa Alba”, iar gradul de depreciere a acestor relatii era
exprimat chiar de catre Recep Teyyp Erdogan
care, într-un interviu acordat la 10 august cotidianului „Times”, afirma ca Donald Trump „trebuie
sa renunte la ideea aberanta ca relatiile dintre
Turcia si America nu sunt compatibile cu ideea
de egalitate.. Donald Trump trebuie sa înteleaga
Pe de alta parte, potrivit unei declarati a Şecre- realitatea ca Turcia are si alte optiuni de relatii si
tarului american al Apararii, James Mattis, prelu- aliante si ca America nu este indispensabila”.
ata de Agentia de presa Bloomberg, „penalizarea Poate ca, în cele din urma, superpresedintii
Turciei va avea repercusiuni negative asupra in- Trump si Erdogan vor întelege, amandoi, ca, în
dustriei americane în domeniul productei aviati- definitiv, problemele existente între Turcia si
ce de razboi, ceea ce va duce la cresterea costuri- America au nume cat se poate de vizibile. Iar nulor de productie, obstructionand, în acelasi timp, mele acestea sunt Recep Erdogan si Donald
buna desfasrare a contractelor de livrari deja Trump.
încheiate de ŞUA cu alte guverne beneficiare”.
Ministrul James Mattis a amintit Congresului ca Turcia a avut o substantiala contributie la elaborarea si punerea în aplicare a
„programului F-35”. Participand cu fonduri
de cca 250 milioane de dolari la dezvoltarea
si implementarea acestui program, spre a
nu mai vorbi de faptul ca o serie de companii turce din domeniul industriei militare au
furnizat o serie de componente încorporate
în realizarea avionului care a fost interzis la
vanzarea catre partea turca.
Mass-media americana subliniaza ca iritarea presedintelui Donald Trump se datorea17
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(Conferinţa privind Terorismul şi Orientul Mijlo- zat ca ŞUA si Israelul popularizeaza notiunea ca
ciu, Bucureşti 2018) Iranul este inamic pentru a beneficia de sustineBy Marcela GANEA rea statelor arabe. Cele doua tari prezinta conflictele într-o cheie confesionala, în cadrul careia
Organizată de MEPEI (Middle East Political and schisma dintre siiti si suniti ar fi cauza tuturor
Economic Institute), un grup de reflecţie din Bu- conflictelor din Orientul Mijlociu, ceea ce nu este
cureşti, Ambasada Republicii Islamice Iran din adevarat. Mai mult, Zahrani considera ca Trump
România şi Fundaţia EURISC, cea de a patra ediţie nu are o strategie clara cu privire la Orientul Mija conferinţei anuale cu privire la terorism şi Ori- lociu si ca miopia lui politica si politica externa
entul Mijlociu, desfăşurată la Bucureşti, a reunit capricioasa îl împiedica sa dobandeasca o imagi200 de cadre universitare, cercetători, oficiali şi ne clara a ceea ce se întampla de fapt în regiune.
reprezentanţi ai ambasadelor a 14 ţări. Conferinţa din acest an a avut loc la începutul lunii iulie China este considerata un nou actor în regiune.
Viitoarele razboaie în Orientul Mijlociu vor conla Hotelul Intercontinental din Bucureşti.
stitui un joc mare între superputeri daca presuRedăm, în continuare, o parte dintre cele mai punem ca China va deveni inamic al ŞUA si ca
relevante dezbateri politice abordate în cadrul rezervele de energie ale regiunii vor fi avute în
conferinţei:
vedere în calculele acestora. Rusia nu are poten“Occidentalii abordeaza securitatea în Orientul tialul militar si bugetar al Chinei însa este înca
Mijlociu din doua puncte de vedere: petrolul si capabila sa umple vidul din Orientul Mijlociu si
Israelul. Cu toate acestea, aflandu-ne într-o lume vrea sa fie tratata pe picior de egalitate chiar daa postglobalizarii, conceptele de putere, stat si ca ŞUA considera Rusia în multe cazuri o putere
suveranitate statala s-au schimbat. Şecuritatea în declin.
petrolului trebuie înlocuita cu securitatea popo- Nesriu Kenar, seful Departamentului de Relatii
rului,” a declarat la debutul conferintei din acest Internationale al Universitatii Şakarya din
an Mostafa Zahrani, consilier al ministrului irani- Turvia a reiterat faptul ca China depinde în proan al Afacerilor Externe.
portie de 57% din necesarul de titei de importuZahrani a continuat subliniind ca anumite ame- rile din Orientul Mijlociu.
nintari în Orientul Mijlociu sunt mai serioase de- Alexander Şhumilin, directorul Centrului pencat terorismul cum ar fi, de exemplu, coruptia si tru Conflicte din Orientul Mijlociu din cadrul
incapacitatea liderilor de a-si conduce si organi- Academiei Ruse de Ştiinte s-a referit la mai multi
za în mod corespunzator statele. Nimeni nu poa- factori care afecteaza stabilitatea în Orientul Mijte prezice, din mai multe motive, ce rezerva re- lociu: “Daesh este departe de a fi înfranta, retragiunii viitorul. Cu exceptia Iranului si Turciei, gerea lui Trump din JCPOA pune noi presiuni pe
aflate intr-o dezvoltare reala, existenta unor gru- Iran si doua coalitii antagonice continua sa opepuri perturbatoare cum ar fi Houthitii în Yemen, reze în Orientul Mijlociu, una între Rusia si Askurzii în Irak, grupurile islamice si, în sfarsit, sad si alta condusa de ŞUA impotriva lui Assad.”
gruparile mai radicale Al-Nusra si Daesh împiedica instituirea stabilitatii în Orientul Mijlociu. In Obiectivul Rusiei este sa mentina frontierele
ceea ce priveste elementele de noutate, Zahrani Şiriei pentru ca are interese militare si economia subliniat ca Turcia este un nou actor puternic ce considerabile acolo. Daca Assad trebuie sa raîn Orientul Mijlociu si ca este din ce în ce mai mana la putere sau nu, este o chestiune asupra
evident ca Arabia Şaudita intervine pe mai multe careia sirienii trebuie sa se pronunte. Procesul
fronturi. In privinta elementelor vechi, el a preci- Astana pare a fi pe moment ineficient dar este
18

Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018

www.ingepo.ro

tiile internationale sunt prea slabe
pentru a combate terorismul si sa
stabilizeze Şiria din mai multe motive: sanctiunile impotriva Rusiei, Iranului si Şiriei nu permit cooperarea
pentru combaterea terorismului, Liga Araba este o organizatie terminata, exista dubii cu privire la credibilitatea Organizatiei Cooperarii Islamice, Consiliul de Cooperare al Golfului
s-a prabusit, ONU este o organizatie
perimata, constituita dupa cel de Al
Doilea Razboi Mondial si neadaptata
la noua ordine mondiala, iar viitorul
doar un proces complementar al procesului de UE nu este cert în niciun caz.
pace de la Geneva, respectiv cea mai buna sansa Davood Kiani, vicepresedintele Institutului pende a se ajunge la o solutie politica deplina pentru tru Ştudii Iraniene si Eurasiatice, s-a referit la
problema siriana.
relatiile ruso-iraniene si la implicarea Rusiei în
Basam Aboabdolah, seful Centrului pentru Ştudii Ştrategice din Şiria si consilier al ministrului
sirian al Informatiilor a subliniat ca razboiul din
Şiria este un conflict geopolitic finantat de puteri
straine. Şpecialistii sirieni considera ca au existat
cateva motive prioritare care au dus la razboi:
politica independenta a Şiriei si dorinta anumitor puteri straine ca Şiria sa se prabuseasca si,
odata cu ea, si alianta Şiriei cu Iranul si sustinerea pe care Şiria si Iranul o acorda miscarilor de
rezistenta din Palestina si Liban. Dupa dobandirea independentei, Şiria a optat pentru o politica
externa independenta si acum plateste pretul
pentru acea decizie. In Şiria prima lovitura de
stat a avut loc în 1947 si a fost finantata de CIA.
Colin Powell a venit în Şiria în 2003 si i-a promis
presedintelui Assad ca va deveni “regele” regiunii daca renunta la sprijinul acordat palestinienilor. Basam Aboabdolah a adaugat ca Hamad Bin
Jassim, fostul prim ministru si ministru de externe qatarez, a dezvaluit ca pentru incercarile de
distrugere a Şiriei au fost cheltuiti 137 miliarde
de dolari. In ce priveste terorismul, Aboabdolah
a relevat existenta unor armate bine antrenate
de teroristi multinationali care actioneaza ca
mercenari. In Şiria actioneaza combatanti straini
cu 82 de nationalitati; acestia dispun de tancuri
si tehnica militara avansata si au primit finantari
si sprijin de la organizatii din toata lumea.
Aboabdolah a subliniat, de asemenea, ca institu-

Orientul Mijlociu. El considera ca principalul obiectiv al Rusiei este acela de a impiedica celelalte
puteri sa schimbe regulile jocului. In opinia sa,
cooperarea dintre Rusia, Iran si Turcia a dus la
eliminarea IŞIŞ din Şiria, o actiune care serveste
interesele Rusiei. La început, Rusia nu a acordat
atentie îngrijorarilor Arabiei Şaudite dar, ulterior, a încercat sa remedieze relatiile cu Arabia
Şaudita si cu ŞUA pentru a dobandi o flexibilitate
sporita pentru politica sa în Orientul Mijlociu.

Kayhan Barzegar, directorul Institutului Iranian
pentru Ştudii Ştrategice ale Orientului Mijlociu, a
sustinut ca tarile si-au schimbat strategiile de
combatere a terorismului datorita resurselor
limitate. Iranul nu este suficient de mare pentru
a ramane în Şiria si pentru a stabili baze militare
permanente în aceasta tara. Turcia s-a alaturat
Iranului si Rusiei în procesul Astana pentru ca
are interesul de a mentine securitatea în proximitatea sa. Logica predominanta este de a mentine Şiria intacta si institutiile siriene operationale
pentru a fi în masura sa combata terorismul.
Barzegar a mai declarat ca decizia lui Trump de
a se retrage din tratatul nuclear cu Iranul a diminuat capacitatea Iranului de a relationa cu tarile
occidentale si a determinat scaderea nivelului de
încredere. Cu toate acestea, Europa se straduie
sa mentina acordul pentru a evita un conflict între Iran si ŞUA si Israel. Pentru Iran, Europa este
19
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importanta pentru a echilibra relatiile cu
Rusia si China. Şintagma “amestecul Iranlui în regiune,” frecvent utilizata de media, este gresita în opinia lui Barzegar
pentru ca Iranl este parte a regiunii iar
securitatea regiunii este este legata de
securitatea Iranului.
Gholamali Chegnizadeh, expert în securitate din cadrul Universitatii Allameh
Tanatabai din Iran, a aratat ca pentru
combaterea terorismului este nevoie de
un model colectiv pentru Orientul Mijlociu avand în vedere ca terorismul va
adopta forme noi, regiunea va fi martora
unor noi realitati si ca o noua ordine va apare
treptat în regiune. Discursul ŞUA s-a schimbat
fundamental de la Obama la Trump dovedind ca
cea mai mare putere a lumii nu se poate decide
în privinta Orientului Mijlociu.

pentru cresterea cooperarii în domeniul energetic si de-a lungul rutei maritime prin dezvoltarea unor instalatii care sa faciliteze comertui
Chinei. Romania va fi gazda summitul Initiativei
celor Trei Mari în septembrie 2018 care va analiza sinergiile dintre BRI, Initiativa celor Trei Mari
Naeem Jeenah, presedintele Centrului Orientul si Ştrategia Dunarii.
Mijlociu-Africa din Africa de Şud, s-a referit la
termenul “terorist” care, în opinia sa, este utili- Imaginile prezentate prin amabilitatea Fundaţizat cateodata neadecvat de parti pentru a identi- ei EURISC - dr. Liviu MUREȘAN
fica pe celalalt drept inamic: “In regiunea Orien- Publicat iniţial de Geopoliticalmonitor.com. la 9
tul Mijlociu si Nordul Africii, identificarea tero- august 2018 şi republicat cu amabilul accept al
rismului a devenit extrem de utila pentru diferi- autoarei.
te agende. Nu exista o definitie a terorismului
Marcela GANEA este cadru
adoptata pe plan international.”
universitar şi jurnalist interLiviu Muresan, directorul Fundatiei EURIŞC, a
prezentat importanta strategica a Insulei Şerpilor din Marea Neagra care este conectata la proiectul chinez al Centurii si Drumului (BRI). El a
subliniat rolul în crestere al Iranului în proiectul
chinez. Institutul Şhanghai pentru Ştudii Internationale (ŞIIŞ), un partener al Fundatiei EURIŞC, a
propus un proiect comun China-Iran-Romania
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loace multiple si care, în urma cu foarte putin
Cristian UNTEANU timp, spre uluirea tuturor, au reusit în modul cel
Au trecut zece ani de mai spectaculos, astfel ca liderii a 5 state au stacand liderii NATO au bilit cum sa-si împarta zonele de influenta si acsalutat, în declaratia cesul la bogatiile incredibile ale zonei si, mai
solemna a Şummitului ales, ceea ce ne intereseaza în discutia de azi, au
de la Bucuresti, aspiratiile euroatlantice ale Ge- stabilit ca nu va exista nici o baza straina pe teriorgiei si Ucrainei. Foarte nobila declaratie de in- toriul statelor lor. Ecuatia s-a închis si vom vedea curand aparand o noua alianta de securitate
tentie politica.
subsumata, integrata sau în cooperare strategica
Mare entuziasm pe toata lume, numai ca rusii avansata cu Uniunea eurasiatica si jucand pe reaveu aveau alte informatii si, surprinzator pen- gistrul general al colaborarii de securitate fortru foarte multi analisti, la cateva saptamani du- mulat în cadrul dimensiunii militare a Organipa evenimentul respectiv, se declansa razboiul în zatiei de cooperare de la Şhanghai. Iar ca pozitia
Georgia, prim exercitiu încununat de un succes Rusiei sa fie extrem de clara în ce priveste Geordeplin si precursor direct, la nivel politic si mili- gia, primul ministru Medvedev a declarat pentru
tar, a ceea ce avea sa se întample în Crimeea si Radio Kommersant ca "O eventuala aderare a
în, general, în nefericita Ucraina, si ea cu ambitii Georgiei la NATO poate declanşa un conflict terisimilare cu Georgia.
bil".
Ce mai ramasese era sprijinul american pentru Escaladare de pozitii, ca posibil raspuns la anGeorgia si Ucraina care a fost si este important, gajamentele ferme luate din nou de catre NATO
exact cum este si un lobby pentru ca Adminis- la Şummitul din 12 iulie cand Jens Ştoltenberg,
tratia americana sa-si foloseasca influenta în NA- Şecretarul General al Aliantei, declara ca
TO pentru a învinge reticentele repetate si argu- "Şustinem pe deplin aspiratiile euroatlantice ale
mentate ale europenilor care au spus ca nu este Georgiei. Va deveni membru NATO... Alianta
momentul sa fie escaladata situatia tensionata cu sustine integritatea teritoriala a Georgiei în caRusia. Dar promisiunea facuta Georgiei, spre drul frontierelor sale unanim recunoscute, incluexemplu, trebuia totusi onorata, tocmai pentru a siv regiunile Osetia de Şud si Abhazia".
nu demonetiza în vreun fel logica si puterea pe
care o au Declaratiile comune adoptate de mem- Ar fi fost, daca chestiunea devenea serioasa, o
brii Aliantei. Drept care, negocierile erau în curs, problema reala pentru rusi, care mentin în acest
într-un climat de oarece optimism pentru cei ca- moment în cele doua regiuni separatiste
re sperau sa vada rapid ca, la Marea Neagra, ala- (reprezentand aproximativ 20% din teritoriul
turi de Romania, ar putea exista o alta tara mem- georgian) mii de soldati din trupele de elita si, în
bra care sa sprijine neconditionat ŞUA, sa depla- 2015, a semnat o serie de acorduri cu Osetia de
seze linia rosie în zona Caucazului si sa formeze Şud care-i permit extinderea controlului asupra
astfel un "efect de cleste" în jurul bazelor rusesti teritoriului respectiv (50.000 de locuitori) cu
mai mult de 3800 km2.
din Crimeea.
Lucrurile însa s-au complicat brusc deoarece In consecinta, Vladimir Putin intervenea si el
rationamentul acesta valorifica o stare de incer- pentru a explica mizele jocului, denuntand în
titudine, aproape traditionala, în ce priveste sta- termeni foarte fermi tentativele NATO de a contutul Marii Caspice si eventualul regim acordat, strui noi baze si infrastructuri militare în apropiîn caz de nevoie, unor baze de sprijin create pe erea frontierelor Rusiei: "Vom raspunde de o
teritoriul unor state din zona. Rusii lansasera, de maniera adecvata acestor masuri agresive care
peste 20 de ani, o campanie de negocieri cu mij- constituie o amenintare directa la adresa Rusi21
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ei".
Asta era balanta jocurilor de pana acum. Numai
ca totul se schimba dupa ce doamna Cancelar
Angela Merkel, în vizita la Universitatea din Tbilisi, comunica decizia Germaniei: "Nu vad o aderare rapida a Georgiei la NATO, aceasta este
pozitia Germaniei! Lucrurile se vor petrece gradual". Şi, fina cunoscatoare a marilor jocuri politice si a incertitudinilor, transmite un mesaj politic pentru urechile cui trebuie sa auda, si adauga,
dupa ce-si exprima sprijinul pentru integritatea
teritoriala a Georgiei, ca exista un oarecare paralelism între situatia de acolo si 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 legate. Din păcate, în ciuda eforturilor noastre deosebite, 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."

ina, poveste cu care, periodic, se încearca adormirea atentiei opiniei publice din mai mult tari
din est. Cred ca este cu mult mai mult, iar acest
context tulbure al relatiilor din spatiul euroatlantic obliga la negocieri punctuale de securitate cu Rusia pentru ceea ce vor fi noile garantii
de securitate. Ce-are Georgia cu asta? Georgia
este, sau ar fi putut sa fie, un cap de pod avansat,
mai ales în contextul crizei din relatiile turcoamericane. Numai atat?
Nu, din nefericire, mai exista o analiza profetica, al carei adevar s-a confirmat în timp chiar daca, atunci, în 2008, remarca facuta la Tbilisi de
Lech Kaczynski, presedintele de atunci al Poloniei, parea suprarealista: "Stim foarte bine ca acum
este Georgia, mâine va fi Ucraina, poimâine vor
urma ţările baltice şi poate Polonia."
Ce înseamna toate acestea?
Deocamdata, se pun piesele de joc pe noul esichier si se testeaza forta de joc a partenerilor. Şi,
în fundal, se întareste perspectiva unui acord
privind o zona de separare, iar contururile sale
nu sunt înca destul de clare. Din aceasta cazul
Georgiei este unul de manual. Al scolii vechi sau
al celei noi? Asta vom vedea curand.

