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EDITORIAL

Europa între Fundatia pentru o Societate Deschisă - George Soroș și
Mișcarea lui Steve Bannon
Corneliu PIVARIU

Fundația (de orientare neo-marxistă) a miliardarului american George Soros este îndeobște bine cunoscută în Europa, mai ales în Europa Centrală și de Est, ca urmare a impactului pe care l-a avut în această zonă prin organizațiile neguvernamentale (ONG) constituite și finanțate încă din 1984. Se estimează că în ultimii 30 de ani George Soros a
cheltuit 32 miliarde de dolari pentru sprijinirea acestor ONG-uri. Acesta mai este cunoscut și pentru speculațiile bancare cu Lira sterlină din 1992, când a făcut profit 1 miliard de dolari, ceea
ce i-a adus și titlul de "omul care a spart Banca Angliei", multe voci din Marea Britanie cerând ca acesta
să fie declarat persona non-grata. Poziția și acțiunile lui George Soroș sunt puternic criticate la nivel guvernamental în Ungaria, Macedonia, Albania, Bulgaria, Croația, Serbia, Polonia și România, în timp ce
purtătorul de cuvânt al Fundației Pentru o Societate Deschisă, Laura Silber, a declarat că fundația nu va
renunța la angajamentul său: "Societatea civilă joacă un rol important în responsabilizarea guvernelor
pentru a face democrațiile mai puternice; suntem mândri să sprijinim organizații care lucrează pentru
îmbunătățirea vieții popoarelor". Foarte frumoase cuvinte și nobile obiective, dar ne reamintim declarațiile miliardarului american care spunea că ceea ce îl interesează este numai profitul, că este pentru desființarea Uniunii Europene și a sprijinit BREXIT-ul, de asemenea a finanțat cu circa 500 milioane dolari
transportul și migrația ilegală în Europa a circa 6 milioane de musulmani.
Spre deosebire de George Soros (un apropiat, printre alții, față de fostul președinte Obama și Hillary
Clinton), organizația non-profit Mișcarea, a fost constituită de Steve Bannon pentru a-și promova influența politică și populismul de dreapta în Europa. Înregistrată la Bruxelles în 9 ianuarie 2017 de Steve
Bannon (cunoscut mai ales ca fost strateg al președintelui Donald Trump) și Mischael Modrikamen
(liderul Partidului Popular Belgian). Din actul constitutiv publicat rezultă că obiectivul organizației este: "promovarea respectului pentru statul de drept, libera inițiativă, suveranitatea națiunilor, efectivitatea frontierelor naționale, consultarea populară, lupta contra islamului radical, o abordare științifică și
nedogmatică a fenomenelor climatice și apărarea statului Israel ca și stat suveran pe teritoriul său istoric". Organizația se vrea o legătură între Mișcarea inițiată de președintele Donald Trump în SUA, cetățenii și mișcările politice active din alte țări care împărtășesc aceleași obiective, inclusiv cei pentru BREXIT. Intenționând să reunească mișcările naționaliste din Europa, Mișcarea urmărește crearea unui super grup populist în Parlamentul european, care să câștige o treime din locuri la alegerile europarlamentare din 2019. Deja organizația dispune de un colectiv de 10 membri la Bruxelles și estimează o creștere
până la 50 după europarlamentarele din mai 2019, în caz de succes.
A doua jumătate a anului 2018 a fost marcată de succese importante ale organizației, primul ministru al
Ungariei Viktor Orban a avut aprecieri pozitive la adresa Mișcării, Matteo Salvini - viceprim-ministru și
secretarul federal al Ligii Nordului - Italia devenind unul din membrii fondatori, s-a mai înscris și Giorgio Meloni - liderul partidului Frattelli d'Italia. Geert Wilders - bine-cunoscutul eurosceptic olandez și
președinte al Partidului pentru Libertate, precum și Thierry Baudet - lider al unui al partid olandez de
opoziție sunt interesați de cooperarea/înscrierea în organizație. De asemenea, Marine le Pen – Frontul
Național din Franța a avut întâlniri succesive cu Steve Bannon, ultima la 10 octombrie, când și-a exprimat din nou interesul față de organizație. Nu același lucru s-a întâmplat cu Alternativa pentru Germania,
Alexander Gauland –copreședinte, respingând Mișcarea ca fiind de concepție americană și criticând proiectele acesteia. La scurt timp după această luare de poziție germană, secretarul general al Partidului
Libertății - Harald Vilimsky din Austria și-a exprimat refuzul de o colabora cu Bannon, o atitudine similară având și Gerard Batten - liderul UKIP - Marea Britanie.
Iată că, pe fondul slăbiciunilor evidente care se manifestă în Uniunea Europeană, concomitent cu câștigurile politice ale formațiunilor naționaliste cât și ale euroscepticilor, două curente puternice reprezentate de Fundația lui George Soroș și Mișcarea lui Steve Bannon caută să coaguleze extrema stânga și extrema dreaptă din Europa în realizarea unor obiective specifice. Viitorul ne va demonstra cum vor influența acestea evoluțiile politice din Europa.
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Actualitatea geostrategică mondială

Paul SĂNDULESCU
Întrebare la şcoală: Copii, până unde se întinde Rusia?
Răspuns: Până unde vrea ea.
(Gluma din vechiul lagar socialist)
Intre 11-15 septembrie 2018, Rusia a desfasurat cel mai mare joc de razboi din ultimii 37
de ani (de la cel din 1981). Au participat în jur de
300.000 de militari, 36.000 tancuri, transportoare blindate si vehicule blindate de infanterie,
peste 1.000 de aeronave, doua flote navale, toate
unitatile si subunitatile de trupe aeromobile, desant, cercetare-diversiune ale Rusiei, mijloace de
artilerie, etc. Au participat si chinezii, cu 3.200
militari, 900 piese de mijloace militare si 30 avioane si elicoptere, precum si militari mongoli.
Locatia jocului de razboi "Vostok – 2018" este
importanta doar pentru conditiile de teren si cele climatice în care s-a dorit sa se antreneze militarii, dar nu trebuie uitat ca daca s-ar fi desfasurat în vest, conform scenariului temei, putea
fi luata în considerare o amenintare directa la
adresa Europei, pentru ca jocul s-ar fi putut continua cu o operatie reala. Operatiile s-au desfasurat în Şiberia si Orientul Indepartat rusesc.
Chinezii au actionat în poligonul Tsugol, din
Trans-Baikal.
Tema jocului de razboi a fost similara celui din
1981 ("Zapad – 81") - Rusia ataca NATO – dar în
anumite privinte amploarea a fost mult mai mare, asa cum a afirmat deschis ministrul rus al
apararii, gl. Şerghei Şoigu.
Costul financiar este enorm; dar, în ochii conducerii de la Moscova, se justifica în totalitate, ea
asteptandu-se la castiguri viitoare mult mai
mari!!!
Mass media occidentala, inclusiv cea de renume, se întrece în a da explicatii cat mai fanteziste
si alambicate jocului de razboi rusesc, efort care
în nici un caz nu serveste lamuririi si mobilizarii
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opiniei publice occidentale. Dar, nu este prima
data cand se întampla asta si nu legat doar de
acest subiect, mass media "democratica" fiind în
cvasi-majoritatea ei aservita unor interese obscure, partizane, total paralele cu evolutia reala a
evenimentelor. La care se adauga faptul ca principalii actori ne-occidentali sunt direct interesati
ca apele sa fie foarte tulburi. Despre media sociala nu are rost sa mai vorbim.
Asa ca, pentru a avea o imagine clara, sa aplicam instrumentele clasice si atat de verificate ale
analizei impartiale si sa vedem apoi la ce concluzii obiective ne conduc. Nu vom lua absolut deloc
în considerare declaratiile, ci doar operatiile militare la nivel geostrategic, pe etape mari de timp
si datele exacte. Va propun ceva simplu de tot,
dar extrem de relevant. Şa analizam interesele
marilor puteri, modul lor de actiune în decursul
timpului, sa vedem unde ele se intersecteaza în
mod conflictual si care sunt afinitatile la acest
moment - caci aliantele militare înca nu au fost
scoase la iveala în mod public. Şa suprapunem
apoi evolutiile din ultimii ani, cele de ultim moment, iar apoi sa tragem concluziile. Analiza ne
va permite sa stim cu mare probabilitate care
vor fi evolutiile urmatoare.
Rusia, cel mai extins stat din lume, şi-a reluat
expansiunea teritoriala. Ea este în expansiune de
secole întregi - explodand începand cu secolul
XV, teritoriul stapanit de rusi crescand de la
430.000 km² în 1462, la 2,8 milioane km² în
1533 si la 5,4 milioane km² în 1584. Şi a continuat în ritm sustinut pana în acest moment, ajungand sa stapaneasca cel mai întins teritoriu de
pe glob. La destramarea URŞŞ, aceasta se întindea pe o suprafata de 22.402.200 km² si avea
294 milioane locuitori. Acum Rusia are
17.098.242 km² si o populatie de 144 milioane
de locuitori, dar prin Comunitatea Ştatelor Independente rusii stapanesc de fapt 20.996.932 km²
si au 277 milioane de oameni.
In 1772 Imperiul Tarist rus a anexat pentru pri-
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ma oara parte din teritoriul Poloniei. De abia în
1918 aceasta a reusit sa îsi recapete independenta, pentru a fi iarasi atacata si desfiintata de
Germania si Rusia în 1939, conform Pactului Ribentrop-Molotov (încheiat între Rusia sovietica
si Germania nazista la 23 august 1939). Dupa
terminarea celui de al Doilea Razboi Mondial,
Rusia a pastrat teritoriile ocupate în Polonia
(adica 179.000 km²). Poloniei i s-a dat în contrapartida teritoriu în vest, în defavoarea Germaniei înfrante, dar nu a compensat în totalitate
pierderea, teritoriul ei actual fiind cu 20%
(77.500 km²) mai mic decat înainte de al Doilea
Razboi Mondial.
In 1809, Rusia a încorporat Finlanda. De abia în
1917, profitand de schimbarea politica din Rusia
si de razboiul civil de acolo, Finlanda a reusit sa
îsi declare îndependenta. In baza aceluiasi Pact
Ribentrop-Molotov, Rusia/URŞŞ a atacat Finlanda în 1939 si a anexat 11% din teritoriul acesteia. Tratatele de pace din 1947 si 1948 au consfintit castigurile teritoriale din 1940 ale Rusiei:
marea parte din provinciile Karelia, Şalla si Petsamo.
Letonia a suferit prima pierdere teritoriala
(regiunea Vidzeme) în fata Rusiei în 1710. In
1772, odata cu anexarea unei parti a Poloniei,
Letonia a mai pierdut si voievodatul Inflanti,
pentru ca în 1795 sa fie anexata cu totul. Şi-a
castigat independenta tot în 1917, ca si Polonia,
pentru ca în 1944, odata cu ocuparea tarii de catre trupele sovietice, sa fie încorporata în URŞŞ.
Şi-a recastigat independenta în 1990.
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tusi cu o pierdere a 5% din teritoriu.
Prima pierdere teritoriala pe care Romania a
suferit-o în fata Rusiei a fost ca rezultat al razboiului ruso-turc dintre 1806-1812, pierdut de
Turcia (care era la momentul acela suzeranul
teritoriilor romanesti Moldova si Tara Romaneasca). La tratative, Rusia a cerut ambele principate, dar iminenta atacului lui Napoleon a facut
-o sa îsi reduca treptat pretentiile, multuminduse doar cu tinuturile dintre Prut si Nistru pana la
Hotin. In urma unui alt razboi ruso-turc (cel dintre 1828-1829) si teritoriul din sud si est al actualei Romanii a intrat sub ocupatie ruseasca,
Transilvania aflandu-se sub alta stapanire, cea
austro-ungara. In 1853 a început Razboiul Crimeei, între Rusia pe de o parte si Marea Britanie,
Franta, Regatul Şardiniei si Imperiul Otoman pe
de alta, tocmai datorita expansiunii continue rusesti. Ş-a încheiat în 1856 prin înfrangerea Rusiei si ca urmare, ea a trebuit sa se retraga din
Moldova si Tara Romaneasca, care trei ani mai
tarziu se vor uni, formand Principatele Unite ale
Moldovei si Tarii Romanesti, dar fara tinuturile
dintre Prut si Nistru, anexate de Rusia în 1812,
denumite de rusi în întregimea lor Basarabia.
Acestea si-au recapatat independenta în 1918 si
s-au unit cu Regatul Romaniei, pentru a fi
pierdute iarasi în 1939, ca urmare a celui de al
doilea arbitraj/dictat de la Viena. Basarabia/
Republica Moldova a ramas în componenta URŞŞ
dupa cel de al Doilea Razboi Mondial, pentru a-si
castiga iarasi independenta în 1990. Care independenta numai independenta nu este, Rusia
mentinand trupe în Transnistria si în Bender si
stapanind-o de facto prin interpusi. Iar pentru a
fi si mai sigur ca lucrurile sunt încalcite rau, Ştalin a transferat niste teritorii de la Moldova sovietica la Ucraina sovietica (regiunile din sudul
Basarabiei, cu iesire la Marea Neagra) si invers
(regiunea transnistreana).

In secolul XIV, Marele Ducat al Lituaniei era cea
mai întinsa tara din Europa, pentru ca în 1569 sa
formeze împreuna cu Polonia, Uniunea PolonoLituaniana. In urma împartirilor succesive a
acesteia din anii 1772, 1792 si 1795 între Rusia,
Prusia si Austria, cea mai mare parte a Lituaniei
a fost acaparata de Rusia. In 1917 ea si-a declarat independenta, pentru ca în 1944, odata cu Turcii au început razboaiele cu rusii în secolul
intrarea trupelor sovietice, sa fie reîncorporata XVI si de atunci acestea s-au tinut lant. In secolul
XVI, Imperiul Otoman era în puternica expansiuîn URŞŞ. Şi-a recastigat independenta în 1990.
ne catre centrul si estul Europei si în cadrul
Estonia a fost ocupata în totalitate si anexata de acesteia, musulmanii au capturat regiunea PodoRusia în 1710, în urma Marelui Razboi nordic. Şi- liei, dupa care au încercat sa îsi extinda stapania capatat independenta în 1918, pentru a o rea si asupra malului estic al Fluviului Nipru, în
pierde iarasi în 1944 si a o recastiga în 1990, to- actuala Ucraina. Rusii i-au respins pe turcii tatari
7
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si au stabilit cu acestia granita pe Nipru, în 1681.
Dupa 5 ani, în 1686, Rusia a intrat în Şfanta Alianta, ceea ce a marcat începutul Razboaielor Ruso-Turce.
La 20 noiembrie 1710, Turcia/Imperiul Otoman a declarat razboi Rusiei/Imperiului Tarist.
Pana la sfarsitul secolului XVII, atat Rusia, cat si
Turcia au cucerit mari portiuni din Persia – actualul Iran (Rusia luand contemporanele Daghestan, Azerbaidjan si Nordul Iranului, iar Turcia
teritoriul actualei Armenia, parti din estul Anatoliei si vestul Iranului), cuceriri consfintite de
Tratatul de la Constantinopole. Dar, în 1732 si
1735, Rusia a semnat tratate cu Persia, returnand teritoriile cucerite în schimbul aliantei împotriva Turciei.
In anul urmator, 1736, a început un nou razboi
între rusi si turci, datorita incursiunilor tatarilor
crimeeni asupra Ucrainei si a campaniei tatare în
Caucaz. In mai, rusii au invadat Peninsula Crimeea, pe 19 iunie cucerind cetatea Azov. In iulie
anul urmator, rusii au asediat fortareata otomana de la Oceakov, dupa care, în aceiasi luna au
înaintat în Crimeea si au cucerit Karasubazar. In
1739, rusii au trecut Fluviul Nipru, i-au înfrant
pe turci la Ştavuciani si au ocupat cetatea Hotin
si orasul Iasi.
In 1768, sultanul Mustafa al III-lea a declarat
iarasi razboi Rusiei, aliindu-se cu Polonia, în
timp ce Rusia a fost sprijinita de Marea Britanie.
Dupa o serie de lupte în 1771, 1773 si 1774, Turcia pierde de facto Crimeea, Rusia capatand acces la Marea Neagra. Dar, în 1787 Imperiul Otoman cere Rusiei sa plece din peninsula. Ca urmare, Rusia îi declara razboi. Rusia aflandu-se în
alianta cu Austria, iar Turcia slab pregatita pentru lupte, musulmanii au fost înfranti în Moldova, rusii capturand Iasiul, Hotinul, Izmailul si
Anapa, iar austriecii Belgradul. Ş-a semnat Tratatul de la Iasi (în 1792), care consfintea ocuparea
de catre Rusia a Crimeei si Oceakovului, iar granita europeana era stabilita pe Nistru, în vreme
ce cea asiatica ramanea neschimbata.
In anii 1820 a început revolta greceasca împotriva Imperiului Otoman, grecii fiind instigati si
sprijiniti de Rusia, dar si de celelalte mari puteri
europene. Ca urmare, grecii si-au castigat inde8

pendenta (prima tara europeana care a fost eliberata de sub jugul otoman). Cand în 1853, Rusia a distrus întreaga flota otomana la Şinop, Marea Britanie si Franta, temandu-se de expansiunea teritoriala si de dominatia ruseasca în Mediterana, au decis sa ia partea Imperiului Otoman.
Ceea ce a dus la Razboiul Crimeei, terminat cu
înfrangerea Rusiei în 1856, asa cum spuneam
mai sus.
Rusia nu s-a oprit, urmarind extinderea prin
Balcani, profitand de faptul ca popoarele de aici
erau slave, zgandarindu-le nationalismul. Au început miscari de independenta fata de Imperiul
Otoman, întîi cu Rascoala din Hertegovina, în
1875, care s-a extins rapid în Bosnia si Bulgaria,
atragandu-i imediat si pe sarbi. Turcii au intervenit brutal, masacrand cel putin 19.000 de oameni în luna aprilie. Ca urmare, a izbucnit un
nou razboi între Rusia si Turcia. Infranta, Turcia
a pierdut Muntenegru, Bosnia, Şerbia, Bulgaria,
Romania, Cipru, mare parte din estul Rumeliei,
vestul Georgiei si Armenia. In limitarea pierderilor la masa trataivelor care au urmat razboiului,
o contributie importanta de partea Turciei a
avut cancelarul german Otto von Bismarck, ceea
ce a condus la relatii stranse între Imperiul Otoman si cel german si care s-au mentinut pana la
destramarea ambelor.
Ultimele lupte între Rusia si Turcia/Imperiul
Otoman au avut loc în Primul Razboi Mondial
cand turcii urmareau sa ocupe Kars-ul. Dar, au
fost înfranti în Batalia de la Şarikamis pe 2 ianuarie 1915.
Rusia a avut totusi doua "mici" sincope. Ambele
în secolul XX, în 1917 si în 1990, si ambele datorate schimbarii sistemului politic. Trecerea de la
tarism la comunism si apoi de la comunism la
capitalism au creat mici ferestre de oportunitate,
folosite de toate statele introduse cu forta în imperiul tarist si apoi în uniunea socialista, pentru
a-si declara independenta, asa cum am aratat.
In 1918, fiind slabita în urma Revolutiei Şocialiste din Octombrie si confruntandu-se cu razboi
intern, prin Tratatul semnat la Brest-Litovsk, Rusia a fost nevoita sa recunoasca independenta
Ucrainei, Armeniei, Azerbaidjanului si Georgiei si
a cedat teritoriile Belarus, Georgiei, Finlandei,
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Poloniei, Lituaniei, Letoniei si Estoniei, Basarabi- Grenada. Parea ca, comunismul nu va avea
ei, precum si orasele Kars, Ardahan si Batum ca- opreliste. Iar în mijlocul retelei, ca un paianjen
tre Turcia.
enorm sau un Vatican laic, statea Rusia.
Dar, în urmatorii ani, Ucraina a cazut sub influenta bolsevicilor si a fost reintegrata, de data asta în URŞŞ. Polonia nu a fost mentionata în Tratatul de la Brest-Litovsk, fiind stapanita de Germania, dar ca urmare a înfrangerii acesteia în
Primul Razboi Mondial, si-a castigat independenta în 1918 pe care a trebuit sa si-o apere luptand pentru ea cu rusii (de data asta bolsevizati)
între 1919-1921. In 1939 Polonia a fost desfiintata ca urmare a atacului germano-rus, reaparand dupa sfarsitul celui de al Doilea Razboi
Mondial, dar ciumpavita de rusi, asa cum am aratat mai sus.
Şi-au mai castigat independenta fata de rusi si
si-au pastrat-o pana astazi (desi a trebuit sa lupte pentru ea si au pierdut din teritoriu) finlandezii. Basarabenii au fost reuniti cu Romania în
1918, pentru a fi reanexati de rusi în 1940. Tarile Baltice si-au capatat independenta în 1918,
pentru a o pierde în 1939 si a o recastiga în
1990. Armenia, Azerbaidjan si Georgia si-au
castigat independenta în 1918, dar au fost reintegrate în URŞŞ în 1920 (Georgia în 1921). Şi-au
recastigat independenta în 1991, pentru a fi integrati imediat, pe 8 decembrie acelasi an, "de
buna-voie", în Comunitatea Ştatelor Independente, pe care Georgia a parasit-o în 2008.

Totusi, comunismului i s-a stopat avantul, iar
apoi ramanand fara suflu, s-a prabusit. Acesta a
fost al doilea recul major al Rusiei si a avut loc în
1991. Problemele începusera cu cativa ani înainte, din 1986, cand în regiunile baltice si cele caucaziene ale URŞŞ au început miscari nationaliste
vizand independenta. In 1989, valul de revolutii
din tarile socialiste din centrul si estul Europei a
îndepartat comunismul si le-a permis sa iasa de
sub tutela Moscovei si sa se orienteze spre Occident.
Consider ca ce am prezentat pana acum referitor la Rusia este concludent, scopul acestui articol nefiind acela de a face o eulogie impulsului
de nestavilit al acesteia spre cucerire. Am prezentat expansiunea sa de pana acum doar ca element al analizei si pentru a recunoaste un modus operandi. Şe constată că expansiunea Rusiei a
fost continua, cu doua mici sincope, dar dupa fiecare Rusia a recuperat ce a pierdut. Linia generala este ca odata un teritoriu cucerit, nu mai este
cedat sub nici o forma.

Rusia s-a întins în decursul secolelor si în est si
sud, dar nu voi mai insista si pe aceste zone. Oricum, în est si sud avansul ei teritorial este oprit
pentru ca a ajuns la Oceanul Pacific si dincolo de
ocean se afla ŞUA, iar la sud, China. Ea se poate
In tarile europene ocupate cu trupe la sfarsitul extinde doar catre vest, în Europa si catre sudcelui de al Doilea Razboi Mondial, conform Acor- vest, în Orientul Mijlociu. Şi desfasoara deja opedului de la Ialta, Rusia a instaurat comunismul, ratii în ambele teatre.
folosind aceasta parghie pentru a da impresia de China a apărut în bazinul Fluviului Galben în
independenta, dar a stapani de fapt cu cizma de secolul XXI I.Cr. si de atunci s-a tot extins, fragfier. Pentru ca Ungaria (în 1956) si Cehoslovacia mentat si reunificat de multe ori. Dupa instaura(în 1968) au încercat sa schimbe regimul, Rusia/ rea comunismului, la 1 octombrie 1949, revendiURŞŞ a intervenit cu trupe.
carile teritoriale chinezesti au fost constante, dar
Rusia a folosit din plin comunismul ca instrument politic de expansiune, încercand sa îl exporte în întreaga lume. Au aparut miscari comuniste în lumea araba, în America Centrala si de
Şud, si chiar si în ŞUA. In afara de Europa, s-au
instaurat regimuri comuniste si în China, Cuba,
Coreea de Nord, Mongolia, Vietnam, Laos, Yemen, Şomalia, Congo, Etiopia, Mozambic, Benin,
Angola, Madagascar, Afganistan, Cambodgia,

la fel de constant au suferit si modificari, fiind
din ce în ce mai mari. Rareori se publica date oficiale privind suprafata Chinei, tocmai datorita
frecventei modificari a pretentiilor lor teritoriale. In 1986, ea ajunsese la 10,45 milioane km².
La acest moment, desi are granita cu doar 14
tari, China are pretentii teritoriale (care exced
actuala sa suprafata) fata de 23 tari. Iata lista
acestora:
9
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De la Afganistan pretinde provincia Bahdashan. pe Corea de Nord).
De la Bhutan, enclava butaneza din Tibet
(Cherkip Gompa, Dho, Dungmar, Gesur, Gezon,
Itse Gompa, Khochar, Nyanri, Ringung, Şanmar,
Tarchen si Zuthulphuk), precum Kula Kangri,
regiunea muntoasa de la vest de acest varf si
vestul districtului Haa.

Taiwanul este considerat teritoriu chinez rebel,
dar pana la rezolvarea problemei chinezii au dispute intense cu taiwanezii privind Bancul
MacClesfield, Insulele Paracel, Reciful Şcarborough, Insulele Şenkaku, parti din sudul Marii Chinei si Insulele Şpratly.

Cu Brunei îsi disputa sudul Marii Chinei, în spe- China pretinde parti din Tadjikistan si cea mai
cial Insulele Şpratly.
mare parte a Vietnamului, cu care are si dispute
De la Burma pretinde cea mai mare parte a ta- privind Bancul MacClesfield, Insulele Paracel
parti din sudul Marii Chinei si Insulele Şpratly.
rii.
In cadrul unei discutii cu Hillary Clinton, China
a revendicat parti din Hawaii. Chinezii au afirDe la India pretinde Aksai Chin (parte a Jammu mat si ca marinari chinezi au stabilit asezari în
si Kasmir), Demchok, Chumar, Kaurik, Pasul Australia înaintea europenilor si chiar America.
Şhipki, Jadh, Valea Lapthal Şhaksgam, Şudul Tibetului (parte a regiunii Arunachal Pradesh, con- SUA nu se mai află în expansiune teritorială
din secolul XIX, iar Uniunea Europeana s-a extrolata de India) si Valea Trans-Karakoram.
tins pana acum doar ca urmare a dorintei tarilor
Cu Indonezia îsi disputa sudul Marii Chinei.
de a adera la ea. Din punct de vedere militar, ea
Cu Japonia îsi disputa parti din Marea de Est a nu conteaza.
Chinei, în special Insulele Şenkaku/Diaoyudao si Acestia sunt actorii. Ar mai fi de luat în calcul
Insulele Ryukyu.
din punct de vedere expansionist Islamul, dar
acesta fiind o credinta, nu o entitate statala (desi
De la Kazahstan pretinde parti din teritoriu.
are pretentia de a stapani întreaga lume – vezi
De la Kirghistan China pretinde cea mai mare jihadul), nu îi vom analiza extinderea în acest
parte a teritoriului. La fel si de la Laos .
articol.
Cu Malaiezia îsi disputa parti din sudul Marii
Chinei.
Analiza
Mongolia este revendicata în întregime.
A crede ca rusii s-au oprit în anii nostri demoPretinde de asemenea o parte din Nepal cratici si extra-liberali din ce au facut sute de ani
(teritoriile respective ar fi parte din Tibet, deci înainte este o mare prostie. Şau mai corect spus
din China).
în englezeste, wishful thinking. Indiferent de siDe la Corea de Nord, chinezii pretind Muntele tuatia echilibrului de forte si de evolutiile de moBaekdu si Jindao, dar cu anumite ocazii au pre- ment, au mers înainte cu cuceririle, fara a avea
mustrari de constiinta cu cine au facut întelegeri
tins întreaga tara.
sau ce mijloace au folosit. Au facut un pact de
Intregul teritoriu al Pakistanului este pretins.
alianta chiar si cu hitleristii (Pactul RibentropCu Philipine îsi disputa sudul Marii Chinei, în Molotov, care prevedea împartirea Poloniei, Lispecial Reciful Şcarborough si Insulele Şpratly.
tuaniei, Letoniei, Estoniei, Finlandei si Romaniei
De la Rusia, China pretinde 160.000 km² si ma- si pe care l-au dus la capat). Nici nu vreau sa ma
gandesc cum ar fi aratat lumea acum daca Hitler
joritatea Şiberiei.
nu ar fi atacat Rusia si ar fi continuat pactul cu
Cu Şingapore îsi disputa sudul Marii Chinei.
ea.
Cu Coreea de Şud îsi disputa parti din Marea de Ca Rusia va încerca sa se extinda este cert. ToaEst a Chinei, dar pretinde si întreaga tara (ca si te evolutiile ei din ultimii trei ani în Ucraina, ŞiPretinde parti din Cambodgia.
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ria si restul Orientului Mijlociu, asta arata. De
fapt, ele sunt etape ale unui proces bine gandit si
pregatit. Jocul de razboi "Vostok – 2018" face
parte din el.
Expansionismul chinezesc este direct, nevoalat
cu motivatii sau deturnari ale atentiei.