Cred ca, chiar daca pe responsabilii nostri nu-i
mai intereseaza absolut nimic, asta este schimbarea esentiala care se negociaza acum în raport
cu situatia de securitate din Marea Neagra si asigurarile cerute si oferite Rusiei. Şituatia se
schimba datorita faptului ca partenerii de pana
acum sunt pe cale sa reformuleze jocurile si s-ar Articol publicat de cotidianul Adevărul,
putea sa vedem daca nu aliante noi, ci cel putin www.adevarul.ro şi republicat cu amabilul accept
un status quo de securitate în zona, asa cum a al autorului.
propus de ani de zile Rusia, devenita, alaturi de
Turcia, gestionar de securitate inconturnabil la
Marea Negra. Obtinand,
iata, asigurarea ca Germania se va opune aderarii Georgiei la NATO,
adica
mentinandu-si
pozitia avuta în 2008,
cand în acest sens votasera Cancelarul Merkel
în numele Germaniei si
Nicholas Şarkozy în numele Frantei.
Negocierea Germaniei
cu Rusia poate însemna
nu discutia despre tranzitul gazelor din Ucra22
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Uniunea Europeană: divizată
în privința Brexit
Articol colectiv GPF
Şeptembrie este luna în care
copiii se întorc la scoala, frunzele
îsi schimba culoarea în emisfera
nordica iar Europa se întoarce
din vacanta. Şunt multe de facut,
în special în ceea ce priveste negocierile privind Brexit-ul. Bruxelles-ul a anuntat la sfarsitul lui
august ca are în vedere organizarea unui summit de urgenta în
noiembrie pentru a încheia negocierile.
Pentru a marca acest sprint final, am împartit statele membre
UE în trei grupe. Prima este compusa din statele membre UE care
au probleme individuale cu Regatul Unit si care impun negocieri separate sau, cum este cazul
Irlandei, chiar un veto de facto
asupra oricarei întelegeri convenite. Adoua grupa este constituita din tarile care au sfidat UE,
inclusiv Danemarca, tara care
sustine acordul la care s-a ajuns
la Checkers (resedinta provinciala a primului ministru britanic),
chiar daca UE nu sustine acest
lucru, iar Italia a criticat UE pentru ca ar fi încercat sa
”escrocheze” Londra. Ultima grupa este compusa din majoritatea
tarilor UE care marsaluiesc în
ritm cu Bruxelles-ul în privinta
negocierilor. Regatul Unit a sperat sa genereze atuuri individuale cu statele europene care sa
ajute negocierile dar, pana în
prezent, nu a reusit acest lucru;
chiar si tarile din grupa a doua care s-au separat
de UE în negocierile privind Brexit-ul nu au facut
acest lucru astfel încat sa acorde Londrei vreun
atu real. Aceasta va fi una dintre multele dinamici care trebuie avute în vedere pe masura ce

telenovela Brexit-ului se îndreapta pe un drum
greu practicabil spre concluzionare în primavara.
Publicat inițial de Geopolitical Futures, geopoliticalfutures.com la 24 august 2018.
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PUNCTE DE VEDERE
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 constituției, 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 teritoriilor în dispută, inclusiv orașul Kirkuk (folosind și milițiile Hashd al-Shaabi), după care, prin negocieri 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, grupând 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 lipsa de încredere a populației în clasa politică irakiană actuală și, într-un fel, resemnarea față de situația 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. Rezultate 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 Mișcarea 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 consecvent 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, care 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 Kurdistanului.
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. Populația 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 situația 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 dintre SUA și Iran pentru influențarea procesului de formare a guvernului, acțiunile generalului iranian Kasem Soleimani - șeful Pasdaran și ale trimisului special al SUA pentru Coaliția Globală împotriva Daesh - Brett McGurk, sunt semne evidente ale acestei dispute. În aceste condiții, viitorul Irakului nu arată prea bine.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
Considerații preliminare
Locul aparte pe care politica externa a Rusiei îl
acorda regiunii geostrategice a Orientului Mijlociu si Africii se Nord (si, în acelasi context,
spatiului martim mediteraneean), departe de a fi
de data recenta, îsi are radacinile si ratiunile la
începuturile unei istorii vechi care, inaugurata
în perioada imperiului tarist, s-a perpetuat, cu
statornicie, de-a lungul deceniilor pe care ordinea internationala le-a parcurs de la revolutia
bolsevica pana la Federatia Rusa a zilelor noastre. Nu este deloc noua nici realitatea ca politicenii si decidentii de la Kremlin, independent de
culorile drapelului national sub care au servit,
nu au facut un secret sau, in extremis, au recunoscut mai mult oficios si mai putin oficial, ca
zona în discutie reprezinta un areal de importanta vitala pentru strategia de securitate nationala politica, militara, economica si geopolitica a
Rusiei, fie ca a fost vorba de contextul bipolar
sau , vremelnic, monopolar, al configuratiei ordinii globale.
Daca din rasturnarile dramatice din ultimul deceniu al secolului trecut si din prabusirea fostei
bipolaritati a lumii globale, Rusia post-sovietica
a iesit slabita, dezorientata si marginalizata în
concertul marilor poli de putere ai lumii, actuala
Federatie Rusa a reusit performanta continuitatii în promovarea fundamentelor strategice ale
Rusiei ca fosta mare putere care trebuie sa-si
reconstruiasca, sa-si impuna acest statut si sa-si
extinda sferele de influenta drept conditie sine
qua non a reconstruirii, mentinerii si dezvoltarii
acestei pozitii în lumea contemporana. Contrazicand analizele academine privitoare la rolul regiunii MENA în evolutia climatului securitar global, analize care evidentiaza, mai degraba, carac26

terul fragmentar, bilateral al relationarii Rusiei
cu lumea araba si islamica a Orientului Mijlociu,
diplomatia moscovita a reusit, într-o perioada
relativa scurta de timp, sa-si construiasca o strategie globala si bilaterala în acelasi timp, într-o
regiune afectata de conflicte care depasesc limitele granitelor nationale si în care, tocmai din
cauza fundamentala a acestui climat conflictual,
fiecare stat regional este vital interesat sa îsi
protejeze interesele securitare nationale, inclusiv sau în primul rand prin consolidarea si diversificarea propriilor capacitati si potentiale armate. O preocupare care a oferit Federatiei Ruse
una dintre parghiile active de penetrare regionala si de creare a unor solide capete de pod si relatii de cooperare de natura sa proiecteze politica Moscovei pe pozitii atractive si influente, în
aceasta parte conflictuala si strategica a geografiei politice globale.
Un alt instrument, nu mai putin eficace si activ
folosit de planificatorii si decidentii din Federatia Rusa în ofensiva pentru „recucerirea Orientului Mijlociu – cu Mashrequl si Maghrebul sau,
dar si cu vecinatatea strategica mediteraneana a fost exploatarea si fructificarea capacitatilor
sale nucleare, sau, mai exact exprimat, potentialul si disponibilitatea sa de a prezenta o gama
larga de oferte pentru realizarea, în regiune, a
unor capacitati de productie si dezvoltare nucleara, sens în care o serie de reactoare au fost
construite sau sunt în curs de realizare ori de
negoicere cu Iranul, Algeria, Egiptul, Arabia Şaudita, Emiratele Arabe Unite, Turcia si Iordania.
Obiective nucleare realizate în statele MENA
Vorbim, în al treilea rand, de îmbinarea pe care
Kremlinul a realizat-o între aceste doua parghii
si o a treia cale care tine de recursul la un gen
propriu de soft-power în care un rol deloc neglijabil îl detine factorul ideatic si cultural care,
practic, s-a manifestat prin elasticitatea manifes-
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tata de strategia diplomatica a Moscovei de tole- lizare o urmareste constant, determinata fiind de
impulsul spre asigurarea unei
Ţara
Nr.proiecte
Anul dării în
Megawați
ponderi si a unui rol cat mai
funcțiune
apropiate
de
calificativele
Iran (Bushehr)
1(2)
2011 (2016)
1.000
„decisiv” si „inevitabil” în jocul
politicilor globale.
Egipt – El Dabaa

1

2015-2024

4.800

Algeria

1

2025

-

Turcia

1

2018

-

Iordania

1

-

-

ranta si coexistenta cu partenerii din lumea arabo-islamica sau, altfel spus, de ingnorare a diferentelor culturale, confesionale, ideologice sau
nationale existente între Rusia si lumea araba.
Or tocmai aceasta deschidere culturala catre acceptarea alteritatii si de non-conditionare a relatiilor de natura relatiilor întretinute de parteneri cu alte puteri ale esichierului mondial si de
abtinere de la criticile si rezervele care pot fi formulate la adresa identitatii regimurilor partenere si la masura în care acestea se pliaza sau nu
pe contururile unui anumit model de democratie
sau de pozitionare fata de valorile democratice
fundamentale precum cetatenia, libertatile culturale si religioase etc. Ofertele de cooperare ale
Rusiei sunt, din aceasta perspectiva, mai usor
acceptabile în lumea arabo-islamica în masura în
care ele nu sunt conditionate în vreun fel de disponibilitatea si deschiderea acestei lumi pentru
acceptarea sau respingerea valorilor democratiei liberale, fie ea de tip american, occidental
sau rusesc post-sovietic.
Abordări și interese strategice
In termeni globali, politica internationala a
Moscovei a dovedit o ampla deschidere care, cu
exceptia unor pasagere perioade de fluctuatii, a
reusit sa manifeste o solida capacitate competitiva în raporturile cu ceilalti actori principali ai
esichierului politic, militar si securitar global.
Continuand traditia mostenita din perioada sovietica, Federatia Rusa contemporana îsi formuleaza proiecte si obiective maximale a caror rea-

Asa cum reiese cu claritate din
diverse documente strategice
elaborate de Moscova si cum
subliniaza presedintele Vladimir Putin însusi în numeroasele
sale luari de pozitii publice, Rusia percepe regiunea MENA ca

pe o prioritate pentru diplomatia sa „extensiva si
ofensiva” – un concept de politica externa care
se circumscrie ideii de auto-ajutorare (self-help)
într-o lume „care evolueaza ireversibil catre
multipolarism si care devine tot mai primejdioasa si impredictibila” (cf. Ministrul rus de Externe
Şerghei Lavrov, 2016). Şe poate deduce ca, pentru gandirea politica a Federatiei Ruse, lumea
globala este vazuta ca un amestec haotic de interese si actiuni ale unui ansamblu ce tine de un
realpolitik care impune statelor individuale o
permanenta si prioritara preocupare pentru auto-protectie, pe de o parte, si de promovare a
propriilor programe si paradigme, de cealalta
parte. In acest univers haotic, amenintarea primordiala vine, în conceptia gînditorilor de la
Moscova, dinspre ascensiunea si expansiunea
fenomenului islamist terorist, conjugat cu rapida
crestere demografica a populatiei musulmane
din proximitatea Federatiei Ruse, mai ales în
27
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Asia Centrala, astfel încat, din acest punct de vedere, promovarea si practica unei diplomatii
preventive si defensive în regiunea Orientului
Mijlociu si a Nordului African devine un instrument inevitabil pentru aparare împotriva radicalismului confesional-islamic.
Din aceasta perspectiva, s-ar putea afirma ca
actuala campanie militara pe care, de 3 ani, Rusia o desfasoara în Şiria nu este, în opinia Moscovei, decat o masura de auto-protectie împotriva
expansiunii la nivel global a extremismului islamist si o poarta pentru eradicarea acestuia pornind de la premizele oferite de razboiul civil sirinificatorilor rusi s-a regasit la baza Ştrategiei
an.
Nationale de Aparare care expira în anul 2020,
Vorbind de interesele statale traditionale ale conceputa pentru a asigura platforma de la care
Rusiei, acestea se dezvolta, în sinteza, dupa doua Rusia suverana va trebui sa devina o putere glocoordonate esentiale aflate într-o indestructibila bala (mirovya derzhava) ca obiectiv suprem si
dependenta una de alta. Este vorba de asigura- prioritar al întregii politici externe rusesti, obirea securitasii proprii si, în acest scop, de asigu- ectiv din care decurge si dorinta Rusiei de a se
rarea prosperitatii si dezvoltarii economico- impune si de a fi acceptata ca participant activ si
sociale a societatii, acest din urma aspect nefiind permanent la elaborarea si adoptarea deciziilor
realizabil decat în cadrul unei multilaterale coo- majore ale politicii globale si, cu deosebire, a
perari cu lumea exterioara, în vreme ce prima acelor decizii care au legatura directa cu chestiucerinta nu poate fi satisfacuta decat prin asigura- nile de securitate. Astfel, elitele politice ruse nu
rea a celei a auto-ajutorari de care vorbeam mai ezita sa exprime punctul de vedere potrivit carusus. Iar dependenta dintre aceste doua dimensi- ia participarea la dinamica vietii politice interuni este, inevitabil, disproportionata în favoarea nationale este de preferat indiferentei fata de
sectorului securitar, fara de care nu vor putea fi deciziile eronate pe care celelalte puteri le pot
garantate conditiile proprice pentru propasirea adopta cu usurinta în masura în care nu exista
materiala. Aceasta explica si faptul ca, spre a un factor de corectare si de atentionare asupra
vorbi doar de Federatia Rusa, industria de apa- pericolului potential ca decizii fundamentale ale
rare este cu mult mai avansata decat sectorul securitatii globale sa fie adoptate în mod unilateeconomico-social care, la randul sau, îsi aduce ral si fara implicarea tuturor actorilor particicontributia absolut necesara pentru functiona- panti la aplicarea ulterioara a acestora. Insusi
rea primului segment. Iar aceasta gandire a pla- Vladimir Putin declara, la sesiunea din 2015 a
Adunarii Generale ONU ca, în opinia Federatiei
Ruse, pentru o mare putere este vital ca aceasta
sa detina parghii de influenta asupra deciziilor
care intereseaza întreaga comunitate internationala, dupa cum, în egala masura, puterea de a
influenta este o conditie de baza a accesului la
statutul de mare putere.
Din acest punct de vedere, o importanta majora
pentru întelegerea modului în care Moscova
abordeaza atat conceptul de mare putere, cat si
felul în care Rusia îsi prefigureaza rolul pe care
doreste sa-l joace intr-o asemenea ipostaza, este,
28
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în primul rînd, cunoasterea si întelegerea instrumentelor de influenta de care politica externa
ruseasca dispune si pe care întelege sa le aplice
fara ezitare. Iar realitatea arata ca aceste instrumente nu sunt nici putine si nici lipsite de diversitate si ele includ strategii, metode si tactici politice, diplomatice, militare, securitare si economice care pot fi aplicate fie asupra unei întregi
regiuni a geografiei globale, fie, individual, la
anumite state, printr-un proces de adaptare si de
„glocalizare” prin adaptarea factorului global la
particularitatile individuale, în functie de specificitatile locale sau de statu-quo-ul existent sau
care ar putea sa existe în cazul regiunilor sau
statelor respective. Iar aceasta face ca, inevitabil,
unele state sau grupe de state sa beneficieze de o
prioritate mai accentuata decat altele. Din acest
punct de vedere, Orientul Mijlociu si Maghrebul
nord-african au, din perspectiva ruseasca, o importanta vitala careia, de altfel, Rusia i-a consacrat, înca de la încheierea ultimului Razboi Mondial, enorme investitii si resurse politice, materiale, securitare si de alta natura, cu mentiunea ca,
atat fosta Uniune Şovietica, cat si Federatia Rusa
contemporana au considerat si au declarat constant ca politica de schimbare a regimurilor regionale - non-democratice dar stabile în aceasta
parte a lumii reprezinta o practica producatoare
de grave amenintari pentru stabilitatea regionala si a echilibrului de forte între actorii globali.
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rectie. Şi este vorba, în primul rand, de o abordare non-ideologica a realitatilor regionale, conjugata, în al doilea rand, cu continuarea si implicarea Federatiei Ruse în realizarea unor proiecte
de anvergura în domeniul nuclear si al tehnologiilor avansate, precum si în furnizarea de armament si tehnica militara avansata pentru statele
regionale. Şi este vorba, în al treilea rand, de perpetuarea abordarilor concurentiale ale relationarii cu Ştatele Unite ale Americii, în consonanta
cu interesele nedeclarate ale comunitatii arabe si
islamice.
In paralel cu procesul de emergenta pe esichierul global al Federatiei Ruse de dupa prabusirea
fostei Uniuni Şovietice si chiar în timpul si succesiv „primaverilor arabe” care au strabatut arealul MENA, Rusia a înregistrat o intensificare a
prezentei sale diplomatice si a initiativelor de
cooperare economica pe spatiul arab, dinamism
stimulat si de efectul sanctiunilor economice ce i
-au fost impuse de comunitatea occidentala dupa
anexarea Crimeei, ceea ce a determinat Kremlinul spre o reorientare spre alte piete a relatiilor
sale financiar – economice care sa ofere alternative la problemele aparute în relatiile cu spatiul
euroatlantic. Nu a fost vorba de a întoarce spatele tarilor industriale dezvoltate, ci de a identifica
si alte debusee functionale nu numai în arealul
MENA, ci si în America Latina sau Asia.

Dificultati exista si vor continua sa existe, dar,
ceea ce nu poate fi pus la îndoiala, în momentul
Concluzii
de fata este faptul ca diplomatia care a însotit
Regiunea Orientului Mijlociu si a Nordului Afri- ascensiunea lui Vladimir Putin a reusit sa plasecii, va continua, cu certitudine, sa detina un loc si ze Federatia Rusa într-o pozitie centrala si de
un rol aparte în cadrul politicii externe a Fede- neocolit în contextul general al Orientului Mijloratiei Ruse, din ratiuni care tin, cu deosebire, de
faptul ca, prin realitatile sale politice, strategice,
economice si securitare ea reprezinta, pentru
Kremlin, un apreciat – si apropiat - teren de manevra în competitia politica globala pentru asigurarea unui loc vizibil printre marii actori ai
lumii. In pofida faptului ca Rusia nu are, înca, o
strategie holistica pe termen lung privitoare la
viitorul acestei regiuni a planetei, este de asteptat ca influenta ruseasca în acest areal sa evolueze pe o spirala ascensionala datorita manifestarii
cel putin a trei factori încurajatori în aceasta di29

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018

ciu, o dovada irefutabila în acest sens fiind oferita de dosarul razboiului intern sirian în care
pozitia si abordarile Moscovei reprezinta pariul
de care depinde în cea mai mare masura viitorul
pacii si al razboiului.
Ramane de vazut daca Vladimir Putin va gasi
resursele de rezilienta pe termen lung ale politicii externe si strategiei rusesti într-o lume tot
mai imprevizibila si mai putin concilianta cu sine.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
In perioada 7-10 iulie a.c., emirul statului Kuwait, Şabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Şabah a efectuat o vizita oficiala în China – un eveniment
obisnuit în practica relatiilor interstatale, dar
care a retinut atentia observatorilor si comentatorilor prin faptul ca dialogul la nivel înalt a readus în atentie dinamismul si amploarea politicii
promovare de catre Beijing în relationarea sa
multiforma cu lumea araba a Orientului Mijlociu,
în general, si cu statele arabe petroliere din zona
Golfului Arabo-Persic, cu deosebire.
Dincolo de frazele stereotipe rostite în atari
conjuncturi cu privire la scopul vizitei - acela de
„consolidare a relatiilor bilaterale”, se cuvine
mentionat ca micul emirat de la Golf a fost primul stat membru al organizatiei subregionale a
Consiliului de Cooperare a Golfului (aliat traditional al Ştatelor Unite) care a stabilit relatii
diplomatice cu Republica Populara Chineza, dupa cum a fost si prima dintre cele sase monarhii
petroliere care, în anul 2013, a semnat cu Beijingul un Memorandum de Intelegere pentru cooperare la realizarea proiectului chinezesc al noului „drum al matasii” si al „centurii” de transport intercontinental aferenta acestuia. Afilierea la acest proiect grandios nu a întarziat sa îsi
arate consecintele pozitive, Kuwaitul devenind,
treptat, un important centru financiar în nordul
Golfului Arabo-Persic si unul dintre cele sase coridoare economice internationale realizate pana
în momentul de fata ca parte a proiectului amin30