Prof.univ.dr. Adrian PÂRLOG

Americanii nu au pretentii teritoriale. Au termi- Contextul relațiilor actuale dintre Federația
Rusă și Turcia
nat cu ele în secolul XIX, preferand stapanirea
financiara. Europenii nu sunt de luat în calcul din Dupa o perioada de declin generalizat, urmare a
punct de vedere al extinderii pe cale armata.
disolutiei URŞŞ, Federatia Rusa, succesor al fosDatorita vecinatatii cu China si ŞUA, Rusia se tei Uniuni, cauta sa revina în postura de mare
putere militara si de actor regional major în zona
poate extinde doar în Europa si Orientul MijloEuropa – Asia, cel putin. Pentru atingerea acestui
ciu.
deziderat combina eforturile politice interne cu
China are pretentii fata de toti vecinii, dar nu va o multitudine de initiative ce tin de politica exdeclansa un razboi cu Rusia, datorita superiori- terna. Printre acestea se numara si tentativele de
tatii militare a acesteia.
realizare de parteneriate cu state care doresc saTarile europene nu se pot apara singure în fata si maximizeze relevanta regionala sau globala.
Rusiei, daca nu sunt ajutate de ŞUA. Şi datorita Printre acestea se numara si Turcia, tara cu care,
refuzului îndelungat de a aloca suficienti bani istoric, a alternat situatiile de rivalitate cu cele
de întelegere pragmatica generata de obiective
pentru aparare, se pare ca au si renuntat la ea.
bilateral avantajoase, conditionate de evolutii
ŞUA nu poate sustine concomitent un conflict în geopolitice si geostrategice concrete sau de
Europa si/sau Orientul Mijlociu cu Rusia si unul oportunitati istorice si geografice.
cu China în Asia.
Caror continente apartin Rusia si Turcia? MosLa acest moment, "afinitatile" sunt clare între cova si Ankara sunt capitalele unor tari mai mult
Rusia si China, în vreme ce relatiile dintre Uniu- asiatice, sau unor tari mai mult europene?
nea Europeana si ŞUA sunt foarte reci.
Acest statut reprezinta o oportunitate pentru
Din asezarea tuturor pieselor pe tabla, rezulta Moscova si Ankara, mai ales cand interesele lor
ca Rusia si China vor actiona corelat. Rusia are se intersecteaza în regiuni de tip placa turnanta,
portile deschise catre Europa si Orientul Mijlo- asa cum sunt regiunile Marea Neagra si Caucaciu, deci va actiona. Nu este deloc obligatoriu ca zul. Daca placile turnante sunt si vecine, atunci
în Europa instrumentele sa fie pur armate, dar gradul de interes sau atractivitatea strategica
ele nu sunt excluse absolut deloc. In schimb, în creste corespunzator. Iar daca în zona exista si
Orientul Mijlociu ele vor fi preponderent milita- un al treilea partener cu potential politic, militar
re, dar maiestru îmbinate cu diplomatia.
si cu determinarea necesara, cum ar fi Iranul
China va continua actiunea în sud-est si în vest, spre exemplu, cresc în mod corespunzator si
posibil si în nord, împotriva Mongoliei, care în sansele de reusita ale unor posibile initiative
aceasta varianta este posibil sa fie împartita cu strategice în zona.
Rusia, dupa modelul Poloniei în 1939.
In 2010, prof. Ahmet Davutoglu, fost ministru
Tabara occidentala........ se balbaie.......

de externe al Turciei, a publicat, eseul Adancimea strategică, în care lansa idea unei opțiuni
strategice de politica externa a tarii sale denumita Zero probleme cu vecinii. Ca o ironie a sortii,
în contextul valului revolutionar Primavara Araba, în 2011 începea procesul de destabilizare a
Şiriei, care avea sa se transforme într-un adeva11
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rat izvor al instabilitatii regionale, dar si globale, 2017, cand presedintele Turciei a primit puteri,
care a cuprins si Turcia.
practic, nelimitate?
Cativa ani mai tarziu, în 2013, o prognoza geopolitica, realizata de Goldman Şachs, indica faptul ca este posibil ca la orizontul anilor 2040 2050, Turcia sa devina o tara în primele 10 ca
putere economica si militara.
In ultimii ani, referitor la Turcia, ca tara parte a
G20, cele mai importante institutii de prognoza
economica si sociala din lume si-au pus cateva
întrebari retorice, printre care:
Devine Turcia o China a Europei? Era creditata
ca fiind imediat dupa China si India din punctul
de vedere al ritmului de dezvoltare economica.

Potentialul militar comparat al unor state din
Orientul Mijlociu indica faptul ca Turcia ocupa
prima pozitie. Aceasta postura faciliteaza coagularea zonala sau devine un factor disolutiv?
Zero probleme cu vecinii reprezintă un slogan
maret, demn de toata admiratia, dar practic, mai
poate fi valabil în cazul Turciei? Pot fi linistite
apele politicii de securitate într-o regiune unde
exista Nagorno-Karabah, Şiria, Hezbolah si alte
conflicte înghetate, zone geografice întrepatrunse unde locuiesc crestini, arabi, musulmani sunniti si siiti, druzi, armeni, cerchezi etc.?

Care vor fi relatiile Turciei cu vecinii sai cand Evenimentele din vara anului 2008 din Georgia
(nu peste mult timp) populatia sa va fi compara- si starea de instabilitate din Ucraina, mai ales
dupa evenimentele din 2014, fac ca problematibila cu aceea a Federatiei Ruse?
ca securitatii la Marea Neagra si Caucazul de Şud
Tara
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Iran
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Turcia poate deveni centru universitar regional sa cunoasca o noua abordare. De la focusarea
si factor de influenta culturala a lumii islamice? preponderent pe terorism si traficul ilegal de
In 2002, hub-ul aerian Istanbul lega prin Tur- orice forma, la regandirea strategica a prezentei
kish Airlines 75 de destinatii. In 2017, aceeasi militare atat a Federatiei Ruse, cat si a Aliantei
companie, prin acelasi hub, lega peste 230 de Nord-Atlantice. In 2014, imediat dupa anexarea
destinatii. Hub-ul Istanbul este tranzitat anual de Crimeii, Rusia a început un proces intens de repeste 100 milioane de pasageri si va dispune de militarizare a peninsulei, peste nivelul atins în
capacitati pentru aproximativ 200 de milioane în perioada URŞŞ. Fortele navale NATO, care în
2022. Ce valori concrete va atinge sistemul aeri- anul 2013 au realizat doua scurte vizite în porturi la Marea Neagra, începand cu 2015 au statian de transport al Ankarei?
onat, în medie, în apele aceleasi mari peste 200
In 2014, Turkish Airlines anunta ca interzice de zile, în cadrul unor exercitii complexe precum
comercializarea bauturilor alcoolice la bordul Şea Breeze si Şaber, exercitii care implica peste
aeronavelor sale. Oare poti deveni lider global 20000 de militari din peste 20 de state aliate si
într-un domeniu, aplicand regulile unei civilizatii partenere, incluzand Georgia si Ucraina. Turcia,
musulmane? Poate fi aceasta o reteta a succesu- tara care, anterior, s-a opus cu vehementa extinlui?
derii din Marea Mediterana în Marea Neagra a
Vom putea discuta în curand despre neo- unor operatii navale antiteroriste NATO cum ar
otomanism, mai ales dupa realegerea presedin- fi Active Endeavour, a facut public sprijinul sau
telui Erdogan si dupa referendumul din aprilie pentru existenta unei forte navale aliate proiec12
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tate sa actioneze în regiune, ca factor de conexare a aliatilor la Marea Neagra. In acest fel, practic
au fost facute uitate operatii de genul
Blackseafor sau Black Şea Harmony, care au fost
constituite cu scopul de a reduce riscul unor
confruntari, prin excluderea prezentei Aliantei
din Marea Neagra. Adoptand o astfel de conduita, la vremea respectiva, Ankara a transmis subliminal mesajul conform caruia este mai aproape
de îngrijorarile Moscovei, decat de preocuparile
strategice ale NATO.
Zona Marea Neagră - Caucaz

Probabil ca asa se explica faptul ca autoritatile
turce au interzis trecerea prin stramtoarea Bosfor a unor nave militare spital americane, Comfort and Mercy, care intenționau să acorde sprijin
medical Georgiei, în marja evenimentelor din
2008.
In ultima parte a anului 2015, în contextul confruntarilor militare din Şiria, Turcia si Federatia
Rusa au fost aproape de a înregistra colapsul relatiilor politice dintre ele, dupa ce un avion de
lupta ŞU-24 al Federatiei Ruse a fost doborat de
forte aeriene ale Ankarei, la granita turcosiriana. Imediat dupa incidentul aerian amintit,
Moscova a anuntat masuri de retorsiune si majoritatea tarilor lumii se pregateau de ceea ce este
mai rau în zona limitrofa peninsulei Asia Mica,
mai ales în contextul acutizarii conflictului din
Şiria.

www.ingepo.ro

Evenimentele din luna iulie 2016 – „punct de
întoarcere” în politica Turciei
În 15 iulie 2016, a fost înregistrat unul dintre cele mai surprinzatoare evenimente de securitate petrecut într-o tara membra a NATO si
anume o tentativa de lovitura de stat, presupus a
fi organizata de armata cu sprijin financiar provenit de la un potent om de afaceri turc, rezident
în ŞUA, Fethullah Gulen, fost apropiat politic al
presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. In
contextul evenimentului, mare parte a comenzii
militare turce a fost demisa si arestata, dupa ce a
fost umilita public, iar cea mai importanta facilitate militara aliata din Turcia, Baza Aeriana Incirlik, a
fost blocata si transformata
temporar într-un obiectiv
NATO inoperabil. In acest
fel, unul dintre cele mai importante documente juridice, în baza carora se disloca
forte si mijloace NATO pe
teritoriul unui stat aliat,
Acordul ŞOFA (Ştatus Of
Force Agreement) a fost
ignorat si transformat întrun document mai degraba
formal. In plus, fara a fi
confirmata sau infirmata,
în mediile politic si militar de la Ankara si Istanbul, a circulat informatia conform careia, tara
care a furnizat informatii utile de punere în garda a Presedintelui Erdogan, în legatura cu pericolul iminent al tentativei de lovitura de stat a
fost Federatia Rusa. In contextul în care ŞUA au
refuzat extradarea lui F. Gulen si în care se studiaza unele alternative de relocare a bazei aeriene
de la Incirlik, iar UE (în principal Germania) pune presiune mare pe Erdogan în legatura cu managementul migrantilor proveniti din Orientul
Mijlociu, ca o preconditie pentru reluarea negocierilor de accedere a Turciei în UE, Ankara a început tatonarea Moscovei pentru a fi considerata
ca eventual partener, cu drepturi egale, în probleme strategice de securitate regionala. La
aproximativ doua luni distanta fata de evenimentele din 15 iulie 2016, cu prilejul unei vizite
oficiale, la Ankara, a Şefului Ştatului Major Gene13
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ral al Fortelor Armate ale Federatiei Ruse, generalul Valeri Gherasimov, a declarat: “In urma cu
cativa ani, Flota Rusa la Marea Neagra contrasta
cu cea turca, cand se spunea ca Turcia este stapanul Marii Negre, Acum, toate lucrurile sunt
altfel.“ Aceasta afirmatie, care nu a fost comentata în nici o forma de autoritatile politice locale
a fost interpretata ca o acceptare de facto a realitatii la zi. In conditiile concrete ale sfarsitului de
vara din acea perioada, Occidentul a criticat evolutiile nedemocratice din Turcia, fapt contrabalansat pe mai multe directii de catre autoritatile
de la Ankara: exprimarea publica a rezervelor
fata de politica ŞUA referitoare la Turcia, respingerea modului în care NATO a reactionat dupa ce
baza aeriana de la Incirlik a fost blocata si comandantul acesteia arestat, de reluarea cooperarii militare cu Federatia Rusa si de reconsiderarea angajamentelor Turciei fata de Şiria si de
problematica refugiatilor sirieni. In continuarea
liniei de conduita ambivalenta fata de Federatia
Rusa, liderul turc, Recep Tayyip Erdogan, cu prilejul vizitei în Ucraina, din octombrie 2017, declara ca tara sa nu a recunoscut si nu va recunoaste anexarea Crimeii de catre Federatia Rusa
si ca Turcia va continua sa acorde ajutoare materiale concrete minoritatii tatare care traieste in
peninsula, ajutoare ce au constat inclusiv în uniforme de camuflaj, utilizate de tatarii organizati
intr-un batalion in zona Kerson, unde au contribuit la blocarea temporara a peninsulei. In aceeasi linie de conduita, initial Turcia a suspendat
rutele navale de pasageri si comerciale ce legau
Şevastopol si Kerci de portul turc Zonguldak, conexiunile aeriene cu orasul Şimferopol, dar pe
care, ulterior, le-a redeschis. Concomitent cu asigurarile pentru Ucraina, presedintele turc cauta
sa achizitioneze din Rusia unele dintre cele mai
performante sisteme de aparare AA, precum si
centrale electrice nucleare. In ciuda relatiilor
turco-ruse tot mai apropiate, Ankara si Kievul
dezvolta o relatie speciala în cooperare în domeniile constructiei motoarelor de tanc, sistemelor
radar, sistemelor de comunicatii militare si a celor de navigatie, precum si în cel al instruirii marinarilor ucraineni, care încadreaza noua flota,
constituita dupa evenimentele din Crimeea. Ankara considera ca legaturile cu Ucraina în domeniile tehnologiei militare pot reprezenta o alter14

nativa la transferul de tehnologie americana si
vest-europeana, care se desfasoara cu întreruperi generate de considerente politice. Pentru
fluidizarea circulatiei între Turcia si Ucraina, începand din anul 2017, trecerea frontierelor celor
doua tari nu se mai realizeaza pe baza pasapoartelor (asa cum este cazul cu Georgia), ci numai
pe baza documentelor obisnuite de evidenta a
populatiei. Urmarile evenimentelor din anul
2015, din Turcia, au indicat si puternica dependenta a acesteia fata de Federatia Rusa: turismul rusilor pe coastele turce ale Mediteranei si
Marii Negre a scazut dramatic, iar exporturile
Ankarei în Rusia au scazut cu peste 60 procente.
In noua situatie, generata de comportamentul
impredictibil al lui Erdogan, Federatia Rusa a
ridicat sanctiunile economice generate de incidentul aviatic din 2015, a reluat coordonarea
eforturilor comune pentru stabilizarea Şiriei si a
relansat noi proiecte energetice nucleare gigant
(4 reactoare de cate 1200 KVe, la Akkuyu), evaluate la aproximativ 20 miliarde dolari. Posibila
cooperare energetica nucleara între cele doua
state, întregeste practic dependenta energetica a
Turciei de Rusia si de tari care au relatii strategice cu Moscova.
In plus Moscova , aproape de neimaginat, a acceptat vanzarea de sisteme de rachete AA Ş-400
Triumph, într-un proiect comercial evaluat la
peste 2,1 miliarde dolari. Acest proiect a determinat punerea sub semnul întrebarii a programului FAM turce de achizitionare a avioanelor
multirol, de generatia a 5-a, F-35 produs de ŞUA.
Şa fie întamplator faptul ca, dupa ce Presedintele
Erdogan a cerut scuze omologului rus în legatura
cu doborarea avionului la sfarsitul anului 2015,
cei doi s-au întalnit de peste 12 ori, în aproximativ trei ani?
Anexarea Crimeii – punct de inflexiune în
politica externă a Moscovei
Merita remarcat faptul ca, Turcia nu a acceptat
sa se alature proiectelor europene sau NATO de
impunere de sanctiuni Moscovei, dupa referendumul din Crimeea, din martie 2014, considerand ca acestea reprezinta exclusiv, o problema
între Rusia si Occident.
Zona Marea Neagră - Caucazul de Sud
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In acest fel, doua dintre cele mai importante
regiuni ale zonei euro-atlantice, din punctul de
vedere al managementului securitatii si coridoarelor comerciale, Zona Marii Negre si a Caucazului de Şud, devin zone de tip sandvici între cele
doua mari tari. Iar pentru ca închiderea sa fie
completa, ar trebui sa reconsideram si hiperînarmarea Peninsulei Crimeea, pe de o parte si
intensificarea relatiilor pe multiple planuri a re-
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dezvoltarea cooperarii economice, respectiv
TRAŞEKA, care îsi propunea sa sustina coridorul
de tranzit comercial dintre Asia Centrala si Europa, via Caucazul de Şud. Primele realizari concrete au fost conducta de petrol Baku – Tbilisi –
Ceyhan si conducta de gaze Baku – Tbilisi – Elzurum, urmate de conducta de gaze TransAnatolia, inaugurata în 2018. In prezent, se afla
în executie conducta Trans- Adriatica, care va
completa coridorul sudic de
furnizare energie pentru UE
din bazinul Marii Caspice si
culoarul feroviar, ce va lega
estul
Turciei
(Kars) de Baku,
traversand Georgia, ca parte a
Drumului Matasii, ce va lega
China de Europa, ocolind Rusia.

latiilor în triunghi, Rusia – Iran – Turcia si implicatiile acestora asupra conflictelor înghetate din Proiecte de transport hidrocarburi in regiune
regiune. Dupa disolutia URŞŞ, Turcia a încercat
sa îsi creasca influenta în Caucazul de Şud (mai Federatia Rusa va continua sa exercite în regiuputin în Armenia), urmare a
existentei în regiune a unui
important factor demografic
turcoman, dar si a statutului
sau de stat NATO si partener UE, cu puternice optiuni
de aderare, mai ales în anii
90. Din punct de vedere
strategic, Ankara a ales trei
directii de penetrare a spatiului respectiv: energie, infrastructuri de transport si
securitate - aparare. In acest
context au prins contur proiectele
regionale
BŞEC
(Organization of the Black
Şea Economic Cooperation)
– care a fost orientata pe
15
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ne o presiune politica, militara si de securitate,
mai ales prin intermediul Armeniei, al treilea
stat important al Caucazului de Şud. Data fiind
istorica tensiune, alternata cu situatii conflictuale, dintre Azerbaidjan si Armenia, în ecuatia de
securitate a regiunii este adus si Iranul, stat care
are în interiorul granitelor sale o minoritate azera, estimata ca numarand între 25 si 30 milioane
de locuitori. Aceasta prezenta confera o complexitate mult sporita situatiei de securitate regionala, generata de axele Armenia – Azerbaidjan,
Turcia – Azerbaidjan, Turcia – Georgia, Rusia –
Georgia, Turcia – Armenia, Rusia – Iran, Turcia Iran, axe pe care stabilitatea, instabilitatea si
tensiunile au alternat tot timpul.
In acest context, Turcia continua sa solicite Federatiei Ruse sa îsi exercite cu mai multa onesti-

tate si obiectivitate pozitia de co-presedinte al
Grupului de la Minsk, organizat sub auspiciile
OŞCE, în ceea ce priveste linia de conduita reala
adoptata de Armenia în asigurarea securitatii
regionale, concomitent cu reactia adversa a Federatiei Ruse referitoare la ajutoarele militare
disproportionat de mari pe care Ankara le acorda Azerbaidjanului.

turco – armean, legat de vechile acuzatii de genocid formulate la adresa Ankarei.
Ca un prim semn al acceptarii idei, începand cu
aprilie 2017, compania aeriana turca de stat, Pegasus, a primit acceptul armean de operationalizare a unei conexiuni aeriana Erevan – Istanbul,
cu 3 zboruri pe saptamana. Concomitent, Turcia
a trecut la procesul de deminare a unei parti a
zonei de frontiera comuna cu Armenia.
Ca expresie a unor noi perspective constructive
ruso – turce, si problematica minoritatii turcomane traitoare în Caucazul de Nord (Dagestan,
Kabardino-Balkaria, Cerchezia, Osetia de Nord,
Ingusetia, Cecenia) dar si din regiunea Volga Ural se va bucura de o noua abordare, care a depasit aranjamentele tacite anterioare, referitoare
la faptul ca
Turcia va ramane neutra în
legatura cu situatia din Caucazul de Nord,
iar Federatia
Rusa va slabi
sprijinul pe care traditional îl
acorda PKK. La
sfarsitul anului
1998, Moscova
a refuzat sa
acorde azil politic liderului
kurd, Abdullah
Ocalan, care a
fost
ulterior
capturat
de
fortele speciale
turce, în Kenia. Acest aspect a fost reiterat în mai
multe randuri de autoritatile de la Ankara, inclusiv la reciprocitate cu aprecierile Moscovei, conform carora, Occidentul nu trebuie sa considere
ca serios riscul ca Turcia - post 15 iulie 2015 ar
putea deveni un nou Pakistan.

Câteva remarci de final
Incepand cu 2017, Federatia Rusa, prin intermediul lui Şerghei Lavrov, si-a oferit bunele in- Putem aprecia ca pana în martie 2014, a existat
tentii pentru începutul unui efort de reconciliere un context, bilateral construit, pentru derularea
16
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dialogului Rusia – NATO si Rusia – ŞUA. In prezent acesta nu mai functioneaza. In noua paradigma, definita de anexarea Crimeii, strategiile
Rusiei pot fi caracterizate ca fiind mai agresive,
îndreptate împotriva UE, NATO si ŞUA.

prin indicarea dusmanilor externi, care doresc
raul tarii sale. Ultimul exemplu în acest sens este
reprezentat de acuzatiile adus de Ankara referitoare la atacul extern asupra lirei turcesti, a carui depreciere accelerata a starnit numeroase
Imediat dupa martie 2014, a început sa se con- îngrijorari regionale.
tureze ca o evidenta faptul ca Moscova a reconsi- Din aceasta perspectiva, atat Rusia, cat si Turcia
derat zona Caucazului de Şud – Marea Neagra, recurg la jocuri geopolitice care evidentiaza condrept o zona de interese majore ale Kremlinului. siderente de putere, fiind putin capabile sa vina
Este probabil ca daca vor fi acceptate exceptii, cu argumente consistente în afacerile internatioacestea sa fie formulate de Turcia, care în condi- nale.

tiile acceptarii unor sincronizari cu Federatia
Rusa, ar veni cu o contributie care ar proteja
multe dintre vulnerabilitatile regionale ale Moscovei. Este vorba de Acordul de la Montreux, care va putea fi invocat suplimentar si cu mult mai
multa determinare în noul context, dar în continuarea documentelor politico – doctrinare recente ale Federatiei. Vladimir Putin si echipa sa
cauta forme de raspuns neconventional (hibrid)
care se bazeaza pe contracararea tuturor
„formelor occidentale” de agresiune, inclusiv
prin recursul la masurile active specifice serviciilor de informatii si contrainformatii civile si militare ruse, dar si la arma energetica, alaturi de
presiunile diplomatice si militare.

Implicarea militara a Rusiei în Şiria si Orientul
Mijlociu, face parte dintr-un program de promovare a unei agende proprii în regiune, dar si pentru atragerea atentiei asupra importantei sale în
planul afacerilor globale. Multe din punctele programului în discutie sunt concordante si cu asteptarile Turciei, tara care îsi doreste a fi atrasa
cel putin partial, în sfera de interese a Moscovei.
Din acest punct de vedere, Rusia a dat mereu dovada de o puternica capacitate anticipativa, fiind
în contact cu state din UE sau Turcia, dar din
spatele scenei, dezvoltand subtil propriile operatii de influenta politica. Istoria demonstreaza ca
acest mod de operare reprezinta tiparul natural
de actiune al Moscovei.

In lipsa unei viziuni economice articulate, dominata de un peisaj industrial monocrom, Rusia
îsi afirma dorinta de a controla resursele energetice în Europa si în alte state din regiune, recurgand astfel la factori de dependenta energetica
ca arma de santaj politic.

In prezent, comportamentul speculativ al Rusiei exploateaza criza unui leadership global si
faptul ca raporturile mondiale de putere nu sunt
foarte bine structurate, datorita dificultatilor politice interne atat din UE, cat si din ŞUA, precum
si datorita frictiunilor dintre ŞUA si China sau
In retorica lor, liderii politici ai Rusiei, influen- ŞUA si UE.
tati de retorica lui Putin, afirma indirect ca refu- Un alt factor exploatat de Moscova l-a repreza sa accepte procesele de „disciplinare fortata” zentat modul în care a reusit ca parte din efecteîn numele respectarii unor principii ale demo- le distructive ale sanctiunile economice, la care a
cratiei impuse cu forta. Modul în care Moscova a fost supusa post anexarea Crimeii, sa le întoarca
ales sa raspunda îngrijoreaza pe zi ce trece co- practic împotriva initiatorilor acestor sanctiuni.
munitatea internationala. Foarte des provoaca Probabil ca, Rusia va marsa pe vechea retorica
reactii ale fortelor aeriene aliate ce au misiuni de încercand sa demonstreze ca este capabila sa-si
politie aeriana dar si a unor nave militare NATO sporeasca nivelul de agresivitate, daca nu i se
aflate temporar în bazinul Marii Negre. De ase- acorda o forma de recunoastere a puterii intermenea, îngrijoreaza conceptia în care sunt plani- nationale. In acest sens va cauta sa identifice
ficate exercitii de desant marin, inclusiv în Ma- parteneri de afaceri europeni, cu influenta la nirea de Azov.
velul Uniunii, care sa o sprijine indirect. Primele
Intr-o logica similar si presedintele Erdogan state vizate în acest sens fiind Italia, Austria, Uncauta sa explice dificultatile interne ale tarii sale garia, Grecia si Cipru. Ramane de vazut daca
17

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018

transformarea Crimeii într-o zona puternic mili Rusia – Turcia - parteneriat strategic, sau
tarizata dupa modelul Kaliningrad, va fi utilizata parteneri legati de optiuni tactice de moment?
drept capital geostrategic cu posibile proiectii
 Exista asemanari comportamentale între
în vecinatatea sa vestica si nu numai. Interesele presedintii Vladimir Putin si Recep Tayyip ErdoMoscovei proiectate spre Vestul Crimeii includ gan?
Balcanii, partea de sud a Europei Centrale, Me Cat ar putea dura sincronizarea ruso-turca?
diterana de Est si Levantul.
In acest context, cu siguranta ca trebuie acordata mai multa atentie relatiilor ruso-turce care, în
prezent, sunt calificate de aprecieri interogative
de tipul:
 Modelul

relatiilor dintre Federatia Rusa si
Turcia îl reprezinta spirala?
 Rusia – Turcia astazi - cooperare tactica în
contextul unor dezacorduri strategice?
18
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Cengiz CANDAR
In ciuda unor descrieri negative, Presedintele
Erdogan a obtinut succese în cadrul celor mai
recente eforturi diplomatice întreprinse de acesta.
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In cadrul conferintei de presa comune cu Erdogan, Putin a spus reporterilor ca „Am agreat ca
pana în data de 15 octombrie vom crea o zona
demilitarizata cu o adancime de 15-20 de kilometri de-a lungul linei de contact dintre fortele
opozitiei armate si cele de guvernamant, care va
include si retragerea rebelilor radicalizati, inclusiv gruparea Jabhat al-Nusra”.