tit. In acelasi context, emirul Şabah Al-Ahmad AlŞabah a vorbit de construirea, în tara sa si în cooperare cu China, a unui „oras al matasii”, cu o
arie ce echivaleaza cu 10% din suprafata statului
Kuwait, fiind conceput ca unul dintre primii si
principalii piloni de sprijin al programului kuwaitian vizand eliminarea dependentei economice
de petrol ca unica sursa de provenienta a venitului nationl si trecerea la o economie diversificata
si integrata fluxului international de productie si
circulatie a bunurilor materiale.
Proiectul kuwaitian dezvaluie doar o mica parte
din amploarea cooperarii pe care China o desfasoara în domeniul relatiilor sale cu lumea araba, punctata si dinamizata, mai ales în ultimii
ani, prin vizitele oficiale de lucru pe care
presedintele chinez Xi Jinping le-a întreprins, în
2016, în Arabia Şaudita, Egipt si Iran. In cursul
turneului sau, liderul chinez a oferit credite speciale în valoare de 15 miliarde dolari pentru dezvoltarea de proiecte industriale, 10 miliarde dolari credite comerciale în domeniul energetic si
alte 10 miliarde reprezentand credite preferentiale. Un fond comun de 20 miliarde dolari
este în curs de constituire cu Emiratele Arabe
Unite, pentru proiecte în domeniul energiei conventionale, iar alte investitii, de 15 miliarde dolari, urmeaza a fi investite în Egipt, în sectoarele
energiei, infrastructurii si transporturilor.
In discursul rostit cu prilejul vizitei sale la sediul din Cairo al Ligii Arabe, presedintele chinez a
mai facut cunoscuta demararea de catre China a
unui dialog politic strategic cu opt state arabe si
semnarea de acorduri diverse de cooperare cu
alte cinci tari arabe destinate realizarii unor proiecte comune circumscrise programului „noul
drum al matasii”.
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Cooperarea chinezo-araba nu este de data recenta, dar, mai ales dupa schimbarile politice pe
care Orientul Mijlociu arab le-a cunoscut în anul
2011, a fost creat un „Forum al Cooperarii dintre
China si lumea araba”, în vreme ce numeroase
state arabofone din zona au luat parte la crearea
unei „banci asiatice de Investitii în Infrastructura”, iar mai multele conferinte si reuniuni de lucru organizate în capitalele arabe ale Golfului au
dezbatut si au lansat spre elaborare, numeroase
proiecte de investitii si dezvoltare destinate în
exclusivitate statelor membre ale Consiliului de
Cooperare al Golfului. Mai trebuie amintit, de
asemenea, ca volumul schimburilor comerciale
între China si partenerii arabi se cifreaza la peste
200 miliarde dolari, iar Beijingul si capitalele
arabe sunt legate, pe calea aerului, de peste 100
de curse operate zilnic.
Expertii estimeaza ca, în perspectiva, Beijingul
îsi va mentine interesul si orientarea catre amplificarea operatiilor investitionale - cuantificate
în sute de miliarde dolari -. cu o concentrare
aparte asupra dezvoltarii în domeniul transporturilor, prin construirea de porturi si instalatii
portuare, magistrale feroviare si rutiere care vor
fi conectate la sistemul de legatura între China si
regiunea Orientului Mijlociu si a Africii de Nord,
cu conexiunile extra-regionale care vor fi incluse
în proiectul centurii de transport aferente
„drumului matasii”.
Aceasta ampla miscare de expansiune economica si comerciala a Chinei este urmarita cu atentie
de catre Ştatele Unite ale Americii, oficiali, strategi si analisti ai Administratiei Donald Trump
evaluand ca aceasta dinamica va conduce, mai
devreme sau mai tarziu, la o ascensiune periculoasa a Chinei în plan strategic si militar, fapt care, în opiniile unor comentatori din mass-media,
explica si escaladarea încordarii în relatiile politice si economice dintre Washington si Beijing,
amenintate cu declansarea unui veritabil razboi
comercial între cele doua puteri. Aceiasi analisti
mai apreciaza ca la originea campaniei pe taram
economic pe care presedintele Donald Trump o
promoveaza în momentul de fata, se regaseste si
în aprehensiunea americana fata de perspectiva
ca dezvoltarea de catre partea chineza a proiectului „Made in China - 2025” perceput ca o seri-
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oasa sursa de concurenta pentru Ştatele Unite si
Uniunea Europeana, îndeosebi în domeniile industriilor „curate” si „inteligente”, al roboticii
industriale, informaticii si, în general, ale tehnologiilor de varf (high – tech), ale tehnicii spatiale,
autovehiculelor alimentate cu energie regenerabila, medicinii de performanta, produselor farmaceutice fundamentale s.a., urmand ca, în perspectiva anului 2025, cca. 70% din componentele acestor produse sa fie produse în China.
Rapida expansiune economica si comerciala a
Chinei în Orientul Mijlociu si zona Golfului Arabo
-Persic, dar si în Africa si America Latina face
parte integranta din strategia de reactie a Beijingului la actualul climat de conflict econimic si
comercial, orientarea partii chineze catre regiunea Golfului, de exemplu, avand la temelie un
principiu deloc complicat si anume acela al penetrarii în zone relativ stabile, indiferent de forma de guvernare si de apartenenta doctrinara si
ideologica a regimului aflat la putere. In viziunea
chinezeasca, consolidarea economica prin investitii, ridicarea nivelului de trai al societatii si
perspectivele de dezvoltare social-economica
sunt garantii ale stabilitatii si, implicit, ale unei
cooperari de lunga durata în regiunile si în statele respective.
Nu sunt putini specialistii si analistii care încearca sa elaboreze un raspuns plauzibil la întrebarea privind masura în care China are energia
de a deveni o forta egala sau paralela cu cea a
Ştatelor Unite în regiunea Orientului Mijlociu.
Realitatea prezenta face dificil un raspuns pozitiv la aceasta întrebare, cel putin într-un viitor
previzibil.
31
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Reza SHAHRESTANI
Nici nu se stinsesera bine ecourile ultimului
summit NATO desfasurat, în zilele de 11-12 iulie,
la Bruxelles si care – zic unii analisti - a afectat
în profunzime imaginea organizatiei ca alianta
militara euro-americana cu o o definitorie vocatie doctrinara anti-sovietica si anti-rusa - ca la
Washington a fost reluata retorica belicoasa împotriva Iranului, prin readucerea în arena a unei
idei mai vechi, de mai multe ori pusa în luminile
reflectoarelor si tot de atatea ori abandonata din
varii motive. Este vorba de proiectul american
de realizare a unei coalitii politice si securitare
între Ştatele Unite ale Americii si o serie de state
arabe (al caror numar a fost diferit de la o tentativa la alta). De data aceasta pactul avut în vedere de presedintele Donald Trump poarta denumirea, provizorie, de „Alianta Ştrategica a Orientului Mijlociu”, aceasta urmand sa aduca alaturi,
pe langa Ştatele Unite, cele sase monarhii arabe
membre ale organizatiei Consiliului de Cooperare al Golfului (respectiv Arabia Şaudita, Emiratele Arabe Unite, Bahreinul, Kuwaitul, Qatarul si
sultanatul Oman), Egiptul si Regatul Hashemit al
Iordaniei. Conceputa a se constitui într-o replica
restransa a Tratatului Nord-Atlantic, aceasta NATO arabofona si musulmana sunnita ar urma sa
fie constituita, oficial, cu prilejul unui summit al
celor 9 viitori membri, prevazut a avea loc, tot în
principiu, la Washington, în zilele de 12-13 octombrie.

Pe de alta parte, polica de extensie a influentei
chineze în regiunea Orientului Mijlociu, în general, si în zona Golfului Arabo-Persic, cu deosebire, este construita pe folosirea a ceea ce este cunoscut drept „soft power”, chiar atunci cand este
vorba de segmentul conflictelor militare regionale unde China are o prezenta de data mai recenta si limitata la aspecte logistice si livrari militare reduse ca nivel cantitativ si fara o participare umana semnificativa pe campurile de lupta.
Alfel spus, este voba de faptul ca, în lumea araba,
China face parte din plutonul ultimilor veniti într
-o regiune care, prin traditie si prin legaturi istorice, este mai apropiata si mai deschisa relatiilor
cu lumea occidentala si cu Ştatele Unite, îndeosebi. Iar acest aspect istoric si psihologic se poate dovedi un factor de încetinire a ritmului în care China sa devina un concurent amenintator
pentru interesele strategice, securitare si comercial-economice ale Occidentului. Ceea ce nu înseamna ca, într-un ritm mai lent dar continuu,
echilibrul de prezenta si influenta cu comunitatea occidentala transatlantica nu ar avea sanse
de a face, pe termen mediu, ca partea chineza sa
devina un actor atractiv si suficient de competi- Circumscrisa razboiului mediatic si economic
tiv pentru a se impune ca actor important pe esi- (deocamdata) între Administratia Donald Trump
chierul lumii arabe a Orientului Mijlociu.
si regimul teocratic din Teheran, vechea initiativa, retusata si readusa în actualitate, este, în mod
vizibil, îndreptata împotriva Iranului si ea prevede, între altele, realizarea unui sistem comun
americano-arab de contracarare a expansiunii
iraniene în spatiul regional, prin instituirea unui
vast sistem de aparare împotriva arsenalelor de
rachete balistice de care dispune Iranul, instruirea si pregatirea armatelor partenere din cadrul
32
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viitorului „Nato arab”, dotarea acestora cu tehnica de lupta perfectionata (furnizata, desigur,
contra cost, de catre industria americana de armament), desfasurarea de aplicatii militare comune, combaterea fenomenului terorist, precum si îndeplinirea „altor misiuni de cooperare
diplomatica si economica”. Primele reactii la noua initiativa americana au venit, în mod surprinzator, din partea unor analisti si experti arabofoni, surprinsi, mai ales, de brusca redeschidere
a apetitului Administratiei Turmp, pentru o alianta cu un Consiliu de Cooperare al Golfului care, în situatia actuala, nu mai reprezinta, din
punct de vedere politic, decat o umbra a numelui
sau, acestora adaugandu-li-se Egiptul si Iordania,
a caror economie si potential militar se sprijina
consistent, pe asistenta financiara americana.
Pentru editorialistul iordanian Abdel Bari Atwan, de la publicatia londoneza Rai Al-Yaum
(Opinia zilei), obiectivul real al proiectului propus de Administratia Trump ar fi, în realitate, nu
atat acela de constituire a unui scut de aparare
împotriva „amenintarilor existentiale” din partea
Iranului, cat, mai ales, asigurarea, pentru visteria
si industria militara americana, a unei surse
consistente de venituri financiare, în cuantumuri
cu mult superioare celor realizate pana în prezent, dupa vizita efectuata, în anul trecut, de
presedintele Trump, la Ryad si soldata cu contracte militare de 200 miliarde dolari.
Analizele elaborate de experti familiarizati cu
problemele Orientului Mijlociu si ale relationarii
americano-arabe, ideea promovata de partea
americana este departe de a fi promitatoare si cu
atat mai putin fezabila iar argumentele care
sustin o asemenea evaluare nu sunt putine.
Mai întai, este vorba de discrepanta profunda
care exista între Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si utilizarea fortata, mai degraba
metaforica, a acronimului NATO pentru definirea unei aliante încropite din motive conjuncturale. Alianta politico-militara a Atlanticului de
Nord a fost construita în conditiile istorice imediat succesive celui de-al doilea Razboi Mondial,
fiind o entitate eminamente ideologica si geopolitica fundamentata pe o strategie de aparare a
Occidentului împotriva Rusiei sovietice si a Federatiei Ruse de dupa încheierea Razboiului Re-
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ce. Ori o alianta care implica, prin componenta
sa, un numar de state arabe de confesiune musulmana sunnita îndreptata împotriva Iranului
siit, ar putea sa starneasca vii reactii fata de pericolul de adancire a conflctului sectar religios care, oricum, a trasat, deja, o profunda linie de ruptura între sunnism si siism la nivelul întregii comunitati arabe care, fata cu o asemenea situatie,
ar fi mai putin sau deloc dispusa sa accepte o alianta pusa sub comanda Arabiei Şaudite si în serviciul intereselor acesteia în razboiul sau cu siismul iranian pentru suprematie si hegemonie regionala. Este vorba, în al doilea rand, de situatia
existenta, de mai bine de un an, in interiorul
Consiliului de Cooperare al Golfului, puternic subrezit de clivajul survenit între monarhia saudita
si satelitii sai emiratez, bahreinian si kuwaitian,
pe de o parte si emiratul Qatar, pe de alta parte,
un conflict de a carui producere Donald Trump
însusi nu este strain. In atari conditii este dificil
de întrevazut ca virtuala „Alianta Ştrategica a
Orientului Mijlociu” va beneficia de necesara coeziune economica, militara si strategica, în conditiile în care Arabia Şaudita si Emiratele Arabe
se afla împotmolite în mocirla razboiului din Yemen, iar, la polul opus, Qatarul exclus din clubul
petromonarhiilor, adaposteste cea mai mare
prezenta militara americana din regiune.
Şe poate, astfel, afirma ca ideea noului „NATO
arab” este promovata într-un context si într-un
climat extrem de complex: ascensiunea pe scara
puterii a siitilor din Irak, dupa ultimele alegeri
legislative, schimbarea de ecuatie a puterii politice în Liban, unde, prin victoria Hezbollahului la
alegerile din prima jumatate a acestui an, Iranul
a mai facut un pas catre „ajungerea la apele calde
33
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ale Mediteranei”, iar „guvernul de serviciu provizoriu de la Beirut, condus de fostul prizonier al
sauditilor, Şaad Al-Hariri, negociaza cu guvernul
lui Bashar Al-Assad si cu Federatia Rusa în legatura cu presanta chestiune a repatrierii celor cca.
1 milion de refugiati sirieni aflati pe teritoriul
libanez, incapacitatea atavica a Arabiei Şaudite si
a statelor satelitare de a face fata, singure, oricarei agresiuni straine si întrebarile care exista în
legatura cu disponibilitatea (mai mult decat îndoielnica) a Bahreinului, Kuwaitului, Omanului,
Egiptului si Iordaniei de a accepta o consfintire,
de dragul initiativelor americane, a unei suprematii sporite a Arabiei Şaudite asupra acestor
tari si a întregului Orient Mijlociu, sunt tot atatia
factori care pun sub semnul întrebarii fezabilitatea, eficienta si durabilitatea iluzoriului NATO
arab.
Actuala alianta militara „antiterorista” condusa
de Arabia Şaudita pe fronturile din Yemen este,
vorbind în termeni simpli, o forma retusata a vechii abordari conceptuale potrivit carora Ryadul
a mizat pe amploarea cheltuielilor financiare ca
garant al rezolvarii problemelor interne si a dosarelor conflictuale regionale. Dar trei ani de
razboi prin interpusi pe frontul yemenit, precum
si rasturnarile de pe piata globala a energiei conventionale, au adus regatul wahhabit într-o stare
de criza structurala care, mai mult, este marcata
si de recentele apropieri – consfintite prin acorduri - între Iran, Turcia si Qatar - fapt care are un
potential deloc neglijabil de a influenta ecuatia
de securitate regionala. De partea sa, Federatia
Rusa si-a exprimat, deja, distantarea si abordarea negativa a ideii „nerealiste” si „inutile” de
constituire a unui „mini-NATO” într-o zona si asa
macinata de tensiuni si conflicte. In acelasi timp,
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nu este exclus ca, odata constituit, acest nou NATO arabofon sa se dovedeasca a nu fi, cu necesitate si în exclusivitate, doar o entitate
„iranofoba”, în conditiile în care relatiile dintre
Turcia, pe de o parte si Ştatele Unite, Israel si
Egipt (ca membru al unui NATO oriental) pe de
alta parte, se afla pe o traiectorie descendenta
catre divergente si conflicte tot mai accentuate.
Dincolo de pariurile şi întrebarile privind realismul, necesitatea şi fezabilitatea proiectului
promovat de Administraţia Trump, vara acestui
an s-a dovedit a fi un anotimp al “marilor afaceri” imaginate de liderul de la Casa Alba, între
care, ultima pe lista, în ordine cronologica – este
cea a clonarii “in vitro” a unui NATO arab scos
din eprubera şi supus unei insidioase campanii
de “promotion” într-un moment în care comunitatea internaţionala urmarea, cu sufletul la gura,
odiseea retragerii americane din Tratatul nuclear cu Iranul, urmata de caruselul sancţiunilor, de
razboiul verbal avand drept miza blocarea sau
nu a Ştramtorii Hormuz şi, ipso facto, izbucnirea
sau nu a unui razboi “adevarat” cu regimul islamic iranian, o noua ”lovitura de maestru” a
fost lansata de Donald Trump care, facand o
“pauza de NATO arab”, anunţa, la începutul lunii
august, disponibilitatea sa de a se întalni cu responsabilii iranieni, fara nici o condiţie prealabila”.
Intr-un fel, era vorba de un scenariu al contradicţiilor, similar, din perspectiva regizorala, cu
episoadele întalnirilor de la Şingapore, cu liderul
nord-corean Kim Jong-un şi de la Helsinky, cu
Vladimir Putin.
Urmeaza un nou summit “istoric” TrumpRohani?.
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auzit milenii de-a rândul. Am fost martori la prăbuşirea multor imperii, inclusiv a imperiului persan, dar Iranul a supravieţuit, în timp ce multe
alte state au dispărut”;
 Donald Trump : „Nu suntem o tara care sa
rămână
indiferentă la declaraţiile voastre nechibReza SHAHRESTANI
zuite despre violenţă şi moarte”;
Dupa ce, la 18 mai, presedintele american Donald Trump a anuntat noi
sanctiuni conjugate împotriva regimului de la Teheran si, odata cu aproiperea
„zilei Z” a intrarii în vigoare a acestora, un acerb razboi al declaratiilor martiale se desfasoara între oficialii Administratiei americane, în frunte cu Donald
Trump însusi, si responsabilii iranieni, avand drept
port-stindard pe presedintele Hassan Rohani. Un
razboi al carui camp de
desfasurare este asigurat
de retelele de socializare  Hassan Rohani, presedintele Iranului : „Nu
Twitter, de preferinta - si în a carui panoplie
vă
jucaţi cu coada leului căci veţi regreta pentru
sofisticata se regasesc invectiva, amenintarea,
injuria cu pretentii de limbaj diplomatic. Dincolo totdeuna. America trebuie să înţeleagă că dacă
de Atlantic, lui Donald Trump i s-au adaugat, chi- pacea cu Iranul este mama tuturor păcilor, războar mai prolifici, seful diplomatiei americane, Mi- iul cu Iranul va fi mama tuturor războaielor”;
ke Pompeo si razboinicul consilier pentru secu Gholam Hossein, general, Gardienii Revoritate nationala John Bolton, formand, împreuna, lutiei din Iran : „Niciodata nu vom renunta la
un trio al carui discurs induce sentimentul ca idealurile revoluţiei noastre. Tot ce vrea America
ostilitatea si tensiunile americano-iraniene au este să distrugă Iranul, dar Trump nu este capabil
luat o amploare care a ajuns la marginea unei să facă ceva împotriva noastră”.
prapastii de la care cuvintele tac, pentru a lasa sa
Şchimbul de mesaje caustice a fost, nu o data,
vorbeasca doar armele.
preambul al unor razboaie cu consecinte
Iata cateva esantione de dialog, lamuritoare în dezastruoase, ceea ce nu înseamna, cu necesitaacest sens.
te, ca un asemenea razboi al declaratiilor este
 Donald Trump: „Niciodata sa nu mai ame- întotdeauna un preludiu al actiunii armate. Nici
ninţaţi Statele Unite, căci veţi avea consecinţe pe aceasta confruntare acida între Administratia
care foarte puţini le-au experimentat de-a lungul Donald Trump si mollahi iranieni nu este o nouistoriei” (sugestie a episoadelor Hiroşima şi Naga- tate, cel putin în ceea ce îl priveste pe liderul de
la Casa Alba, iar polemica vitriolata care a avut
saki? Ş-au întrebat unii comentatori);
loc între Donald Trump si liderul nord-coreean
 Javad Zarif, ministrul iranian de Externe .
Kim Jong -un, încheiata, deocamdata, într-o nota
„Amenintarile nu ne impresioneaza. Amenintari de optimism cordial, ofera o confirmare perempam tot auzit în ultimii patruzeci de ani şi le-am torie în sensul realitatii mentionate mai sus.
35

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018

Asa cum era si firesc, polemica americanoiraniana a starnit interesul si comentariile observatorilor din spatiul mediatic si politologic,
cu atat mai mult cu cat discursul public al
presedintelui american nu a oferit indicii credibile cat priveste intentiile strategice ale Administratiei Trump în relationarea cu Republica
Islamica a Iranului al carei regim islamist constituie, potrivit comentatorilor, un Şatan mai mic
care trebuie înlaturat pe o cale sau alta.

troian” purtat pe Twitter, la 24 iulie, dupa cunoscuta regie a surprizelor, Donald Trump a folosit o întalnire comemorativa cu veteranii de
razboi din statul Missouri, pentru a anunta, urbi
et orbi, că, amintind, parcă, de faimoasa piesă a
lui Jean Giraoudoux, deocamdata, razboiul (cel
real) cu Troia nu se mai face, cel putin nu într-un
viitor previzibil. „Ştatele Unite, spunea presedintele Trump, sunt gata sa încheie cu Iranul un
adevarat acord nuclear, diferit de acordul catasNu au lipsit nici opiniile potrivit carora iesirile trofal semnat de Administratia precedenta”.
virulente ale presedintelui Donald Trump sunt Donald Trump nu a facut referiri la detalii si
o „diversiune” gandita de acesta sub efectul mai ales a evitat un raspuns la întrebarea spireactiilor frustrante starnite în America si al cri- noasa daca Washingtonul are în vedere o reticilor interne la adresa prestatiei non-ofensive negiciere fara conditii prealabile, sau porneste
si chiar defensive pe care presedintele le-a oferit de la mentinerea în actualitate a celor 12 preîn cursul „istoricului” summit de la Helsinky cu conditii puse Iranului si anuntate, la 21 mai, de
omologul sau rus Vladimir Putin. „Deranjat de secretarul de Ştat Mike Pompeo, conditii din caabsenta unui progres notabil în dialogul avut re nu mai putin de 10 nu au nici o legatura direcatat cu liderul nord-coreean, cat si cu Vladimir ta cu programele nucleare ale Iranului, fiind mai
Putin, Donald Trump vrea sa faca pe omul dur si, degrabaa expresie a unor ingerinte ante-factum
în felul acesta, sa devieze atentia si criticile la în treburile interne ale regimului teocratic.
adresa prestatiilor sale din ultimul timp” aprecia Deocamdata, am asistat la doua summit-uri”
Aaron David Miller, vechi diplomat si negociator istorice ale lui Donald Trump – cu Kim jong-un
sub mai multe administratii americane, care
adauga
ca
„daca tiradele lui Donald
Trump, scrise cu majuscule, demonstreaza ceva,
ele arata, pur
si simplu, ca
Ştatele Unite
nu au o politica elaborata în problema
iraniana” .
Dupa ce prima jumatate
a verii trecute a cunoscut
temperatura
caniculara a
unui trepidant „razboi
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si cu Vladimir Putin. Urmeaza, oare, runda
Trump-Rohani?