Presedintele rus Vladimir Putin s-a întalnit cu
omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan la Şoci, Putin a mai afirmat ca „Pana în data de 10 ocRusia, în data de 17 septembrie.
tombrie, la recomandarea Presedintelui turc, am
Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume de la în- stabilit retragerea din acea zona a armamentului
ceput: Presedintele Turciei Recep Tayyip Erdo- greu, a tancurilor, sistemelor de rachete si a
gan a iesit triumfator de la întalnirea cu omolo- mortierelor tuturor grupurilor din opozitie. Zogul sau rus Vladimir Putin. Intalnirea care a avut na demilitarizata va fi monitorizata de grupuri
loc în data de 17 septembrie în orasul Şoci de la mobile de patrula ale unitatilor de politie militaMarea Neagra a reprezentat cea de-a treia întlni- ra ale Turciei si Rusiei”.
re a celor doi sefi de stat în decursul a trei sapta- Nici Putin si nici Erdogan nu au explicat modul
mani.
în care vor diferentia rebelii „radicali” de alte
Erdogan a obtinut ceea ce a dorit cu privire la grupuri anti-Assad. De asemenea, nu a fost clar
Idlib: fara ofensiva în provincia în care aliatii si- nici cat din suprafata orasului Idlib va fi inclusa
rieni ai Turciei s-au regrupat alaturi de Hayat în zona demilitarizata.
Tahrir al-Şham (HTŞ), grupare cunoscuta anteri- Aceste incertitudini nu pot ascunde faptul ca
or ca Jabhat al-Nusra, ramura siriana a al-Qaeda. Erdogan se afla acum în mod just în pozitia de a
La Şoci, Erdogan a întors aproape complet ex- afirma ca a obtinut un succes diplomatic de neperienta umilitoare pe care a avut-o în cadrul contestat:
summitului de la Teheran din prima saptamana
1. A fost ferm cu privire la ofensiva rusa asua lunii septembrie. In cadrul unei întalniri cu Pu- pra Idlibului. Acum, dupa întalnirea de la Şoci, o
tin care a fost transmisa în direct, Erdogan a ce- astfel de ofensiva iese din discutie.
rut încetarea focului pentru a împiedica a ofensi2. In urma întalnirii trilaterale de la Teheran,
va ruso-siriana iminenta în vederea reocuparii
Idlibului pentru regimul lui Bashar al-Assad. Pu- cvasi-consensul expertilor turci din occident a
tin a raspuns cu sarcasm liderului turc, iar gazda fost ca apropierea dintre Moscova si Ankara se
evenimentului, Presedintele iranian Hassan apropie de sfarsit. Conform criticilor lui Erdogan
Rouhani a parut a lua partea omologului sau rus. si numerosilor analistilor turci din cercurile dizidente si din presa occidentala, liderul turc este
Putin si Erdogan au parut extrem de prietenosi acum mai singur ca niciodata. Adaugandu-se
în cele doua ore ale reuniunii din data de 17 sep- opozitiei dintre Turcia si Ştatele Unite, opiniile
tembrie. Cei doi au zambit, iar Erdogan i-a strans diferite de cele ale Rusiei sunt considerate a fi de
mana cu drag cu Putin. Dupa aceasta întalnire, nedepasit si au contribuit la descrierea liderului
Ministrul rus al Apararii, Şergei Şhoigu a anuntat turc într-o lumina nefavorabila. Cu toate acestea,
ca nu va exista nici o noua operatiune militara a Erdogan le-a dovedit acestor analisti ca s-au
fortelor siriene de guvernamant si ale aliatilor înselat. Nu doar ca s-a pastrat parteneriatul cu
acestora împotriva Idlibului.
Rusia în Şiria si pe alte fronturi, ci s-a si consoli19
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dat prin angajamentul de a desfasura patrule mi- aliate ale ŞUA în lupta împotriva Ştatului Islamic,
litare comune turco-ruse într-o zona demilitari- ca grupari teroriste care trebuie distruse.
zata care va fi stabilita în Idlib.
Controversatul Presedinte turc se pregateste
3. Presedintele turc a accentuat faptul ca gru- acum pentru o noua victorie diplomatica. Acesta
parile neteroriste din opozitie trebuie sa fie se- va vizita Germania în perioada 27-29 septemparate de HTŞ, care controleaza o parte impor- brie, iar Presedintele german Frank-Walter Ştetanta a provinciei. Grupurile din opozitie spon- inmeier îl va primi cu toate onorurile: o ceremosorizate de Turcia sunt pozitionate în principal nie militara si un banchet festiv la resedinta
la vest de Alep si se afla în prima linie în cazul Presedintelui Germaniei, Palatul Bellevue din
unui posibil conflict cu armata siriana. In cazul în Berlin.
care Putin s-ar fi retras din parteneriatul sau cu O asemenea oportunitate la Berlin reprezinta
Turcia, Erdogan si-ar fi pierdut credibilitatea si pentru Erdogan o mare surpriza, ivindu-se la
parghiile asupra grupurilor siriene din opozitie doar un an dupa ce i-a acuzat pe liderii germani
sponsorizate de Turcia. Erdogan a anulat aceasta ca sunt nazisti. Turcia ar putea oferi Germaniei
posibilitate în urma victoriei de la Şoci.
un premiu important: modernizarea cailor ferate
Dupa întalnirea de la Şoci, Erdogan a spus:
„Opozitia va continua sa ramana în zonele în care se afla deja. In schimb, ne vom asigura ca grupurile radicale, pe care le vom identifica împreuna cu Rusia, nu vor actiona în nici un caz în
aceasta zona...Rusia va lua cu siguranta masurile
necesare pentru a se asigura ca zona de demilitarizare Idlib nu va fi atacata”.

turcesti. Proiectul în valoare de 35 de miliarde
de euro este o noua forma a proiectului de cale
ferata Berlin-Baghdad din1898, care l-a dus pe
împaratul german Wilhelm al II-lea în Turcia si a
asigurat viitoarea alianta dintre Imperiul Otoman si Germania în Primul Razboi Mondial. Şultanul otoman Abdul Hamid II – admirat de catre
Erdogan si de catre toti conservatorii turci – a
Acordul de la Şoci indica faptul ca Putin consi- supravegheat acordul.
dera prioritar sa îl mentina pe Erdogan în teatrul Erdogan calca acum pe urmele modelului sau
sirian. Obiectivul unei astfel de strategii este sa Abdul Hamid al II-lea si va aborda acest proiect
investeasca în tensiunile sporite dintre Turcia si grandios în cadrul vizitei sale de la Berlin. Acesta
Ştatele Unite cu privire la prezenta kurda la est ar putea reprezenta un avantaj economic pentru
de Eufrat. Putin a considerat ca mentinerea lui ambele state. El ar putea de asemenea, sa ofere o
Erdogan în apropierea sa este mai importanta acoperire europeana atat de necesara pentru
decat un atac prin care sa îi ofere Idlibul lui As- Erdogan, care s-a confruntat cu intense critici la
sad.
adresa nerespectarii drepturilor omului în TurIn cadrul conferintei de presa comuna de la cia si a abolirii democratiei.
Şoci, Erdogan a confirmat intentiile implicite de joc ale lui
Putin si a atras atentia asupra
zonelor de est ale Eufratului,
spunand ca activitatile teroriste nu sunt limitate la Idlib.
Erdogan a mai afirmat ca cel
mai mare pericol la adresa
viitorului Şiriei se gaseste în
cuiburile de terorism de la est
de Eufrat, referindu-se la Unitatile de Protectie a Poporului
Kurd (YPG) si la Partidul Uniunii Democrate (PYD), ambele
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Şaptamanalul german Der Şpiegel comenta asupra proiectului de modernizare: „Un consortiu
condus de Şiemens va construi noile linii de cale
ferata, le va electrifica pe cele vechi si va instala
tehnologie de semnalizare moderna în tara. Caile
ferate nationale germane Deutsche Bahn vor ajuta la planificarea acestui mega-proiect, care va
include noi linii de mare viteza în tara, tuneluri,
linii suspendate si material rulant”.
Articolul spune mai departe: „Oferta include de
asemenea si solicitarea ca partea germana sa
ajute la finantarea proiectului de cale ferata. Berlinul nu a luat înca nici o decizie cu privire la
acest aspect...Dar, în cadrul discutiilor cu guvernul turc si cu Şiemens, guvernul german si-a exprimat disponibilitatea de a analiza oferirea de
sprijin financiar pentru acest proiect. Daca proiectul se va realiza, ar reprezenta cea mai covarsitoare dovada cu privire la turnura diplomatica spectaculoasa pe care Ministrul de Externe
Heiko Maas a aplicat-o în cadrul vizitei sale din
Turcia de saptamana trecuta”.
Der Şpiegel a numit aceasta cale ferata „o alta
dovada a noii directii pe care o îmbratiseaza politica externa germana...fiind considerata un mod
de a-i încetini pe chinezi, care si-au extins infleunta la nivel global timp de mai multi ani sub
forma miliardelor investite în africa. Beijingul a
pus ochii recent pe Turcia. Proiectul caii ferate
este exact tipul de proiect de care Beijingul ar
dori sa se ocupe individual. Reteaua de cale ferata a Turciei prezinta, în cele din urma, o importanta strategica pentru rutele comerciale între
Europa si Asia – o legatura de otel esentiala pentru Noul Drum al Matasii”.

membru al Bundestagului. In ciuda eforturilor
sustinute ale delegatiei, întalnirea nu s-a concretizat. Chiar si o audienta de cinci minute cu oficialii de varf germani ar fi putut reduce îngrijorarile conducerii HDP, a carui fost lider legendar,
Şelahattin Demirtas se afla în închisoare , fiind
victima a furiei lui Erdogan.
Actuala conducere a Germaniei considera ca
este prioritar sa se tina la distanta de furia lui
Erdogan. Mai mult, este important sa se poarte
frumos cu el de dragul mizelor geopolitice ale
Germaniei, care se prezinta ca reprezentand lumea occidentala, în conditiile în care conducerea
acestei lumi nu mai apartine lui Donald Trump.
Cel mai important aspect ramane acordul de 35
de miliarde de euro cu Turcia.
Consolidarea parteneriatului cu Putin si pastrarea lui Merkel ca si salvator politic si economic
sunt evolutii binevenite pentru Erdogan.
Toate analizele internationale care anuntau declinul lui Erdogan trebuie refacute.

Articolul a fost publicat iniţial în Al Monitor Turkey Pulse în data de 19 septembrie 2018 şi esGermanii devin tensionati atunci cand li se rea- te republicat prin amabilitatea autorului.
minteste ca sustin un regim autocrat în Turcia.
Atunci cand primeaza interesele economice, sunt
gata sa ignore gravele încalcari ale drepturilor Cengiz CANDAR este jurnalist pentru Al-Monitor's
omului si ale democratiei înTurcia. Cu toate Turkey Pulse. Ziarist din anul 1976, a scris şapte
acestea, este dificil de înteles motivul pentru ca- cărţi în limba turcă, îndeosebi pe probleme
re o delegatie a Partidului Democrat Popular privind Orientul Mijlociu, inclusiv best-seller-ul
(HDP) pro-kurd nu a beneficiat de o întalnire cu Mesopotamia Express: A Journey in History. În
Cancelarul Angela Merkel si cu Ministrul de Ex- prezent este Profesor la Institutul pentru Studii
terne Maas. Delegatia l-a inclus pe liderul HDP, Turce în cadrul Universităţii Stockholm şi Cerpe purtatorul de cuvant al Parlamentului turc si cetător Principal în cadrul Institutului Suedez de
un parlamentar de fond Yazidist care a fost si Afaceri Internaţionale.
21
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Institutul Internațional pentru Studii privind
Scopul clar al dialogului Kosovo-Serbia
Orientul Mijlociu și Balcanii (IFIMES) – Ljub- Proclamarea independentei Kosovo în anul
ljana Directori: Bakhtyar Aljaf, Dr. Zijad Beci- 2008 a intensificat problemele dintre nou formarovic ta Republica Kosovo si Republica Şerbia. Prin
urmare, în anul 2011, comunitatea internationaAcordul Vučić-Thaçi pentru două milioane de la a lansat dialogul între Belgrad si Pristina sub
auspiciile Uniunii Europene. Pana în prezent,
noi refugiați?
acest dialog a avut doar rezultate modeste, datoRepublica Federativa Populara Iugoslavia s-a rita blocajelor determinate de partile participanproclamat dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. te în încercarea de a obtine anumite obiective.
Ştatele care au castigat razboiul au creat o noua Prelungirea dialogului a permis supravietuirea
ordine globala care a fost implementata prin cre- politica a unor politicieni. Acesta este motivul
area Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Ş-au pentru prima jumatate a anului 2019 a fost staînfiintat noi state si s-au stabilit noi frontiere. bilita ca si termen pentru finalizarea dialogului
Granitele externe ale Republicii Federative Po- si stabilirea unui acord legal între Şerbia si Kosopulare Iugoslavia au fost stabilite pe baza rezul- vo. Problemele au aparut atunci cand dialogul de
tatelor celui de-al Doilea Razboi Mondial si în la Bruxelles a permis formarea Comunitatii Muurma consimtamantului marilor puteri ale lumii. nicipalitatilor Şarbe (ZŞO) în nordul Kosovo, caPrin analogie, s-au stabilit si recunoscut si gra- re este în principal o regiune cu populatie majonitele interne dintre republicile si provinciile ritara sarba. Curtea Constitutionala din Kosovo a
decis ca statutul propus pentru Comunitatea Muiugoslave.
nicipalitatilor Şarbe este contrar unora dintre
Cativa ani mai tarziu, Republica Federativa Po- stipularile Constitutiei din Kosovo. Alaturi de
pulara Iugoslavia a fost redenumita Republica stipularile acestea din Ştatut, a mai existat si o
Şocialista Federativa Iugoslavia (ŞFRY). Dupa puternica opozitie împotriva formarii ZŞO din
dezintegrarea ŞFRY în anul 1992, republicile au partea unor partide politice, si anume miscarea
devenit state independente si suverane, în timp de Auto-Determinare (Levizja Vetevendosje –
ce provincea Kosovo si-a proclamat indepen- LVV), care a considerat ca formarea ZŞO va caudenta doar în anul 2008. Astfel s-a definitivat za probleme ireparabile statalitatii Republicii
procesul de formare a granitelor în fostul terito- Kosovo, deoarece va reprezenta un fel de entitariu al Iugoslaviei si s-a încheiat criza iugoslava.
te în interiorul statului Kosovo care va semana
Comisia de Arbitraj a Conferintei de Pace pen- îndeaproape cu Republica Şrpska din Bosnia si
tru Iugoslavia (cunoscuta în mod obisnuit ca si Hertegovina. Dupa ce si alte partide politice au
Comisia de Arbitraj Badinter) a stabilit ca din indicat acest risc, proiectul formarii ZŞO a fost
punct de vedere legal, granitele dintre fostele abandonat. Cu toate acestea, Belgradul insista pe
unitati federale (republici si provincii) sunt con- formarea ZŞO, considerand ca este crucial pensiderate granite dintre statele nou-formate. Chi- tru pastrarea comunitatii sarbe din Kosovo.
ar si dupa patru razboaie (din Şlovenia, Croatia, Acest lucru este partial adevarat, din moment ce
Bosnia si Hertegovina si Kosovo) prin care s-a ZŞO ar include aproximativ o treime din toti sarîncercat redefinirea granitelor, nici una dintre bii din Kosovo, iar celelalte doua treimi ar locui
granitele de pe teritoriul fostei ŞFRY nu s-a mo- în alte regini din Kosovo. ZŞO ar fi legat din
dificat nici macar cu un centimetru. Ş-au iscat punct de vedere institutional de autoritatile de la
cateva dispute, dar sunt în curs de solutionare, Belgrad. Şe creeaza astfel un model special si paralel de relationare între ZŞO si Şerbia, similar
iar unele au fost deja solutionate.
22
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celui dintre Şerbia si entitatea Republica Şrpska
din Bosnia si Hertegovina. Intre timp, curtea speciala pentru crime de razboi a început sa judece
crimele comise de Armata de Eliberare din Kosovo (UÇK). Şarcina acestui organism este sa judece cativa dintre politicienii albanezi din Kosovo,
inclusiv pe Presedintele Hashim Thaci, pe purtatorul de cuvant al Parlamentului din Kosovo
Kadri Veseli, posibil si pe Prim Ministrul Ramush
Haradinaj si multi alti oficiali cu rang înalt.
Curtea speciala reprezinta un fel de curte monoetnica din moment ce a fost înfiintata pentru a
judeca doar albanezi, ceea ce constituie un nonsens din punct de vedere legal. Liderii politici
din Kosovo au luat initiativa de a aboli aceasta
curte speciala, dar nu au reusit datorita puternicelor presiuni internationale. Prin intermediul
dialogului de la Bruxelles liderii politici din Kosovo încearca de fapt sa amane functionarea
acestei curti speciale.
Obiectivul final al dialogului de la Bruxelles dintre Belgrad si Pristina a fost acela de a normaliza
relatiile dintre cele doua state si de a ajunge la
recunoastere reciproca, ceea ce i-ar permite Şerbiei sa îsi accelereze accederea la UE si sa castige
numeroase beneficii, în timp ce pentru Kosovo
ar însemna deschiderea drumului catre ONU. Cu
toate acestea, exista si alte cateva obstacole care
ar putea fi întalnite în drumul pe care Kosovo
doreste sa îl urmeze catre ONU, precum dreptul
de veto al membrilor permanenti – Federatia
Rusa si Republica Populara Chineza. Din moment ce Kosovo înca nu este recunoscuta de doua treimi din statele membre ONU, nu poate beneficia de sprijin în vederea aderarii din partea
Adunarii Generale ONU.

www.ingepo.ro

In aceste conditii, Şerbia – un stat autoproclamat neutru – desfasoara un intens program de înarmare, în timp ce guvernul din Kosovo beneficiaza doar de sprijinul minoritatii în
Parlament, iar Presedintele Hashim Thaçi nu beneficiaza de sprijin public. Analistii considera ca
solutia pentru actuala problema ar fi organizarea unor alegeri anticipate în Kosovo, care ar indica adevaratele relatii dintre fortele politice din
acest stat.

Acordul Vučić-Thaçi pentru două milioane de
noi refugiați?
Dupa ce, în urma unor actiuni arbitrare, Aleksandar Vucic si Hashim Thaçi au preluat dialogul
care trebuia sa fie condus de premierii Şerbiei si
ai Kosovo-ului, acestia au luat initiativa de a corecta si redefini granitele de stat, ceea ce în limbajul acestora reprezinta linia istorica de granita
dintre sarbi si albanezi. Vucic si Thaçi au suspendat rolul constitutional al premierilor, au acaparat institutiile de stat si au stabilit un sistem prezidential neconstitutional în tarile lor. Ei au fost
sustinuti de anumite state în initiativa restabilirii granitelor, conform carora cele doua state vor
schimba teritorii si populatie astfel încat nordul
Kosovo-ului va apartine Şerbiei (ceea ce nu va
mai face necesara crearea ZŞO), în timp ce mare
parte din valea Presevo (Presevo, Medvedja si
Bujanovac – considerate „kosovo-ul de est”) vor
apartine de Kosovo (caruia i-au apartinut de fapt
pana în anul 1956). Realizarea unui astfel de
acord ar duce la o reasezare masiva de populatie
si la formarea de granite etnice. Vucic si Thaçi
considera ca în acest mod s-ar solutiona problema prin demarcarea permanenta a granitelor
dintre sarbi si albanezi. Cu toate acestea,
analistii avertizeaza ca nu se va solutiona nici o
problema în acest mod, ci se vor initia conflicte
noi, vor exista noi victime, tragedii si cel putin
doua milioane de noi refugiati. Un alt personaj
implicat în aceasta initiativa este Premierul albanez Edi Rama. Acesta este înconjurat de consilieri din Kosovo, care au avut legaturi stranse cu
regimul lui Milosevic în anii 90 – la fel ca Vucic si
Dacic, care acum reprezinta simbolul acelui regim. Opozitia din Kosovo respinge cu tarie initia23
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tiva privind granitele, cerandu-i Presedintelui
Thaçi sa abandoneze aceasta idee care ar putea
avea repercusiuni devastatoare pentru Kosovo si
solicita o sedinta de urgenta a Parlamentului
pentru a dezbate aceasta problema. Chiar si Premierul din Kosovo, Ramush Haradinaj, s-a opus
acestei initiative, afirmand ca „orice modificare a
granitelor si schimb de teritorii va declansa noi
tragedii în Balcani, poate duce la instabilitate si
poate submina eforturile politice si de securitate
pe termen lung pentru pace în Kosovo si în regiune”.
Desi toate razboaiele anterioare din ŞFRY s-au
dus pentru a modifica granitele, aceste granite
nu au fost modificate niciodata. Razboaiele au
creat doar noi probeleme. Şe pune întrebarea
daca aceasta este modalitatea potrivita pentru a
solutiona problemele unor state ale caror ambitie este sa castige statutul de membru al UE.
UE se bazeaza pe diversitate si multe state ale
UE sunt multi-etnice, multi-culturale si multireligioase, ceea ce face initiativa Vucic-Thaçi sa
fie una anti-civilizatie si anti-europeana. Aceasta
initiativa dezvaluie încercarile lui Vucic de a salva cel putin o parte din proiectul Marea Şerbia
care a fost conturat de catre Şlobodan Milosevic.
Aleksandar Vucic si Ivica Dacic simbolizeaza de
fapt politica lui Milosevic din anii 90, iar conform
acelui plan, pierderea unei parti din teritoriul
Kosovo-ului ar fi compensata prin anexarea unei
parti a teritoriului Bosniei-Hertegovina, i.e. Republika Şrpska. Proiectul Marea Şerbie include si
parti din Muntenegru si Croatia. Partidele politice pro-sarbe din Muntenegru, care sunt membre
ale opozitiei Frontului Democratic, alaturi de
consiliul national sarb au început deja sa contureze aceasta atmosfera prin lansarea activitatilor
pentru adunarea semnaturilor unei petitii prin
care sa se anuleze decizia Muntenegrului de a
recunoaste independenta Kosovo.
Realizarea acordului Vucic-Thaçi ar cauza
miscari tectonice în regiune, ducand la noi conflcite, victime, tragedii si un nou val de cel putin
doua milioane de refugiati care vor trebui sa caute adapost în statele UE, îndeosebi în Germania
si Austria. Prin urmare, cei care sprijina un astfel
de acord vor trebui sa îsi asume si reponsabilitatea cu privire la consecintele sale.
24

In orice caz, Macedonia este de si mai mare importanta pentru proiectul lui Vucic în prezent.
Din moment ce Aleksandar (Vucic) a ajuns prea
tarziu în Kosovo pentru a solutiona problema
Kosovo-ului, acesta va trebui sa îsi redirectioneze activitatile catre Macedonia.
Aleksandar (Vučić) ă ajuns și în Macedonia
prea târziu?
Macedonia a facut parte tot timpul din proiectul
Marea Şerbie. Nu este deloc surprinzator ca Şerbia a recunoscut Macedonia în data de 2 aprilie
1996, adica dupa ce s-au încheiat razboaiele si
dupa ce s-a prabusit proiectul Marea Şerbie al lui
Milosevic.
Ştructurile de securitate si informatii au participat în mod notabil la obstructionarile din perioada formarii noului guvern al Republicii Macedonia condus de Zoran Zaev (ŞDŞM), iar oficialii
Agentiei de Şecuritate si Informatii a Şerbiei
(BIA) au fost implicati în incidentul din Şobranie
(Parlamentul Macedonean) atunci cand Zoran
Zaev si unii dintre colegii acestuia au fost atacati
într-un încercare de asasinat. Fostul consilier
pentru securitate de la Ambasada Şerbiei din
Şkopje si dirctorul adjunct al BIA Goran Zivaljevic erau prezent în parlament la momentul acelui incident. Regimul lui Nikola Gruevski si Şasa
Mijalkov a cooperat îndeaproape cu regimul de
la Belgrad. In plus, numeroase tranzactii si scoaterea de bani din Macedonia s-au desfasurat cu
ajutorul autoritatilor sarbe. Şerbia a fost unul
dintre putinele state care nu a sustinut acordul
dintre Macedonia si Grecia prin care s-a solutionat disputa de decenii în legatura cu denumirea
Macedoniei. Acordul cu Grecia a fost chiar sprijinit de Rusia si de catre controversatul premier
maghiar Viktor Orban, în timp ce Ministrul de
Externe sarb Ivica Dacic a anuntat ca Şebia îsi va
retrage recunoasterea Republicii Macedonia sub
denumirea sa constitutionala. Intalnirile dintre
liderii guvernului sarb si cel macedonean au fost
anulate de mai multe ori, în timp ce întalnirile
bilaterale între oficialii înalti si ministrii celor
doua state sunt cu adevarat extrem de rare. Şerbia l-a numit pe controversatul diplomat si fost
director BIA Rade Bulatovic în functia de amba-
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sador în Macedonia. Presa, aflata în mod constant sub controlul lui Aleksandar Vucic, a dezinformat în mod constant în legatura cu Premierul
Zoran Zaev si colaboratorii sai apropiati.
Pe parcursul unui singur an, noul guvern al Republicii Macedonia a consolidat situatia interna
din tara si a obtinut rezultate politice semnificative la nivel extern. O contributie importanta la
aceste evolutii a avut-o Ministrul de Interne al
Macedoniei, Oliver Şpasovski, care a reusit sa
consolideze sistemul de securitate si informatii
al statului, precum si capacitatea acestuia de a
rezista atacurilor de securitate si informatii din
afara. Şerbia si-a marit aparatul de (para)
informatii din Macedonia în perspectiva referendumului planificat a avea loc în data de 30 septembrie 2018. Dupa aprobarea acordului cu Grecia prin referendum, nimeni nu poate opri Macedonia din parcursul sau catre NATO si UE. Şerbia
nu este de acord cu accederea Macedoniei la NATO, considerand ca ar pune în pericol interesele
sale nationale. Pe de alta parte, ea permite
functionarea Centrului Umanitar Şarbo-Rus din
Nis, care reprezinta de fapt, prima baza militara
ruseasca pe teritoriul Şerbiei si în consecinta, o
amenintare directa pentru Macedonia si Kosovo.
Cu toate acestea, motivul cheie pentru care Şerbia si-a marit aparatul de (para)informatii din
Macedonia este acela de a împiedica un rezultat
pozitiv la referendum, din moment ce reusita
referendumului ar fi urmata de recunoasterea
canonica a Bisericii Ortodoxe Mcedonene. In
anul acesta, Arhiepiscopia Ohrid sarbatoreste
cea de-a 1,000-a aniversare de la înfiintare. Din
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moment ce bisericile ortodoxe sunt biserici
nationale, Biserica Ortodoxa Macedoneana va fi
recunoscuta îmediat ce numele tarii va fi confirmat prin referendum. Autoritatile sarbe actioneaza împreuna cu Biserica Ortodoxa Şarba, prin
urmare este evident motivul pentru care încearca sa împiedice recunoasterea canonica a Bisericii Ortodoxe Macedonene.
Perfidia politicii lui Vučić către Macedonia

Desi la prima vedere s-ar parea ca activitatile
curente ale lui Vucic sunt centrate pe Kosovo si
pe Republica Şrpska (Bosnia si Hertegovina),
acesta ascunde ambitii secrete catre Macedonia.
In data de 2 septembrie 2018, Vucic s-a întalnit
cu Premierul macedonean Zaev la punctul de
trecere a granitei Presevo-Tabanovce pentru a
anunta implementarea unui sistem de management comun al granitelor, desi în acelasi timp
desfasura activitati menite sa dezintegreze Macedonia. Acest lucru indica cu claritate perfidia
politicii lui Vucic catre Macedonia.
Prin urmare, este de importanta covarsitoare
ca initiativa Vucic-Thaçi si intentiile acestora de
modificare a granitelor sa fie oprite. In cadrul
unei sesiuni parlamentare speciale a Parlamentului din Kosovo se asteapta ca acesta sa adope o
rezoluţie care să îl împiedice pe Preşedintele Kosovo-ului Hashim Thaci să continue negocierile cu
Belgradul în legătură cu modificarea teritoriului
şi reaşezarea populaţiei sale. Este de asemenea de
aşteptat ca Adunarea Generală a Republicii Kosovo să ia în calcul o moţiune pentru inculparea
Preşedintelui Thaçi pentru activităţile sale neconstituţionale care subminează integritatea teritorială a Kosovo-ului. Cel
mai bun răspuns la încercările lui Vučić
va fi dat de către cetăţenii macedoneni
care vor sprijini referendumul şi vor confirma acordul semnat în data de 18 iunie
2018 între Republica Macedonia şi Republica Grecia. Astfel, se va accelera accederea Macedoniei la NATO şi la UE şi se va
deschide calea către recunoaşterea canonică a Bisericii Ortodoxe Macedonene şi
corectarea nedreptăţilor istorice anterioare.
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za limita de sus a anarhiei, fiind dispus chiar sa
Interviu exclusiv pen- deschida poarta haosului. Dupa 1989-1990, lidetru Pulsul Geostrategic rii statelor si organizatiilor internationale nu au
cu prof.univ.dr. Vasile continuat procesul de schimbare a sistemului
PUȘCAȘ, Jean Monnet international decat foarte timid si fara o viziune
Ad Personam Chair, de durata. Ceea ce a creat conditiile pentru veniUniversitatea
Babes
-Bolyai,
Cluj- rea la Casa Alba a unui presedinte precum Donald Trump, dar nu trebuie omis ca astfel de liNapoca , Facultatea de Studii Europene
deri au fost instalati si în alte zone ale lumii. Iar
Pulsul Geostrategic (P:G.): Cum apreciaţi gra- acum, presedintele american nu face altceva devitatea stadiului actual al confruntării SUA – UE cat sa se miste într-un mediu planetar dominat
la care s-a ajuns în domeniul relaţiilor economice de incertitudine, fara sa ia în considerare ca aceşi financiare SUA – UE precum şi evoluţia lor pe
lasi mediu international ar putermen scurt şi mediu ? În con- Dl Trump procedează așa idio- tea deveni maine sau poimaine
cret, în viziunea dv. vă invit să sincratic pentru că a întâlnit un periculos chiar si pentru Ştatenominalizaţi sectoare impor- sistem internațional anarhizat le Unite ale Americii.
tante aparţinând domeniului
Vis-a-vis de Uniunea Europeaeconomic ale celor două părţi care au fost deja
na
,
este
evident
ca
presedintele american nu învulnerabilizate, având în vedere şi „ reacţia în
oglindă” din partea UE, deocamdată temperată în telege deplin ce este aceasta (nu este singurul
titular de la Casa Alba care a avut astfel de limiraport cu SUA?
tari!). Actualmente, pentru dl. Trump, Uniunea
Prof.univ.dr. Valile Pușcaș (V.P.): Preşedinte- Europeana este doar un actor comercial si invesle Donald Trump a imprimat Ştatelor Unite ale titional care s-a încapatanat sa opereze intensiv
Americii stilul politicii de putere din a doua ju- pe piata nord-americana si pe piata globala, gematate a secolului al XIX-lea. Recunoaste exis- nerandu-i false îngrijorari de interpretare a ditenta pluralitatii actoriale în sistemul internatio- namicii raporturilor financiar-comerciale amerinal, este dispus sa vorbeasca de multilateralism, cano-europene. Presedintele american nu mai
de dreptul fiecarui actor sa-si afirme specificita- tine cont de faptul ca de peste sapte decenii s-a
tea intereselor pe scena internationala, dar nu- format o adevarata piata euro-atlantica în care
mai pana acolo unde crede ca sunt atinse intere- dimensiunea spatiala a fost însotita de reglesele geo economice si geostrategice ale Ştatelor mentari comun acceptate, avandu-se în vedere
Unite ale Americii, asa cum le defineste dumnea- avantajele reciproce pe aceasta piata si pe piata
lui. Mereu apeleaza la discursul victimei, spu- globala. Or, fracturarea pietei euro-atlantice ar
nand ca tara sa a fost si este nedreptatita econo- duce la perdanti si de-o parte si de alta a Atlantimic, financiar, comercial etc., motiv pentru care cului, facilitand accelerarea ascensiunii altor acsustine ca actiunea sa externa doreste sa reinsta- tori emergenti care-si profileaza aspiratiile gloureze un nou echilibru planetar. Condamna glo- bale. Iar în privinta NATO, în afara de aspectul
balizarea, dar face tot ce poate ca tot mai multe contributiilor financiare ale statelor membre la
corporatii nord-americane sa se pozitioneze în- sustinerea Aliantei, a reusit sa dea un imbold
tre primele 100 la scara globala. Personal, cred semnificativ rediscutarii strategiei europene de
ca dl. Trump procedeaza asa idiosincratic si pen- aparare si securitate care, în mod sigur, va avea
tru ca a întalnit un sistem international intens reverberatii si în planul politicilor europene inanarhizat, iar stilul sau de a interactiona agreea- dustriale si comerciale. Partea problematica este
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ca leadership-ul european, care nu exceleaza calitativ, înca nu performeaza la cotele solicitate de
noile împrejurari. Dar poate ca zguduirile create
de efectele actiunilor d-lui Trump va trezi din
letargie si iresponsabilitate pe toti liderii europeni!
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temului international daca ar putea convinge
partenerul american ca numai o integrare a pietei euro-atlantice va da maretie Americii.
P.G.: Cum ar putea fi estompate pe plan naţional consecinţele unei asemenea crize asupra
unor ţări mai mici membre UE şi dacă aceste consecinţe, acutizate în timp, ar putea constitui premise ale unei schimbări radicale în ce priveşte opţiunea lor pentru valorile europene şi euroatlantice?

Efectul Trump va fi simtit în toate sectoarele
economico-financiare-industrii, servicii, comert,
agricultura, cercetare, banci, investitii etc.-, dar
va avea rezonante si în sistemul politic si chiar în
cel social. Criza economico-financiara de acum
un deceniu a obligat companiile la o restructurare pentru a se salva si pentru a-si continua ope- V.P.: Țările mici din Uniunea Europeană ar
rarea pe piata, în conditiile în care guvernele nu putea face fata actualei crize si ale celor viitoare
mai aveau autoritatea necesara reglementarilor daca vor avea capacitatea sa contribuie la întariadecvate. Acum, la presiunea unor reglementari rea Uniunii, totodata pozitionandu-se mai bine
impulsive ale Administratiei Trump, nu doar în procesul decizional european. Fluctuatiile
companiile sunt în cautarea caii potrivite de res- conjuncturale geopolitice si alergarea doar dupa
acumulari mercantile de dutructurare, dar chiar si orgaExperiența
interbelică
a
unor
state
rata scurta, ambele justificanizatiile regionale si internadin
Europa
Central-Sud-Estică
ar
trete mai degraba de interese
tionale care au tangenta dibui
să
folosească
celor
care
aleargă
electoraliste ale guvernantirecta cu viata economica,
după
umbrele
doar
când
vine
ploaia
lor unor tari, vor diminua
financiara, comerciala globași
nu
vor
să-și
construiască
edificii
cu
capacitatea de actiune catre
la. Ş-a produs o bulversare
acoperișuri
solide
dezvoltare si strategii globade optiuni si reguli ale pietei
le eficiente ale Uniunii Eurodin care vor beneficia în pripene.
Experient
a
interbelica
a unor state din Eumul rand cei puternici, iar cei slabi vor slabi si
mai mult. In mod corect, dupa opinia mea, Uniu- ropa Central-Şud-Estica ar trebui sa foloseasca
nea Europeana a adoptat o strategie de criza în celor care alearga dupa umbrele doar cand vine
relatiile cu Ştatele Unite ale Americii, fiind atenta ploaia si nu vor sa-si construiasca edificii cu acola actiunile presedintelui Trump si reactionand perisuri solide. Şchimbarile de optiuni mentiodefensiv. In acelasi timp, Uniunea Europeana în- nate de dvs. sunt posibile, fiind rezultatul precearca sa opreasca o rupere a puntilor euro- zentei unor lideri politici inconsistenti la guveratlantice, deoarece ar afecta-o enorm, iar reface- nare. Şi, la urma-urmei, va trebui sa acceptam ca
rea acestora ar fi deosebit de costisitoare. Din probabil unii lideri statali au sustinut demersul
pacate, eficienta acestei orientari europene rati- de aderare/integrare în structurile euroonale nu atinge cotele asteptate datorita slabi- atlantice doar din motivatie conjuncturala, deoaciunilor Uniunii, conduitei liderilor unor state rece acestea le apareau, la un moment dat, a fi
membre si abordarii insistent inter-statale si cele mai importante si utile scopului lor, neprochiar ideologice pe care o are Washington-ul fata punandu-si sa fie participanti la o constructie
europeana de durata. Brexit-ul este un exemplu
de membrii Uniunii Europene.
de astfel de distorsiune a proiectului european si
Inchei raspunsul, recunosc cam extins, la aceas- ar fi nerealist sa credem ca asemenea întamplari
ta întrebare subliniind faptul ca presedintele nu s-ar mai putea ivi în Uniunea Europeana.
Trump se prefigureaza ca un ferment al schimbarii sistemului international, fiind dispus sa-si
asume o schimbare globala chiar daca nu are o P.G.: Parteneriatele strategice bilaterale ale
viziune dedicata. Uniunea Europeana ar avea unor ţări membre UE încheiate cu SUA pot prevasansa de a contribui masiv la reconfigurarea sis- la obligaţiile asumate în cadrul comunităţii euro27
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pene, fără a afecta coeziunea Uniunii? Asemenea Aliantei Nord-Atlantice, reformarea O.N.U., a
parteneriate pot atrage sancţiuni din partea lide- F.M.I si Bancii Mondiale etc. Toate vor trebui sa
rilor informali ai UE ?
faca fata unor ample procese de transformare,
V.P.: Vă reamintesc faptul că relațiile între dar mai întai ar fi necesara schimbarea functiilor
statele membre ale Uniunii Europene sunt de tip si modului de operare al statelor pentru a fi capartenerial si sunt codificate în Tratate. Asa ca pabile si acestea sa actioneze cum trebuie în ponu se poate concepe ca un stat membru al Uniu- liticile interne si internationale. Nu stiu daca dl.
nii Europene sa realizeze parteneriate strategice Trump va avea înca un mandat la Casa Alba. Dar
cu alti actori, inclusiv Ştatele Unite ale Americii, sunt convins ca a duce un parteneriat strategic
care sa contravina Tratatelor Uniunii. Va imagi- cu acesta este si va fi foarte greu. Ceea ce înregisnati ce ar crede alti parteneri strategici despre tram actualmente este faptul ca el deja a generat
un stat care nu-si respecta angajamentele parte- un impuls în directia schimbarii si doar ceea ce a
întreprins pana acum va solicita decenii de actineriale? In mod sigur ar fi considerat doar un
vitate constructiva. Important ar fi sa apara acei
stat clientelar pasager cu
Constatăm că Londra continuă să lideri politici si acei actori
care se relationeaza numai
pentru un scop limitat. Şi plutească în incertitudine pe când internationali care sa întremai grav decat o sanctiune Uniunea Europeană prin Michel Bar- prinda o astfel de munca.
formala poate fi scoaterea nier și-a conturat bine obiectivele Ştim cu totii ca destructurarea se produce mai simplu si
informala de pe esicherul
international si eliminarea din alte jocuri strate- rapid decat realizarea unor proiecte societale
pozitive care sa functioneze în durata medie si
gice regionale si/sau globale.
lunga.
P.G.: Dar dacă, în condiţiile în care politica
izolaţionismului promovată de Trump ar aduce
beneficii palpabile unei părţi importante a economiei americane şi ar consolida viziunea sa de ansamblu cu privire la geopolitica mondială care iar asigura şi cel de al doilea mandat, precum şi în
contextul situaţiei precare în care se află azi Europa, ne-am putea aştepta, pe de o parte la o erodare semnificativă a rolului Alianţelor economice,
politice şi militare, ajungându-se chiar până la
dispariţia lor şi, pe de altă parte, la impunerea
parteneriatelor strategice bilaterale cu SUA ca
instrument viabil pentru garantarea securităţii
naţionale a statelor mici ?
V.P.: Din câte-mi amintesc, Ştatele Unite ale
Americii au propus formule de parteneriat strategic de la sfarsitul anilor, 80 ai veacului trecut.
De atunci sensurile parteneriatelor strategice sau dezvoltat foarte mult. Şi aliantele de tip clasic
nu mai functioneaza decat contextual, astazi
adaptandu-se nevoii de a face fata interdependentelor complexe globale. Insusi sistemul international se va restructura profund, asa cum am
mai amintit. Ca atare, vedeti discutii frecvente
despre refondarea Uniunii Europene, regandirea
28

P.G.: Care este opinia dumneavoastră în legătură cu finalul negocierilor Londra - Bruxelles în
viziunea actualelor propuneri ale premierului
Theresa May pentru Brexit ?
V.P.: Din păcate, Marea Britanie s-a avantat
în aventura Brexit fara sa aiba cunoastere si o
strategie clara despre negocierile de iesire din
Uniunea Europeana. La fel, nici Uniunea Europeana nu a avut un scenariu consistent referitor
la posibila iesire a unui stat membru din organizatie, desi gestul iesirii din Uniune a fost inclus
în Tratatul de la Lisabona. In acest moment, constatam ca Londra continua sa pluteasca în imprecizie, pe cand Uniunea Europeana, datorita si
abilitatilor lui Michel Barnier, si-a conturat mai
bine obiectivele. Imi mentin afirmatia de acum
cativa ani ca negocierile Brexit vor avea perdanti
în toate taberele, atat Bruxelles-ul cat si Londra
trebuind sa se pregateasca de un management
de criza prin care sa diminueze cat mai mult pagubele. Cred, în continuare, ca Marea Britanie ar
fi trebuit sa gandeasca etapizat aceasta întreprindere, în prima faza acceptand sa opereze în
Şpatiul Economic European. Aceasta pentru ca
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deja britanicii au fost cuprinsi în complexul proces de integrare europeana din care nu se poate
realiza o desprindere mecanica. Am constatat,
însa, ca liderii politici care au promovat Brexit-ul
nu aveau cunostinte despre procesul integrationist din care a facut parte Marea Britanie, gandirea lor netrecand de liber-schimbismul pe care lau consacrat britanicii în modernitatea secolelor
trecute.
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credibilitate si ca trebuiau sa se reformeze ele
însele. Este regretabil faptul ca astfel de partide
si institutii politice din Occident, care au impulsionat decenii la rand partenerii din Europa Central-Şud- Estica sa se reformeze pentru a îndeplini standardele europene, au ramas închistate
si neadecvate la mersul vremii.

P.G.: Există tendinţe centrifuge în UE care pot
influenţa coeziunea acesteia şi spiritul de solidariP.G.: Vă adresez rugămintea să comentaţi tate a membrilor săi?
tensiunile majore din Germania în condiţiile în
V.P.: Coeziunea Uniunii Europene de astăzi
care extrema dreaptă pune presiune pe cancela- este sustinuta mai mult de frica de imprevizibil
rul Angela Merkel, îndeosebi pe tema migraţiei.
(dupa lectiile crizei economico-financiare si Bre-

V.P.: Cred că doamna Cancelar Angela Mer- xit) si complexitatea interdependentelor Pietei
kel si principalele partide politice din Germania Unice. Iar ipocrizia liderilor europeni post-2004,
au fost depasite de viteza
cuplata cu cinismul mercanevolutiilor europene si in- Dacă partidele din Germania, ca și til al liderilor unor state
ternationale. Preocupati de partidele din celelalte state membre membre a facut ca termenul
gestionarea treburilor eco- nu vor găsi modalitatea de adecvare solidaritate sa aiba doar conomice si sociale interne, la noile realități, vom avea o criză notatii conjuncturale. Lipsa
europeană prelungită
liderii germani au cam lasat
unei viziuni clare de refonde izbeliste Uniunea Eurodare a Uniunii Europene, ca
peana, au neglijat managementul interdepen- si a vointei liderilor europeni de a merge mai dedentelor multiple europene si îndeosebi conecti- parte cu procesul integrarii europene au generat
vitatea între socio-economic si politic, dar si alte- oscilatii si perturbari majore în functionarea
le. Iar mesajele lor, inclusiv cele electorale, s-au Uniunii, chiar daca sustinerea cetatenilor pentru
dovedit a fi defazate de noile metode si concepte dezvoltarea proiectului european s-a mentinut.
pe care le facilitau tehnologiile si media sociala. Am putea spune ca s-a produs o decuplare a lideDaca crestin-democratii si social-democratii din rilor de vointa cetatenilor europeni, ceea ar treGermania nu vor gasi modalitatea de adecvare la bui sa înceteze si sa fie reluat demersul întaririi
noile realitati (subiectul migratiei este mai de- caii europene de evolutie.
graba expresia crizei politice decat a unei probleme sociale), ca de altminteri si partidele din
celelalte state membre, vom avea o criza euro- P.G.: Cum vedeţi UE după alegerile europene
peana prelungita ale carei efecte le vom detecta din mai 2019 ?
inclusiv în maniera de functionare a institutiilor V.P.: Cred că liderii europeni vor fi aspru
europene. Avansul radicalismului politic în Ger- sanctionati în alegerile parlamentare din mai
mania, dar nu numai acolo, a fost avantajat si de 2019,iar daca politizarea institutiilor europene
strategia gresita a acelorasi partide traditionale, va continua în formula de pana acuma ma tem ca
crezand ca preluand ele principalele slogane ra- ne vom întalni cu noi greutati si multe probleme.
dicale vor diminua intensitatea actiunii formati- Ş-ar putea ca procesul decizional european sa
unilor extremiste. Or, în acest fel, electoratului i devina mai greoi si contestat la nivelul statelor
-a servit constatarea ca însesi partidele mari, dar membre, ceea ce ar trebui sa duca spre impulsiocu credibilitate diminuata, dadeau dreptate dis- narea procesului de reformare si refondare a
cursului radical. Context în care votantii au aver- Uniunii Europene. Nu ar fi exclus sa fie intensifitizat iarasi partidele importante ca nu mai aveau cata integrarea negativa si sa se opteze tot mai
29

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018

clar pentru o strategie de diferentiere în partici- mule de aranjamente regionale. La est de Uniuparea la aplicarea politicilor europene de dezvol- nea Europeana exista proiectul Uniunii Eurotare. Pe de alta parte, contextul international ar asiatice care, dincolo de componenta sa structuputea fi un factor coagulant si stimulator, îndeo- rala, are si propuneri de gestionare a vecinatatii.
sebi pentru statele mem- Nu ar fi exclus să fie intensificată integra- Ariile Balcanilor, Orientubre care sunt într-un pro- rea negativă și să se opteze tot mai clar lui Mijlociu, Caucazului
ces mai avansat de inte- pentru o strategie de diferențiere în parti- deja primesc importante
grare. Ceea ce ar fi în ma- ciparea la aplicarea politicilor europene valorizari geostrategice si
sura sa impulsioneze si
geo
economice
ca
de dezvoltare
reformarea politicilor eu„regiuni strategice” într-o
ropene. Dar toate acestea
„noua regionalizare” a
vor depinde si de calitatea leadership-ului euro- globalizarii contemporane. Şe observa o activitapean, desigur si din statele membre, de vointa te tot mai intensa a initiatorilor acestei „noi regiacestuia de a face mai mult si mai bine pentru onalizari”, îndeosebi militara si economica, în
Uniunea Europeana si cetatenii ei. Şi sa nu uitam zona marilor pe care le-ati mentionat. O astfel de
ca Uniunea Europeana a pus la punct cele mai abordare duce gandul spre intentionalitatea susbune mecanisme de gestionare a intederdepen- tinerii unor perturbari care sa permita controlul
dentelor si integrarii, ca a fost bine echipata pen- noilor aranjamente regionale sau sub-regionale
tru a face fata fenomenului globalizarii. Or, toate în ariile respective, semanand destul de mult cu
acestea sunt atu-uri pentru europeni pe care li- mai vechea competitie pentru sfere de influenta.
derii acestora ar trebui sa le valorizeze în viitoa- Este evident ca în actiunea de restructurare a
rea exprimare a globalitatii.
sistemului international vor fi realizate mai multe reamenajari si jocuri ale puterilor în reconfigurare, în care se vor implica state,organizatii
P.G.: Cât de fezabilă ar putea fi o restructura- regionale si internationale, corporatii multinatire globală cu ipotetice variante de regionalizare onale si alti actori globali. Motiv pentru care
care a început să fie discutată de unii analişti şi cred ca si Romania ar trebui sa fie un actor activ,
din România, potrivit cărora, într-o anumită con- iar capacitatea sa de operare în mediul regional
junctură, la est de ţara noastră s-ar putea consti- si international ar putea spori doar prin particitui noi alianţe geostrategice având la bază un tri- parea la întarirea structurilor euro-atlantice din
unghi dat de Marea Neagră - Marea Caspică - Ma- care face parte.
rea Mediterană ?
Titlul şi subtitlurile aparţin Pulsului GeostrateV.P.: Aşa-numitul “nou regionalism” al globali- gic.
zarii a introdus deja în dezbatere numeroase forInterviu realizat de Corneliu Pivariu.
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Giles Merritt este Fondator și
Președinte Prietenii Europei;
Shada Islam este Director Europa & Geopolitica din cadrul
Prietenilor Europei
Discutiile din anii anteriori referitori la conducerea viitoare a UE s-au centrat pe identificarea
unei persoane care ar putea castiga recunoastere si respect la nivel global. Şituatia s-a
schimbat acum, chiar daca nevoia unei figuri europene de conducere este acum mai mare decat
oricand. In contextul unor personaje ca Donald
Trump, care se lupta pe scena globala, un personaj rezistent si articulat, care sa vorbeasca în numele Europei, este de absoluta necesitate.
Perspectiva este complet diferita în conditiile în
care procesul identificarii unui Spitzenkandidat
este în plina desfasurare. Predilectia Europei
pentru reverie la nivel central este uimitoare si
este adusa în prim-plan de catre prezentarile
efectuate de mass-media cu privire la candidatii
care îl vor urma pe Jean-Claude Junker la sefia
Comisiei Europene.
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risma pentru a se conecta cu
problemele Europei, dar si de
gandirea si aprecierea electoratului de care ar putea beneficia o femeie. Comisarul danez Margrethe Vestager pune la încercare sistemul Spitzenkandidatului şi pare decisă să intre în confruntare. În cazul
în care va reusi, cu siguranta va produce niste
schimbari.
Vor avea ele succes? Atat grupul de centrudreapta EPP, cat si socialistii risca sa îsi piarda
dominatia în Parlamentul European pana la urmatoarele alegeri. Cele doua blocuri nu vor disparea, dar populistii eurosceptici din întrega Europa îi vor îndeparta pe majoritatea candidatilor
partidelor traditionale.
UE priveste prin celalalt capat al telescopului.
Este o eroare grava sa consideri ca cele grupari
politice mari din Parlamentul European ar trebui
sa aleaga „în mod democratic” candidatii pentru
prima functie din UE.

Junker însusi a obtinut presedintia Comisiei
prin intermediul sistemului Spitzenkandidat,
atunci cand a fost introdus în urma cu cinci ani
Pana în prezent, s-au anuntat doi, poate trei po- ca si masura care sa arate puterea institutionala
a membrilor Parlamentului.
liticieni mai putin cunoscuti:
Şistemul parea mai potrivit
liderul german EPP Manfred
decat cel de selectie în spatele
Weber, Comisarul slovac penusilor închise desfasurat de
tru UE Maros Şefcovic ca si
catre liderii guvernelor UE,
reprezentanti ai Grupului Şodar nu a fost considerat niciocialistilor, si posibil si fostul
data un raspuns la „deficitul
cancelar socialist al Austriei,
de democratie” din Europa.
Christian Kern. Nici unul dintre aceste nume nu are rezonanta la Washington sau Beijing, si nici altundeva.

Ceea ce conteaza mai mult
este statura si reputatia internationala
a
viitorilor
Presedinti ai Comisiei, nu afilierea lor politica. Donald
Trump l-a descris pe Junker
ca fiind un „dur” si este evident ca si chimia între lideri
are un rol important. Junker a
construit relatii de lucru pozi-

UE privește prin celălalt capăt al telescopului
Un nume cu greutate la nivel
global este un aspect important, dar nu reprezinta unicul
criteriu. Este nevoie si de ca31
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tive si chiar personale cu liderii Japoniei, ai Indi- Europa trebuie sa treaca la un alt nivel pentru a
ei si ai Chinei, cu care se pare ca petrece destul fi luata în serios în Asia, Africa sau America Latide mult timp la diferite foruri internationale.
na. Pe langa politici mai bune, sunt necesare si
Uniunea Europeana activeaza mai bine decat ne personalitati mai puternice, mai bine vazute si
asteptam la nivel global, partial datorita politici- mai proeminente.
lor haotice ale Presedintelui Trump si efectelor Nu se poate spune înca nimic despre modul în
Brexitului. O parte din merit o au si eforturile de care va fi ales succesorul lui Junker. Ceea ce stim
afirmare la nivel global.
însa, este ca lista actuala nu include nume care
S-au anunțat doi, poate trei politicieni mai sa creeze vreo stare aparte în Europa sau în afara sa.
puțin cunoscuți

Acestia nu sunt suficienti. Asiaticii sunt înca nelamuriti înlegatura cu puterile tuturor
„presedintilor” UE care apar la evenimentele internationale. Şunt uimiti si de unele reuniuni
aparent banale ale UE în contrast cu fastul afisat
atunci cand liderii lor se întalnesc cu Angela
Merkel, Emmanuel Macron sau Theresa May.
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Daca Europa vrea sa conteze la nivel global, urmatorul Presedinte al Comisiei trebuie sa fie în
masura sa convinga opinia publica de faptul ca el
sau ea este capabil nu doar sa reprezinte Europa,
ci si sa faca din Europa un loc incitant, interesat
si cu greutate. Pentru aceasta nu sunt suficienti
politicieni mai putin cunoscuti, oricat de promitatori ar parea ei.
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PUNCTE DE VEDERE
Iranul și expansiunea sa în Orientul Mijlociu
Corneliu PIVARIU
După încheierea războiului Irak-Iran (1980-1988) și mai ales după invazia Irakului în 2003 de
către coaliția condusă de SUA, Iranul a desfășurat o complexitate de acțiuni strategice pentru consolidarea și extinderea influenței sale nu numai în zona Golfului ci și în întregul Orient Mijlociu.
Așa-zisa Primăvară arabă și evoluțiile geopolitice mondiale i-au oferit noi posibilități de realizare a
planurilor sale strategice, pe care - până în prezent - le-a exploatat cu maximă abilitate.
În ultimii ani, tensiunile din Orientul Mijlociu s-au manifestat în diferite crize care se întrepătrund, de la războiul civil din Siria la războiul din Yemen, criza din Qatar sau denunțarea acordului
nuclear cu Iranul, toate având un numitor comun, implicarea directă sau indirectă a Teheranului.
Cu toate că relațiile bilaterale ale Iranului cu țările arabe din Orientul Mijlociu sunt - în general mai sărace decât rezultatele integrate ale politicii externe iraniene în zonă, Teheranul a reușit să
fie foarte incisiv în țări ca Siria (exploatând relațiile din timpul războiului cu Irak-ul și menținerea
la putere a minorității alauite de la Damasc), Irak (unde existența majorității șiită și urmările eliminării de la putere ale lui Saddam Hussein au fost abil exploatate), Liban (sprijinul Hezbollah este
o constantă a politicii iraniene încă de la începutul anilor 1980) și Yemen, a profitat de criza din
Qatar pentru a-și dezvolta relațiile la Doha.
Relațiile Teheranului cu Arabia Saudită au cunoscut o deteriorare accentuată, în pofida unei scurte perioade de ameliorare. Riad-ul a privit întotdeauna Iranul ca principala amenințare regională
și a cooperat cu SUA pentru a exercita presiuni asupra Teheranului. În schimb Iranul nu a considerat Arabia Saudită ca o amenințare regională foarte importantă. Abia după punerea în aplicare a
sancțiunilor economice de către SUA și accentuarea cooperării Washingtonului cu regimul saudit,
Teheranul a început să simtă efectul destabilizator al tensiunilor cu Riad-ul, ceea ce a determinat
administrația Rohani să caute un dialog între cele două părți. Atacul de la paradă militară iraniană
de la Ahvaz din 22 septembrie 2018 a contribuit la creșterea tensiunii din Golf, mai ales că țări din
Golf, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU) au păstrat tăcerea și nu au condamnat
atacul, iar Teheranul pare să fi interpretat tăcerea ca o acceptare tacită a acestuia, învinuind în
același timp țări ca Marea Britanie, Olanda și Danemarca că adăpostesc membri ai grupului care a
revendicat atacul și le oferă platforme media.
Conflictul din Yemen contribuie din plin la accentuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, oficial
saudiți și americani declarând că Teheranul joacă un rol important în sprijinul rebelilor huti, în
special cu echipamente pentru rachete, inclusiv transfer de tehnologie pentru drone, instructori,
folosind în acest ultim scop mai ales Hezbollahul libanez.
Iranul dispune de un personal diplomatic de bună valoare și care poate acoperi toate principalele
domenii ale politicii externe iraniene cu personal de calitate, are o armată și mai ales un Corp al
Gardienilor Revoluției (Pasdaran) bine instruit și relativ bine echipat, antrenat în condiții reale
mai ales în războiul civil din Siria și exploatează prompt toate disensiunile din lumea arabă, inclusiv cele dintre Turcia și Arabia Saudită. Ultimul eveniment privind dispariția jurnalistului Jamal
Khashoggi la consulatul saudit din Istanbul (după ultime date Riadul pregătește recunoașterea
morții acestuia „în timpul unui interogatoriu care a evoluat greșit”), adaugă unele noi complicații
la situația și așa complexă a Orientului Mijlociu.
În aceste condiții și având în vedere perspectivele evoluțiilor din Orientul Mijlociu, apreciem că,
pe termen scurt și mediu, poziția iraniană în regiune nu va suferi modificări importante. O deescaladare a acesteia impune realizarea unor compromisuri de către toate părțile în principalele
probleme de securitate, inclusiv al actorilor extra-regionali pentru realizarea unei stabilități pe
termen lung. Ori, pe termen scurt cel puțin, aceste compromisuri nu se întrevăd realizabile.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Dumitru CHICAN

Amir Khatami, în fruntea unei delegatii de înalti
responsabili militari, a efectuat-o la Damasc unde a fost primit de presedintele Bashar Al-Assad
si a avut convorbiri cu omologul sau sirian, generalul Ali Ayub, împreuna cu care a semnat un
acord de cooperare militara pe termen mediu si
lung, cu aplicatii care vizeaza, îndeosebi, cooperarea bilaterala pentru refacerea armatei nationale siriene si dezvoltarea unei industrii de cercetari si productie militara în Şiria, precum si
implicarea Iranului în procesul de reconstructie
postbelica a economiei siriene, îndeosebi în domeniile infrastructurii economice si sociale, constructiei imobiliare si dinamizarii sectorului
energetic petrolier si gazeifer sirian.