Dumitru CHICAN
Introducere
Şituatia politico-securitara si militara din regiunea Orientului Mijlociu este dominata de evolutiile contradictorii si amenintatoare ale confruntarii dintre doua fronturi reprezentate, pe
de o parte, de „dosarul” Iran în care actioneaza,
dupa aceeasi ideologie, actori statali si nonstatali, pe de o parte si „alianta” ideologica si
doctrinara anti-iraniana condusa de Ştatele Unite sub mandatul presedintelui Donald Trump si
avand în componenta sa un „Occident” care traieste o acuta criza identitara, mai ales prin raportare la traditia valorilor euroamericane, puse
la încercare cat priveste definirea însasi a
„Occidentului” democratic.

Ceea ce retine atentia, cu deosebire, este faptul
ca, în ultimii ani, aceasta rivalitate, axata în jurul
tensiunilor dintre Iran si Washington se afla, în
prezent, într-un stadiu de metastaza. Campurile
de lupta si liniile de falie ale acestora s-au înmultit, ca si virulenta amenintatoare a modului
lor de manifestare, creand o situatie în care, prin
conexiunea si interactiunea dintre acestea, o
scanteie aprinsa într-un
segment al acestui areal
geografic sa aiba suficienta energie pentru a
aprinde conflicte interstatale directe, cu atat
mai complexe cu cat ele
transforma regiunea într
-un esichier pe care se
confrunta interesele marilor
actori
extraregionali, în fruntea carora se pozitioneaza Ştatele Unite ale Americii si
Federatia Rusa.
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Provocarea iraniană
O privire de ansamblu pe harta actuala a Orientului Mijlociu va pune lesne în evidenta o realitate evidenta caracterizata de altitudinea fara precedent a nivelului la care expansiunea influentei
regionale a Republicii Islamice s-a ridicat în ultimele decenii. Aceeasi realitate confirma faptul
ca Teheranul exercita, în grade diferite de amploare si intensitate, propriul control în Irak, Liban, Şiria si Yemen - un nivel oricum superior
celui care putea fi înregistrat înainte de invazia
din Irak si înlaturarea de la putere a regimului
baasist al lui Şaddam Hussein. In prezent, monarhiile arabe de pe malul apusean al Golfului prin traditie aliate lumii occidentale si structurilor institutionale transatlantice – precum si, din
motive securitare specifice, Israelul, percep expansiunea ideologica si militara a Iranului ca fiind o amenintare existentiala la adresa propriei
lor stabilitati si a sistemului regional de securitate. In promovarea si implementarea strategiei
sale inspirata de doctrina khomeinysta a
„exportului de revolutie siita islamica”, regimul
din Teheran a construit cu acribie o retea de
aliati regionali statali si non-statali care evolueaza, din acest punct de vedere, pe o traiectorie
ascendenta. In Irak, puternica institutie a Gardienilor Revolutiei Islamice (Pasdaran) a reusit
ca, în conexiune cu elitele politice siite irakiene,
sa instituie un dens si generalizat control asupra
institutiilor statale, a economiei si a societatii
dintre Tigru si Eufrat. Mai recent, Baghdadul si
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Teheranul au anuntat convenirea unui acord
pentru repunerea în functiune a magistralei petroliere care leaga campurile productive din regiunea Kirkuk de Iran, pentru cresterea exporturilor de energie conventionala catre consumatori
extraregionali.

Reacții și tendințe de confruntare

In Liban, formatiunea Hezbollah, considerata o
filiala libaneza a regimului teocratic iranian domina astazi, întreaga viata politica si militara a
Libanului, constituind, de facto, un eficace factor
de blocare a procesului decizional si executiv al
guvernului libanez, mai ales în conditiile în care,
la patru luni de la ultimele alegeri parlamentare,
confesionalismul politizat, ingerintele externe si
autocratia gruparilor si clanurilor politice au împiedicat crearea noului guvern care ar fi trebuit
sa rezulte dupa scrutinul din luna mai. Pentru
Iran, Hezbollahul linbanez poate fi considerat
drept o paradigma reusita si prototip de actor
non-statal pus în slujba intereselor regimului de
la Teheran.
In spatiul sirian, ridicarile revendicative populare din 2011, dezvoltate într-o revolutie împotriva regimului Bashar Al-Assad al carui tata, Hafez Al-Assad, a fost unul dintre cei mai apropiati
sustinatori ai regimului iranian în timpul razboiului irakiano - iranian din 1980-1988, au oferit
un prilej nesperat de ingerinta si expansiune iraniana. Puternica penetrare militara, economica
si sociala a Şiriei de catre militiile si mecanismele Gardienilor Revolutiei se dovedeste a fi, în
prezent, un nou focar de conflict care poate sa
degenereze oricand într-o conflagratie cu Israelul vecin, mai ales în conditiile în care retragerea
militara iraniana de pe frontul sirian - respinsa
atat de regimul din Teheran, cat si, neoficial, de
catre Federatia Rusa pare a constitui un nou nod
gordian în calea procesului de încetare a razboiului din Şiria.
Pe de alta parte, Iranul a reusit sa mentina si
chiar sa dezvolte relatiile sale cu Turcia si Qatarul, aceasta apropiere fiind favorizata si de tensiunile aparute în relatiile dintre Ryad si Ankara,
pe de o parte, si dintre Qatar si restul monarhiilor arabe din Golf, cu exceptia sultanatului
Oman.
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Pentru rivalii regionali, cresterea ascendenta a
influentei iraniene reprezinta o amenintare acuta, îndeosebi pentru Arabia Şaudita si Emiratele
Arabe Unite care abordeaza disensiunile cu regimul islamist iranian si dintr-o puternica determinare religios-confesionala, dar si prin prizma
îngrijorarii fata de influenta pe care acesta din
urma o poate avea asupra comunitatilor confesionale siite care traiesc pe teritoriile Arabiei Şaudite, Bahreinului si Yemenului si care pot fi exploatate de politica iraniana pentru destabilizarea si subminarea esichierului intern al micilor
monarhii. Aceeasi amenintare „existentiala” este
perceputa a veni dinspre Iran si la adresa intereselor nationale si securitare ale statului Israel.
Este punctul de convergenta care explica astazi
schimbarea dramatica de girueta în politica regionala a Arabiei Şaudite, Emiratelor Arabe Unite
si, mai putin transparent, al celorlalte petromonarhii de la Gof, de apropiere de Israel, pana la
orientarea spre normalizarea relatiilor politice
cu acesta. Aceluiasi context de contracarare a
„pericolului persan” i se circumscrie si readucerea în discutie, de catre Administratia Donald
Trump a mai vechii idei – adaptate la imperativele strategice ale contemporaneitatii - de constituire a unei „Aliante Ştrategice a Orientului
Mijlociu” care, formata din Ştatele Unite, cele
sase emirate din Golf, Egiptul si Iordania, este
menita sa desfasoare o strategie de încercuire a
expansiunii iraniene în geografia regiunii. Caracteristic pentru gandirea statelor care compun
„frontul anti-iranian” este ideea potrivit careia
ambitiile si proiectele politico-militare si confesionale ale Republicii Islamice Iran nu vor putea
sa fie stopate decat prin recursul la forta armelor. Iar aceasta convingere s-a aprofundat progresiv, pe fondul unei puternice încurajari si
sustineri din partea noii Administratii americane
conduse de presedintele Donald Trump. Iar
aceasta pozitie a Administratiei a fost si este
sustinuta de apreciere noului staff al presedintelui american ca, dupa gruparea terorista a
„Ştatului Islamic”, Iranul reprezinta amenintarea
majora pentru ordinea regionala sustinuta de
Ştatele Unite, dar si de estimarile personale ale
lui Donald Trump, decis sa „curete” strategia si
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regimul iranian nu
este suficienta, prin
ea însasi, pentru ca
„alianta strategica
americanoisraeliano-araba” sa
conduca în mod automat la închegarea
unui front anti-iran
coerent, puternic si
functional.
Este adevarat ca
atat Israelul, cat si
unele state arabe
din Golf precum
Arabia Şaudita si
Emiratele
Arabe
Unite îsi manifesta
mai mult sau mai
putin deschis orientarea catre o apropiere de Israel în jurul
Alianţa anti-Iran: raportul sunniţi-şiiţi
aceleiasi idei de
opozitie fata cu propolitica externa americana de „erorile” si strate- iectul iranian, dar tot atat de adevarat este si
giile promovate de fostul presedintre Barack faptul ca aceste state nu vor atinge prea curand,
Obama.
împreuna, acea coeziune care sa egalize înalta
Din punctul de vedere a statelor arabe sunnite abilitate a Teheranului de a-si mobiliza cu rapidin Golf, ascensiunea la Casa Alba a unei Admi- ditate resursele, aliatii si francizele non-statale
nistratii formata din „ulii” si avand în frunte un în actiuni de împiedicare a capacitatii operatioacelasi „uliu” personificat de presedintele nale a unei „axe” israeliano-arabe. Pe de alta
Trump reprezinta un prilej care nu trebuie ratat parte, daca abordarile anti-iraniene ale regimupentru „încercuirea” ambitiilor iraniene într-o rilor de la Ryad si Abu Dhabi se intersecteaza
maniera radicala care a fost imposibila sub pre- cu interesele israeliene, se pune întrebarea în ce
cedentele Administratii americane. In egala ma- masura si pana la ce limita vor putea monarhiile
sura, Casa Alba considera ca realizarea unui arabe sa avanseze în normalizarea relatiilor cu
front anti-iranian consolidat poate oferi o opor- Israelul în conditiile în care masurile privitoare
tunitate pentru realizarea de progrese rapide la statutul Ierusalimului, sau recent-adoptata
catre normalizarea relatiilor dintre statele arabe „lege a nationalitatii” în Israel, de exemplu, o
sunnite din Golf, prin refacerea coeziunii interne apropiere prea insistenta de statul evreu ar pua Consiliului de Cooperare, precum si între gru- tea sa fie primita cu ostilitate de ansamblul lumii
pul acestor state, pe de o parte si statul evreu, pe sunnite si, cu atat mai mult, de confesionalii mude alta parte, ceea ce, la randul sau, ar facilita sulmani siiti.
realizarea, în conformitate cu abordarile ameri- Nu mai putin important este si faptul ca monarcane, a „marii afaceri a secolului” de solutionare hiile din Golf, inclusiv Arabia Şaudita, nu dispun
a cronicizatului conflict israeliano-palestinian.
si nu vor dispune într-un viitor previzibil de amTrebuie sa se constate, însa, ca a ceasta conver- ploarea resurselor umane, militare, tehnologice
genta de interese si de abordari a relationarii cu si logistice de care dispune statul israelian. In
39
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la implementarea de masuri
care sa sugereze o pregatire
activa pentru un viitor razboi inter-statal în regiunea
Golfului Arabo-Persic. Cu
toate acestea, ambele tabere
sunt favorabile implementarii unor asemenea masuri.
„Regiunea noastra nu se va
calma daca vom continua sa
fim inactivi, declara un respomsabil din Golf, adaugand
ca regimurile arabe „nu au
intentia sa împarta cu Iranul
aceasta regiune a Orientului
Mijlociu”.
Frontul sirian de sud-vest şi platoul Golan
plus, un asemenea pas catre Israel ar putea genera, cel putin, în Arabia Şaudita, reactii interne
primejdiose chiar pentru stabilitatea si remanenta regimului monarhic, afectat serios de masurile represive pe care, manat de ambitia sa de
Maher NABOULSI, Siria
putere absoluta, printul mostenitor Mohammed
Bin Şalman le-a adoptat împotriva unor membri In ultima decada a lunii iulie, dupa o relativ
ai familiei regale, a clerului, a marilor oameni de scurta ofensiva, armata siriana a reluat sub control, de la formatiunile opozitiei înarmate, regiuafaceri sau a castei militare si ofiteresti.
nile de sud si sud-vest ale tarii, respectiv provinIn sfarsit dar nu în ultimul rand, o alianta anti- ciile Daraa, Şouieda si Bossra, de la frontiera cu
iraniana sunnita este lipsita de o „ariergarda” regatul Hashemit al Iordaniei. Dupa ce, într-o
sunnita care sa îi asigure profunzime teritoriala serie de recuceriri teritoriale în care se regasesc
si sustinere politica si logistico-economica în ca- orasele Alep, Rakka, în nord, Homs, în centru,
zul unui conflict major. Actorii-cheie precum integralitatea oazei Ghouta din jurul capitalei
Arabia Şaudita, Emiratele Arabe Unite si Israelul Damasc, fortele loialiste au reusit, cu aceeasi
au mai degraba interesul de a anihila ameninta- sustinere din partea Federatiei Ruse si cu agrerea iraniana în imediata lor proximitate geogra- mentul, necodificat în documente oficiale, al Ştafica - fie ca este vorba de teritoriul propriu, sau telor Unite si Israelului, performanta de a a se
de campurile conflictuale în care acestia sunt apropia substantial de încheierea dosarului miliimplicati (sauditii si emiratezii în Yemen, israeli- tar al razboiului intern sirian, prin capitularea
enii în Şiria si Liban) decat realizarea unei uni- fortelor islamiste ale formatiunii Al-Qaida si reuni functionale si unitare. In aceeasi situatie se desfasurarea în orasul - capitala provinciala
afla si Egiptul care, în pofida consistentelor aju- Quneitra si de-a lungul liniei de armistitiu între
toare financiare primite de la Arabia Şaudita si partea siriana si cea anexata Platoului strategic
Ştatele Unite, este prea putin dispus sa se anga- Golan, asa cum a fost aceasta stabilita prin Acorjeze în aventuri care, deocamdata, se bazeaza nu dul de Armistitiu succesiv razboiului din octomatat pe posibilitati si garantii reale de reusita, brie 1973.
cat, mai ales, pe dorinte.
Aranjamentele militare între actorii direct imPana acum, nici una dintre tabere nu a procedat plicati si convenite inclusiv în cadrul ultimului
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rusa vor fi preluate de
catre armata nationala
siriana).
Punerea în aplicare a
„Agrementului Quneitra” a demarat la scurta
vreme dupa întalnirea
de la Helsinky dintre
presedintii Ştatelor Unite si Federatiei Ruse,
context în care ambii
interlocutori au cazut de
acord asupra necesitatii
de „lichidare a terorismului” în sud-vestul teritoriului national sirian,
pecum si, în acest sens,
asupra reactivarii prevederilor din Acordul de
armistitiu convenit între
Şiria si Israel si intrat în
vigoare în luna mai
Triunghiurile roşii marcheaza coloniile evreieşti din Golanul sirian anexat
1974, dupa cea de-a patra conflagratie majora arabo-israeliana, atat
summit Vladimir Putin – Donald Trump, de la Donald Trump, cat si Vladimir Putin insistand ca
Helsinky au prevazut în mod expres înaintarea revenirea la situatia existenta în Platoul Golan
regimului pana la linia de armistitiu si preluarea înainte de izbucnirea, în 2011, a revoltelor siriecontrolului provizoriu de catre politia militara ne, ofera, cel putin în conditiile statu-quo-ului
rusa în aceasta zona, inclusiv în portiunea în ca- actual, unica parghie de natura sa raspunda inre, din 1973 pana în 2014, s-au aflat fortele de tereselor israeliene de securitate si sa asigure
observatori internationali ai încetarii operatiu- linistea la linia de demarcatie israeliano-siriana
nilor militare între Şiria si Israel, forte multi- în Platoul Golan. O dovada graitoare în acest
nationale care au actionat sub denumirea de sens este ce-au convenit cei doi sefi de state si
United Nations Disengagement Observer Foces – faptul ca, în cei peste 40 de ani care au trecut de
UNDOF si care s-au retras temporar pe fondul la încheierea razboiului din octombrie 1973, aratacurilor executate de militiile islamiste, îndeo- mistitiul a fost respectat cu strictete, nici un incisebi cele ale Frontului Al-Nossra (Al-Qaida siria- dent demn de mentionat nefiind înregistrat în
na) si ale Ştatului Islamic Daesh. Fortele de ob- regiunea Golan.
servatori ONU ar urma sa-si reia misiunea la linia tampon din Golan de îndata ce vor fi asigura- Mijloacele arabofone de informare în masa nu
te conditiile propice, dupa încheuierea confrun- au ezitat sa vada în „reanvierea” acordului de
tarilor în acest perimetru al razboiului intern armistitiu din 1974 si trecerea sub autoritatea
sirian.(Nota: La 6 august, un prim esalon al efec- Damascului a partii siriene a regiunii Golan, neotivelor UNDOF si-a reluat misiunile de patrulare cupata de Israel, ofera, în principiu, si perspectiîn Golan, primele patrulari fiind efectuate împre- va ca, dupa încheierea conflictului intern din Şiuna cu efective ale politiei militare ruse. Potrivit ria, sa se initieze demersuri politico-diplomatice
generalului Şerghei Rudetskoi, din partea statu- pentru reluarea negocierilor de pace între Şiria
lui major al trupelor ruse din Şiria, în perioada si statul israelien, incusiv în ceea ce priveste staurmatoare misiunile efectuate de politia militara tutul de viitor al Inaltimilor Golan. O chestiune
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conflictuala, dar ale caror perspective de solutionare tin, mai degraba, de domeniul fanteziei, atata vreme cat toate guvernele care s-au succedat
la conducerea Israelului pana la actualul cabinet
al lui Benjamin Netanyahu au declarat raspicat
ca „anexarea Golanului este definitiva si ireversibila”, iar Isrelul a implementat în acest teritoriu
ample programe de dezvoltare economica, turistica, imobiliara, agricola la care este riscant sa se
creada ca Israelul va renunta vreodata.
Daca ultimele evolutii pe frontul de sud si sudvest al teritoriului national sirian ar fi evaluate
prin prisma ecuatiei „castigatori si perdanti”,
concluzia care s-ar impune este aceea ca regimul
Bashar Al-Assad si aliatii sai constituie tabara
celor învingatori. Tentativele regimului de la Damasc de recucerire a enclavelor si amplasamentelor detinute de opozitie în apropierea si în interiorul districtului Golan, nu sunt de data recenta. Ele au început înca din anul 2014, dar ofensivele armatei siriene au fost, cu regularitate, sortite esecului si aceasta datorita faptului sustinut de oficialii sirieni - ca militiile opozitiei
combatante au beneficiat, de fiecare data, de o
consistenta sustinere militara, logistica si informativa din partea Israelului si a institutiilor sale
militare si de securitate. Şe poate spune ca reluarea sub control a districtelor din sud si sud-vest
si în principal, regiunile Deraa, Şoueida si Quneitra, cumulate cu progresele anterioare înregistrate de armata siriana la Homs si în Ghouta damasciana, precum si asigurarea controlului asupra frontierelor nationale cu Libanul si Irakul,
constituie tot atatea elemente de consolidare a
pozitiei guvernului în viitoarele negocieri de pace cu o opozitie care, în majoritatea ei, a depus
armele si se limiteaza la a-si gasi refugii in care
sa poata, eventual, sa revina la viata civila în
asteptarea altor pertractari si altor „agremente”
negociate si convenite de altii.
O privire retrospectiva asupra tabloului pe care opozitia siriana l-a oferit în cei sapte ani de
razboi, pune în evidenta realitatea ca, înca de la
aparitie, sau, mai exact spus, de la crearea sa în
laboratoare si cancelarii straine, opoziita, în totalitatea structurilor sale politico-militare exhibat, cu un orgoliu prea putin justificat prin fapte,
un alt soi de „opozitie” care s-a dovedit nepro42

ductiva si anume refuzul si împotrivirea cu care
a privit conceptul de critica, oricat de prietenoasa si sincera s-a dovedit aceasta, liderii sai mai
mari sau mai mici cramponandu-se pana la obsesie în singura idee care a dat esenta programului
sau doctrinar si politic: alungarea de la putere,
exclusiv prin forta, a lui Bashar Al-Assad, cu sprijin din partea unor forte straine. A fost o idee a
carei putere de atractie nu s-a limitat la formatiunile politice si la detasamentele înarmate
ale opozitiei, ci a facut voga si în mediile intelectualitatii si ale elitelor filosofice. Pariul pe potentialul militar si pe asistenta straina s-a dovedit iluzoriu, ceea ce, însa, nu a produs, în randurile opozante, nici o analiza critica, nici o tentativa consistenta de îmbinare a factorului de putere
cu avantajele dialogului si negocierii diplomatice. Iar astazi, dupa ce rigiditatea si intoleranta siau dovedit lipsa de eficienta în toate episoadele
în care opozitia a pierdut, începand cu batalia
pentru Alep, trecand prin Rakka, Homs, Hama si
pana la esecurile de la Ghouta, Qalamoun, Dera
si sud-vestul tarii, concluzia evidenta care se
desprinde nu face decat sa reconfirme adevarul
ca opozitia siriana nu a fost, înca din faza de germinatie si nu s-a manifestat ca un rod natural si
energic al ridicarilor revendicative si protestatare ale societatii siriene. Iar acesta a determinat
diversele esaloane ale opozitiei – fie ea laica,
confesionala sau cu alta coloratura – sa se angajeze într-o acerba lupta interna pentru
„monopolizarea” revolutiei siriene, dar nu în beneficiul sirienilor victimizati, ci în slujba propriilor iluzii, orgolii sau obediente fata de interese si
patronaje straine.
Astazi, opozitia depune armele si recunoaste ca
si-a încheiat lamentabil rolul pe esichierul convulsionat al „revolutiei” siriene. Ii ramane doar
meditatia tarzie asupra erorilor si a cauzelor care le-au produs.
Şi poate ca viitoarele generatii de sirieni vor
accepta o învatatura care, chiar avand gust
amar, este nascuta din viata: aceea ca revolutiile
facute cu banii, cu armele, cu beneficiile primite
de la straini, dar si în interesul predominant al
strainilor, nu vpr fi decat ceea ce folclorul arab
denumeste prin adjectivul „orfan”.
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Ambasador prof. Dumitru CHICAN
Dupa esecul referendumului pentru independenta Kurdistanului din Irak, desfasurat în luna
septembrie 2017, urmat de o serie de evolutii
defavorabile pe frontul razboiului sirian în care
etnicii kurzi din Şiria au fost angajati într-o serie
de ofensive menite sa asigure o extindere a ariei
lor de prezenta si proclamare a asa - numitului
Rojava, ca entitate cu caracteristici de autonomie statala pe cele doua maluri ale fluviului Eufrat – esuate si acestea ca urmare a opozitiei întampinate atat din partea regimului sirian, cat si
a Federatiei Ruse, Turciei si Ştatelor Unite, minoritarii kurzi sirieni si revendicarile lor si-au
facut din nou si într-o maniera surprinzatoare,
aparitia pe esichierul politico-militar al conflictului sirian. Iar surpriza a venit, la 26 iulie,
printr-o întalnire de negocieri directe între reprezentantii regimului si formatiunea „Fortele
Şiriei Democratice”.
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dupa importantele avansuri teritoriale obtinute
în sudul si sud-vestul tarii, armata lui Bashar AlAssad se pregateste pentru cucerirea ultimelor
bastioane ale rebelilor, concentrate îndeosebi în
orasele Idlib si Deir Ez-zor situate la extremitatile vestice si estice ale liniei care separa teritoriul controlat de kurzi si considerat drept teritoriu al viitorului stat Rojava (respectiv 30% din
teritoriul national) de „Şiria utila” al carei teritoriu se afla sub controlul armatei loialiste
sustinuta de aliatii rus, iranian si Hezbollah.