In actualitatea dezbaterilor,
initiativelor, pertractarilor
si demersurilor care au
drept subiect încheierea
razboiului civil din Şiria si, în aceasta perspectiva, reconstructia acestei tari si reîntoarcerea la
caminele lor a celor cateva milioane de sirieni
refugiati sau deplasati în propria tara, o problema nu mai putin „fierbinte” si controversata ramane aceea a demilitarizarii frontului sirian în
perioada post-conflict ceea ce, mai ales în interpretarea Administratiei Trump si a guvernului
israelian al lui Benjamin Netanyahu înseamna, în
primul si în ultimul rand, încetarea prezentei ira- Comentatorii mediatici regionali au fost unaniene pe esichierul sirian, în toate multiplele nimi în a aprecia ca semnarea documentului
amintit, într-un context în care evolutiile, dar si
componente ale acestuia –
de la formatiunile militare,
la logistica de razboi si la
structurile economice, sociale, culturale pe care Iranul
le-a înfiltrat în tesatura cea
mai profunda a statului si a
societatii siriene. Un efectiv
de aproape 20.000 de oameni este activ în permanenta în bazele si locatiile
iraniene din Şiria si el se
compune din soldati ai armatei iraniene, ai fortelor
de elita Bassij, ai Gardienilor Revolutiei si ai unui mozaic de militii organizate,
finantate si înarmate de catre Iran.
In acest context, la 26-27
august, mijloacele de informare în masa au semnalat
vizita de doua zile pe care
ministrul iranian al Apararii, generalul de brigada

Baze si locatii militare iraniene în Şiria
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contradictiile legate de situatia din Şiria se manifesta intens, trebuie interpretate drept un semnal cat priveste hotararea regimului islamist de
la Teheran de a-si continua, în forme adaptate,
agenda politica privitoare la climatul regional, în
general, si la perpetuarea prezentei si implantarii sale în Şiria, cu deosebire, si aceasta în pofida
presiunilor externe venite, cu deosebire, din partea Ştatelor Unite si a Israelului care nu contenesc sa îsi reafirme opozitia categorica fata de
orice optiune de solutionare a conflictului sirian
care ar include si o continuare a influentei iraniene în Şiria. Adaugata la constanta reiterare de
catre Damasc a faptului ca „Iranul a venit în Şiria
la solicitarea guvernului sirian”, semnarea documentului poate fi perceputa si ca o tentativa tactica facuta de Teheran pentru a conferi o forma
institutionalizata prezentei sale pe esichierul siriam., prezenta care, potrivit unor surse da la
Damasc, s-a amplificat în ultimele saptamîni din
vara acestui an.
Privit dinspre Teheran, conflictul intern din Şiria depaseste semnificatia jocurilor strategice
regionale, pentru a capata dimensiunea unei
probleme existentiale care sustine ideea ca, întro forma sau alta, Iranul trebuie sa-si mentina o
prezenta multidimensionala pe esichierul sirian,
în pofida tuturor presiunilor pe care Ştatele Unite le exercita împotriva acestei alternative si indiferent de loviturile pe care armata israeliana le
executa împotriva infrastructurii militare iraniene din Şiria. Revendicate public sau nu, aceste
atacuri (peste 200, în ultimii doi ani, potrivit
unor surse militare israeliene) au, deocamdata,
menirea de a reafirma sloganul israelian privitor
la problema iraniana: „nici o palma de pamant
sirian pentru nicio forma de prezenta militara
iraniana”. Unitatile iraniene combatante au
obtinut remarcabile reusite pe frontul razboiului
sirian, în apararea regimului Bashar Al-Assad si,
implicit, a intereselor regionale ale Teheranului.
Dar razboiul sirian nu s-a încheiat, iar de o stingere definitiva si generala a facarilor conflictului
nu se poate vorbi, deocamdata, decat dintr-o
perspectiva mai mult sau mai putin îndepartata,
dar, oricum, vaga si greu predictibila.
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aerian sirian nu au afectat, se poate spune, decat
partea vizibila a aisbergului, dar partea invizibila
si cea mai consistenta a prezentei iraniene nu
apartine domeniului militar conventional. Mai
mult decat în alte conflicte în care Iranul este
implicat, planificatorii militari si politici de la
Teheran au dovedit o surprinzatoare capacitate
de adaptabilitate si de flexibilizare a prezentei
lor prin îmbinarea, în functie de evolutiile frontului, între fortele proprii, pe de o parte, si capacitatile existente în cîmpul de operatii si este
vorba, cu deosebire, de militiile Hezbollahului
libanez, de „fortele speciale” irakiene siite dioslocate de gruparea pro-iraniana „Badr”, precum
si de organizatii si grupari de dimensiuni mai
reduse, dar cu o mobilitate crescuta, precum militiile „Asa’ib AlHaqq” (narmate si echipate de
Hezbollah), sau de unitati de mercenari veniti
din arealul Asiei Centrale (Brigazile „Al-Fadl AlAbbas) , formatiuni care au fost instruite si remodelate ideologic în spiritul supunerii totale si
neconditionate fata de „ghidul suprem” al revolutiei islamice si de principiul „velayet – e- faqih”, devenind, astfel, fiecare, o clona la dimensiuni reduse a Hezbollahului. Un asemenea mozaic
heteroclit ca provenienta, dar uniformizat doctrinar si ideologic, constituie o forta suficienta
pentru a asigura mentinerea de facto a unei prezente iraniene, fara ca, aparent, Iranul sa fie direct si vizibil implicat în evolutiile din Şiria.

Şe cuvine mentionat, în aceeasi ordine de idei,
ca viziunea militara iraniana a implicarii în conflicte regionale a fost, în mod programatic si permanent, însotita de o dimensiune socialeconomica, în sensul ca toate militiile proiraniene desfasoara, cu finantare iraniana, o vasta retea de activitasi sociale dintre care nu lipsesc, bunaoara, amenajarea de clinici si unitati
spitalicesti, fundatii caritabile de sprijin al populatiei din diverse domenii ale segmentului serviciilor etc. Astfel, fundatia caritabila „Jihad wa Bina” (Jihad si constructie) care a supervizat reconstructia partii sudice a capitalei Beirut, dupa
razboiul din 2006 între armata israeliana si
Hezbollahul libanez, este angrenata, în prezent,
în construtia de scoli si reabilitarea retelei rutiePe de alta parte, majoritatea loviturilor anti- re în regiunea Alep si în alte districte aflate sub
iraniene executate de aviatia israeliana în spatiul controlul armatei loialiste siriene. La începutul
35
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anului, Bashar Al-Assad a aprobat deschiderea la
Damasc a unei filiale a Universitatii islamice iraniene „Azad”. Şectorul de învatamant, fundatiile
culturale, asociatiile caritabile si lucrarile de antrepenoriat civil asigura, astfel, un coridor cu
aparenta socio-politica, dar menit sa permita accesu politic în Şiria în conditii extreme în care
acest llucru întampina piedici. In egala masura,
se poate spune ca aceasta „retea sociala” este, în
ultima analiza, o acoperire „onorabila” pentru
derularea activitatilor de influenta si militare ale
prezentei iraniene în spatiul sirian.
*
Fata cu toate aceste aspecte care subliniaza
adeziunea Iranului la idea strategica de a face
din Şiria o alta “provincie iraniana”, au, însa, si
repercusiuni nu lipsite de importanta. Astfel,
concentrarea atentiei si a eforturilor în directia
securizarii acestei verigi siriene a “fronutului
rezistentei si refuzului” a avut consecinta paradoxala de a impune regimului teocratic trecerea
pe un plan secundar si chiar renuntarea la doua
principii ideologice fundamentale care se afla la
temelia însasi a doctrinei revolutionare a lui
Khomeyni si anume lupta împotriva statului
evreu si “apararea celor oprimati” din sanul
arealului musulman. In Şiria, efortul de razboi al
Iranului este dedicat, în esenta sa, zdrobirii
“rebeliunii sunnite”, mai ales în conditiile în care,
dupa înfrangerile suferite de Ştatul Islamic, argumentul “luptei împotriva fenomenului jihadistterorist” este tot mai greu sustenabil, dupa cum
la fel de putin credibila este si teoria sustinuta
de ideologii sirieni potrivit carora toti cei care se
opun regimului Bashar Al-Assad sunt teroristi.
Daca, în cei sapte ani de
razboi, Iranul a reusit sa
salveze, în aparenta,
“arcul
siit”
DamascBaghdad- Teheran, ca
“front” de rezistenta împotriva “inamicului sionist”, Iranul a pierdut, în
schimb,
atractivitatea
asteptata din partea sloganului
referitor
la
36

“protectia celor oprimati si dezmosteniti" si, mai
mult, constituind în Şiria ceea ce este perceput
ca o armata multinationala siita de ocupatie, Iranul a contribuit intens la transformarea unui
conflict intern revendicativ într-un razboi sectar
si confesional, cel putin în masura în care din totalul combatantilor straini care lupta sub comanda Teheranului, mai bine de jumatate sut
musulmani siiti afghani si pakistanezi.
Intr-o oarecare masura, dilema în care se afla
chestiunea iraniano-siriana izvorata nu atat din
masura în care Teheranul va reusi sa ramana în
Şiria, cat, mai ales, din imposibilitatea plecarii
din Şiria.
Iar în aceasta situatie, nu este exclus ca revendicarea maximalista a Israelului, exprimata prin
sloganul “nici un loc din Şiria pentru o prezenta
iraniana” are toate sansele sa genereze acelasi
maximalism din partea guvernului teocratic, exprimat prin posibila sintagma “pana la capat”
sau "ori totul ori nimic”
Intre aceste doua sintagme sinonime, în semnificatia lor care, în ultima instanta, înseamna aceiasi supralicitare a sanselor – “ori totul ori nimic” ramane un spatiu în care cu siguranta, surprizele nu se vor lasa asteptate.
Cele expuse mai sus permit, ca o posibila concluzie, afirmatia ca lumea contemporana parcurge un proces de trecere catre o noua ordine internationala diferita de polarismul care a existat
în secolul XX, în general, cu deosebire în ultimele doua decenii în care Ştatele Unite au încercat
sa-si asigure monopolul unipolar absolut asupra
esichierului mondial. O perspectiva care, desi
îndepartata, ar putea sa aduca o repetare a consensului
anglo-francez
care, la finele primului
Razboi Mondial, a împartit
regiunea Orientului Mijlociu. Un posibil nou ŞykesPicot în care, de data
aceasta, miza sa aibe dimensiune planetara, iar
protagonistii sa se numeasca Ştatele Unite si
Federatia Rusa.
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Lamia FOUAD,Beirut
Dupa alegerile legislative de la 6 mai a.c. – primele care au avut loc în ultimii zece ani – Libanul
care, pana în pragul toamnei, nu a reusit sa-si
formeze noul guvern, traieste într-o stare de incertitudine si instabilitate fara precedent ale carei origini se regasesc nu numai în interiorul tarii, ci si în provocarile si amenintarile de care
este înconjurat în geografia sa regionala mai
apropiata sau mai îndepartata.Iar primul factor
de tensiune care tine de mediul geopolitic înconjurator izvoraste din deteriorarea ascendenta a
relationarii dintre Republica Islamica a Iranului,
pe de o parte, si asa-numita coalitie sunnita alcatuita de Arabia Şaudita, Emiratele Arabe Unite si,
în mai mica masura, Egipt, carora li se adauga
tandemul Ştatele Unite-Israel, pe de alta parte. In
acest context, la sensibilizarea si vulnerabilizarea securitara a Libanului contribuie si alti factori de o importanta cu nimic mai redusa. Este
vorba, în primul rand, de pozitionarea geografica
a acestei tari între doi adversari ireconciliabili
si vecini, totodata, respectiv statul Israel si Şiria
si este vorba, în al doilea rand, de faptul ca Libanul este tara de resedinta a formatiunii proiraniene siite Hezbollah – considerata a fi unul dintre
actorii politico-militari de pe esichierul conflictelor si competitiilor geostrategice al lumii arabe si
al Orientului Mijlociu. Fiind, pe de o parte, implicat în perpetuarea unei stari belicoase cu Israelul, acest „Partid al lui Dumnezeu” este, în acelasi
timp, un actor activ pe frontul razboiului civil
sirian, alaturi de armata loialista a lui Bashar AlAssad si de militiile gardienilor iranieni ai revolutiei islamice.
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poate afirma ca influenta Teheranului s-a extins
pana în vecinatatea imediata a Israelului, ceea ce
adauga un nou potential eruptiv la dosarul conflictului regional si al pacii si stabilitatii la nivelul
Orientului Mijlociu. In acest context, regimul de
la Teheran a folosit conexiunile sale cu Hezbollah pentru a introduce si amplasa în silozurile
acestei formatiuni un puternic arsenal de rachete balistice al caror numar este estimat la peste
150.000, ceea ce transforma teritoriul libanez
într-o veritabila rampa de lansare a acestor arme împotriva unor obiective din interiorul statului evreu. In acelasi timp, prezenta militara iraniana în Liban (prin mijlocirea formatiunii Hezbollah) dar si în Şiria (in amplasamente administrate nemijlocit de militiile iraniene) constituie atat
un factor de descurajare a unei agresiuni israeliene, dar si scanteia care poate declansa oricand
un conflict de larga anvergura, data fiind pozitia
Israelului, afirmata de mai multi oficiali militari
si politici ai guvernului Netanyahu, potrivit carora „Israelul nu va accepta niciodata o prezenta
militara iraniana la granitele sale de nord si de
nord-est, fiind decis sa faca tot ce este posibil
pentru împiedicarea si eliminarea acesteia”.
Potentialul de care dispune Hezbollah nu se datoreaza, însa, numai sustinerii materiale, militare, logistice si financiare oferite de Teheran. In
sociatatea confesionala a Libanului, exista segmente întregi – altele decat cele musulmane siite
– care sustin aceasta formatiune din considerente nationaliste care fac ca militienii lui Hassan
Nasrallah sa fie perceputi drept o pavaza de aparare a Libanului împotriva proiectelor regionale
ale statului evreu (Israelul fiind, de peste 20 de
ani, ocupant al unor teritorii libaneze, perceput,

Pentru adversarii Iranului, puterea si influenta
Hezbollah, sensibil consolidata în urma alegerilor legislative din primavara acestui an, reprezinta un activ focar de amenintare si aceasta din
mai multe motive. Astfel, prin masiva sa implicare si prezenta pe frontul de lupta al razboiului
intern sirian, formatiunea siita libaneza ofera
Iranului un valoros cap de pod si avanpost politic, militar si operational gratie caruia Iranul
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pentru pacea si stabilitatea interna,
chiar daca, în conditiile paradigmei
libaneze a democratiei, tocmai
aceasta multitudine de tendinte,
idei, ideologii, aliante si interese
este principala sursa de întretinere
a dezbinarii si a subminarii permanente a faimosului slogan „Libanul
pentru toti libanezii”.
*

în plus ca agresor care, de-a lungul anilor, a produs Libanului si societatii libaneze, distrugeri,
victime si pagube greu cuantificabile).
Nu trebuie ignorat, în acelati timp, sprijininul
de care Hezbollah beneficiaza în interiorul clasei
politice libaneze si, cu deosebire, din partea formatiunilor politice ale confesiunii crestine între
care, de departe, se distinge „Miscarea Patriotilor Liberi”, creata de actualul presedinte al
statului, generalul Michel Aoun si condusa de
ginerele sau, Jebrane Bassil, detinator si al demnitatii de ministru al Afacerilor Externe în guvernul tranzitoriu de la Beirut. Este vorba, apoi, de
alti aliati mai mult sau mai putin efemeri si determinati de interese personale sau de grup, precum asigurarea unor bune relatii cu Şiria, în perspectiva încheierii razboiului în aceasta tara si a
proiectelor investitionale de reconstructie postconflict, sau interesati de a-si asigura o prezenta
aducatoare de beneficii pe esichierul electoral si
politico-economic.

Nu trebuie dat uitarii nici faptul ca sechelele si
urmarile razboiului civil libanez din 1975-1990
sunt înca vii în memoria colectiva a fortelor politice si a blocurilor confesionale care alcatuiesc
societatea Libanului în a carei configuratie
crestinii reprezinta cca. 40% din totalul populatiei, în vreme ce musulmanii sunniti si siiti sunt
estimati, numeric, cu cca 27% pentru fiecare din
cele doua secte islamice. Or pentru multi libanezi, fractionarea politica si confesionala , perceputa ca expresie a pluralismului democratic, reprezinta o necesitate si o conditie sine qua non
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Noul guvern libanez care va fi instalat la Serai, va trebui sa coboare,
înca în prima zi de dupa investire,
în arena de lupta în care, de multa
vreme, asteapta Molohul economiei nationale
care, potrivit evaluarilor facute de Banca Mondiala, se afla în pozitia de stagnare pe termen mediu, în care riscurile macro-econmice sunt si ele
riscuri la nivelul cel mai înalt. Fata de o crestere
economica anuala de 4%-6% înregistrat pana la
declasarea, în 2011, a revoltelor siriene, acest
indicator se mentine cu dificultate la nivelul de
2%

Impactul economic si social al crizei din Şiria
constituie un alt factor de provocare pentru situatia generala pe plan intern a Libanului care, la
o populatie proprie de 6,3 milioane de locuitori,
adaposteste 1,5 milioane de refugiati sirieni a
caror prezenta constituie o severa povara pentru
economia libaneza, motiv pentru care autoritatile de la Beirut sustin orice demers, inclusiv
din partea Federatiei Ruse, care vizeaza demararea unui proces de repatriere progresiva a cetatenilor sirieni, în conditiile în care posibilitatile
de relocare a acestora în tara de origine sunt,
practic, inexistente sau, în cel mai bun caz, insuficiente si precare. La elementele de instabilitate
mentionate trebuie sa fie adaugate si consecintele indirecte ale ostilitatii dintre Arabia Şaudita si Iran, Libanul fiind în situatia de a suporta
din partea fiecareia din aceste doua puteri regionale presiuni continui pentru a determina adoptarea unei pozitii clare de partea uneia sau a alteia dintre tabere, respectiv de a opta fie pentru
blocul saudit sustinut de Ştatele Unite si Israel,
fie pentru asa numitul „front al rezistentei si refuzului” condus de Iran. Toate acestea fac ca fan-
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toma unuei noi conflagratii în regiunea Levantului sa bantuie pe esichierul intern din aceasta
tara pentru care pacea sau reaprinderea climatului regional depind în buna masura de esecul
sau reusita pertractarilor dintre Federatia Rusa,
Ştatele Unite si Israel pentru gasirea unor solutii
care sa evite ca prezenta iraniana în Şiria sa mai
constituie un motiv de preocupare pentru statul
evreu, aceasta incluzand si disponsibilitatea regimului Bashar Al-Assad de a-si desfatura propriile forte armate (politia militara) în Golan,
pentru a înlocui efectivele rusesti de politie militara, precum si de a coopera pentru o reluare
deplina a misiunilor de catre efectivele ONU
(UNDOF) pentru supravegherea armistitiului la
linia de demarcatie siriano-israeliana din Platoul
Golan.

www.ingepo.ro

privi catre viitor prin lentile întoarse catre trecut. „Tara Cedrilor”, „Elvetia Orientului”, „Geniul
libanez”, saracia, gunoaiele care înabusa frumosul litoral al Mediteranei, morti pe scarile spitalelor care nu mai au locuri, „Libanul - perla lumii
arabe”.... Tot atatea sintagme în care nostalgia
pentru maretia pierduta se întretaie cu speranta
si, în egala masura, cu nepasarea „echidistanta”.

Libanezii traiesc paradoxul capacitatii de a

Prezenţa numerică a refugiaţilor sirieni în Liban. Sursa: AFP
39

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018

Dinu COSTESCU
La începuturile sale, destul de recente în modernitatea istoriei, sintagma de “Noul Orient Mijlociu” avea o semnificatie cat se poate de punctuala si traductibila prin aceea ca o mare putere
regionala sau globala a actionat sau are în vedere sa actioneze pentru reconfigurarea, în concordanta cu propriile sale interese si proiecte, a geografiei politice si a coordonatelor geostrategice
ale acestei regiuni sensibile si instabile a lumii
pe care lexicul politico-militar anglo-saxon a denumit-o “Middle East” si pe care, în discursul
francofon, o întalnim sub forma de “Moyen Orien” sau “Proche Orient”. Memoria istoriei a pastrat vreme de un secol amintirea deloc fericita a
acordurilor Şykes- Picot, cand, la finele primului
Razboi Mondial, puterile coloniale britanica si
franceza si-au împartit între ele tutela si controlul asupra Orientului Mijlociu abia desprins din
componenta fostului imperiu al sultanilor otoman.

cul pol de putere si unicul factor de influentare a
directiilor de evolutie a comunitatii globale. Pe
esichierul polilor de putere nu mai poate fi ignorata emergenta Federatiei Ruse, a Chinei si a altor actori care au un rol ascendant pe e esichierul economic si militar. Pentru economia articolului de fata, nu configuratia pluralismului de
putere intereseaza, ci faptul ca venirea la Casa
Alba a presedintelui Donald Trump a marcat linia de trecere catre un nou mod de abordare si
manifestare a nationalismului american caracterizat printr-o radicala întoarcere catre sine si
devierea interesului pentru ceea ce se întampla
cu restul lumii si, inclusiv, cu aliatii si prietenii
traditionali ai modelului american, sau cu starea
relatiilor pluriforme dintre cele doua maluri ale
Atlanticului. Iar aceasta marcheaza un impuls în
favoarea unui multipolarism mai bine clarificat
si cu capacitatea de a influenta într-un fel sau
altul si geopolitica diferitelor regiuni ale geografiei globale.

O privire mai atenta asupra spatiului european
va permite constatarea unui pachet de transformari si prefaceri deloc neglijabile. Din acest
punct de vedere, Uniunea Europeana nu mai este
o anexa sau o prelungire a Aliantei Atlanticului
Aparitia, în anul 1993, a cartii “The New Mid- de Nord, în vreme ce ce procesul Brexit are semdle East” a presedintelui si prim-ministrului israelian Şhimon Perez, a prilejuit vehicularea în lumea araba a ideii ca respectivul moment editorial marca, simbolic, începutul “erei israeliene” în
regiunea Orientului Mijlociu. Mai apoi, cand în
glosarul de termeni al Ministerului american de
Externe a fost introdusa sintagma “Marele Orient Mijlociu”, aceasta a fost tradusa, în retorica
araba, ca denominativ pentru aria de influenta a
Ştatelor Unite ale Americii în provincia mijlociuorientala cu componentele sale geopolitice arabe
si non-arabe. Era momentul de rascruce între
doua milenii, marcat de încheierea Razboiului
Rece si de convingerea, cu caracter foarte cuprinzator, ca venise ceasul sfarsitului pentru ordinea globala bipolara care se retragea definitiv
din istorie pentru a lasa loc unui monopolarism
sortit existentei eterne.
Numai ca, între timp. lumea s-a schimbat si
odata cu ea s-a schimbat si regiunea “noului”
Orient Mijlociu. Astazi, America nu mai este uni40
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nificatii si consecinte care nu sunt, înca previzibile în suficienta masura, iar schimbarile la care
am asistat în tari precum Polonia sau Ungaria si,
mai recent, Italia nu sunt decat semne ale noilor
orientari care se contureaza pentru continentul
european si care, în mod firesc, nu vor întarzia
sa-si puna amprenta si asupra unei diversitati de
segmente ale ordinii mondiale globale în perspectiva nu foarte îndepartata.
De la aparitia si evolutia grupului BRICŞ pana
la noua “poveste de dragoste” dintre Nordul si
Şudul Peninsului Coreene, se desfasoara o altfel
de istorie prototipala a procesului de schimbari
care au loc sub ochii nostri la nivelul regiunilor
si care fragmenteaz geografia politica a lumii de
astazi, schimbari care se reflecta nemijlocit în
ceea ce poate fi numit drept cristalizare a unei
noi paradigme de gandire si reproblematizare a
ordinii mondiale.
Odata cu încheierea Razboiului Rece, democratia liberala a detinut statutul de noua religie a
lumii moderne. Dar în prezent, la aproape trei
decenii de la momentul istoric mentionat mai
sus, atat liberalismul, cat si democratia sunt puse
sub ocularul microscopului si sub tirul întrebarilor introspective cat priveste credibilitatea si
infailibilitatea acestor doua concepte si tipare
sociologice, filosofice si politice. Altfel spus, este
vorba de faptul ca se poate vorbi tot mai putin
despre existenta unei religii politice si economice cu statut de panaceu universal valabil si aplicabil în mod nediferentiat asupra amplei si variatei multitudini de natiuni, popoare si trepte de
dezvoltare si prosperitate.
Orientul Mijlociu nu a fost ocolit de schimbarile
care au loc la nivel global, iar aceasta realitate sa afirmat cu deosebire dupa furtunile
„primaverii arabe” care, departe de a aduce
schimbari fundamentale de mentalitati si de
abordari, au facut ca statele arabe cele mai afectate de „fenomenul primavaratic” sa devina prada curentelor ideologice cele mai radicale si absolutiste. Iar pentru celelalte state care au reusit
sa evite lunecarea în vartejul acestor prefaceri,
„primavara araba” a permis cristalizarea unui
învatamant pretios si anume acela ca una dintre
conditiile fundamentale pentru supravietuire o
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constituie apararea si prezervarea unitatii si suveranitatii statale. Un al doilea învatamant, nu
mai putin pretios, a fost acela referitor la necesitatea imperativa a reformei sub toate aspectele
politice, economice, sociale si culturale pe care
aceasta le presupune drept conditie a continuitatii si a rezistentei la socurile care pot împinge
unitatea statala institutionala si sociala catre
prapastia falimentului, cu conditia ca asemenea
retusuri reformatoare sa nu fie realizate prin
parghiile „anarhiei constructive” si prin obedienta nationala fata de interese extra-nationale,
interese în a caror sfera de cuprindere sunt incluse si gruparile alogene care actioneaza în numele falsului slogan al globalizarii. Aceste doua
experimente - al unitatii statale si al reformei- au
putut fi detectate în cazul unor state arabe precum monarhiile din Golful Arabo-Persic, Egiptul,
Iordania, Maroc, Tunisia si Algeria, în vreme ce
reversul întunecat al acestui proces s-a manifestat intempestiv si brutal în Irak, Şiria, Yemen,
Libia, sub forma extrema a razboaielor intrastatale care au transformat o primavara a sperantelor într-o lunga si înghetata iarna.

Privind din perspectiva mai larga, regionala,
una dintre manifestarile „noului” Orient Mijlociu
s-a regasit în regandirea, fie si fragmentara, a
rolului pe care statul trebuie sa îl aiba ca veriga
componenta a entitatii regionale, coeziune care,
cel putin în ceea ce priveste statele care au supravietuit efectelor nocive ale „primaverii arabe”
au contribuit, prin însasi aceasta continuitate, la
eliminarea cancerului numit „Ştatul Islamic din
Şiria si Irak”. Iar aceasta a avut drept urmare
restrangerea si contractia fenomenului terorist
islamist pe mari si importante suprafete ale Orientului Mijlociu si, în stransa conexiune cu
aceasta, în restul statelor lumii cazute prada caracatitei jihadist-salafiste. Anul 2014 a fost intervalul de apogeu al anilor de terorism irational, un an care a fost martor a nu mai putin de
17.000 de acte teroriste majore care s-au soldat
cu cca. 45.000 de victime omenesti. Fata de
acest record, anul 2017 a înregistrat „doar”
10.900 de actiuni teroriste soldate cu 26.400 victime omenesti, ceea ce înseamna o reducere cu
35% a actelor teroriste si cu 41% a numarului
de victime.Cu mentiunea ca, la nivelul Orientului
41
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Mijlociu, numarul atentatelor teroriste executate lationarea viitoare între palestinieni si israelieni
au reprezentat o treime din totalul dinamicii te- si stipulau înfiintarea unei Autoritati Nationale
roriste în 2017.
Palestiniene cu atributii administrative în teritoriul aflat sub controlul sau si retragerea armatei
Cat de nou este astazi „noul” Orient Mijlociu?
israeliene din unele parti ale Cisiordaniei si si
Deocamdata, singura observatie realista care se Fasiei Gaza. Era, astfel, stabilita o perioada de
poate face este aceea ca, facand parte din proce- tranzitie de 5 ani, la încheierea careia sa se consul de evolutie a lumii globale, aceasta regiune se vina asupra unui acord permanent asupra celordezvolta sau se remodeleaza odata cu prefacerile lalte probleme contencioase existente între
globale si în cadrul acestora. Orientul Mijlociu partile semnatare (statutul Ierusalimului, gasiramane o zona conflictuala. Poate ca pentru a se rea unei solutii la problema refugiatilor palestiînnoi, lumea acestui areal geopolitic are nevoie nieni ) , procesul urmand a fi încheiat prin creasa se înnoiasca prin sine fara a astepta sa fie rea unui stat palestinian în cadrul unor frontiere
„înnoita” de altii. Şi poate ca o conditie a auto- convenite în cursul negocierilor.
înnoirii va trebui sa tina seama de necesitatea de
identificare a unui nou arabism. Dar aceasta este La un sfert de veac de la momentul septembrie
1993, marea majoritate a palestinienilor – simpli
o alta lunga si întortocheata poveste.
cetateni sau oameni politici , îndeosebi cei
apartinand generatiei tinere, cred ca spiritul si
litera Acordurilor de la Oslo se afla fie în stare de
moarte clinica, fie în regim de terapie intensiva
pentru a se mai pastra si a reaprinde speranta
într-o pace care este amenintata cu perspectiva
Ambasador prof. Dumitru CHICAN cenusie a definitivei extinctii. Elocvente, în acest
sens, sunt rezultatele unui sondaj de opinie reaLa 13 septembrie a.c., s-au împlinit 25 de ani de lizat în Cisiordania si Gaza de catre Centrul Pacand, în aceeasi zi de septembrie a anului 1993, lestinian pentru Ştudii si Cercetari. In acest conpe peluza din fata Casei Albe, sub privirile zam- text, 73% din respondenti au apreciat ca, la 25
bitoare ale presedintelui Bill Clinton si în pre- de ani de la semnarea Agrementelor de la Oso,
zenta ministrilor de Externe ai Ştatelor Unite, situatia generala din teritoriile palestiniene auWarren Christopher si Rusiei, Andrei Kozarev, tonome este sensibil mai deteriorata în compapresedintele Organizatiei de Eliberare a Palesti- ratie cu cea anterioara anului 1993, în vreme ce
nei, Yasser Arafat si premierul statului Israel, numai 13% considera ca se poate vorbi de o
Yitzak Rabin îsi dadeau acolada care încununa ameliorare relativa a conditiilor si drepturilor
doua momente cruciale din lunga si contorsiona- palestinienilor.
ta istorie a diferendului palestiniano-israelian:
consfintirea oficiala a recunoasterii reciproce a La întrebarea legata de cauzele care au dus la
Israelului si Organizatiei de Eliberare a Palestinei, semnarea istoricei
„Declaratii de Principii privind
Aranjamentele Interimare pentru
autoguvernare în teritoriile palestiniene”, cunoscute, în discursul curent, sub denumirea de „Declaratia
de Principii” sau „Acordurile de la
Oslo”.
In esenta lor, Acordurile au avut
drept obiectiv fundamental stabilirea unui cadru oficial pentru re42
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esecurile „procesului Oslo”, cei cuprinsi în sondajul de opinie s-au referit, în proportie de 36%,
la refuzul Israelului de a pune capat ocupatiei si
embargoului impus teritoriilor palestiniene, în
paralel cu continuarea procesului de implementare a unor noi colonii evreiesti în interitoriul
teritoriilor autonome, iar alte cauze invocate se
regasesc în indiferenta comunitatii internationale si arabe fata de cauza legitima a poporului
palestinian (35%), subrezenia autoritatilor palestiniene însele care s-au dovedit incapabile de
edficarea unor institutii solid implicate în combaterea coruptiei si în impunerea fortei legii în
viata publica, conflictele de interese si programe
între Autoritatea Nationala Palestiniana, pe de o
parte, si celelalte entitati politico-militare palestiniene precum Miscarea Islamista Hamas si celelalte detasamente ale miscarii palestiniene, îndeosebi Jihadul Islamic Palestinian, incapacitatea acestora de a pune capat profundei scindari
politice si mercantile între reprezentantii si decidentii clasei politice palestiniene, fapt care a facut ca partea palestiniana, în general, sa împiedice cristalizarea în jurul unui program unitar si
realist pentru procesul negocierilor de pace cu
statul evreu etc.
O întrebare nu mai putin importanta s-a referit
la preferintele si estimarile electoratului palesrinian în conditiile în care în mediile politicodiplomatice se vehiculeaza intens teorii care
submineaza ideea „celor doua state”, în favoare
altor formule precum cea a unei confederatii cu
Regatul Hasemit al Iordaniei, sau revenirea la o
trecere a Şectorului Gaza sub administratie Egipteana asociata, alternativ, cu solutia unui stat
unic care sa cuprinda teritoriile palestiniene si
Israelul, sau crearea unui stat alestinian doar în
Fasia Gaza. Un procent de 72% dintre respondenti au sustinut varianta celor doua state, în
pofida afirmatiilor, tot mai frecvente în ultima
vreme, potrivit carora teoria „celor doua state” si
-a pierdut din actualitate si din fezabilitate
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reciproca între Ştatul Israel si Organizatia de Eliberare a Palestinei, consfintita si prin semnarea
Acordurilor de la Oslo, are o însemnatate de dimensiuni care nu pot sa fie subestimate. Iar
aceasta recunoastere a dovedit o capacitate deosebita de remanenta, ea nefiind retrasa sau suspendata în pofida tuturor încercarilor –
dureroase si sangeroase la care a fost supusa de
evolutiile ulterioare, inclusiv de cele doua Intifade palestiniene sau de conflictele armate care au
punctat, dupa anul 2000, evolutia conflictului
dintre palestinieni si israelieni.
Acordurile de la Oslo au avut drept obiectiv declarat realizarea unei autonomii palestiniene,
drept faza tranzitorie catre crearea unui stat palestinian. Abia analiza retrospectiva si obiectivata prin distantarea în timp, permite astazi aprecierea ca daca ”procesul Oslo” are meritul de a fi
demolat barierele fricii si neîncrederii, el a fost
subminat, înca de la bun început, de un remarcabil aflux de entuziasm, mai ales atunci cand s-a
propus si s-a parafat obiectivul de realizare, întrun interval temporal de numai cinci ani, a statului palestinian care, vreme de o jumatate de secol, a constituit miza contenciosului palestiniano
-israelian. Iar, în acest caz punctual, primii care
au reactionat, producand stupoare, au fost exponentii fanatismului israelian care l-au pedepsit
cu moartea pe Yitzak Rabin, asa cum fanaticii
radicalismului islamic îl pedepsisera, mai înainte, pe Anwar El-Şadat pentru a fi semnat cu evreii pacea de la Camp David..
Un asemenea entuziasm nascut din sperante
nemarturisite l-a animat si pe Rabin si pe Şhimon Perez care, vorbea cu înflacarare de un
„Nou Orient Mijlociu” acoperit cu gradini niciodata ofilite, cu autostrazi, cu magistrale feroviare
care sa strabata Orientul Mijlociu din Israel pana
în Gaza, Egipt, Şiria, Iordania si mai departe. Numai ca geografia gandita de fostul sef al diplomatiei si al statului israelian a ocolit orice referire la posibilitatea ca în acest areal sa apara si sa
dureze un stat palestinian.

*

Chestiunea aspectelor teritoriale ramane, desigur,
un punct în continuare controversat pe
Fara doar si poate, memorabila strangere de
mana de acum o patrime de secol, între Yasser agenda oricarei sesiuni de negocieri si dezbateri.
Arafat si Yitzak Rabin, precum si recunoasterea Dar la fel de spinoase raman si alte subiecte care
43
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nu au fost niciodata abordate în profunzime.
Problema refugiatilor, statutul viitor al Ierusalimului amenintat de decizia lui Donald Trump
de recunoastere a orasului drept capitala eterna
a Israelului, apoi, alinierea transanta a Administratiei de la Washington alaturi de Israel, raman
si ele tot atatea probleme conflictuale care nu ar
trebui sa bareze iremediabil drumul dialogului
început la Oslo si care, sa nu uitam, a fost posibil
datorita recunoasterii reciproce a existentei si
idealurilor celor doi inamici. Din pacate, retorica
acestora ramane puternic marcata de sechelele
trecutului. Nu putem fi de acord cu acele sondaje
de opinie palestiniana – altele decat cel la care
ne-am referit - care sustin ca palestinienii o duc
mai bine astazi decat o duceau pe timpul lui Yasser Arafat. Comparatiile se cuvin facute între
termeni egali, între etape istorice si nu între istorie si personajele care au strabatut-o
*
De la 14 mai 2018, ambasada Ştatelor Unite în
Israel este instalata la Ierusalim. Nu este nevoie
sa se mai repete realitatea ca decizia luata de
presedintele Donald Trump a fost sI continua sa
fie extrem de controversata. Dar,
contrar
prognozarilor puse în circulatie, protestele comunitatii internationale au avut, mai degraba,
un preponderent caracter retoric. Nu am asistat
la o a treia Intifada (daca nu consideram ca o
“Intifada” a fost si “Marsul reîntoarcerii” organizat de linia de demarcatie între Gaya si Israel si
pe care armata israeliana l-a întampinat cu masuri pe care, nu putini comentatori si foruri internationale le-au etichetat, cu prudenta, drept
abuzive. Nici pe strazile oraselor israeliene, nu
au avut loc demonstratii de euforie, care, oricum, nu au egalat, ca debit, cu euforia premierului “Bibi” Netanyahu.

rul palestinian va fi obnubilat prin devierea
atentiei catre alte conflicte care tulbura lumea
araba si regiunea Orientului Mijlociu – razboaiele civile din unele tari ale “primaverii arabe”, sau
conflictul irational care scindeaza comunitatea
musulmana araba în razboaie confesionale între
sunniti si siiti, sau schisma care segmenteaza
identitatea Consiliului de Cooperare al Golfului
si lista ar putea continua.
Dar, pe de alta parte, se poate, oare, imagina,
existenta paralela si cooperanta a doua state israelian si palestinian- în conditiile în care Israelul lui Benjamin Netanyahu continua pollitica
de colonizare în teritoriile palestiniene arabe si
cand pozitiile politicienilor palestinieni, inclusiv
ale presedintelui Mahmud Abbas, sugereaza inflexibilitate si dezorientare?
Astazi, la o întrebare precum “In ce punct se
afla astazi procesul de pace palestinianoisraelian, raspunsul este succinct si simplu : întrun punct mort. Europa are propriile sale probleme care ar putea fi etichetate drept
“existentiale”. Lumea araba reverbereaza la ecoul afirmatiilor viitorului monarh saudit, Mohamed Ben Şalman, potrivit caruia, “palestinienii
ar trebui sa nu se mai planga si sa vina la masa
negocierilor.
Dar, în politicile orientale, orice schimbare de
girueta este posibila oricand si fara episoade
pregatitoare. Dar chiar si asa, o depasire a impasului nu va fi posibila decat în clipa cand ambele
tabere beligerante vor accepta ca fiecare are
dreptul la suveranitate si demnitate.

Oslo și după
Scurtă cronologie 1993 – 2018

1993, 13 septembrie : Şemnarea Acordurilor de la Oslo. OEP Şi Israel se recunosc reciAr fi, credem, imprudent sa se afirme ca o atitu- proc.
dine sau alta, o decizie discuatbila sau alta, indiferent în ce cancelarie straina ar fi aceasta re- 1994 : Acord prin care Israelul se angajeaza sa
dactata si lansata, sunt de natura sa puna un ca- elibereze 70% din teritoriul Gaza.
pat ireversibil problemei palestiniene si mai ales 2000: La Camp David, o noua runda de negocisperantelor care anima tanara generatie de ur- eri, esuate din cauza dezacordului partilor asumasi ai “Intifadei Pietrelor”. Ar fi în egala masu- pra statutului Ierusalimului si a problemei refura iluzoriu si neproductiv sa se creada ca dosa- giatilor palestinieni.
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2003: Este adoptata “foaia de parcurs” a cvartetului international (ŞUA; Rusia, Uniunea Europeana, ONU). Documentul prevede încheierea
revoltelor palestiniene, înghetarea programului
de colonizare evreiasca si crearea unui stat palestinian în urmatorii doi ani.

Maher NABOULSI, Siria

2007: Noi negocieri de pace israeliano“Unde să ne întoarcem, când suntem
palestiniene desfasurate la Annapolis, ŞUA.
pierduți cum pierdută ne este și patria?
2008: Ofensiva a armatei israeliene în Gaza ca ( Refugiat sirian, Belgia)
riposta la atacurile anti-israeliene executate de
Miscarea Hamas. Autoritatea Nationala Palestiniana se retrage din procesul de negocieri de la
Contextul
Annapolis.
De la finele anului 2015, cand Federatia Rusa a
2010: La Washington au loc negocieri directe devenit actor nemijlocit implicat militar în conîntre premierul Benjamin Netanyahu si flictul intern sirian, pentru salvarea de la prapresedintele Mahmud Abbas.
busire a regimului din Damasc, armata loialista a
2013: La Washington este reluat, sub auspicii lui Bashar Al-Assad a reusit sa-si impuna, întramericane, dialogul israeliano-palestinian, între- un avans continuu, controlul asupra marii parti
rupt în urma reconcilierii survenite între misca- a teritoriului national, începand cu orasul si districutul strategic Alep, pana la orasele din cenrile Fatah Şi Hamas.
trul tarii, incusiv capitala Damasc si pana la su2016 : Pentru prima data, ONU condamna, prin dul si sud-vestul tarii, inclusiv partea siriana a
rezolutie, si fara ca ŞUA sa faca uz de dreptul de platoului Golan ocupat, în cea mai mare parte,
veto, colonizarea evreieasca în Cisiordania.
de Israel în urma razboiului din 1967. In aca2018: Are loc inaugurarea , la Ierusalim, a nou- ceasta serie de actiuni ofensive desfasurate de-a
lui sediu al ambasadei ŞUA în Israel. Partea pa- lungul a doi ani –între 2015 si 2017 - razboiul a
lestiniana declara întreruperea oricarui dialog produs un bilant împovarator ale carui „efigii”
cu ŞUA si decredibilizarea Administratiei ca me- cutremuratoare nu pot fi estimate valoric si stadiator în procesul de pace cu Israelul.
tistic decat cu o larga marja de aproximatie: o
tara prefacuta, practic, în ruine a caror îndepartare urmata de reconstructie
presupune, doar într-o prima
etapa, de avarie, un efort financiar de peste 400 miliarde
dolari; cca. 350.000 de morti,
cu mentiunea ca aceasta cifra
este departe de a reflecta, cat
mai realist, uriasele dimensiuni ale hecatombei produse în
cei sapte ani de conflict si, nu
în ultimul rand, o uriasa
„mostenire” de emigranti si de
persoane deplasate în interiorul teritoriului national, repatrierea acestora sau întoarcerea la caminele si proprietatile lor, cate vor mai fi ramas
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utilizabile sau cu posibilitatea de a fi recunoscute, devenind o chestiune tot mai presanta nu numai, în primul rand, pentru exilatii si deplasatii,
ci si, în aceeasi masura si din varii considerente
la care ne vom referi, pentru principalii actori
regionali si internationali, fie ca este vorba de
statele vecine primitoare si gazde ale migrantilor, sau de puterile implicate direct în evolutiile militare ale razboiului si în derularea procesului politico-diplomatic destinat încheierii
conflictului si tranzitiei catre normalitate si pace
în Şiria.

care ar urma sa se desfasoare în etape, într-o
prima faza a acestui proces fiind prevazuta revenirea în tara a cca 1,7 milioane de refugiati aflati,
în prezent, pe teritoriul statelor din proximitatea
geografica a Şiriei. Şe cuvine mentionat ca, potrivit datelor furnizate de Inaltul Comisariat al ONU
pentru Refugiati (UNHCR), un numar de 45 de
state adapostesc refugiati proveniti din Şiria, pe
primele locuri între acestea, din punct de vedere
numeric al sirienilor gazduiti situandu-se Turcia,
Liban, Iordania, Irak si Egipt

Cu începere din anul 2017, cu tripla garantie a
Federatiei Ruse, Turciei si Iranului si cu agrementul Ştatelor Unite, au fost implementate si au
devenit active asa-numitele „zone de dezescaladare”, adica de încetare sau evitare, în masura posibilului, a confruntarilor militare, zone
constituite în mai multe dintre cele mai active
focare de conflict de pe teritoriul sirian.

Limbajul statisticilor

Desi informatiile statistice utilizate în acest material au fost furnizate fie de Inaltul Comisariat al
ONU pentru Refugiati, de agentiile guvernamentale de profil din Turcia, Liban si Iordania, precum si de Ministerul Apararii al Federatiei Ruse,
acuratetea acestora este relativa, discrepantele
cifrice în functie de sursa datorandu-se fie faptuVara acestui an a cunoscut o intensificare evi- lui ca Agentia ONU ia în consideratie numai perdenta a demersurilor, contactelor si discutiilor soanele care figureaza ca refugiati în evidentele
avand ca tema repatrierea refugiatilor sirieni, ONU, fie nonconcordantelor dintre realitatea verificata pe teren si cele
retinute în rapoartele statistice, fie, în sfarsit distantei temporale între data elaborarii statisticilor si
cea a publicarii lor oficiale.

Repartiţia numerică regională a refugiaţilor sirieni. Sursa UNHCR
(Cifrele se referă exclusiv la refugiaţii înregistraţi de Agenţia ONU)
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Astfel, mijloacele de informare în masa acrediteaza
cifra de 4.283.224 de sirieni cu statut de emigranti
în statele regionale vecine,
în vreme ce Ministerul rus
al Apararii avanseaza cifra
de 6,9 milioane persoane,
iar numarul cetatenilor
deplasati în interiorul
frontierelor nationale este
de 7,5 milioane, ceea ce
înseamna ca aproximativ
o treime din cei 21 milioane locuitori recenzati în
2011, au fost siliti sa-si
paraseasca locuintele si
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localitatile fie ca emigranti, fie ca persoane deplasate. In mod similar, pentru Turcia, UNHCR
acrediteaza cifra de 2.181.293 refugiati sirieni,
în vreme ce, potrivit Institutului International de
Ştudii Ştrategice (IIŞŞ) numarul real al acestora
este de 3.7 milioane persoane. Este important de
mentionat ca nici initiativele ruse, nici alte demersuri discursive pe marginea acestui dosar nu
îi iau în calcul pe cei peste 1 milion de sirieni care si-au gasit un loc de refugiu în statele Uniunii
Europene.

Realitatile din teren evidentiaza, pe de alta parte, ca mumeroase zone ale geografiei demografice siriene au fost, partial sau în totalitate, distruse si depopulate, în timp ce, în prezent, alte
regiuni, aflate sub controlul regimului sunt suprapopulate cu persoane deplasate din locurile
lor obisnuite de resedinta si la care nu se mai
pot întoarce. Şunt înregistrate, de asemenea, mai
multe regiuni în care localitati întregi (rurale si
orasenesti) eliberate de sub controlul fortelor
de opozitie si islamiste au fost repopulate cu
cetateni de nationalitate iraniana si confesiune
siita duodecimana, ceea a produs, deja, importante schimbari în structura etnica, culturala si
confesionala a Şiriei, cu impact indubitabil negativ asupta reinsertiei refugiatilor si a pacii si armoniei în societatea siriana.
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masei de expatriati, sa înaspreasca restrictiile de
trecere a unor noi esaloane de refugiati catre
respectivele tari, la aceasta adaugandu-se reducerea efortului economic si asistentei sociale,
sanitare si educationale, precum si diminuarea
progresiva a asistentei umanitare acordate de
catre comunitatea internationala fie la nivel individual statal, fie prin intermediul Agentiei
ONU pentru Refugiati. Inca din octombrie 2017,
presedintele libanez Michel Aoun declara ca
„reantoarcerea exilatilor sirieni la caminele lor a
devenit o necesitate stringenta careia trebuie sa
i se raspunda în mod adecvat si la adapost de
orice politizare a procesului de repatriere”, în
acest caz „depolitizarea” de care vorbea seful
statului libanez însemnand eliminarea oricarei
legaturi si conditionari care ar putea fi facuta
între reantoarcerea exilatilor si procesul politic
de normalizare a Şiriei, ceea ce ar presupune, în
consecinta, renuntarea la orice alegatie privitoare la îndepartarea de la putere a regimului baasist al lui Bashar Al-Assad. O declaratie similara
facea, aproximativ în acelasi timp, si Hassan
Nasrallah, secretarul general al partidului libanez Hezbollah care, de altfel, s-a oferit sa sustina
operatiunile de repatriere prin deschiderea
unor birouri de primire si prelucrare a cererilor
de repatriere venite din partea refugiatilor sirieni gazduiti de Liban.

Aceeasi imprecizie survine si atunci cand este
vorba de geografia prezentei exilatilor sirieni în
spatiul tarilor primitoare vecine, numarul aces- Unde vor merge repatriații? Temeri și gatora osciland în jurul cifrei de peste un milion în
ranții.
Liban, cca 610.000 în Iordania, aproximativ A declara ca în Şiria sunt îndeplinite conditiile
2.800.000 în Turcia si cca. 128.000 în Egipt.
pentru o primire „demna si sigura” a cetatenilor
Chestiunea repatrierii exilatilor sirieni este, dornici sau siliti sa se întoarca „acasa” înseamna
atazi, pusa în discutie îndeosebi ca urmare a a distorsiona cu buna stiinta realitatile din
schimbarilor survenite pe front, în sensul extin- aceasta tara unde confruntarile armate continua
derii suprafetei geografice recucerita de catre si unde zonele despre care astazi se afirma ca
regimul de la Damasc si aliatii sai, crearea unor sunt „securizate” au perpsectiva de a redeveni,
enclave de reducere si încetare a confruntarilor în orice moment, zone de confruntari militare.
militare considerate, în ansamblu, ca îndepli- Pe de alta parte, refugiatii nu vor sa se întoarca
nind cerintele de securitate si stabilitate necesa- în „zone de dezescaladare”, ci „acasa” - un
re primirii etapizate a refugiatilor care doresc sa „acasa” care, pentru marea majoritate a celor
se repatrieze. Aceasta liniste fragmentara a de- plecati din calea razboiului nu mai exista. Proterminat, în acelasi timp, guvernele statelor- prietatile care nu au fost ravasite de operatiunigazda, aflate sub presiunea economica, sociala si le militare - locuinte, ateliere, mici magazine,
de infrastructura, tot mai greu suportabila, a pamanturi cultivabile – au fost confiscate de stat
47
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reconstructiei tarii este un punct
de discordie în interiorul comunitasii internationale, iar în cadrul programelor pertinente ale
guvernului sirian, problema refugiatilor, a revenirii si a reinsertiei
lor sociale nu figureaza.
Presedintele Vladimir Putin, zelos sustinator al repatrierii migrantilor si, mai ales, al imperativului ca întreaga comunitate internationala sa finanteze proiectele de recladire a ceea ce razboiul a prefacut în mormane de
Tabăra de refugiaţi sirieni din Zahle, Liban, ianuarie 2018
scrum si suine, este acuzat, inclusi redistribuite în proprietatea acelor „buni ce- siv de Agentia ONU pentru Refugiati de a voi sa
tateni” care au ramas loiali regimului Bashar Al- faca din dosarul repatrierii si al reconstructiei
Assad. Iar pentru cei mai tineri si care nu si-au siriene doar o moneda de schimb în pertractarile
satisfacut serviciul militar obligatoriu, perspecti- si targuielile pe marginea altor teme de discorva care îi asteapta înseamna o amenda de cateva die si conflict cu comunitatea occidentala.
mii de dolari, plata unei amenzi de doua sute de
dolari pentru fiecare an cat au lipsit din tara si, Drumul întoarcerii exilatilor sirieni catre casa
în final, înregimentarea în armata loialista si tri- ramane, înca, lung, spinos si tot pe atata de duremiterea pe front. Iar cele cateva mii de exilati ros.
care, în ultimii doi ani s-au întors în Şiria din
proprie initiativa, au cunoscut experienta vendetei din partea autoritatilor, ceea ce a însemnat
amenzi împovaratoare, încarcerare, batai si, nu
de putine ori, moartea.
In contradictie cu declaratiile oficialilor guvernamentali din statele primitoare sau din Federatia Rusa, o reala si normala repatriere a sirienilor exilati nu va putea sa fie realizabila înainte
de convenirea unei paci politice în aceasta tara.
Iar pentru refugiati, pacea politica înseamna garantii de securitate si de protectie în fata oricaror vexatiuni posibile, inclusiv pentru tinerii care au refuzat sa fie înrolati în armata si într-un
razboi pe care nu l-au cerut si mai înseamna, în
egala masura, garantia unei reconstructii a tarii
si o perspectiva de viata cel putin la nivelul existent înainte de declansarea „revolutiei” în urma
cu sapte ani. Or, în pofida tuturor initiativelor si
pertractarilor care se desfasoara în afara Şiriei,
de catre actori non-sirieni si în absenta reprezentantilor sirieni, toate promisiunile pe care le
fac politicienii mai mari sau mai marunti, raman
o simpla retorica în masura în care chestiunea
48

Reza SHAHRESTANI
Denuntarea unilaterala de catre Donald Trump
a agrementului denumit, oficial, „Joint Comprehensive Plan of Action”- JCPOA – si cunoscut, în
discursul curent, drept „Acordul Nuclear 5+1” a
readus la starea de incandescenta eruptiva tensiunile cronice care, în ultimele patru decenii, au
guvernat relationarea dintre Ştatele Unite, de
coniventa cu Israelul, pe de o parte, si Republica
Islamica a Iranului, pe de alta parte. Efervescenta vecina cu ebulitia cu care aceasta stare de
ostilitate se manifesta pe o traiectorie ascendenta, ridica nu numai întrebari privitoare la posibila finalizare a acestei ascensiuni, ci si o interogatie de alta natura, dar nu mai putin importanta: ne aflam, oare, în fata unei probleme reale si
ireversibile, sau este vorba de efectul unei lungi
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perioade de acumulare a unor conflicte persistente si abordari impermeabile la idea de compromis între doua state si doua mentalitati care,
netratate la timp, au lunecat în vartejul unei retorici din care iesirea pare tot mai putin realizabila si dorita?
Pentru formularea unui raspuns, un scurt recurs la instanta istoriei nu este lipsit de utilitate.
Este un lucru stiut ca relatiile dintre Ştatele
Unite si fosta Persie dateaza din secolul al XIXlea si, cronicarii scriu ca, de la bun început,
pozitia Ştatelor Unite în relatia cu actualul Iran a
fost una ambivalenta, construita pe o mixtura de
umanism, ethnocentrism, paternalism, superioritate si prozelitism. Daca primii americani care
au pus piciorul pe pamantul persan, în 1830, au
avut printre prioritatile lor explorarea posibilitatilor de evanghelizare a populatiilor locale misiune esuata, în pofida insistentelor, nu este
mai putin adevarat ca, în aceeasi perioada a
“misionarismului”, americanii nu au precupetit
nici eforturile financiare pentru implementarea
si dezvoltarea uor domenii de extrema importanta precum sanatate si educatie, fara ca aceasta sa însemne, în acelasi timp, si o întelegere sau
acceptare a Iranului si a identitatii sale istorice,
culturale, cutumiare si confesionale. Aceasta
poate explica si faptul ca, pana la cel de-al doilea
Razboi Mondial relatiile oficiale bilaterale s-au
mentinut la un nivel minim, acestea intrand pe o
traiectorie ascendenta abia dupa încheierea razboiului, inclusiv prin cultivarea si sustinerea
proiectelor de dezvoltare initiate de suveranul
Iranian Mohammed Reza Şhah, astfel încat, pe
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toata durata Razboiului Rece Iranul va deveni
unul dintre cei mai importanti aliati orientali ai
Americii.
In 1953, guvernul socialist, de stanga, al premierului Mohammed Mossadeg este rasturnat
printr-o lovitura de stat orchestrata de serviciile
de informatii americane si britanice. Acest moment a încurajat pozitia si politica autocratica a
suveranului Reza Pahlavi, dar, în acelati timp, el
a avut, la nivelul societatii iraniene, consecinte
dintre cele mai severe, care au însemnat, practic,
destramarea capitalului de simpatie de care Ştatele Unite si Occidentul se bucurasera pana
atunci în Iran. Aceasta stare de lucruri va fi mai
amplificata dupa ce sahul Reza Pahlavi a acordat
cetatenilor
americani
dreptul
de
exteritorialitate si imunitate de jurisdictie, în vreme ce presedintii americani Lyndon Johnson si
Nixon au promovat politici de sustinere deschisa
a monarhiei, inclusiv în laturile autoritare, represive si politienesti ale politici interne a monarhului pahlavit.
Anul 1979 a adus cu sine revolutia islamica inspirata de ayatollahul Ruhollah Khomeyni si încheierea erei monarhice a istoriei iraniene. Antiamericanismul extrem al revolutionarilor musulmani ca si acuzele aduse Ştatelor Unite de a fi
sustinut regimul irakian al lui Şaddam Hussein
în razboiul împotriva Iranului (1980 – 1988) au
distrus cele din urma pietre aflate la temelia relatiilor iraniano-americane, iar, cu începere din
1993, Washingtonul a inaugurat, împotriva Iranului (dar si a Irakului) politica asa -. numitei “ a
dublei încercuiri” avand drept obiectiv izolarea,
subrezirea celor doua regimuri si
blocarea ambitiilor de expansiune
regionala a acestora.
In acest context, dezvaluirea, în
2002, a faptului ca Iranul are în
desfasurare un program nuclear
cu finalitati militare a marcat trecerea definitiva a relationarii dintre cele doua state la logica conflictului si a non-comunicarii.
Ar fi o concluzie superficiala sa se
conchida ca programul nuclear
iraninn în sine este cauza - cauze49
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lor pentru pozitia accentuat ostila a Ştatelor Unite. Inaintea iranienilor, indienii si pakistanezii,
spre a nu mai vorbi de israelieni, se dotasera cu
arsenale nucleare, fara ca aceasta sa fi starnit
ostilitatea americana. Şe poate crede, mai degraba, ca, în cazul Iranului, ceea ce a iritat cu deosebire, a fost caracterul secret al preocuparilor nucleare iraniene,pe care, oficial, Iranul nu le-a recunoscut, precum si sfidarea resimtita de partea
americana fata de sfidarea la adresa hegemoniei
sale într-o regiune geostrategica din cele mai importante la nivel global.

solutionat si nu neaparat prin recursul la forta.
Numai ca în fata acestei alternative se afla o bariera de care ambele parti se cramponeaza, în egala masura si aceasta se regaseste în complexul
orgolios atat al lui Donald Trump, cat si al ayatollahului Khamenei, amandoi crezand ca a face
concesii, fie cat de marunte si graduale, ar însemna fie o înfrangere a vointei concentrate în
conceptul „America first”, fie un semn de slabiciune a maretiei persane si musulmane siite în
fata acestui „Mare Şatan reloaded” care este Donald Trump.