Din putinele declaratii de presa facute de participantii kurzi la întalnirea cu reprezentantii
regimului, a rezultat ca la aceasta prima reuniune oficiala si de substanta (dupa ce etnia kurda
siriana a fost sistematic marginalizata si exclusa,
practic, de la toate etapele procesului politic de
la Geneva, Astana si Şoci) partile au convenit
asupra constituirii unor comisii mixte de lucru
pentru „dezvoltarea dialogului bilateral si continuarea negocierilor pentru elaborarea unei foi
de parcurs care sa conduca, în final, la acordul
asupra unei Şirii democratice si descentralizate”.
Termenul, folosit pentru prima oara în sinuosul
proces de pacificare a Şiriei, are o semnificatie
care se refera direct la viitoarea forma de orgaEvenimentul s-a produs în contextul în care, nizare statala si politico-administrativa, în care
termenul
„descentralizare”
înlocuieste sintagma
de
„federalizare”,
ceea ce presupune
un larg sistem de
autonomie
largita
pentru kurzi,
ale
carui principii si
nuante de detaliu
urmand a fi convenite ulterior, prin negocieri.

În culoarea portocalie, teritoriul controlat de minoritarii kurzi sirieni, iunie 2018
43

In pofida faptului ca
între
comunitatea
kurzilor sirieni si
regimul de la Damasc exista numeroase puncte de divergenta, în abordarea acestei chestiuni
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se regasesc si puncte de convergenta care au în perspectiva, fie în contextul aranjamentelor
permis realizarea acestei schimbari fundamenta- de pace, fie pe calea armelor.
le în strategia fiecareia dintre parti.
Cum poate fi înteleasa aceasta apropiere dintre
Din punct de vedere geografic si militar, militii- separatistii kurzi si regimul sirian într-un mole kurde QUŞD se plaseaza, în prezent, pe locul ment în care exista tot mai multe semnale, inculsecund în ierarhia formatiunilor non- siv din partea principalilor actori externi impliguvernamentale rebele, avand un control terito- cati în conflict, în legatura cu perspectiva ajungerial sporit, mai ales dupa anul 2012, cand armata rii la un consens asupra încetarii conflictului si
siriana s-a retras progresiv din zonele nordice si trecerea la masurile de pacificare a Şiriei, inclunord estice adiacente granitelor cu Turcia, în siv prin aducerea în discutie a problemei întoarvreme ce, cu sustinere militara si politica din cerii în tara a refugiatilor sirieni?
partea Ştatelor Unite, aceste formatiuni au reusit In ceea ce îi priveste pe kurzi, este neîndoielnic
sa se extinda la est de (majoritatea districtului ca visul proclamarii unei entitati statale
Rakka, fost fief al organizatiei teroriste a Ştatu- (Rojava) – s-a spulberat pentru multa vreme de
lui Islamic, cvasitotalitatea districtului Deir Ez- acum înainte cel putin avand în vedere ostilitazor, precum si districtele administrative Hassa- tea Turciei care insista sa îsi pastreze prezenta
keh si Qamishli) unde, vremelnic, au proclamat armata pe teritoriul sirian si chiar sa extinda maautonomia entitatii Rojava. In extremitatea nord surile militare pentru împiedicarea aparitiei
-vestica a teritoriului, prin operatiunile de- unui „stat” kurd de-a lungul frontierei cu Şiria,
clansate de armata turca sub denumirea de apoi, diminuarea pana la stopare a asistentei lo„Ramura de Maslin”, enclava kurda Afrin a tre- gistice, militare si morale acordata de catre Ştacut sub controlul armatei expeditionare turce si tele Unite rebelilor kurzi.
a militiilor din Armata Libera Şiriana, enclava pe
care liderii politici kurzi spera sa o recucereasca, Repetatele declaratii contradictorii ale lui Do-
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nald Trump, prin care acesta vorbea de intentia
Ştatelor Unite de a se retrage „foarte curand” din
Şiria, apoi temerile fata de o posibila „stergere
cu buretele” a disensiunilor dintre Washington
si Ankara, inclusiv în ceea ce priveste viitorul
„Kurdistanului sirian”, rezervele pe care, de coniventa cu Donald Trump, presedintele rus Vladimir Putin le mentine fata de proiectele independentiste ale etnicilor kurzi sirieni, sunt doar
cateva din elementele care au generat, de partea
kurda, temerea ca într-o asemenea conjunctura
confuza, risca sa piarda în mod abrupt sustinerea - atata cata mai este - din partea tuturor celor care le-au acordat-o pana acum, ceea ce ar
deschide perspectiva ca minoritatea kurda sa
ajunga în situatia de a ramane izolata între ciocanul turc si nicovala regimului sirian, adica de a
-si asuma riscul unor noi conflicte cu sfarsit imprevizibil si, cel mai credibil, defavorabil pentru
dorintele kurzilor de a-si avea propriul „stat”.
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estul sirian ar semnifica, pentru regimul Bashar
Al-Assad, o noua victorie cu importante semnificatii politice, cu atat mai mult cand este vorba de
regiuni care adapostesc cele mai importante rezerve economice agricole, hidrografice, energetice si mineraliere ale tarii.

In acest context, constituirea delegatiei kurde
pentru negocieri politce cu regimul a fost stabilita, la 16 iulie, în cadrul unei reuniuni a consiliilor locale kurde, desfasurata în orasuk Tabka,
din vecinatatea marelui baraj hidroelectric de pe
Eufrat, si a fost receptata de catre regim drept
un compromis facut de minoritarii kurzi, care
trebuie exploatat, în conditiile în care acestia siau manifestat disponibilitatea de a accepta o
descentralizare a atributiilor de guvernamant
care sa înlature conceptul de suveranitate absoluta si totalitara a partidului unic. Propunere pe
care, la randul sau, guvernul de la Damasc este
dispus sa o accepte, pe criteriul, convenabil amDupa toate aparentele, „factorul turc” constitu- belor parti, potrivit caruia „pacea siriana se reaie un motiv de preocupare nu numai pentru lizeaza prin dialog rabdator purtat nu la Geneva,
opozitia kurda, ci si pentru regimul sirian, mai ci la Damasc”.
ales dupa ce, în ultima vreme, militiile siriene si Potrivit declaratiilor facute pentru presa de
islamiste sprijinite de Turcia au ocupat pozitii în unii responsabili kurzi participanti la dialogul cu
zonele rurale din nordul orasului Alep, regimul sirian, initiativa a fost, daca nu sugerata,
presedintele Recep Teyyp Erdogan declarandu- atunci, cu siguranta, încurajata si sustinuta atat
si, în acelasi timp, disponibilitatea de a extinde de americani, cat si de Federatia Rusa.
aria de actiune a operatiei „Ramura de maslin”
catre districtele nord- estice Hassake si Qa- Ramane de vazut daca spinoasa si sangeroasa
problema kurda va reusi sa se transforme în
mishli.
purtator de drapel pentru pacea siriana pe care
Dupa recentele reusite obtinute împotriva for- de peste sapte ani, sirienii, înaintea altora, o
matiunilor de opozitie din sudul si sud-vestul asteapta.
tarii, pana la orasul Quneitra, pe linia de demarcatie siriano-israeliana din Platoul Golan, armata
loialista îsi concentreaza eforturile
în directia districtului si a orasului
Idllib, unde s-au grupat sau au fost
dislocate formatiunile de opozitie
din zonele eliberate sau care au
consimtit sa depuna armale, în
schimbul vietii sau al posibilitatii
de a fi integrate în structurile de
forta ale armatei si serviciilor siriene de securitate. „Curatirea” zonei
Idlib si revenirea institutiilor statului sirian (cu precadere politia si
armata) în zonele kurde din nord45
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Dinu COSTESCU
In istoriografia contemporana a Orientului Mijlociu si, cu deosebire, în
lucrarile
cercetatorilor
care se revendica a fi
apartinatori de orientalismul occidental european, cel de-al doilea
razboi
arabo-israelian
din 1956, cunoscut si sub
numele de ”razboiul pentru canalul Şuez” sau
Preşedintele Roosevelt şi regele Abdulaziz Ibn Saud, 1945
„agresiunea tripartita israeliano-anglo-franceza”
împotriva Egiptului condus de unionistul arab bila si complexa a geografiei politice planetare?
Gamal Abdel Nasser, este frecvent invocat drept
momentul de falie care a pus capat ireversibil Inceputurile moderne ale politicii externe a Ştacolonialismului agnlo-francez în regiunea Orien- telor Unite au avut drept fundament cunoscuta
tului Mijlociu. Dupa o lunga tutela regionala asu- „Doctrina Monroe” potrivit careia America
pra teritoriilor întinse între estul Mediteranei adopa abstinenta de la orice ingerinte si actiuni
pana la Tigru si Eufrat, în Mesopotamina si în- de forta executate în afara teritoriului national,
cheiata odata cu crearea, în 1948, a statului Isra- proclamandu-si, în schimb, decizia de a nu perel, cele doua metropole se retrageau pentru a mite nici o agresiune sau provocare externa îmlasa locul unei noi „ordini mondiale” si unui nou potriva propriei paci sociale si securitati natioactor pe esichierul acesteia – Ştatele Unite ale nale. Era vorba, se poate spune, despre un
„izolationism pozitiv” care a durat aproximativ
Americii.
un secol, cunoscand o eroziune progresiva care a
Daca, atunci, s-a putut vorbi de „sfarsitul unei impus necesitatea adaptarii la evolutiile conepoci” în cronica regiunii, astazi, la 70 de ani juncturale al caror dublu apogeu s-a materializat
marcati de o evolutie contorsionata si de o per- în cele doua razboaie mondiale încheiate, pe de o
manenta stare conflictuala, se pare ca exista sufi- parte, cu prabusirea marilor imperii coloniale
ciente motive care sa sustina ca ne aflam în pra- între care si cel turcesc otomat, cunoscut, în ultigul unei noi epoci a istoriei Orientului Mijlociu si ma parte a existentei sale, drept „omul bolnav al
a lumii arabe, pe care unii cercetatori o identifi- Europei” si, pe de alta parte, cu sectionarea ordica prin sintagma de „post-americanism”, pentru nii mondiale în cele mari doua blocuri ideologice
a ajunge la formularea unei întrebari al carei ras- – cel occidental, în frunte cu Ştatele Unite ale
puns - daca va fi gasit - se va dovedi la fel de dis- Americiim si blocul inspirat de ideologia matericutabil ca si esenta însasi a întrebarii: asistam, alista marxista a „lagarului socialist” dominat si
asadar, la o posibila „iesire” a Ştatelor Unite din condus de fosta Uniune Şovietica.
aceasta regiune care si-a facut o trasatura emblemantica din alimentarea unei turbulente geo- In contextul concurentei acerbe, pe toate planupolitice permanentizata în aceasta parte sensi- rile, între cele doua mari tabere, a luat nastere si
46
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conceptul de „încercuire” si „îngradire” care,
pentru Ştatele Unite, a însemnat o ampla mobilizare de energii pentru stavilirea expansionismului comunist si, ipso facto, a proiectelor doctrinare ale Uniunii Şovietice, în vreme ce o conceptie similara a animat si politicile externe ale
Kremlinului. Febrila cursa a înarmarilor cu arsenale de distrugere în masa, implicarea, de pe
pozitii diametral opuse, a fiecareia dintre cele
doua mari puteri în conflicte regionale precum
cele din arealul sinic al continentului asiatic, criza rachetelor din Cuba, sustinerea feluritelor
„revolutii democratice” si „miscari de eliberare
nationala”, crearea, în 1949, a aliantei politicomilitare a Atlanticului de Nord si constituirea, în
replica, a Tratatului de la Varsovia, în 1955, au
fost doar cateva din formele de manifestare
pragmatica a acestui climat instalat la începuturile post-belice ale Razboiului Rece.
In atari conditii regiunea Orientului Mijlociu nu
putea fi trecuta cu vederea de nici unul dintre
marii actori ai Razboiului Rece, si aceasta nu numai din ratiuni militare si strategice ci si din
perspectiva avantajelor pe care descoperirea
petrolului si trecerea la exploatarea industriala
a acestuia le puteau oferi.
Şub lozinca „ajutorarii popoarelor libere”, lumea araba si arealul Orientului Mijlociu va deveni cu rapiditate terenul privilegiat de derulare
a confruntarilor dintre Washington si Moscova.
In 1945, la putina vreme dupa faimoasa conferinta de la Yalta, presedintele american Roosevelt avea, la bordul crucisatorului „Quincy”, o
întalnire „istorica” cu monarhul saudit Ibn Şaud
împreuna cu care convine si semneaza un tratat
de colaborare fundamentat pe principiul
„protectie contra petrol” care va marca începutul efectiv al infiltrarii influentei americane în
regiune si ale carui prevederi sunt promovate,
în coordonatele lor generale, si de actuala Administratie americana a presedintelui Donald
Trump
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de Pakistan, alte trei principale state regionale Irak, Iran, Turcia – se înscriau pe orbita influentei americane în Orientul Mijlociu, deja fundamentata prin relatiile strategice ale Washingtonului cu Israelul si cu Arabia Şaudita.
Or reversul acestui avans nu a întarziat sa se
materializeze, în conditii de care Uniunea Şovietica nu a fost straina si care avea sa arate ca nu
numai comunismul era asa cum crezusera strategii americani – unicul inamic ireductibil al politicilor si proiectelor americane, ci si un alt curent cu rapiditate diseminat la nivelul global al
lumii arabe a Orientului Mijlociu. Şi este vorba
de ideologia nationalista araba, cunoscuta, în
mod curent, si sub denumirea de „panarabism”,
al carui parinte spiritual si teoretician a fost colonelul si presedintele egiptean Gamal Abdel
Nasser. Şub influenta ideilor nasseriste, sirienii
Michel Aflaq si Şalah Bitar înfiinteaza, în 1947,
Partidul Baas Arab Şocialist care va prelua putrea în Şiria (1963) si Irak (1968), avand filiale
diseminate, practic, în cea mai marte a lumii
arabe. Acestei tabere anti-americane aveau sa i
se alature miscarea palestiniana de eliberare, a
carei reprezentanta, Organizatia de Eliberare a
Palestinei, a fost recunoscuta, în 1964, de toate
statele arabe, drept unic reprezentant legitim al
poporului palestinian, si, cu începere din 1979,
islamismul „revolutionar” si virulent antiamerican, instaurat în Iranul post-monarhic de
catre „revolutia” ayatollahului Ruhollah Khomeiny, care, între altele, avea sa scoata din scena
asa - numitele curente si miscari laice pe care
strategia americana mizase pentru creare în re-

Zece ani mai tarziu, un „baraj” anti-sovietic
este constituit prin crearea, în 1955, a Pactului
de la Baghdad, denumit ulterior, „The Central
Treaty Organization” (CENTO) si „Middle East
Treaty Organization” (METO) prin care, alaturi
47
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giune a unei „axe moderate arabe”.
In atari conjuncturi si în plin razboi
rece, o alta eroare de calcul a afectat
proiectele politice americane privitoare la geopolitica Orientului Mijlociu, cu extensiile teritoriale ale acestuia. Şi este vorba de pariul facut de
strategii americani cu islamismul în
care au vazut un posibil aliat si instrument utilizabil împotriva Uniunii
Şovietice angajata într-un sangeros
razboi de ocupatie în Afghanistan.
Esecul rusesc împotriva rebelilor afghani avea sa se dovedeasca a fi o
moneda înselatoare si o sabie cu doua taisuri
caci, dupa retragerea lamentabila a Armatei
Rosii din Afghanistan, aceiasi rebeli s-au lepadat
de protectia Unchiului Şam alegand sa fie singurii decidenti în propria tara. Din aceasta discordie s-a nascut si germenele a ceea ce a luat cu
rapiditate chipul lui Ossama Bin Laden si al terorismului islamist care avea sa însangereze Afghanistanul, Irakul, Şiria, America , Europa si sa
devina cosmar al întregii comunitati internationale.
Caderea zidului din Berlin si destramarea Uniunii Şovierice si a blocului comunist pe care
aceasta l-a „pastorit” vreme de o jumatate de secol a însemnat, mai întai pentru popoarele care
au cunoscut nemijlocit totalitarismul în actiune,
dar si pentru alte natiuni din „Lumea a treia” careia i se circumscrie si lumea araba a Orientului
Mijlociu, o cotitura dominata de credinta ca, din
acest moment înainte, America va fi singura putere în masura sa asigure o gestiune luminata a
lumii si a înaintarii acesteia catre o globalizare a
egalitatii si a prosperitatii în mod echitabil distribuite. Ş-a putut, însa, constata ca tot din acest
moment de asteptare a unei politici externe curajoase si realmente animata de valorile reale
ale liberalismului si democratiei, Administratiile
care s-au succedat la conducerea Americii si a
lumii monopolare s-au angajat si au mers cu
acribie pe o cale a strategiilor contradictorii, volatile si schimbatoare în functie de judecati subiective si lipsite de o perspectiva clara a viitorului
pe termen lung.
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Daca sub presedintia lui George Bush senior
politica externa a Americii a fost marcata de razboiul din Golf care, dincolo de caracterul justitiar
prin eliberarea Kuwaitului ocupat de armatele
regimului dictatorial al lui Şaddam Hussein, a
fost, în buna masura determinata de dorinta de
refacere a încrederii în aliatul american a unor
monarhii petroliere arabe a caror memorie istorica pastra înca vie rapiditatea si lejeritatea cu
care aceeasi America privise prabusirea regimului monarhic iranian, adica a unuia dintre regimurile orientale cele mai fidele Americii si
sustinatoare ale statului Israel. Şuccesorul sau,
Bill Clinton a adus o raza de speranta în pacea
între arabi si evrei, prin realizarea, în 1993, a
Agrementelor de la Oslo, între Israel si Organizatia de Eliberare a Palestinei, care, însa, s-a dovedit a fi o „pace infirma” ale carei rezultate dramatice persista pana în 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 si concretizata prin declansarea „cruciadei” împotriva
fenomenului terorist, angajarea Americii în doua
costisitoare razboaie în Irak si Afghanistan si
prin
triumful
gandirii
politice
neoconservatoare, apriga sustinatoare a interventionismului militarist. Urmasul lui George W. Bush
în fotoliul din Biroul Oval, Barack Obama. aderent la conceptul de „realpolitik” se distanta radical de „paradigma Bush”, începand-si mandatul prin „istorica” vizita întreprinsa, în iune
2009, la Cairo unde „întindea o mîna a pacii cu
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sura ideala pentru realizarea concilierii dintre
palestinieni si israelieni, sau protectionismul si
individualismul promovat în relatiile externe
sub lozinca „America first”, ci, într-o masura nu
mai putin surprinzatoare si sensibila, datorita
faptului ca, pentru prima oara, în lunga cronica a
Casei Albe, presedintele este confruntat cu o vizibila fronda anti-prezidentiala manifestata chiar în interiorul Administratiei.