O privire retrospectiva asupra politicii iraniene
a Administratiilor care s-au succedat la Casa Alba dupa revolutia khomeynista va pune în evidenta existenta unei alternante devenita traditie:
republicanii s-au situat constant de partea monarhiei iraniene, în vreme ce abordarile democratilor au fost mai degraba critice. Aceasta sinusoida a încetat sa functioneze în 1979, relatiile
americano-iraniene transformandu-se într-o
acerba confruntare între „axa raului” întruchipata de regimul teocraic din Teheran si „marele
Şatan” ca efigie iraniana pentru America. Abia în
cele doua mandate alui lui Barack Obama s-a
vorbit, sporadic, de o posibila relaxare în raporturile Washington-Teheran, tendinta care a încurajat, de altfel, si realizarea tratatului colectiv
între cei cinci membri permenenti ai Consiliului
de Şecuritate, si Germania, de o parte, si Iranul
„nuclear”, de cealalta parte.

Iar situatie este cea care se desfasoara zgomotos în vazul si auzul întregii comunitati a lumii
globale.

Astazi, situatia cunoaste o schimbare radicala,
în conditiile în care politica externa americana
poarta amprenta profunda a personalitatii noului presedinte Donald Trump, adept al unui gen
ofensiv si insolit de „virilitate” politica si al recursului la mana forte ca instrument de convingere si supunere a celorlalti - fie ei inamici sau
aliati si prieteni.
Cu convingere sau din calcule care-l privesc
personal, presedintele Trump nu vede în Iran un
partener fiabil, ci reprezentantul de frunte al
aceleiasi „axe a raului” împotriva caruia
presedintele nu face decat sa puna în practica
promisiunile facute, cu voce tare, înca din timpul
campaniei electorale.

Reza SHAHRESTANI
Tensiunile existente, în momentul de fata, între
Administratia de la Washington si regimul de la
Ankara sub conducerea proaspat - investitului
super-presedinte Recep Teyyp Erdogan, au capatat, deja, dimensiunile unei crize care nu are, deocamdata, perspectiva de a fi depasita într-un
viitor prea apropiat.
Incordari diplomatice însotite de o virulenta
retorica a amenintarilor si sanctiunilor economice si comerciale au mai umbrit, nu o data, climatul raporturilor dintre Casa Alba si Palatul Alb.
Dar daca asa cum a fost cazul în anii 1964 -1975,
tensiunile au fost depasite în primul rand pentru
ca, la vremea respectiva, Turcia era un fidel aliat
al Americii si al NATO în campania de stavilire a
expansiunii comunismului sovietic, astazi lucrurile au suferit o transformare fundamentala în
directia adversitatii declarate deschis si virulent.
Blocul sovietic nu mai exista, Turcia lui Erdogan
si modelul sau de democratie

au optat pentru Orientul vecin, în defavoarea
Occidentului european si american iar orgoliile
celor doi lideri de la Washington si Ankara au
duritatea unor nuci greu de spart. Potrivit statisContenciosul americano-iranian poate sa fie ticilor de pe malul Bosforului, cca. 75% dintre
50
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turci îsi manifesta, în sondajele de opinie, sentimente anti-americane. Turcia si Ştatele Unite
sunt, oficial, vechi aliati atat în segmentul bilateral, cat si în contextul NATO si, mai recent, în conexiune cu razboiul civil din Şiria, dar, cu toate
acestea relatiile turco-americani pot fi etichetate
oricum, în afara de relatii parteneriale, strategice si de alianta. Iar la aceasta situatie nu s-a
ajuns peste noapte si nici din cauza celor doi clerici revendicati de americani si turci, în egala
masura, respectiv pastorul evanghelic Andrew
Brunson, arestat si judecat în Turcia sub acuzatia de a se fi aflat în cardasie cu imamul
Fethullat Gullen, acuzat de Erdogan de a fi fost
creierul puciului esuat din 2016 împotriva lui
Erdogan. Inceputurile tensiunilor se regasesc
înca în anii 1960-1974, cand Turcia a ocupat treimea de nord a insulei Cipru, atragandu-si criticile severe din partea Administratiei condusa, la
vremea respectiva, la Lyndon Johnson. In 1975,
ca urmare a refuzului ireductibil al Turciei la solicitarile repetate ale Administratiei de retragere
din insula a fortelor armate turcesti, Ştatele Unite au recurs, pentru prima oara, la impunerea
unui sever embargou asupra livrarilor de material militar catre Turcia. 43 de ani mai tarziu,
Congresul american interzicea livrarea catre
Turcia de avioane F+35 Ştealth. In zilele noastre,
peisajul relatiilor bilaterale americano-turce pare a se întoarce catre nuantele avute la începutul
deceniului al VI-lea al secolului trecut. Astfel,
daca în inventarul parghiilor de care America se
foloseste pentru a-l aduce pe Recep Teyyp Erdogan la sentimente mai maleabile (sanctiunile
pentru contractarea de catre armata turca a
unor sisteme de rachete sol-aer Ş-400 de productie ruseasca) sau, altfel spus, daca seriile de
tensiuni din veacul trecut au avut la origine incidente si cauze punctuale, în prezent asistam la o
criza cu origini multidimensionale între care, nu
pe ultimul loc, pot fi mentionate:
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pe fondul razboiului civil sirian, context îm care
avansul militiilor kurde în zonele adiacente
frontierei nordice a Şiriei a determinat doua interventii ale armatei turce (operatiunile „Şcutul
Eufratului” si „Ramura de maslin”) pentru împiedicarea constituirii unei entitati statale kurde
considerata de catre regimul de la Ankara drept
o amenintare directa la adresa unitatii si suveranitatii teritoriale a Turciei;
- Insistentele - nesatisfacute - ale presedintelui Erdogan pentru extradarea de catre Administratie a clericului turc Fethullah Gullen, stabilit
pe teritoriul ŞUA si acuzat de a fi organizat puciul din vara anului 2016 împotriva puterii de la
Ankara;
- In acelasi context al conflictului intern sirian, la Washington a produs iritare noua politica
de aliante regionale promovata de Recep Teyyp
Erdogan, fiind remarcata cu deosebire, în acest
sens, tensionarea si deteriorarea relatiilor dintre Turcia si Ştatul Israel, pe de o parte, si vadita
apropiere survenita între Ankara, pe de o parte
si Moscova si Iran, pe de alta parte, inclusiv în
ceea ce priveste procesul politic de solutionare
negociata a crizei siriene, deschiderea perspectivelor pentru livrarea de armament sofisticat rusesc pentru institutia militara turca, sau coordonarea dintre Turcia si Federatia Rusa în implementarea unor ample proiecte în domenul tranzitului de energie conventionala dinspre Rusia
catre consumatorii europeni si asiatici.

Toate acestea au avut drept rezultat escaladarea tensiunii dintre Washington si Ankara, concretizata prin aplicarea reciproca de sanctiuni
comerciale si financiare si prin înasprirea duelului verbal între orgoloii si ostilitate. „Cei care
cred ca, prin instituirea de sanctiuni ridicole
pentru a determina Turcia sa faca un pas înapoi,
nu cunosc Turcia si natiunea acestei tari”, declara Recep Teyyp Erdogan, accentuand ca „turcii
- Faptul ca, în repetate randuri si chiar în tim- nu si-au plecat niciodata si nu îsi vor pleca niciopul celor doua mandate ale fosrului presedinte data capetele în fata presiunilor de orice fel”.
Barack Obama, una din acuzatiile pe care turcii Intr-o lume tot mai tensionata si într-o regiune
le-au adus, constant, Washingtonului s-a referit tot mai amenintata si, în egala masura, amela aceea ca Ştatele Unite sustin, înarmeaza si în- nintatoare pentru pacea si stabilitatea globala,
curajeaza „terorismul separatistilor kurzi”. O Donald Trump si Recep Teyyp Erdogan au datoacuza care a capatat dimensiuni mai accentuate ria de a nu adauga noi focare de incertitudini la
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cele care exista deja, ci de a gasi acele elemente si în principalele orase irakiene anuntul este pricare apropie si îndeamna la dialog si la lucidita- mit cu ample manifestatii de bucurie, parade mite. O vor face?
litare si discursuri festive privind trecerea la reconstructia si dezvoltarea pasnica a Irakului.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
Au ramas mai putin de doua luni pana la împlinirea unui an de cand, de la cele mai înalte niveluri politico-militare, a fost anuntata, dupa ani
lungi de razboi anti-terorist islamist, “victoria
finala” asupra ogranizatiei jihadiste “Ştatul Islamic din Irak si Levant” si, implicit, încetarea operatiunilor militare împotriva acestuia, ca preambul la intrarea în etapa demersurilor intense
pentru tranzitia catre o solutie politica în statele
afectate, cu deosebire, de a cest flagel, respectiv
Şiria si Irak.
La 4 decembrie 2017, statul major al armatei
Federatiei Ruse anunta, prin intermediul
agentiei de presa “Ria Novosti”, “eliberarea tuturor teritoriilor aflate sub ocupatia vremelnicului
“neocalifat musulman” si încetarea, de catre armata Federatiei Ruse, a tuturor operatiunilor
militare împotriva acestei entitati teroriste islamice de pe teritoriul sirian.

Nu aceeasi pozitie au avut principalii actori externi implicati în coalitia internationala de combatere a fenomenului jihadist islamist, în frunte
cu Ştatele Unite ale Americii, care si-au maniestat îndoiala cat priveste seriozitatea declaratiilor
privitoare la “victoria finala” împotriva gruparii
Daesh. Pe aceasta tema nu au lipsit acuzatiile reciproce cat priveste graba cu care Federatia Rusa
alaturi de guvernul de la Damasc, regimul iranian si formatiunea politico-libaneza Hezbollah,
precum si autoritatile irakiene au anuntat o victorie contrazisa de realitati. Din perspectiva
analistilor occidentali si americani, cu deosebire,
decizia anuntata de Moscova a fost determinata
de graba Federatiei Ruse, în general, si a lui Vladimir Putin, îndeosebi, de a se degreva de efortul
militar, pentru a se putea dedica monopolizarii
segmentului politico-diplomatic de încheiere a
razboiului civil în conditiile impuse de partea
rusa, pe de o parte si de dorinta presedintelui
Vladimir Putin de a-si adauga un plus de popularitate din perspectiva alegerilor prezidentiale
care, de altfel, i-au asigurat un al patrulea mandat ca sef al statului, pe de alta parte. La randul
sau, propaganda rusa si aliata a avut aprecieri
critice la adresa pozitiei adoptate de noua Administratie americana a lui Donald Trump, acuzat,
în acest context, de tergiversarea actiunilor
ofenisve împotriva gruparii Ştatul Islamic, drept
motiv pentru prelungirea sine-die a prezentei
militare americane în regiunea Mesopotamia si
Levant. Dincolo de retorica obisnuita în relationarea ruso-americana, ramane realitatea ca, din
punct de vedere al controlului teritorial, fostul
“califat Islamic” al lui Abu Bakr Al-Baghdadi si-a
pierdut existenta de facto.

La doar o saptamana de la acest anunt, la 11
decembrie 2017, aflat într-o vizita-surpriza la
baza militara mixta siriana Hmeimim, din arealul
districtului Lattakya, de la Marea Mediterana si
devenita, între timp, teritoriu operational în exclusivitate rusesc, înusi presedintele Vladimir
Putin anunta si el, “începerea retragerii progresive din Şiria a esaloanelor militare ruse angajate,
de la 30 septembrie 2015, pe “frontul antiterorist” din aceasta tara, ca urmare “a încheierii razboiului împotriva celei mai nocive organizatii
O situatie similara, din punct de vedere geograteroriste internationale - Ştatul Islamic”.
fic se prezinta si în Irak unde prezenta Ştatului
Islamic s-a restrans în nord-vestul tarii de unde,
In Irak, premierul Executivului din Baghdad, la finele anului 2017, a fost eliminata, numerosi
Heydar Abbadi, anunta “eliberarea ultimelor su- combatanti jihadisti refugiindu-se în alte state
prafete de teritoriu aflate sub controlul gruparii sau gasindu-si adapost pe langa triburile de bejihadiste si încetarea ofensivei desfasurate de duini din zonele aride ale desertului irakian.
armata irakiana împotriva acesteia”. In capitala
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parte, faptul important
ca fluxul migrationist al
cetatenilor straini candidati la jihad sub steagurile Islamului a încetat, ceea ce, cu tot impactul pe
care acest lucru îl are
asupra capacitatii combative umane a gruparii,
nu a dus si la o diminuare a activismului terorist
jihadist care, dimpotriva,
Remember: oraşul sirian Rakka este ocupat de gruparea Daish, cunoaste o relocare în
alte coordonate geografiDar se recunoaste mai putin si sporadic faptul ce, cu mentinerea unui ritm destul de ridicat al
ca pierderea dimensiunii geografice a Ştatului atentatelor teroriste .
Islamic nu a însemnat, în acelasi timp, nici dis- Şe cuvine mentionat, în acest sens, ca, potrivit
paritia ideologiei salafist-jihadiste, nici capacita- datelor pe care am reusit sa le sintetizam, numai
tea de rezilienta si adaptare a acestei entitati la în prima jumatate a anului 2018 (intervalul 1
noile conditii impuse de evolutiile razboiului.
ianuarie – 15 august) gruparea Daesh a executat
Şunt semnificative, în acest sens, informatiile sau a revendicat executarea a unui numar de 41
retinute în raportul anual 2018 al ONU referitor atentate, în 22 de state, cu un bilant total de 630
la evolutia fenomenului terorist global, docu- victime ucisi in atentate individuale, sinucigase,
ment dat publicitatii la 13 august a.c.. Potrivit cu folosirea masinilor-capcana etc. Diseminarea
raportului, în prezent, între 20.000 si 30.000 de geografica si identitatea executantilor indica
combatanti ai Daesh se mai afla în Şiria si Irak, realitatea ca activismul Daesh s-a orientat intens
cateva mii dintre acestia fiind de nationalitati si catre utilizarea acelor formatiuni jihadiste locale
confesiuni non-arabe si non - musulmane. Aces- care au facut act de afiliere la “Ştatul Islamic” tora li se adauga,
potrivit documentului, cca. 3.0004.000 de combatanti jihadisti care
actioneaza pe teritoriul Libiei, în
vreme ce între
3.500-4.500
de
luptatori jihadisti
sunt activi pe teritoriul Afghanistanului. Un numar
sever redus de
jihadisti ai fostului Ştat Islamic
( cca. 500) s-au
refugiat în Yemen.
Raportul
ONU,
retine, pe de alta
Prezenţa activă a ISIS în Siria - august 2018. Sursa Al-Jazeera
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majoritare, ca numar de acte teroriste executate
- în vreme ce recursul la asa-numitii “lupi singuratici”, incusiv straini, simpatizanti ai islamismului terorist din state occidentale, a înregistrat o
semnificativa reduce ere.

liderului jihadist, difuzat la aproape un an de la
ultimul apel similar înregistrat în septembrie
2017. Şpecialistii americani de la comandamentul CENTO din Qatar nu au putut sa confirme autenticitatea mesajului. Dar, adevarat, sau “fake”,
Este indiscutabil ca ampla campanie multistata- acesta a ajuns, cu siguranta la urechile destinatala de eradicare a fenomenului jihadisit precum si rilor.
masurile preventive adoptate, individual, de autoritatile din statele care au cunoscut pe teritoriul national manifestarile extremismului religios
Islamic au însemnat tot atatea progrese în marea
mobilizare împotriva radicalismului extremist.
Dinu COSTESCU
Cu toate acestea, ar fi iluzoriu sa se creada ca
acesta a disparut si ca este timpul pentru decla- La 7 septembrie, la Teheran s-a desfasurat un
ratii si manifestari festiviste de marcare a „istoric” summit trilateral care i-a reunit pe lide“mortii terorismului islamist”. Acesta se afla într rul rus, Vladimir Putin, presedintele Turciei, Re-un proces febril de “reforma” si adaptare a tacti- cep Teyyp Erdogan si presedintele Republicii
Iran, Hassan Rohani, miza acestei întalniri fiind
cilor si formelor sale de lupta.
pe cat de sensibila, pe atat de importanta pentru
NOTA: La 22 august, pe pagina on line “Al- deznodamantul celor opt ani de razboi civil în
Furqan” a gruparii Daesh, a fost difuzat un nou Şiria. Era, anume, vorba, de convenirea unei somesaj audio al “califului” Abu Bakr Al-Baghdadi, lutii pentru nodul gordian al provinciei nordcu o durata de 55 de minute – un apel la adresa a vestice siriene Idlib considerata, în prezent,
ceea ce acesta a numit “leii salbatici” si “soldatii drept ultima pozitie de rezistenta a opozitiei siricalifatului” carora le cerea sa continue lupta prin ene si a islamismului combatant, reprezentat, în
toate mijloacele individuale posibile si în toate covarsitoare majoritate, de jihadistii din Hay’at
statele Occidentului. Este primul mesaj public al
Tahrir Al-Sham (Organismul de
Eliberare a Şiriei)- noul nume de
botez al filierei siriene a retelei
Al-Qaida. Pentru Vladimir Putin
si Bashar Al-Assad, sustinuti de
regimul Iranian, Idlib este, însa,
“ultimul bastion al terorismului”,
prin aceasta întelegandu-se, nediscriminatoriu, tot ceea ce reprezinta, indiferent în ce mod,
formatiunile politice si militare
de opozite care lupta împotriva
regimului basist din Damasc. O
etichetare pe care presedintele
Erdogan nu o agreaza, motivate
fiind, mai ales, de aspectul important ca în zona Idlib se afla
comasate si gruparile rebele
sustinute material si militar de
catre Ankara, inclusiv asa numita
“Armata Libera Şiriana”, dar si o
Prezenţa activă a Statului Islamic în Irak la începtul anului 2018.
serie de entitati islamiste
Sursa:Al-Jazeera
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“moderate”. Trilaterala de la Teheran a fost un
esec recunoscut,înaintea altora, chiar de catre
cei trei participanti la summit. Caci, în vreme ce
Vladimir Putin nu îsi ascundea decizia de a recurge la optiunea unei ofensive militare
“decisive” care ar fi putut avea consecinte
dezastruoase, dupa evaluarile turcesti dar si internationale, la Idlib aflandu-se cca 3 milioane
de locuitori care ar fi provocat un nou exod de
refugiati, pe care nici Erdogan, nici comunitatea
europeana nu mai este dispusa sa-i primeasca.
Liderul turc s-a pronuntat pentru o solutie de
compromis, printr-un armistitiu care sa permita
Turciei sa negocieze o evacuare a opozantilor, o
depunere a armelor de catre rebeli si evacuarea
civililor, si a combatantilor a caror soarta ar fi
urmat sa fie decisa prin agremente ulterioare.
Şolutie pe care Vladimir Putin a acceptat-o de
principiu. In ceea ce îl priveste pe iranianul Hassan Rohani, acesta a oscilat vag între a sustine
lichidarea “tuturor teroristilor”, si protectia
populatiei de fantoma unui nou “macel” si a noi
drame cu caracter umanitar. In atari conditii,
singurul lucru cu care s-a cazut de acord a fost
acela ca cei trei actori pe frontul razboiului sirian nu pot ajunge la un acord, drept pentru care,
la propunerea presedintelui iranian s-a convenit
organizarea, la Moscova, a unei noi reuniuni tripartite la o data care nu a fost stabilita.
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Dar, familiarizat cu practica lansarii de surprize
cu care, nu de putine ori, presedintele rus si-a
obisnuit observatorii, comentatorii si, în general,
consumatorii de informatie cotidiana, la exact
zece zile de la “summitul Iranian”, adica pe 17
septembrie mijloacele de informare nationale,
regionale si internationale, anuntau ca, la Şoci a
avut loc o noua întalnire, dedicata dosarului sirian, dar, de data aceasta, doar între Vladimir Putin si Recep Teyyp Erdogan.
Trebuie spus ca, înca înaintea reuniunii din
Iran, pe durata acesteia si pana la noul summit
bilateral de la Şoci, aviatia siriana si rusa au executat numeroase raiduri cotidiene de bombardament asupra unor locatii “teroriste” din Idlib si
din zona rurala a acestui oras, la 10 septembrie
rapoarte ale ONU semnaland, deja, exodul a cca
30.000 de civili refugiati din zona. In atari conditii, presedintele Erdogan si-a înasprit tonul
discursului, afirmînd ca orice nou atac rusesc în
regiunea Idlib va fi considerat un act agresiv împotriva Turciei însasi.
In acest climat de încordare, a fost lansata, la
Şoci, noua surpriza: pe litoralul Marii Negre, Vladimir Putin si Recep Teyyp Erdogan au ajuns la
un acord privind “chestiunea Idlib". Iata, în facsimil si în traducere, textul memorandumului.
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Memorandum
privind stabilizarea situației în zona de dezescaladare Idlib
Republica Turcia şi Federaţia Rusă, în calitate de
garanţi ai respectării regimului de armistiţiu în
Republica Arabă Siriană,
Luând în considerare memorandumul de la 4
mai 2017 privind crearea unor zone de dezescaladare în Republica Arabă Siriană, precum şi aranjamentele realizate în Procesul Astana,
Pentru stabilizarea cât mai curând posibil a situaţiei din zona de dezescaladare Idlib,
Au convenit asupra următoarelor:

8. Până la sfârşitul anului 2018, circulaţia şi
traficul de tranzit vor fi redeschise pe autostrăzile M4 (Alep-Lattakya) şi M5 (Alep-Hama).

1. Zona de dezescaladare Idlib va fi menţinută,
9. Vor fi luate măsuri adecvate de asigurare a
iar punctele de supraveghere turce vor continua
unui armistiţiu sustenabil în regiunea Idlib. În
să funcţioneze şi vor fi întărite.
acest scop, va fi activat Centrul de Coordonare
2. Federaţia Rusă va lua toate măsurile necesa- Comună Iran-Federaţia Rusă-Turcia.
re pentru a asigura că operaţiunile militare şi
10. Cele două părţi semnatare îşi reafirmă hoatacurile armate având drept ţintă zona Idlib vor
tărârea
de combatare a tuturor formelor şi manifi evitate şi că actualul statu-quo va fi menţinut.
festărilor de terorism în Republica Arabă Siriană.
3. O zonă demilitarizată, cu o profunzime de 15
-20 kilometri, va fi stabilită în zona de dezescala- Redactat la Soci, la 17 septembrie 2018, în două
exemplare, în limbile engleză şi rusă, ambele
dare.
având valabilitate egală.
4 .Configuraţia exactă şi liniile de demarcaţie a
zonei demilitarizate vor fi convenite prin consul- Semnături:
taţii ulterioare.
Pentru Republica Turcia
5. Toate grupările teroriste radicale vor fi expulzate din zona demilitarizată până cel mai târziu la data de 15 octombrie.
6. Toate tancurile, vehiculele blindate, piesele
de artilerie şi mortierele aparţinând părţilor beligerante vor fi evacuate din zona demilitarizată
până cel mai târziu la data de 10 octombrie 2018.
7. Forţele armate turce şi poliţia militară a
forţelor armate ale Federaţiei Ruse vor executa
misiuni comune şi coordonate de patrulare şi monitorizare de-a lungul liniei de demarcaţie a zonei
demilitarizate.
Pentru asigurarea liberei deplasări a bunurilor
şi a rezidenţilor locali, precum şi pentru reluarea
activităţilor şi relaţiilor comerciale şi economice.
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Pentru Federaţia Rusă
Şimpla lectura a documentului permite constatarea ca acest “agrement-surpriza” nu configureaza o solutie comprehensiva si definitiva pentru “dosarul Idlib” si, cu atat mai putin, pentru
spinoasa chestiune a combatantilor înarmati, în
general, si a jihadistilor din Al-Qaida si din anexa
acesteia auto-intitulata “Armata Islamica a Turkestanului”, în pofida faptului ca, din punct de
vedere geografic si tactic, agrementul acesta este plasat între bratele menghinei întruchipata de
armata turca si politia militara rusa. Unde vor fi
expulzati toti acestia si unde vor fi “exportate”
elementele jihadiste straine, inclusiv occidentale
înregimentate în aceste formatii (cca. 3.000 de
oameni, dupa unele estimari?).
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Pe de alta parte, zona dezarmata, convenita
prin memorandumul de la Şoci are o latime variind între 15-20 kilometri, ceea ce înseamnna ca
fiecare dintre partile beligerante (armata siriana, efectivele rusesti si fortele iraniene si proiraniene, precum si rebelii-laici sau islamisti)
din zona de dezescaladare Idlib va trebui sa se
retraga cu jumatate din aceasta dimensiune. Daca, în ceea ce priveste efectivele aliantei sirianoruso-iraniana, aceasta va însemna o retragere
pana la limita administrativa a districtului Idlib,
în schimb, în ceea ce priveste gruparile rebele,
retragerea acestora catre nordul si notd-vestul
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districtului va depinde de capacitatea reala a
Turciei de respectare a angajamentului asumat
de a convinge gruparile rebele fie sa accepte
aceasta retragere, fie sa depuna armele si sa se
puna la dispozitia regimului pentru a fi integrati
în structurile militare ale acestuia, fie sa se integreze în societatea civila. Daca aceste alternative
ar putea fi acceptate de rebelii autohtoni, este
greu de presupus ca formatiunile jihadiste si, în
egala masura, tandemul Putin-Bashar al Assad
vor accepta o asemenea solutie. Iar in acest caz
se va putea vorbi de o reluare a ofensivei de la
Idlib pentru lichidarea manu militari a rebelilor.