întreaga lume arabo-islamica, salutand, peste
doi ani, preluarea vremelnica a puterii în Egipt
de catre gruparea islamista conservatoare a
„Fratilor Musulmani”, pentru ca, în razboiul civil
din Şiria, laureatul ante-factum al premiului Nobel sa proclame o politica de non-combat si sa
sugereze, pe un plan mai larg, o posibila deplasare a intereselor americane dinspre Orientul
Mijlociu catre tentatiile continentului asiatic,
fara ca aceasta sa însemne si o despartire de
convingerea sa referitoare la exportul de democratie americana drept terapie pentru problemele lumii contemporane. Este Adminsitratia
americana din perioada postbelica în care cele
doua mandate ale lui Barack Obama au fost marcate de serioase disensiuni si stari încordate în
relatiile dintre Washington si Tel-Aviv, dar si
între Administratie si regimul monarhic de la
Ryad care îsi pierde, în buna masura, aura de
aliat regional privilegiat al Americii.
Odata cu anul 2016 si învestirea celui de-al 45lea presedinte american, în persoana lui Donald
Trump, sinusoida politicii si relationarii externe
a Ştatelor Unite va cunoaste, asa cum apreciaza
unii comentatori, nu doar o ruptura abrupta cu
„stilul” american de a face politica de varf, ci un
veritabil cutremur seismic si
aceasta atat din cauze tinînd
de extravagantele si instabilitatea deciziilor adoptae de
noul lider american, precum
cele legate de chestiunea Ierusalimului si de „afacerea
secolului” pe care Donald
Trump o propune drept ma-

Daca aceste convulsii politice nu sunt, desigur,
în masura sa submineze locul si rolul Americii
de superputere pe esichierul geopolitic global,
ele ameninta, în schimb, sa afecteze capitalul de
credibilitate al acestei superputeri, mai ales în
conditiile în care, pe scena Orientului Mijlociu au
aparut, îndeosebi dupa asa-numita „primavara
araba”, noi actori ambitiosi si aspiranti la statutul de concurenti regionali ai Americii. Expansiunea cu acoperiri economice si investitionale a
Chinei, implicarea militara a Federatiei Ruse în
gestionarea dosarelor conflictuale din zona vin
sa se adauge aspiratiilor de mare putere pe care
le manifesta Turcia neo-otomana, proiectele regionale ale wahhabismului saudit, precum si mai
vechiul diferend politic, ideologic, strategic si
securitar între Ştatele Unite si Iranul islamic siit.
Ar fi riscant ca, de dragul metaforei, sa se aplice
Americii de astazi eticheta de „om bolnav” – fie
el al lumii, sau doar al Orientului Mijlociu - o eticheta care, aplicata Turciei otomane pe fondul
primului Razboi Mondial, a avut cauze istorice,
sociale interne si internationale cu totul diferite.
Şub Administratia Donald Trump, politica externa americana pare a fi depasita de evenimente si incapabila sa raspunda acestora printr-o
adaptare rationala si credibila. Iar aceasta stare
de lucruri poate fi privita, mai degraba, nu atat
ca un impas al diplomatiei, ci
expresia unei crize identitare pe care aceasta o parcurge si care are toate sansele
sa fie depasita prin maturizare si evaluare obiectiva a
ponderii si locului pe care
America trebuie sa îl aiba în
concertul natiunilor lumii.
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Orizont Economic

Jacob L. SHAPIRO ciaza fata de dolar, deNu este prea devreme sa examinam daca ceea vine din ce în ce mai
ce se întampla în Turcia este doar o chestiune greu pentru unele tari
sa-si ramburseze datoriile. Şituatia poate repreturceasca.
zenta o bula care sta sa explodeze, mai ales daca
Ce au lira turceasca, rialul Iranian, rubla ruseas- tarile vulnerabile nu au optiuni de politica moca, rupia indiana, pesoul Argentinian, pesoul chi- netara în masura sa le protejeze.
lian, yuanul chinezesc si randul sud-african în
comun? Toate s-au depreciat constant în acest A fost cazul Turciei, care este extrem de expusa
an, iar unele s-au depreciat brusc in ultimile do- capriciilor deprecierii valutare. Cursul lirei se
ua saptamani. Dar asta nu este toata povestea. In deprecia de ceva timp, dar a scazut dramatic la
spatele acestor evolutii intervine realitatea ca sfarsitul saptamanii trecute. Cifrata la aproape
fiecare dintre aceste tari sta pe bomba cu ceas a $200 miliarde, circa 50% din datoria publica exdatoriilor denominate în dolari ŞUA. Povestea a terna a Turciei, este denominata în dolari.
început demult. In anii 1990, multe tari au înce- (Directia Generala a Finantelor Publice din Turput sa acumuleze datorii mari denominate în do- cia, care, spre deosebire de BIR, tine si evidenta
lari ŞUA. Era o modalitate eficienta de relansare împrumuturilor acordate de institutiile financiaa activitatii economce si, atata timp cît monedele re, considera ca datoria denominata în dolari eslor erau relativ stabile fata de dolarul ŞUA, era o te 60% din total). Şituatia a devenit în mod prosituatie care aproape ca nu prezenta riscuri. Din gresiv disperata ca urmare a unei combinatii de
1990 pana în 2000, datoria denominata în dolari incertitudine politica, o politica monetara neors-a triplat, de la $642 miliarde $2,17 trilioane. todoxa si, cel mai grav, cresterile ratei dobanzii
Problema poate atinge acum un punct critic. Da- în ŞUA. Datoria denominata în dolari a Turciei
toria denominata în dolari este pe cale sa explo- este în prezent aproape dubla comparativ cu redeze. In ultimul sau raport trimestrial, Banca Re- zervele sale în valuta. Turcia nu este însa singura
în aceasta situatie. Valutele unor piete emergenglementelor Internationale (BRI) arata ca datoria denominata în dolari ŞUA catre institutii fi- te, care scazusera deja pe parcursul ultimelor 12
nanciare nebancare a ajuns la $11,5 trilioane în luni, s-au prabusit la raspandirea vestilor despre
martie 2018 – totalul cel mai ridicat din cei 55 criza lirei turcesti. Cel mai puternic declin a fost
de ani de cand banca urmareste acest indicator. înregistrat de pesoul Argentinian care a pierdut
Intre timp, dolarul s-a întarit pe fondul iesirii 9,5% din valoare în numai o saptamana urmat
globale lente din criza financiara din 2008. Pe de randul sud-african care a pierdut aproape
masura ce monedele tarilor îndatorate se depre- 8%. Şi alte valute au fost afectate – pesoul chilian
a pierdut într-o saptamana 3,4% iar rupia indiana a înregistrat o scadere record în sedintele de
tranzactionare din 14 august. Ce au aceste tari în
comun este ca figureaza pe lista celor 13 tari elaborata de BRI. Luate împreuna, ele detin 62%
din totalul datoriei denominate în dolari ale pietelor emergente. Turcia este una dintre cele mai
vulnerabile tari de pe lista, dar mai sunt alte 4
tari confruntate cu provocari similare: Argentina, Mexic, Chile si Indonezia. Pesoul Argentinian
este deja în cadere libera. Guvernul a anuntat la
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14 august ca scoate la vanzare din rezervele în
valuta $500 milioane si ca va creste rata dobanzii pentru a opri caderea pesoului. Urmeaza Mexicul care, cu o datorie externa de $271 miliarde,
detine cea mai ridicata datorie denominata în
dolari cu exceptia Chinei. Cifra depaseste cu
mult rezervele oficiale în valuta ale Mexicului.
Ca si în cazul Turciei, datoria externa denominata în dolari a Mexicului este dispoportionata, cu
o pondere de aproximativ 60% din total. (Pentru
o privire de ansamblu, ponderea datoriei externe a Mexicului în PIB este de 39%, deci influenta
dolarului în economia Mexicului este deosebit
de puternica.) Pana în prezent,
pesoul mexican a rezistat; a
crescut usor în ultimile 12 luni
si a scazut cu doar 0,3% în
saptamana 13-19 august. Dar,
daca pesoul mexican începe sa
se deprecieze pe fondul unor
negocieri privind NAFTA mai
dure decat se anticipa, a instabilitatii politice legate de noul
presedinte sau orice alta situatie de urgenta, Mexicul s-ar
putea afla acum într-o situatie
la fel de precara ca cea a Turciei.
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ridicau la $37 miliarde, respectiv circa o treime
din datoria denominata în dolari de $100 miliarde.
Desi aceste tari sunt cele mai vulnerabile fata
de un dolar puternic, urmatoarele sase – Brazilia, India, Corea de Şud, Malaiezia, Rusia si Africa
de Şud – se confrunta cu probleme diferite dar
conexe. Africa de Şud, de exemplu, nu este deosebit de îndatorata. 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

Povestea se repeta si în cazul
Indoneziei si a Republicii Chile. Dintre cele doua, Indonezia
este situata mai bine. Totalul
datoriei externe este de 35%
din PIB, din care 47% denominata în dolari. Indonezia nu
are însa suficiente rezerve în
valuta iar moneda nationala a
dat semne de slabiciune, în
scadere cu 10% fata de dolar
în acest an. Datoria statului
Chile denominata în dolari raportata la PIB este cea mai ridicata dintre tarile situate pe
lista BRI – respectiv 36%. Ponderea datoriei publice chiliene
în PIB este de 66%. Mai preocupant însa este faptul ca în
iulie 2018 rezervele tarii se
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publica.) Celelate cinci tari au o pozitie mai buna în privinta rezervelor. Desi au datorii denominate în
dolari mari, ele detin si rezerve importante. Problema acestor tari este 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 interventie monetara. Protejate în mod deosebit de criza valutara pe cale de
aparitie sunt China si Arabia Şaudita. Moneda chineza a fost sub presiune în ultimile saptamani dar, pana în prezent, China a optat
pentru a nu lasa yuanul sa alunece prea mult.
China are datorie denominata în dolari cifrata la
$548 miliarde, care nu reprezinta decat 4% din
PIB, iar datoria externa publica a tarii raportata
la PIB este de 14% – cea mai redusa dintre tarile
aflate pe lista. China are de asemenea un arsenal
de $3.2 trilioane rezerve în valuta la care poate
apela.
Şi Arabia Şaudita beneficiaza de de rezerve consistente si, cu siguranta, va apela la ele. Rialul
saudit este legat de dolar. Aceasta ofera stabilitate dar si costa: Arabia Şaudita trebuie sa cumpere si sa vanda din rezervele pe care le detine
pentru a mentine cursul. Chiar daca Arabia Şaudita are suficiente fonduri pe care sa le puna în
joc, ea are mai putine decat avea odata. Cu siguranta ca a consumat masiv din rezerve în ultimii
ani – $233 miliarde din 2014 – pentru a-si finanta aventurismul extern si deficitul guvernamental. Riadul are însa o multime 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 monitorizate de BRI reprezinta doar 37% din totalul datoriei denominate în dolari pe plan mondial si,
deci, mai exista în sistemul global datorii cifrate
la $7,2 trilioane care nu sunt monitorizate. Ş-ar
putea foarte bine ca ceea ce a început în Turcia
sa se raspandeasca si în alte tari. Inca o data,
Turcia era extrem de vulnerabila fata de o astfel
de situatie. Tara are o rata redusa a economisirii,
o inflatie ridicata si a refuzat cu obstinatie sa
adopte decizia nepopulara politic de a ridica rata
dobanzii înainte de a fi prea tarziu. Vom analiza
daca celelalte state identificate în raportul BRI
au probleme structurale similare care ar putea
agrava expunerea la un dolar ŞUA mai puternic.
In privinta Turciei, majoritatea politicilor care
au creat problemele sale economice sunt în vigoare, chiar daca investitorii au fost oarecum
încurajati de promisiunea bancii centrale de a
injecta în sistem lichiditatile necesare. Economia
Turciei se va deteriora înainte de a-si reveni.
Problema mai importanta care se pune acum este daca aceasta criza se va extinde si în alte tari
vulnerabile. Problemele cele mai îmgrijoratoare
sunt în Argentina, Mexic, Indonezia si Chile. Este prea dvreme
pentru a anunta o criza financiara globala în toata regula, dar
nu este prea devreme pentru a
demara analiza cu privire la daca ce se întampla în Turcia este
doar o chestiune turceasca.
Publicat iniţial de Geopolitical
Futures la 17 August 2018,
www.geopoliticalfutures.com
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

tru consolidarea componentei informationale
HVOZD V. I., Doctor în din domeniul securitatii si al apararii.
ştiinte militare In aceasta privinta, este relevanta problema
Ucraina s-a confruntat în identificarii si sistematizarii amenintarilor la
ultimii ani cu consolidarea influenţei informaţio- adresa securitatii informationale a statului, prenale a altor state. In această privinţă, este rele- cum si modalitatile de lupta împotriva acestora.
Cercetatorii din alte state, îndeosebi cei din Ruvantă problema identificării şi sistematizării
ameninţărilor la adresa securităţii informaţiona- sia [1-4], dar si cei de la noi din tara [5-7] au
le a statului, precum şi modalităţile de luptă îm- acordat o atentie deosebita luptei informationapotriva acestora. Acest articol identifică şi siste- le, identificand si luptand împotriva amenintarimatizează ameninţările la adresa securităţii in- lor din domeniul informatiilor. Cu toate acestea,
formaţionale a statului şi propune principalele tema identificarii (sistematizarii) amenintarilor
si a mijloacelor de lupta împotriva lor nu a fost
direcţii de luptă împotriva lor.
acoperita complet, îndeosebi din perspectiva
evolutiilor din ultimii trei ani.
Cuvinte cheie:
Bunaoara, obiectivul acestui articol este sa
identifice
si sa sistematizeze principalele ameSecuritate informaţională, sprijin informaţional,
război informaţional, securitate militară, domeni- nintari la adresa securitatii Ucrainei din perul securităţii şi al apărării, sisteme de telecomuni- spectiva informationala, precum si principalele
directii de lupta împotriva acestora.
caţii, ameninţări, Ucraina.
Problema pe larg
Chestiunea securitatii la începutul secolului al
XXI-lea a devenit o problema universala. Pe langa domeniile traditionale militare si politicomilitare, ea a intrat si în domeniul social, economic, legal, cultural, de mediu si în cel legat de
relatiile informationale.

Prezentarea materialului principal
Rolul componentei informationale în timpul
confruntarii politice si militare dintre state a
crescut în mod semnificativ în lumea moderna.
Inca de la momentul obtinerii independentei sale, Ucraina s-a aflat sub o puternica influenta informationala din partea Rusiei si a Occidentului,
în încercarea de a-si atinge propriile obiective
geopolitice în regiune. Prin urmare, asigurarea
securitatii informationale, care determina securitatea militara si nationala a unui stat, este un
obiectiv extrem de important.

Ucraina s-a confruntat în ultimii ani cu consolidarea influentei informationale a altor state. Din
pacate, statul nostru nu a fost în masura sa raspunda în mod adecvat amenintarilor din domeniul informational. Acest lucru a dus la reducerea senificativa a nivelului de securitate nationa- Pentru îndeplinirea acestui obiectiv esential al
la si îndeosebi de securitate militara a Ucrainei. statului – acela de a proteja suveranitatea si integritatea teritoriala a statului – exista forte, mijCu toate acestea, în ciuda presiunilor crescute loace si structuri în masura sa îndeplineasca
din domeniul informatiilor, înca nu se acorda acest obiectiv prin eforturi comune. Activitatea
atentie suficienta pentru consolidarea propriu- acestora, unita printr-un obiectiv comun, este
lui nostru potential informational, pentru dez- bazata pe legitimitatea si principiile generale ale
voltarea mijloacelor de politica militara si pen55
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asigurarii securitatii nationale si se desfasoara
 domeniul economico-militar (probleme de
într-un stil de management strategic unificat.
sprijin economic si cu resurse a constructiei miCombinatia acestor forte, mijloace si structuri litare, mentinerea activitatii trupelor si fortelor
creeaza un sistem prin care se asigura securita- la nivelul furnizarii nivelului necesar de pregatitea militară a Ucrainei. El este unicul şi cel mai re de lupta si capacitati de lupta, problema stabiimportant mecanism de stat menit sa implemen- lirii unui buget militar si alocarii fondurilor buteze viziunea conceptuala si coordonatele doctri- getare);
nare ale statului în domeniul securitatii militare.
Aceasta obiectiv este realizat prin coordonarea
activitatilor autoritatilor executive si legislative,
a organismelor locale de guvernare, a asociatiilor publice si a cetatenilor individuali în conformitate cu legislatia curenta.

 domeniul

social-militar (problema pregatirii
spirituale si etice a populatiei în vederea solutionarii sarcinilor de aparare, probleme etice si psihologice ale colectivului militar, probleme sociale ale soldatilor);
 domeniul

tehnico-militar (dezvoltarea stiintelor fundamantale în beneficiul apararii statului, studii si cercetari aplicate, tehnologie militara de baza, problema crearii, modernizarii si utilizarii modelelor de armament si echipament militar, instruirea personalului specializat, de stiinta si tehnic);

Principalul rol al sistemului de sprijin al securitatii militare din structurile de putere si management al statului consta în coordonarea stricta a
intereselor nationale, valorilor si obiectivelor
Ucrainei cu directia politica a statului, cu toate
tipurile de amenintari de tip militar si cu formele
si metodele lor de implementare prin intermedi domeniul tehnologico-militar (dezvoltarea
ul metodelor politico-militare si militare.
tehnologiilor militare de baza pentru îndepliniŞistemul de sprijin al securitatii militare poate rea sarcinilor operational-strategice, operationaprezenta aspecte externe si interne. Din punctul le si operational-tactice - îmbunatatirea sistemede vedere al aspectelor externe, ne referim în lor de informatii la nivel de comanda si control, a
primul rand la capacitatea Fortelor Armate ale celor de atac informational etc);
Ucrainei, a altor structuri si formatiuni militare,
 domeniul legal (controlul armelor si dezara infrastructurii si a informatiilor militare, a con- mare);
tra-informatiilor, informatiilor si a altor sisteme
 domeniul
cooperarii
tehnico-militare
de sprijin informational de a preveni orice agre(controlul
exporturilor,
formarea
unei nomensiune militara deschisa împotriva Ucrainei si a
claturi a exporturilor de arme si a echipamentualiatilor sai.
lui militar, sisteme de pregatire a personalului si
Din punctul de vedere al aspectelor interne, ne alte forme de sprijin);
referim la crearea si dezvoltarea unei organizatii
 domeniul normativ si sprijinul legal al conmilitare a statului prin intermediul capacitatilor
struct
iei militare (îmbunatatirea si dezvoltarea
economice reale ale statului.
unui cadru legal relevant).
Şistemul de sprijin al securitatii militare acopera practic toate domeniile din functionarea soci- Şistemul de sprijin al securitatii militare asiguetatii si a statului, dintre care cele mai importan- ra o combinatie de management al fortelor si al
mijloacelor centralizat si descentralizat, în conte, conform expertilor militari, sunt:
formitate cu sistemul unitar al Ucrainei, de unde
 domeniul militar (problema îmbunatatirii
si diviziunea clara a puterilor între autoritatile
organizarii militare a statului, a planificarii apa- de stat ale Ucrainei, subordonatii sai si organisrarii, a instructiei operationale si de lupta a tru- mele locale de auto-guvernare.
pelor si fortelor);
In acelasi timp, o importanta deosebita în asi domeniul politico-militar (problema securigurarea securitatii militare o are si procesul de
tatii colective regionale si globale, activitati de pregatire si luare a deciziilor în vederea protejamentinere a pacii);
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rii intereselor nationale.

ve, distructive.

Din moment ce orice decizie, îndeosebi cele din
domeniul asigurarii securitatii nationale, se bazeaza pe informatii, nivelul general depinde de
starea sprijinului informational la securitatea
militara.

Conceptul de stabilitate dinamica este îndeaproape legat de mecanismul de homeostazie,
mecanismul de mentinere a constantei unor caracteristici esentiale ale sistemelor de siguranta,
indiferent de influentele externe. Prin urmare,
prima etapa necesara oricarui tip de studiu sistemic de securitate nationala ar trebui sa includa definirea limitelor, adica a valorilor critice a
parametrilor din diferite domenii de securitate.
Cea de-a doua etapa a cercetarii ar trebui sa fie
aceea de a studia reactia sistemului la devierea
de la limita homeostaziei. Astfel, relatia dintre
indicatorii de siguranta si valorile stabilite ar
trebui privita din perspectiva dinamicii lor, iar
în cazul unei devieri semnificative de la ele, situatia ar trebui fi studiata cu atentie.

In opinia noastra, sprijinul informational la securitatea militara reprezinta un complex de masuri penru colectarea, acumularea si analizarea
informatiilor necesare pentru a identifica o situatie curenta si pentru a prevedea devoltarea
securitatii militare si deciziile din domeniul apararii securitatii militare a Ucrainei.

In schimb, sistemul de identificare (evaluare) a
securitatii militare a statului reprezinta un set
ierarhic de indicatori si criterii inter-conectate
care ofera o imagine cuprinzatoare a caracteristicilor unui stat, identifica sursele amenintarilor Mecanismul homeostaziei determină condiţiile
reale si potentiale si prevad dezvoltarea securi- unei existente sigure a unui stat ca întreg. In cele
din urma, prin întelegerea securitatii ca si sitatii militare.
tuatie în care sunt protejate interesele vitale ale
Asigurarea sigurantei unei persoane, a unui unei persoane, societati sau stat de orice fel de
stat sau a unui anumit mediu este îndeaproape amenintare, trebuie stabilite limitele valorilor
legata de identificarea unui set de factori, de influentelor negative ale obiectelor de securitate
evaluarea efectelor negative si de compararea care ar conduce la extinctia sau degradarea lor.
influentei diferitilor factori legati de obiectul se- In lipsa cunoasterii limitelor conditiilor sigure
curitatii. Prin urmare, securitatea militara ar tre- de existenta, protejarea intereselor vitale a elebui sa fie bazata pe un sistem de criterii care mentelor de securitate este imposibila.
permit stabilirea unor concluzii în legatura cu
Fiecare sistem are parametri care îi sunt
gradul de pericol al unei anumite influente.
esentiali, parametri de care depinde raspunsul
Criteriul securităţii militare reprezintă o evalua- la întrebarea daca sistemul în sine exista. Homere comparativa cuprinzatoare a securitatii mili- osazia sistemului mentine exact acesti paramatare a unui stat din punctul de vedere al celor teri si prin urmare sprijina existenta sistemului.
mai importatnte procese, fenomene, parametri Exista doua tipuri de homeostazie: sistemica
care reflecta esenta acestuia. Criteriul este o (generala), care asigura mentinerea calitatii inevaluare cantitativa, pe baza careia este deter- tegrative (integrale) si partiala – pe componente
minat în mod adecvat nivelul de securitate mili- separate.
tara.
Tinand cont de aceste consideratii, siguranta
Criteriul de securitate necesita selectarea anu- sistemelor complexe ar trebui sa fie considerata
mitor indicatori de securitate militara a obiectu- un fenomen identic cu homeostazia sistemului.
lui cercetat. Dar pentru evaluarea nivelului de Prin acesta din urma se întelege de cele mai
siguranta, nu sunt importanti indicatorii în sine, multe ori o stare de stabilitate dinamica a sisteci limitele valorilor lor.
melor complexe auto-regulatoare, prin care se
Limitele valorilor – limita superioara si cea infe- intentioneaza mentinerea celor mai importanti
rioara, nerespectarea carora influenteaza dez- parametri în limitele permisibile.
voltarea fireasca a unei persoane, societati, stat Indicii (indicatorii) de securitate militara, prin
si mediu si duce la formarea unor directii negati- care sunt determinate limitele valorilor, formea57
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za un sistem de indicatori de securitate militara.
Cel mai înalt nivel de securitate militara se
obtine atunci cand toti indicatorii de securitate
militara se gasesc în limitele permisibile, iar limitele valorilor unui indicator sunt realizate fara
a afecta negativ ceilalti inidicatori.

a societatii informative si a spatiului informativ
global, extinsa utilizare a informatiilor si tehnologiile din domeniul comunicatiilor în toate domeniile vietii si tinand cont si de situatia politico
-militara care s-a creat în Europa în general si în
Ucraina în particular, problemele legate de secuAstfel, nivelul de securitate militara poate fi sta- ritatea informatica devin din ce în ce mai importante.
bilit printr-un sistem de criterii si indicatori.
Imbunatatirea sistemului de monitorizare a se- Ca urmare a lipsei unui sistem eficient de spricuritatii Ucrainei prin introducerea indicelor jin al securitatii informative în mediul infor(indicatorilor) de securitate militara, colectarea, matiei nationale din Ucraina, exista mai multe
procesarea si analiza informatiilor referitoare la aspecte negative care creeaza amenintari reale si
evolutia situatiilor din diferite sfere de securita- potentiale la adresa securitatii informative a
te militara prin determinarea indicilor unei persoane sau cetatean, societate si stat.
(indicatorilor) starii sale, evaluarea situatiei,
previzionarea evolutiei si posibilele consecinte
negative raman în continuare cele mai urgente
probleme ale sistemului de sprijin cu informatii
pentru securitatea militara a Ucrainei.

Asa cum se poate observa, importanta componentului informativ este în crestere si devine
unul dintre cele mai importante elemente de asigurare a securitatii militare si nationale. Şpatiul
informativ, resursele de informare, infrastructuIn lipsa dezvoltarii unor indicatori si criterii co- ra din domeniu si tehnologiile din informatii au
respunzatoare va fi imposibil de evaluat în mod un impact semnificativ asupra capacitatii statuobiectiv un stat, fara a mai mentiona previziona- lui de a lupta împotriva amenintarilor militare.
rea dezvoltarii securitatii militare a Ucrainei. Astfel, se poate afirma ca nivelul de dezvoltare
Drept urmare, este practic imposibil sa se stabi- din spatiul informativ si securitatea acestuia inleasca propuneri bine fundamentate pentru ca fluenteaza starea politica, economica si de apaliderii politico-militari ai statului nostru sa poata rare, precum si alte componenete ale securitatii
adopta decizii prin care sa se protejeze interese- nationale a Ucrainei.
le nationale din domeniul militar.
Prin urmare, securitatea informativa este o parPentru a sustine propunerile de mai sus, trebuie stabilit un sistem de sprijin informativ al securităţii militare al statului, prin care ar trebui să se
înteleaga totalitatea structurilor de guvernare
relevante, subunitatile ministerelor si alte departamente, institutii nestatale (cu capacitati informative si analitice pentru analiza amenintarilor la adresa securitatii militare a statului în domeniul militar), cu functii stabilite prin documente legale regulatoare pentru cautarea, colectarea, procesarea, acumularea si transferul informatiilor catre structuri de guvernamant autorizate sa desfasoare politici de stat în domeniul
securitatii militare.

te integranta a fiecarei sfere de securitate nationala, îndeosebi a celei militare.
Acesta este motivul pentru care mentinerea
unui nivel corespunzator de securitate militara a
statului este posibila doar prin mentinerea unui
nivel corespunzator de securitate informativa.
Analiza aspectelor fundamental teoretice ale
fenomenului de securitate informativa (avand în
vedere conditiile si posibilitatile de dezvoltare
ale statalitatii Ucrainei), precum si rezultatele
dezvoltarii istorice a societatii, conduc la urmatoarele concluzii:

1. Şecuritatea informativa a statului este o
Una dintre functiile sprijinului cu informatii la stare a institutiilor de stat si a societatii, care
securitatea militara este adoptarea masurilor de ofera protectie reala intereselor nationale ale
statului si cetatenilor acesteia în domeniul informentinere a securitatii informative.
mativ;
Avand în vedere formarea si dezvoltarea rapida
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2. Şarcina de a oferi securitate informativa ca produsa de urmatorii factori: falsitate, întarziere
si parte integranta a securitatii nationale se ba- sau insuficienta în obtinerea informatiilor si dizeaza pe organizarea informativa a statului;
seminarea ilegala a informatiilor [8].
3. Organizarea informativa a statului ar trebui
sa fie un garant pentru securitatea informativa a
statului si a institutiilor sale, a societatii si a cetatenilor, pentru stabilitatea regimului politic în
contextul proceselor de globalizare, a intensificarii amenintarilor de terorism international, a
escaladarii activitatilor miscarilor si organizatiilor extremiste si separatiste din interiorul statului si din afara sa;

Principalele sarcini în furnizarea de securitate
informativa includ [9]:
 crearea conditiilor pentru asigurarea suveranitatii securitatii informative a statului;
 participarea

la îmbunatatirea reglementarilor de stat pentru dezvoltarea domeniului informational prin crearea pre-conditiilor legale si
economice regulatoare în vederea dezvoltarii
infrastructurii si resurselor nationale informati4. O responsabilitate stiintifica urgenta si ve, introducerea celor mai recente tehnologii din
practica din sfera asigurarii securitatii informa- domeniu, completarea spatiului informativ intive a Ucrainei este obtinerea unei abordari uni- tern si global cu informatii reale despre Ucraina;
ficate prin care sa se determine modelele si me crearea conditiilor pentru implicarea activa
todele optime de asigurare a securitatii informaa
mass
mediei la lupta împotriva coruptiei, excetive a statului pe baza determinarii celor mai
importante proprietati si parametri calitativi si suluide putere si a altor fenomene care ameinta
securitatea nationala a Ucrainei;
cantitativi ale acestui fenomen.
 asigurarea unui control strict a dreptului
Şecuritatea informativa este esentiala pentru
existenta indivizilor, a statelor si a societatii ca constitutional al cetatenilor de libertate a exprisi tot unitar. Prin urmare, este absolut necesar marii, de acces la informatii, de prevenire a imsa evidentiem urmatoarele niveluri de securita- plicarii neloiale a autoritatilor publice, a structurilor de guvernare locale, a oficialilor în activite informativa:
tatile presei, de prevenire a discriminarii în do nivelul individului;
meniul informativ si a vanatorii de jurnalisti
 nivelul social;
pentru functii politice;
 nivelul statal.

de masuri cuprinzatoare pentru proDin punctul de vedere al asigurarii securitatii tejarea spatiului informativ national si lupta îmmilitare, nivelul statal este cel mai importan- potriva monopolizarii domeniului informativ al
Ucrainei;
tpentru ca la acest nivel se desfasoara:
 sprijinul informativ si

 luarea

analitic al structurilor

de stat;
 sprijinul informativ al politicilor interne si
externe la nivel inter-statal;
 masuri

de protectie a informatiei cu acces
restrictionat;
 lupta

împotriva încalcarilor din domeniul
informativ;

 asigurarea securitatii informative a tuturor
elementelor constitutive ale sistemului public de
administratie;

 sprijinirea potentialului informativ-analitic
al statului;
 întocmirea unei politici de stat privind secu-

ritatea informativa;

 desfasurarea activitatilor de informatii, contra-infromatii si investigatii pentru a furniza se lupta împotriva atacurilor cibernetice.
curitate informativa în vederea dezvoltarii deciTrebuie sa mai mentionam ca principala sarci- ziilor stratgice, tactice si operationale din domena a tuturor masurilor menite sa mentina secu- niul managementului securitatii informative puritatea informativa este sa minimizeze dauna blice si al dezvoltarii mecanismelor necesare
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Ameninţări la adresa
securităţii informaţionale

Situaţia politică la nivel global

SECURITATE INFORMAŢIONALĀ

Starea şi nivelul dezvoltării
informaţionale şi comunicaţionale
a statului

Situaţia politică internă a
statului

Figura 1. Principalii factori care influenţează securitatea informaţională a statului
pentru implementarea lor;

Implementarea acestor sarcini necesita identificarea si sistematizarea reciproca a amenintarilor
 expunerea, prevenirea si suprimarea activitatilor de informatii sau de alta natura a servicii- la adresa securităţii informative a statului. Aceaslor speciale sau a indivizilor si organizatiilor ca- ta abordare are acest aspect în vedere.
re ameninta securitatea informativa a Ucrainei;
Asa cum am mentionat [10], securitatea informativa
este un fenomen complex, sistemic si
 epunerea, prevenirea si suprimarea terorismului informational si a altor activitati menite sa multi-nivel. Exista mai multi factori care influsubmineze functionarea sistemului public de ad- enteaza în mod direct starea sa si posibilitatile
de dezvoltare, dintre care cele mai importante
ministratie;
sunt prezentate în Figura 1.
 monitorizarea (observarea, evaluarea si previzionarea) securitatii informative din punctul Ne propunem sa sistematizam amenintarile în
de vedere al influentei amenintarilor si pericole- functie de urmatoarele caracteristici:
lor din interiorul si din exteriorul sistemului pu directia de origine (externa, interna);
blic de administratie;
 orientare;
 lupta

împotriva activitatilor tehnice ilegale
 arie de manifestare (influenta).
de penetrare în sistemele de informatii ale structurilor de administratie publica cu scopul de a Amenintarile externe la securitatea informatiocomite delicte si de a desfasura activitati de in- nala includ:
formatii, sabotaj si terorism;
 purtarea unui razboi informational împotriva
Ucrainei;
 prevenirea activitatilor potential ilegale sau
a altor activitati negative ale subiectilor din sis influente externe negative asupra spatiului
temul de sprijin al securitatii nationale din inte- informational ucrainean;
rior;
 conturarea unei imagini distorsionate a lu securizarea sistemului de pastrare a secrete- mii de catre presa straina, în loc de prezentarea
lor de stat;
realitatii.
 organizarea controlului democratic civil cu Amenintarile interne sunt urmatoarele:
privire la functionarea sistemului public de ad lipsa unei politici comunicationale de stat
ministratie etc.
cuprinzatoare, a unei strategii nationale pentru
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dezvoltarea societatii informationale a Ucrainei sau ale unui cetatean în viata sa spirituala si acsi a unui plan de actiune pentru implementarea tivitatea informationala, constiinta individuala si
sa;
de grup, renasterea spirituala a Ucrainei:
 cantitatea

insuficienta de produse infor adoptarea de catre sutoritatile de stat ale
mationale nationale competitive;
unor documente normative de stat care limiteaza drepturile cetatenilor în sfera vietii spirituale
 conditia critica a sistemelor de securitate a
si a activitatii informationale;
informatiilor si sistemelor computerizate;
 retragerea agentiilor de presa ucrainene si a
obiectelor de infrastructura
mass
mediei de pe piata interna a informatiilor
critica si a resurselor informatiilor de stat în fata
si cresterea dependentei de structurile de inforatacurilor cibernetice;
matii straine;
 lipsa de coordonare între eforturile sectoru crearea de monopoluri în formarea, obtinelui public si cel privat în utilizarea în mod eficirea si diseminarea infomatiilor în Ucraina, incluent a resurselor disponibile;
siv prin utilizarea sistemelor de telecomunicatii;
 dezvoltarea insuficienta a cadrului care re utilizarea neloiala a mijloacelor speciale de
gementeaza domeniul informational;
influentare a constiintei individuale, de grup sau
 un nivel scazut de sprijin din partea statului publice;
pentru producerea mijloacelor de informatizare,
 nerespectarea cerintelor legislatiei ucraineprograme si pentru introducerea de tehnologii
ne cu referire a relatiile din domeniul inforinformationale si de comunicare;
mational;
 uzura fizica si morala a sistemelor care ajuta
 restrictionarea neloiala a accesului cetatenila pastrarea secretelor de stat si a altor tipuri de
lor la resurse informationale deschise, materiale
informatii cu acces limitat.
arhivate sau alte informatii importante din
In general, amenintarile la adresa securitatii punct de vedere social;
informationale a Ucrainei pot fi împartite în pa avarierea sau distrugerea sistemelor de pastru categorii (Figura 2).
trare sau protejare a valorilor culturale, inclusiv
Urmatorii factori pot pune în pericol drepturile a arhivelor;
si libertatile constitutionale ale unei persoane
 manipularea informatiilor (dezinformare,
 vulnerabilitatea

La adresa drepturilor constituţionale şi libertăţilor
persoanei şi cetăţenilor în sfera vieţii spirituale şi
activităţii informaţionale, a conştiinţei individuale
şi , a renaşterii spirituale a Ucrainei

La adresa sprijinului informaţional al politicilor de stat ale Ucrainei

AMENINŢĀRI

La adresa securităţii informaţionale şi a sistemelor de telecomunicaţii de pe teritoriul
Ucrainei

La adresa dezvoltării domeniului informaţional
naţional, inclusiv industriile de informatizare şi
telecomunicaţii

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

radio-electronica a mijloacelor si sistemelor de
Amenintari la adresa sprijinului informational procesare a infomatiilor si din telecomunicatii;
al politicilor de stat ale Ucrainei pot fi:
 influente asupra sistemelor de protejare a
parolelor
sistemelor automatizate de informatii
 eficienta redusa a sprijinului informational
al politicilor de stat ale Ucrainei datorita lipsei si a celor de transmisiuni;
de personal calificat (îndeosebi în cadrul agentii compromiterea codurilor si a mijloacelor de
lor de informatii), lipsa unui sistem în formarea protectie criptata a informatiilor;
si realizarea politicilor informationale de stat;
 scurgerile de informatii prin canale tehnice;
 monopolizarea pietei informatiilor din Ucra interceptarea de informatii din retelele de
ina, a unora dintre sectoarele sale de catre struc- date si din linii de comunicare, decriptarea acesturi de informatii interne si externe;
tor informatii si raspandirea de informatii false;

 blocarea activitatilor mass mediei de stat în
 acces neautorizat la informatiile stocate în
procesul de informare a publicului ucrainean si banci si baze de date;
strain.
 încalcarea restrictiilor legale asupra disemiAmenintarile la adresa dezvoltarii domeniului narii informatiilor.
informational national pot fi:
Amenintari la adresa informatiilor pot sa apara
 contracararea accesului Ucrainei la cele mai
în mai multe domenii de securitate nationala.
recente tehnologii infomationale, a beneficiului Vom prezenta aici cele mai importante dintre
reciproc si participarii egale a producatorilor acestea:
ucraineni la diviziunea globala a fortei de munca
în industriile serviciilor infomationale, a mijoa- În domeniul politicii externe:
celor de informatizare, telecomunicatii, produse
 diseminarea de informatii distorsionate, ininformationale si crearea conditiilor pentru corecte sau partinitoare în spatiul informativ
cresterea dependentei tehnologice în domeniul global care dauneaza intereselor nationale ale
tehnologiilor moderne a informatiilor;
Ucrainei si creeaza o imagine negativa a Ucrainei
 îndepartarea de pe piata nationala a produ- de partener de neîncredere pentru relatiile incatorilor ucraineni de tehnologii informationale ternationale;
si de telecomunicatii;
 un nivel redus de integrare a Ucrainei în
spatiul informativ global;
 plecarea profesionistilor din tara.
 delicte cibernetice si terorism cibernetic caAmenintari la adresa securitatii informationale
si a sistemelor de telecomunicatii pe teritoriul re ameninta functionarea sustenabila si sigura a
informatiilor nationale si a sistemelor de telecoUcrainei pot fi:
municatii;
 colectarea si utilizarea ilegala de informatii;
 influente informationale externe distructive
 încalcarea tehnologiilor de procesare a inasupra constiintei publice prin intermediul mass
formatiilor;
mediei si a internetului;
 echiparea componentelor hardware si sof utilizarea spatiului informational pentru imtware cu functii care nu sunt stipulate în docu- plicarea în problemele interne ale Ucrainei.
mentatia acestor produse;
În domeniul politicii interne:
 dezvoltarea si distribuirea de programe care
 opacitatea activitatilor politice si sociale, ceîncalca functionarea normala a sistemelor de informatii si telecomunicatii, îndeosebi a sisteme- ea ce creeaza preconditii pentru limitarea libertatii de exprimare, manipularea constiintei pulor de securitate informationala;
blice;
 distrugerea, deteriorarea sau suprimarea
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 neajunsurile

sistemului de administratie toare la resursele de stat, colectarea, utilizarea si
publica în domeniul informatiilor;
distribuirea lor;
 diseminarea de informatii false sau partini reducerea armoniei socio-politice, intertoare pentru a discredita autoritatile de stat si etnice si inter-religioase în societate, în opozitie
pentru a destabiliza situatia socio-politica, ceea cu ideea unitatii nationale si a unitatii statului.
ce complica semnificativ procesul politic de lua- În domeniul ştiinţific şi tehnologic:
re a deciziei;
 scaderea potentialului stiintific în domeniul
 implicarea guvernului, a autoritatilor locale,
securitatii informatizarii, comunicatiilor si infora proprietarilor din domeniul media, a persoa- matiilor;
nelor influente publice si politice si a oamenilor
 exodul personalului stiintific si al drepturide afaceri în politicile editorialiste.
lor de proprietate intelectuala;
În domeniul economic:
 protectie insuficienta împotriva accesului
 lipsa modernizarii în industriile bazate pe
neautorizat si a atacurilor cibernetice asupra
stiinta si tehnologie de varf, mai ales în sfera sistemelor de informatii si telecomunicatii;
mijloacelor si tehnologiilor de telecomunicatii;
 extinderea necontrolata a tehnologiilor in un nivel redus de informatizare în sfera ecoformative moderne;
nomica;
 dezvoltarea sporita a unui numar de state si
 accesul neautorizat la retele si sisteme de
sporirea capacitatii lor de contracarare a dezvolinformatii nationale si telecomunicatii care ar tarii de tehnologii competitive de informatii de
putea afecta în mod negativ activitatea între- catre Ucraina.
prinderilor cu importanta strategica pentru economie si functionarea în siguranta a sistemelor În domeniul mediului înconjurător:
bancare si financiare ale statului;
 ascunderea sau furnizarea inoportuna sau
 un nivel redus de dezvoltare a infrastructu- eronata de informatii referitoare la situatii ecologice de urgenta sau a unor urgente cu caracter
rii nationale de informatii;
antropogenic sau natural;
 tendinta de a concentra detinerea si mono problemele de functionaliate ale sistemelor
polizarea segmentelor de piata nationala a inforde
informatii si telecomunicatii pentru colectamatiilor, îndeosebi în domeniul televiziunii si a
rea, procesarea si transmiterea de informatii în
radioului.
situatii de urgenta;
În domeniul social şi umanitar:
 un nivel redus de informatizare al autori distrugerea sistemului de valori publice,
tatilor de guvernamant, ceea ce face imposibil
schimbari negative în directionare si un impact controlul operational si analiza obiectelor si tenegativ al informatiilor asupra sanatatii mintale ritoriile posibil periculoase, prezentarea de
si fizice ale unei persoane;
avertismente si de cai de raspuns la acest tip de
 lipsa modernizarii Ucrainei, spre deosebire urgente.
de statele dezvoltate, la nivelul informatizarii Concluzie. În general, pentru a lupta împosferei sociale si umanitare;
triva acestor amenintari, activitatile menite sa
 lipsa

monitorizarii drepturilor omului si a asigure securitatea informationala a Ucrainei ar
accesului cetatenilor la informatii;
trebui sa se centreze pe combinarea constructiva a actiunilor statului, ale societatii civile pe
 lipsurile normativelor si protectiei tehnice a
patru directii principale:
datelor cu caracter personal;

accesarii fara permisiune a da- Informationala si psihologica – prin care sa se
telor cu caracter personal, inclusiv a celor referi- asigure drepturile si libertatile constitutionale
 posibilitatea
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ale omului si cetateanului, creand un cadru psi- безопасности]. Moscova.
hologic favorabil în sfera informationala pentru
5. Permyakov O., Şbitnyev A. (2008) Informastabilirea valorilor morale universale si nationa- tion Technologies and Modern Armed Ştruggle.
le;
(Tehnologii informationale si lupta armata moTehnologica – prin dezvoltarea si modernizarea derna) [Інформаціині технології і сучасна
resurselor infomationale nationale, introducerea зброина боротьба]. Luhansk, Znannya.
de cele mai noi tehnologii în crearea, procesarea,
6. Tolubko V. (2004) Conceptual Foundations
diseminarea si protejarea sistemelor de infor- of Ukraine's Information Şecurity. (Bazele conmatii si telecomunicatii;
ceptuale în securitatea informationala a UcraiProtectia informatiilor – prin asigurarea confi- nei) [Концептуальні основи інформаціиної
dentialitatii, integritatii si accesibilitatii în dome- безпеки України]. Tolubko V., Zhuk Ş., Koniul resurselor infomationale nationale;
sevtsov V. Science and Defense. 2(2004), 19–25.
Ştimularea dezvoltarii tehnologiilor informatioanale – prin îmbunatatirea capacitatii statului de a se proteja împotriva atacurilro informatice din partea unui alt stat, precum si prin
activitati specifice informatiilor.

7. Halaka O. (2006) A Şystem of Views on Şcientific and Methodological Foundations of Intelligence Activities in the Context of National Şecurity. (Un sistem de opinii referitoare la fundamentele stiintifice si metodologice ale activitatilor de informatii în contextul securitatii
nationale) [Система поглядів на науковометодичні засади розвідувальної діяльності у
контексті забезпечення національної безпеки].
Strategic Panorama. (7)6446 , 56 8 –172.

Prin urmare, tipurile de amenintari la adresa
securitatii informationale si directia propusa
pentru sistematizarea lor vor permite în viitor o
cercetare mai detaliata asupra problemelor legate de asigurarea securitatii informative a statului, îndeosebi cu privire la conditiile esentiale
8. Lipkan V. (2006) Information Şecurity of
pentru stabilirea unui sistem avansat de sprijin Ukraine During Its European Integration
al informatiilor în vederea asigurarii securitatii (Şecuritatea informationala a Ucrainei pe perioamilitare a Ucrainei.
da integrarii sale europene) [Інформаціина
безпека України в умовах євроінтеграції].
Bibliografie:
Lipkan V., Maksymenko Yu., Zhelikhovskyi V.
1. Şecuritate informationala. O colectie de ar- Kyiv, KŞT.
ticole.
(2009)
[Информационная
9. Romanchenko I. (2015) Basic Aspects of
безопасность. Сборник статеи]. Moscova.
Information Şupport to Military Şecurity of the
2. Lopatin V. (2000) Information Şecurity of Ştate. (Aspecte esentiale ale sprijinului inforRussia: Man, Şociety, Ştate. (Şecuritatea infor- mational la securitatea militara a statului)
mationala a Rusiei: omul, societate, statul) [Основні
аспекти
інформаціиного
[Информационная безопасность России: забезпечення воєнної безпеки держави]. RoЧеловек, общество, государство]. Moscova.
manchenko I. , Hvozd V. Collection of articles,
3. Beketov N. (2004) Information Şecurity of Works of the Central Scientific Library of the
the Ştate Development.(Şecuritatea informatio- Ukrainian Armed Forces. Kiev. Issue 5(7 5), 58 –25.
nala în dezvoltarea statului) [Информационная
10. Barinov A. (2001) Information Şovereбезопасность развития государства]. Mosco- ignty or Information Şecurity? (Şuveranitate inva.
formationala sau securitate informationala)
суверенитет
или
4. Ed. Kostyukhin A. (2008) Current Military [Информационныи
информационная безопасность?].
Aspects of Ensuring International
Barinov A. National Security and DeInformation Şecurity. [Актуальные
fense. 5(6445), 7 4–76.
военные аспекты обеспечения
международнои информационнои
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Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

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, în cazul submarinelor
nucleare, se întelege numarul de zile
pentru care este asigurata hrana la
bord), poate ambarca si o grupa formata din militari ai trupelor speciale, la
exterior poate transporat un “pod” si
poate folosi vehiculu submerse autonome - UUV.

Programul noului submarin nuclear din clasa
Barracuda, a fost lansat în anul 2006, constructia a început în decembrie 2007, valoarea
lui era estimata (în anul 2013) la 9,9 miliarde de
euro, pentru sase nave, termenul de livrare era
stabilit în perioada 2017 - 2027, cu primul submarin lansat în anul 2017, intrat în serviciu în
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 operational în anul 2026 sau 2027.

Lungimea submarinului este de 99,5 m,
latimea 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 fata de 7 ani între realimentare si reviziile
compexe (RCOH), doua motore electrice de urgenta, pompa jet (propulsia cu jet de apa asigura
submarinului un nivel de zgomot foarte scazut
fata de elicea clasica,,îl face foarte menevrabil).
Şubmarinul dispune de un sistem de lupta
ŞYCOBŞ, careintegreaza senzori activi si pasivi,
senzori electronici si optic, pentru prelucrarea
datelor si semnalelor tactice de exterior, lansarea si controlul torpilelor, rachetelor si contra
masurile, comunicatiile externe si de navigatie,
legaturile se fac prin satelit, Şitemul de detectie
cuprinde un catarg radar , doua catarge optronice si un senzor pasiv de detectare electromagnetica

In realitate, în constructie sunt trei nave:
“Şuffren, “Duguay-Trouin”, si “Trourville”, coca
navei “Şuffren” a fost mutata la o rampa ce va fi
folosita pentru a o lansa anul viitor, pretul lui
ajungand la 1,3 miliarde de euro. Cea de a patra
nava “De Grasse” este înca la nivel de planificare, Barracuda are patru tuburi de torpila de 533
celelalte submarine se vor numi: Dupetit- mm si dispune de 18 torpile si rachete într-o înThouars si Duquesne.
carcatura mixta.
Avand un deplasament (în imersiune) de 5.300 Torpilele sunt torpile grele, tip Black Şhark, fie
tone, este cel mai mic submarin de atac nuclear ghidate prun cablu, fie cu cap acustic/pasiv, cu
din dotarea NATO, în comparatie cu submarine- sistem de contra-contramasuri, dar poate folosi
le din clasa Astute care au un deplasament de o mare varietate de torpile, mine, rachete (AA,
aproximativ 7.800 de tone si clasa Virginia de ani-nava sau de croaziera).
7.900 tone, dar mai mare decat casa de submariPrezentat de Cornel Vaida
ne Rubin care are un deplasament de 2.600 de
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216 si a japonezilor de la Mitsubishi Heavy Industries cu Şoryu-class.
Şhortfin Barracuda (ŞŞK Ocean)
este de fapt un submarin din clasa
Barracuda (submarin nuclear de
atac francez de ultima generatie),
dar cu propulsie diesel-electrica
si care va folosi sistemul pumpjet. Şubmarinul este descris ca
fiind cel mai avansat din lume, în
acest moment, o nava ideala atat
pentru patrulari lungi, oceanice,
cat si pentru actiuni în ape de mica adancime. Poate fi folosit pentru a sustine operatiuni speciale,
avand creat spatiu suplimentar în
interiorul fuselajului pentru zece
persoane suplimentare, iar moduFranta si Australia vor fi pentru multi ani aliate lul de echipamente externe, este o locatie adecîn domeniul submarinelor, dupa ce la Adelaide, s vata pentru transportul vehiculelor subacvatice
-a semnat acordul interguvernamental, prin care fara pilot (UUV).
Grupul francez DCNŞ (Directiondes des Constructions Navales Şervices), va construi pentru Francezii ofera si în domeniul dotarii submarimarina australiana, 12 submarine (contractul nelor, un pachet complet de echipamente, echiputand fi extins la 18 sau chiar 24 de nave), con- valent ultimelot tipuri de submarine de atac. Astra sumei estimata la 34,5 de miliarde de euro. tfel Barracuda va fi dotat cu 8 tuburi lansatoare
Parteneriatul, în acest domeniu va dura 50 de de torpile calibru de 533 mm, care pot lansa 28
ani. Constructorul francez va executa proiectul, de torpile combinate: Mk 48 cu rachete Harpoon
va concepe, va asigura mentenanta submarine- anti-nava sau mine Mk III Ştonefish, armamentul
lor si va forma personalul australian de speciali- si senzorii sunt controlati folosindu-se sistemul
de comanda ŞYCOB, versiune folosita la bordul
tate.
submarinelor Triomphant.
Cele 12 submarine, prevazute în contract, vor fi
livrate pana în anul 2030, ele fac parte din cate- Dispune de cele mai recente sisteme hidroacusgoria “shortfin barracuda”, fiind derivate din no- tice, arc sonar, antene laterale sonar cu diafragua generatie de submarine nucleare barracuda. me sintetice, sonar remorcat, iar pentru comunicare exterioara de catarg optronic OMA si catarg
In marina australiana, aceste submarine, vor de cautare tip ŞOP.
înlocui submarinele conventionale folosite pana
acum, cele de tipul Collins, care au intrat în ser- Barracuda Blok 1A are un deplasament de pesviciu în anii ‘90 si care vor fi scoase din uz cel te 4.000 de tone scufundate, lungimea de 97,00
m, propulsia cu un motor cu magnet permanent
mai tarziu în anul 2026.
de 7 MW (9.400 CP), o autonomie de 18.000 de
Doar conceptia navelor se va face în Franta, mile marine, poate ramane scufundat 90 de zile,
constructia se va efectua la Adelaide, în sudul are un echpaj de 60 de marinari (forte speciale Australiei, unde s-a inaugurat o hala DCNŞ - Aus- 12 militari)
tralia, 300 de ingineri si specialisti francezi vor
Prezentat de Cornel VAIDA
superviza constructia submarinelor.
DCNŞ a castigat în fata germanilor de la Thyssen Krupp Marine Şystems (TKMŞ) CU Type U
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Apariţii editoriale, studii, materiale noi

Nihil obstat: elemente pentru o teorie a nați- sul paginii de titlu a volumului considerat apt de
unii și naționalismului
circulatie, adica este purificat de erori morale
sau teologice, nimic nu îl pot opri sa circule sa se
Autor: Dan DUNGACIU
manifeste.
Editura: Libris Editorial, Brașov, 2018
In volumul de fata, semnificatia si aluziile sinDan Dungaciu este din 2009 Profesor universi- tagmei se refera la resurectia chiar neasteptata
tar si Coordonator de doctorat la Facultatea de a fenomenelor carora li se anuntase decesul, esŞociologie si Asistenta Şociala a Universitatii din te vorba în special a natiunii si a nationalismului
Bucuresti (Catedra de Şociologie). Este coordo- în variile sale aspecte, dar si a provocarile iscate
natorul Masterului de Ştudii de Şecuritate si de identitatea europeana.
Analiza Informatiilor al Universitatii din Bucuresti (Facultatea de Şociologie si Asistenta Şocia- Compararea eurobarometrelor din anul 1992 si
la), cel mai vechi master de profil din Romania. din anul 2017, arata ca procesele integrationiste
Din anul 2011, este Directorul Institutului de dupa toate extinderile, cresterea pietelor si a
Ştiinte Politice si Relatii Internationale al Acade- prosperitatii, drapel si imn european, presedinte
miei Romane „Ion I. C. Bratianu”. Din 2013, este si “ministrul de externe”, chiar armata europeaPresedintele Fundatiei Universitare a Marii Ne- na, dupa 26 de ani, constatam ca “europenii” au
gre aflata sub egida Academiei Romane. A fost scazut cu doua procente, nationalii au crescut cu
implicat si a coordonat numeroase proiecte nati- trei procente, autorul remarcand ca: “Este ca si
onale si internationale. Este autorul a zeci de cum întreg procesul european s-a derulat alaturi
studii de specialitate, rapoarte de specialitate si - dincolo sau dincoace - de preocuparile si adezipeste 25 de volume de profil, printre cele mai unile identitare ale populatiei batranului contirecente numindu-se: Basarabia e Romania? Dile- nent”.
me identitare si (geo)politice în R. Moldova
Prezentată de Cornel VAIDA
(2011), Elemente pentru o teorie a natiunii si
nationalismului (2012), Şapte teme fundamentale pentru Romania (2014), Enciclopedia de
Relatii Internationale (2015) etc. In 2015 a fost
cooptat la nivelul Academiei Romane în echipa
de realizatori/coordonatori ai Ştrategiei de dezvoltare a Romaniei pe urmatori 20 de ani (20152035), sub coordonarea generala a Presedintelui
Academiei Romane, acad. Ionel-Valentin Vlad.
Acest volun este reeditarea, revazuta si adaugita a cartii Elemente pentru o teorie a natiunii s i
naţionalismului, apărută în anul 6456. Şpre
deoasebire de editia precedenta, s-a operat o
completare a titlului, fost adaugat un nou capitol: Furtuna perfecta în Europa. Spre un nou model de înţelegere a crizei europene şi a fost inclus
subcapitolul: La început a fost istoria. Avatarurile discursului... Despre, despre, din lucrarea autorului si Mircea Malita, Istoria prin ochii diplomatului.
Nihil obstat - Nimic nu (îi) stă în cale - faimoasele cuvinte înscrise de cenzura catolica pe rever69
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Istoria terorismului:
din Antichitate până la Daesh
Autori: Gerard CHALIAND
Arnaud BLIN
Editura: Polirom, 2018
Gerard Chaliand este specialist în probleme politice si strategice ale lumii contemporane, în
special în gherile si terorism. Profesor invitat la
Harvard, UCLA si Berkeley, a mai predat la Ecole
Nationale d’Administration si la College interarmees de Defense si a condus Centrul European de Ştudiere a Conflictelor, dar mai presus
de toate a fost prezent pe diverse zone de conflict în Asia, Africa si America Latina. Este autorul a numeroase lucrari, printre care Atlas du
nouvel ordre mondial (Robert Laffont, 2003),
Les Guerres irregulieres: XXe-XXIe siecle. Guerillas et terrorismes (Gallimard, 2008), Anthologie
mondiale de la strategie. Des origines au nucleaire (Robert Laffont, 2009).

elimine coducerea contraterorismului american.
Adesandu-se audientei încremenite a spus: “Intro zi, niste teroristi vor ataca o cladire ca acesta,
la Washington sau la Nwe York. Vor provoca
moartea a sute de oameni si un soc psihologic
fara precedect. Problema nu este sa aflam daca
un asemenea act va avea loc pe teritoriul american, ci cand si unde. Şecuritatea teritoriului nostru e în mainile voastre”. Pete trei ani 19 teroristi faceau 3.000 de victime, lovind si Washintonul si New Yorkul, dar si Pentagonul si sediul
DIA.
Cartea este structurata astfel: Autorii; Introducere; Despre terorism ca strategie de insurectie;
Patru parti: Patrea întai - Preistoria terorismului; Partea a doua - Epoca moderna, din 1789 pana la 1968; Partea a treia - Terorismul contemporan, din 1968 pana în zilele noastre; Partea a
patra - Şcrierile terorii; Bibliografie si Index.

Citind cartea vom întelege radacinile si aparitia
islamismului radical de la al-Qaida, operatiunile
sinucigase, jihadismul din perioada Daesh, dar si
Arnaud Blin, specialist în relatii internationale atitudinea si discursurile celor considerati prinsi studii strategice, a studiat la universitatile Ge- cipalii actori ai terorismului, de la Bakunin si Ayorgetown si Harvard. Acum conduce Forumul atolahul Khomeini la Osama bin Laden.
pentru o Noua Guvernanta Mondiala si asociatia
Prezentată de Cornel VAIDA
Modus Operandi. Cercetator asociat la Institut
Français d’Analyse Ştrategique, este mai cu seama autorul unor lucrari ca Tamerlan (Perrin,
2007), Les batailles qui ont change l’histoire
(Perrin, 2014) si împreuna cu Gerard Chaliand,
Dictionnaire de strategie militaire (Perrin, 1998)
sau America is back (Bayard, 2003).
Cei doi autori, cu ajutorul si a altor specialisti în
domeniu (Francois Gere, Rohan Gunaratna, Olivier Hubac-Occhipinti, Ariel Merari, Philippe Migaux si Yves Ternon), analizeaza fenomenul terorist în toata complexitatea lui, descriind diferitele tipuri de terorism, cu care s-a confruntat
omenirea, de-a lungul timpului, din Antichitate si
pana în epoca contemporana.
La Washington, în anul 1998, la o conferinta
despre terorism, seful Directiei Informatii a Armatei (DIA), americane, a patruns, fara nici o
opreliste în sala de conferinta, mascat si înarmat
cu o arma M16 si doua grenade, aratandu-le cat
de usor putea patrunde un terorist în cldire si sa
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Pentru detalii şi eventuale alte condiţii rugăm contactaţi Departamentul marketing,
la tel. 0268-470076 sau e-mail: office@ingepo.ro.
Ne rezervăm dreptul de a nu da curs unor solicitări care credem că nu corespund profilului acestui buletin.

Acest buletin nu poate fi multiplicat şi reprodus fără acordul scris al INGEPO Consulting. Este
permisă folosirea unor materiale sau citate cu păstrarea exactităţii şi titlului original, precum şi
cu menţionarea expresă a sursei.
Opiniile exprimate în articole prezintă punctul de vedere al autorilor, care îşi asumă deplina răspundere asupra conţinutului, şi nu reflectă în mod obligatoriu pe acelea ale INGEPO Consulting.
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Pulsul Geostrategic a fost accesat, în ultima perioadă, în aproape 100 de
ţări (în ordinea numărului de accesări): România, SUA, China, Australia, India, Turcia, Spania, Iran, Siria, Israel, Rusia, Bangladesh, Germania, Moldova, Chile, Austria, Franţa, Marea Britanie, Georgia, Azerbaidjan, Camerun, Venezuela, Argentina, Ucraina, Ungaria, Irlanda, Serbia, Armenia, Italia, Grecia, Liban, Qatar, Polonia,
Filipine, Indonezia şi altele.
Începând cu Decembrie 2010 PULSUL GEOSTRATEGIC
este înregistrat în catalogul internaţional
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