Frontul Idlib, 6 septembrie 2018. Sursa: Al-Jazeera
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Orizont Economic

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
Daca, într-o perspectiva care se
anunta foarte apropiata, discursul istoric si politologic va primi în bagajul sau
lexical, termenul de „trumpism”, acesta
va fi utilizat nu atat pentru identificarea unei constructii ideologice si filosofice a presedintelui Donald Trump, cat
cu, deosebire, ca denominativ pentru
complexul de atitudini comportamentale care îl
impun tot mai mult pe liderul de la Casa Alba
drept un promotor si practician al razboiului
economic purtat, simultan, pe mai multe fronturi
în care se regasesc, nediscriminatoriu, atat aliatii
si prietenii , cat si adversarii unei Americi pe care liderul o doreste a fi, nu numai o „America
greater again”, ci si, în aceeasi masura, „America
first”. Este adevarat ca istoria moderna si contemporana a mai cunoscut asemenea sintagme
care sugereaza imboldul si actiunea spre liderism, fie sub forma „Deutschland uber alles”, fie
în formularea „Rossia - mirova zvezda” (Russiaputere universala”) utilizata, astazi, în retorica
lui Vladimir Putin, dar tot atat de adevarat este
ca în aceste cazuri a fost vorba de ideea folosirii
tuturor mijloacelor politice, militare, ideologice
si propagandistice de natura sa faca din statele
respective daca nu un lider absolut la nivel pla-

60

netar, atunci, cel putin, sa le proiecteze în clubul multipolar al celor pe cat
de putini si puternici, pe atat de conflictuali si concurentiali în ceea ce
priveste extinderea propriei sfere de
putere si influenta, în detrimentul
celorlalti poli de forta existenti la un
moment dat. In cazul „trumpismului”
despre care vorbim, lucrurile sunt
sensibil diferite în masura în care
pentru a asigura primatul exlusivist
al Americii, Donald Trump nu are în vedere traditionala panoplie a fortei brute, ci conflictul
economic dus cu acribie si obstinatie pana la finalitatea planificata, adica pana la „America first
and forever”. Indiferent de ce s-ar întampla cu
ceilalti membri ai familiei mondiale.
Conflictele economice si comerciale actuale ridica o serie de întrebari la care este dificil sa se
ofere un raspuns acceptabil în momentul de fata.
Asistam, oare, la începutul unei noi etape a evolutiilor geopolitice ale lumii, în care factorul economic se va substitui celui politic în descrierea
conflictelor între state, în general, si între marile
puteri, cu deosebire? Şunt aceste disensiuni si
confruntari economice expresia unei noi forme
de „ciocnire” a intereselor economice si comerciale sau parcurgem începutul unei noi etape istorice în care puterea si forta economica devin
principalul criteriu si unitate de masura a locului, puterii si influentei unui stat în concertul statelor lumii? Şi pana la ce limita vor evolua relatiile dintre marile puteri într-un context global caracterizat de schimbari si tendinte de reconfigurare a echilibrelor de putere si a configuratiei
cartografice a acestei balante? Dincolo de aspectul sesizabil al interogatiilor, ramane o realitate
care trebuie cercetata si înteleasa si anume noua
politica externa însasi a Ştatelor Unite sub Administratia Donald Trump. Iar abordarea investigativa a acestei realitati evidentiaza fara umbra de
îndoiala ca, înca de la venirea în Biroul Oval, pilonul principal de sprijin pe care Donald Trump
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si-a edificat strategia si viziunea relationarii
politice cu comunitatea internationala a fost
acela numit, pur si simplu, „abordare critica
si conflictuala” a acestei relationaari, gama
tintelor vizate fiind larga, începand cu raporturile bilaterale interstatale, pana la organizatiile internationale si agentiile lor de
specialitate si pana la tratatele si acordurile
multilaterale încheiate în perioadele anterioare Administratiei Trump, documente pe
care noua viziune a liderului de la Casa Alba
le eticheteaza, en gros, ca fiind în flagranta si
dezavantajoasa contradictie cu interesele nationale ale conceptului de „America first”. Nu este,
însa, vorba, doar de obiectiunile si criticile adresate nediscriminatoriu, ci, mai ales, de reformarea, cu orice pret, a acestora, „reforma” care consta, cel putin pana în momentul de fata, în denuntarea respectivelor documente internationale si retragerea unilaterala si sub presiunea
amenintarilor cu masuri de riposta si penalitati
în cazurile în care vointa nationalista si protectionista a Administratiei nu este satisfacuta
întocmai. Astfel, se petrece o negare a unor angajamente cu puternic caracter strategic, asumate de Ştatele Unite, fie ca este vorba de aliante
precum Acordul Nord-American al Comertului
Liber (North American Free Trade Agreement –
NAFTA), de Uniunea Europeana, de Alianta NATO, de „Acordul Nuclear 5+1” cu Iranul si exemplele ar putea continua.
Nu sunt exgerate afirmatiile analistilor si comentatorilor care sustin opinia ca, în ipostaza de
presedinte, Donald Trump nu este o oglinda care
trimite lumii o constructie ideatica, ci, mai degraba, o mixtura în care se regasesc, întretainduse, propria viziune impregnata de spiritul omului de afaceri, si doctrina partidului caruia îi
apartine si, implicit, curentul ideologic al segmentului de societate pe care aceasta viziune îl
reprezinta. Din aceasta perspectiva, se poate
spune ca “trumpismul” considerat ca Administratie, guvern, institutii statale si republicanism
politico-ideologic se regasesc, toate, la originea
schimbarilor fundamentale pe care le cunoaste
politica externa americana sub conducerea celui
de-al 45-lea presedinte al Ştatelor Unite. Ca atare, consumatorul constant de informatie este
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îndreptatit sa se întrebe care este tipologia lumii
noi pe care toate entitatile amintite, în frunte cu
persoana si institutia presedintelui, aspira sa o
edifice? Şi, nu în ultimul rand, ce prototip nou de
aliante si relatii internationale se vor naste din
aceste veritabile razboaie economice si comerciale la care asistam în prezent, între mariile puteri si grupuri de putere ale lumii de azi si de
maine?
Ar fi nerealist sa se sustina ca asemenea conflicte comercial-economice au aparut peste
noapte, prin simpla venire a lui Donald Trump la
Casa Alba, dupa cum ar fi la fel de exagerat sa se
pretinda ca presedintele american însusi este un
fel de “piroman pompier” care, cu tot dinadinsul,
aprinde cu buna-stiinta conflicte pentru a le
stinge doar atunci cand acestea ar pune în primejdie primatul suveran al Americii pe esichierul global. Pentru a întelege resorturile intime
ale gandirii lui Donald Trump,se va putea sesiza
ca este vorba, de un complex potrivit caruia, dupa ultimul Razboi Mondial, America a fost un soi
de corn al abundentei gratie caruia Europa a putut sa-si construiasca prosperitatea de astazi, în
vreme ce China a exploatat flexibilitatea sistemului investitional american pentru a “sustrage”
sau a copia cunoasterea tehnologica si a submina locul de frunte al Americii în domeniul tehnologiei de varf, iar statele membe ale NATO au
profitat de umbrela securitara asigurata de ŞUA,
fara ca ele însele sa se implice prea mult în producerea de securitate. Un asemenea mod de
gandire a putut fi sesizat cu clariitate odata cu
summitul celor 20 din anul 2017 si, apoi, la recenta reuniune la varf a NATO desfasurata în
luna mai a.c., la Bruxelles, sau la ultima reuniune
a Grupului G-7. Toate aceste actiuni colective au
61
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comercial care a determinat semnarea, la
17 iulie a.c., de catre Uniunea Europeana si
Japonia, a unui ambitios tratat în domeniul
liberului-schimb în care unii observatori au
vazut o reactie explicita a comunitatii europene la protectionismmul impus de Administratia Trump.
In ceea ce priveste China – situata pe un loc
secund ca pondere economica si a exporturilor în commertul global - ea este privita,
la Washington drept principala si cea mai
pus cu claritate în evidenta profundele disensi- amentatoare sfidare în raport cu proiectele de
uni care exista între marile puteri ale lumii, în
liderism american sustinute de Donald Trump.
general, si între America si Uniunea Europeana,
cu deosebire, disensiuni care se manifesta pe co- Pe de alta parte, Federatia Rusa pare a fi, penordonatele a doua orientari principale: pe de o tru Donald Trump, nu atat un inamic care treparte, o tendinta izolationista si protectionista a buie sa fie înfrant, cat, mai curand, un competiAdministratiei,
circumscrisa
obiectivului tor cu care se poate construi un modus vivendi.
“America first” prin protejarea si apararea politi- O asemenea abordare poate explica tentativele
cilor economice si comerciale americane; pe de americane de realizare a unui consens nu numai
alta parte, curentul, inspirat si condus de duo-ul asupra marilor dosare ale vietii politico-militare
Angela Merkel si Emmanuel Macron, ca aparar- si strategice ale lumii contemporane, ci si asupra
tori ai comertului mondial liber si aflati, din viitoarei configuratii a hartii economice globale.
acest punct de vedere, în contradictie cu vederile Cele expuse mai sus permit, ca o posibila conlui Donald Trump.
cluzie, afirmatia ca lumea contemporana parcurge un proces de trecere catre o noua ordine in*
ternationala diferita de polarismul care a existat
Nu sunt puti analistii care, încercand sa des- în secolul XX, în general, cu deosebire în ultimeluseasca o imagine a perspectivei, avanseaza le doua decenii în care Ştatele Unite au încercat
aprecierea potrivit careia relatiile dintre Ştatele sa-si asigure monopolul unipolar absolut asupra
Unite si „aliatii traditionali” de pe continentul esichierului mondial. O perspectiva care, desi
european, se afla în pragul unor prefaceri acute îndepartata. ar putea sa aduca o repetare a conîn masura în care Washingtonul pare decis nu sensului anglo-francez care, la finele primului
doar a se distanta si a se retrage în interiorul Razboi Mondial, a împartit regiunea Orientului
frontierelor proprii ale Americii, ci si de a re- Mijlociu. Un posibil nou Şykes-Picot în care, de
nunta la angajamentele politice si contractuale la data aceasta, miza sa aibe dimensiune planetara,
care este parte impreuna cu europenii. In ace- iar protagonistii sa se numeasca Ştatele Unite si
easi ordine de idei, o evolutie (sau, mai degraba,
Federatia Rusa.
o involutie) este prognozata si în ceea ce priveste raporturile dintre America si Alianta
Nord-Atlantica, pe care, destul de straveziu,
însusi Donald Trump o apreciaza a fi o povara
tot mai incomoda pentru viziunile de politica
externa ale Administratiei sale. Şunt elemente
care se regasesc în reactiile europene, atat în
planul securitar în care cancelarul Angela Merkel vorbeste despre necesitatea ca Uniunea sasi ia în mainile proprii problemele de securitate si aparare, cat si in segmentul economic si
62
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Dinu COSTESCU
Ultimele decenii ale istoriei contemporane au
fost marcate de cel putin trei momente cruciale
care si-au pus amprenta profunda asupra dimensiunii geostrategice globale si, implicit, a paradigmei traditionale a razboiului “clasic”. Şi este vorba, în primul rand, de încheierea razboiului rece cu schimbarile cunoscute în planul echilibrelor de putere si influenta la nivelul noii ordini globale a lumii. Este vorba, în al doilea rand,
de atentatele de la 11 septembrie care sunt si
astazi, considerate a fi trasat o linie de demarcatie între “lumea care a fost” si “lumea care nu
va mai fi ceea ce a fost”. In al treilea rand si ca o
consecinta directa a acestei realitati noi, vorbim
despre revirimentul debordant al fenomenului
terorist de inspiratie ideologica religioasa islamica, asociat cu reactia pe care acesta a declansat-o, la nivel global, împotriva acestui nou
“actor” aparut în geografia politica globala,
reactie care a mobilizat, practic, ansamblul comunitatii internationale. Şi vorbim, în acest context, de amplul fenomen al rasturnarilor pe care,
sub numele alegoric de “primavara araba”, le-a
cunoscut regiunea strategica a Orientului Mijlociu, care, de la statutul de “conflict regional” a
capatat, brusc, o dimeniune internationala. Daca,
din perspectiva cauzala, toate aceste evolutii nu
au eliminat vechile tipologii de conflicte armate,
ele au marcat trecerea de la razboaiele “clasice”,
manifestate ca înfruntari între beligeranti statali, la ceea ce unii cercetatori identifica prin
“razboaiele post-modernismului”, definite, sintetic, ca razboaie asimetrice, predominant intrastatale, asimetrice sau, “razboaie prin interpusi”
atunci cand conflictul presupune o implicare bistatala, realizata, însa, prin “francize” armate,
identificate, cel mai adesea, prin termenul de
“militii” sau prin acela de “grupari înarmate”

Astazi, fata cu perspectiva probabila ca gruparile jihadist - islamiste sa involueze pe o traiectorie descendenta catre restrangerea atractivitatii si dinamismului lor si chiar catre o disparitie ca factor activ al frontului conflictual regional si transnational, noua tendinta care se
contureaza este aceea a emergentei unei noi generatii de asemenea grupari de gherila pentru o
cauza punctuala, care nu este cu necesitate
sustinuta de o fundamentare doctrinara, filosofica si ideologica, manifestandu-se, mai degraba,
ca entitati exploatatoare ale unor conjuncturi
favorabile – eroziunea statului si a institutiilor
statale, rezilienta subdezvoltarii, a coruptiei, a
crimei organizate, de pilda – pentru a se lansa în
aventuri martiale cu obiective mai mult sau mai
putin mercantile, dar, oricum, nu mai putin virulente.
Ce fel de războaie se prefigurează?
Daca este adevarat ca razboiul nu este cu necesitate - asa cum s-a crezut înca în perioada premergatoare primei conflagratii universale - un
resort de prefacere si reforma sociala, nationala
si morala, în schimb, nimeni nu poate nega un
alt adevar si anume acela ca evolutia si schimbarea din sanul societatilor este un factor motor
care aduce schimbari fundamentale în modul de
abordare a razboiului si a relatiilor dintre acesta
si reversul sau care este pacea.
Nu sunt nici putine nici nesemnificative precedentele istorice care confirma ca fiecare noua
falie produsa în evolutia sociala, fiecare tulburare majora, indiferent de domeniul politic, economic, filosofic, cultural, intelectual, industrial
etc. înregistrata în istoriografie, a avut partea sa
de contributie mai mult sau mai putin consistenta la schimbarile survenite în natura însasi a
conflictului armat, în raporturile dintre determinantii militari si sfera politicului sau în fiziono63
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mia si rolul actorilor direct implicati.
In acest context, se poate constata ca falia geostrategica a carei aparitie a început în ultimul deceniu al secolului trecut, are drept caracteristica
definitorie faptul ca violenta conflictuala se manifesta mai putin sub forma paradigmei clasice a
razboiului inter-statal si mai mult, daca nu
aproape exclusiv, sub forma conflictelor armate
intra-statale în care grupurile armate sau militiile organizate pe criteriile mercenariatului sau pe
adeziunea la o anumita idee-pilon care serveste
drept temelie doctrinara. Procesul de erodare a
valorilor traditionale ale statului-natiune are
tendinte de continuitate si aprofundare pe termen nedefinit si cu consecinte si efecte dificil de
identificat pe termen scurt si chiar mediu. Notiunea de “stat falimentar” sau cea de “colaps al statului” si al institutiilor si structurilor sale morfologice se impune tot mai mult în contextul realitatilor geopolitice contemporane, cu efecte dramatice nu numai în interiorul statului-natiune, ci
si la nivel regional si, prin extensie, la cel global.
Naufragiile statale produse, dupa anul 2011, în
lumea araba a Orientului Mijlociu sunt graitoare
din acest punct de vedere, atat în ceea ce priveste jocul de dominou al prabusirilor statale
regionale, cat si, în aceeasi masura, transformarea acestora în terenuri fertile pentru aparitia si
diseminarea grupurilor armate care se impun tot
mai insistent ca principali actori ai “razboiului
post-modern” care se deosebeste de paradigma
traditionala nu numai prin dimensiunea conceptului de violenta, ci, mai ales, prin natura si mijloacele însele de practica a acesteia. De la tehnica militara a primului Razboi Mondial, s-a trecut
la tehnologia celui de-al doilea Razboi Mondial,
cu treapta sa paroxistica a folosirii energiei atomice, pentru a se vorbi astazi de tehnologiile
spatiale puse în slujba violentei si a distrugerii.
“Noile razboaie” de care vorbeste astazi literatura de specialitate sunt, fara doar si poate, o
consecinta a tuturor factorilor care se manifesta
în cadrul procesului de globalizare, dar, în acelasi timp, ele se datoreza si lipsei unui sistem de
guvernare si securitate care sa garanteze stabilitatea, pacea si dezvoltarea echitabila a natiunilor
la scarga globala. Iar lectiile istoriei arata ca, în
absenta unui asemenea sistem si a unor meca64

nisme de garantare a pacii egale, conflictele locale – active sau cu potential de amenintare - la
care suntem martori în aceasta contemporaneitate au energia de expansiune vertiginoasa, de
regionalizare si internationalizare într-un ritm
greu de prognozat si cu consecinte la fel de impredictibile sub raportul dramatismului lor. Iar
complexitatea si interdependenta factorilor constituienti ai starii conflictuale, multitudinea, diversitatea si potentialul acestora fac ca identificarea si definirea însasi a tipologiilor de razboaie
sa fie un demers tot mai dificil, punand în discutie chiar sensul si dimensiunile reale ale conceptului de “razboi atipic” sau “razboi al postmodernismului”.
“Primăvara” Orientului Mijlociu
Printr-o coincidenta-surpriza a dinamicii geopolitice globale, în anul 2011, cand se împlineau
doua decenii de la prabusirea fostei Uniuni Şovietice si de la încetarea formala a Razboiului Rece, lumea araba a Orientului Mijlociu oferea propria surpriza de proportii prin declansarea intempestiva a asa-numitei “primaveri arabe” care,
într-un ritm neasteptat de alert, avea sa înlature
de pe scena istoriei mai multe regimuri de guvernare considerate, prin obisnuinta inertiala, ca
fiind indispensabile si, mai ales, eterne sau, cel
putin, suficient de solid implantate în structurile
de putere pentru a face greu imaginabila eliminarea lor prin actiunea protestatara si revendicativa a societatii. Euforia de început a revoltelor
a facut mai putin sesizabila aparitia si diseminarea rapida, pe esichierul schimbarilor, a unui
larg caleidoscop de grupari militante armate fie
sub imboldul declarativ al “democratiei” si
“demnitatii”, fie sub steagul verde al Islamului
“reformator” în acceptia jihadist-salafista, fie determinate de logica apartenentei si identitatii
tribale, fie, în sfasit, ca descendente ideologice
ale doctrinei inaugurate si practicate de religiozitatea universalista islamica a simbolisticii întruchipate de un Ossama Bin Laden. Pe deasupra
motivatiilor si a retoricii, toate aceste entitati au
avut un numitor comun cat priveste finalitatea
“revolutiei lor” si anume acapararea exclusiva a
puterii în stat si societate. Razboiul civil din Şiria
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a transformat aceasta tara, într-o noua Mekka a
jihadismului terrorist si în esichier incontrolabil
al manifestarii formatiunilor militare si
paramilitare ca actori principali în cadrul noii
forme de desfasurare a razboaielor viitorului.
Peste 500 de asemenea grupari, avand în componenta lor, combatanti veniti din peste 70 de
state ale lumii regionale si occidentale au oferit
un exemplu-record în ceea ce priveste evolutia
conflictelor intra-statale de astazi si, dupa toate
probabilitatile, a razbboaielor viitoare.

Cu putine exceptii, precum cele reprezentate de
cartelurile sud-americane care, în marea lor majoritate, urmaresc obiective ce tin de domeniul
crimei organizate, marea majoritate a gruparilor
armate contemporane sun motivate, în primul
rand, de scopuri cu caracter politic, în care derapajele catre activitati criminale sunt determinate de accesul la resurse de finantare si înarmare.
In acelasi timp, daca evolutiile geopolitice si geostrategice moderne au ca efect o ridicata accelerare a aparitiei si disparitiei gruparilor înarmate non-statale si transfrontaliere, ele nu îmiedica, totusi, existenta, în continuare, a altor
grupuri reziduale care raman active chiar daca
motivatiile initiale care au dus la aparitia lor nu
mai exista sau au devenit caduce ca urmare a
schimbarilor generale de ideologii si contexte
politico-militare si sociale. Un exemplu în sensul
celor de mai sus este, astfel, oferit de gruparile
columbiene FARC, combatante pentru cauze vetuste si anacronice, dar luptand cu mijloace
adaptate la evolutiile contextuale moderne.
In egala masura, în regiunea Orientului Mijlociu
de dupa „Primavara araba”, gruparile armate ale
rezistentei palestiniene au cunoscut, în functie
de conjuncturile istorice, importante transformari, mai ales sub raportul fundamentarilor ideologice si doctrinare în care islamismul radical s
-a substituit în larga masura ideologiilor seculare, devenind el însusi principalul suport intelectual si filosofic si punct de referinta pentru legitimizarea politica a miscarilor si gruparilor respective.
Şe poate constata ca, dupa eruptia din 2011 a
revoltelor populare arabe, o imagine cartografica arata ca prezenta acestor entitati – strans le-
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gata de dinamica razboaielor si conflictelor intra
-statale - este circumscrisa, preponderent, la zone din arealul continentelor asiatic si african
Radicalismul islamic: provocări și amenințări
Jihadismul codificat în ideologia si doctrina de
tip Al-Qaida, elaborata de Ossama Bin Laden si
succesorul sau Ayman Al-Zawahiri, precum si de
filiatia acestei doctrine, întruchipata de salafismul Ştatului Islamic si al „noului calif”, Abu Bakr
Al-Baghdadi continua sa-si pastreze un anumit
grad de dinamica a combativitatii, fara ca, prin
aceasta, sa mai poata produce schimbari notorii
în
statu-quo-ul
geopolitic
contemporan.Teoreticienii, ideologii si combatantii AlQaida si ai Ştatului Islamic-Daish nu au reusit
niciodata si nicaieri sa produca o miscare ampla
de masa si este îndoielnic ca vor putea sa realizeze acest obiectiv. Esecul „jihadului mondial
împotriva cruciatilor si a sionismului” propovaduit de Ossama Bin Laden, ca si prabusirea de
facto, în numai patru ani, a „califatului” proclamat de Abu Bakr Al-Baghdadi sunt confirmari
peremptorii în acest sens. Astfel încat putem
crede ca lumea de astazi este departe si, va ramane departe de mult-predicata „ciocnire a civilizatiilor” pe temeiuri culturale si confesionale.
Este, desigur, o realitate perceptibila aceea ca nu
putine conflicte active din regiuni precum sudul
Peninsulei Arabice, Maghrebul Orientului Mijlociu, Caucazul asiatic sau zona Şahelului vestafrican sunt provocate si întretinute de grupuri
si militii armate. Dar în ce masura este religia
centru de referinta doctrinara pentru aceste
miscari? Desigur, factorul confesional este prezent în argumentatiile entitatilor salafistjihadiste, dar, în acest caz, elementul religios are
un rol care nu difera substantial de cel pe care,
în cea mai mare parte a secolului XX, l-a avut
ideologica marxist-leninista pentru „miscarile de
eliberare nationala”. Ca si aceasta, islamismul
radical-extremist – fie el sunnit sau siit – îsi revendica o vocatie universala, înscriindu-se, astfel, cel putin teoretic, în cadrul unei ofensive
care trece dincolo de frontierele nationale statale. Caci, în realitate, miscarile jihadiste comba65
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tante urmaresc, o finalitate politica, respectiv
acapararea puterii fie la nivel statal, fie în planul
unei zone geografice mai mult sau mai putin
conturata ca atare din punct de vedere geografic
si cultural. Chiar daca aceasta aspiratie politica
nu a reusit sa instituie o ordine de dimensiuni
sociale si institutionale ample, ea nu ramane mai
putin provocatoare si amenintatoare atat pentru
arealul de prezenta al entitatilor respective, cat
si pentru mediul ambiental geografic proxim sau
mai îndepartat, cu atat mai mult în conditiile în
care aceasta proximitate este afectata de remanenta unor conflicte cu vechi radacini (etnice,
confesionale, tribale s.a.), sau de falimentul institutiilor statale ori de fenomene generatoare de
instabilitate precum coruptia cronica, crima organizata, traficul ilicit cu bunuri, persoane sau
narcotice etc. Iar din acest punct de vedere, se
poate aprecia ca dinamica militiilor înarmate si a
formatiunilor din categoria luptelor de gherila
va continua sa se manifeste, sa se accentueze si
sa se amplifice atata vreme cat mediul ambiant
politico-solial, economic, cultural sau statal vor fi
suficient de fragile pentru a permite germinatia
si evolutia acestor actori ai conflictelor asimentrice ale contemporaneitatii.
Câteva concluzii
Dupa ce ultimii ani au fost martori la ascensiunea si manifestarea frenetica a gruparilpr si grupusculelor islamiste radicale care s-au distins
prin recursul nelimitat si continuu la la instrumentele terorismului ca principala
arma de lupta, este de presupus ca, în
domeniul activismului sub forma organizatorica a actorilor non-statali sa
se petreaca o revenire la formele clasice ale luptei de gherila sau de
„rezistenta” asistata financiar si logistic de actori statali în asa-numitele
„razboaie prin interpusi” care continua si vor continua sa se înregistreze
îndeosebi în zonele tensionate din
Orientul Mijlociu, Africa si regiuni ale
continentului asiatic. Iar o asemenea
perspectiva impune planificatorilor si
decidentilor politici si militari o abor66

dare în perspectiva a evolutiei starilor conflictuale, a cauzelor determinante ale acestora si ale
germenilor de încordare deja existenti si care,
într-un context favorabil, pot evolua catre conflagratii de mare amploare.
Cauzelor istorice care s-au aflat la originea unor
conflicte devastatoare li se adauga noi facori determinanti care nu se mai limiteaza sau nu mai
au nici un raport cauzal direct cu declansarea
conflictelor (cuceririle teritoriale, competitiile
pentru putere si influenta, marile falii ideologice
si politice etc.) li se adauga altele dezvoltate din
perpetuarea subdezvoltarii, inechitatilor sociale,
din tendintele independentiste si separatiste ale
minoritatilor etnice, de revirimentul nationalismelor s.a. Daca Europa, care, secole de-a randul,
a constituit un lung focar de conflicte cu dimensiuni interstatale, continentale sau mondiale, pare a fi îndreptatita sa vorbeasca despre intrarea
post-belica în era pacii eterne, aceasta nu înseamna, în acelasi timp, ca astazi se poate vorbi
despre viitorul unei planete vindecata în integralitatea sa, de flagelul razboiului. Şi, ca în toate
etapele istorice ale conflictelor, acolo unde au
existat focare de conflicte armate, au aparut, în
variate forme si paradigme justificative, si gruparile militare. Iar în atari conjuncturi, dinamica
acestora, indiferent de denumirea si de sloganurile care le definesc este si va ramane fundamentata pe ideea pariului cu raportul între învinsi si
învingatori. Un pariu a carui victima primordiala
ramane, inevitabil, aceeasi: civilizatia si progresul comunitatii umane.
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Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

doar o drona ucigasa.

MQ-9B ŞkyGuardian este o aeronava pilotata
de la distanta (RPA) si este realizata pe platforma UAV-ului Predator B, care a fost prezentat în
primul sau zbor la 17 noiembrie 2016, în apropiere de Palmdale, California, iar în ianuarie
2017, producatorul a organizat o vizitare a modelului, la Gray Butte si la sediul sau central din
apropiere de Şan Diego, cu participarea reprezentatilor din Regatul Unit, Italia, Franta, Australia, Belgia si Olanda, la evenimentul respectiv a
fost si inventat numele Şky Guardian. De fapt si
producatorul General Atomics Aeronautical Şystems (GA-AŞI), dorea sa scape de denumirile
Predator si Reaper, nume care sugerau ca este o
aeronava numai pentru îndeplinirea unor misiuni de lupta.

Autoritatile aviatice cred ca aeronava trebuie
sa opereze în mod curent
în spatiul aerian civil si
peste apele internationale.
Constructorul declarand ca
sistemul de detectare si
evitare completa, inclusiv
subsistemul Radar Due Regard, opereaza deja la unele din aeronavele unor clienti (clientii actuali, ai modelului MQ-9, sunt Italia,
Franta, Marea Britanie si
Şpania), dar si-au anuntat
intentia de a cumpara noul
model Danemarca, Olanda
si Belgia. Pentru deservirea si modernizarea aeronavelor tip MQ/9 Block 1-5, în aprilie 2017, GAAŞI si GKN Aerospace Fokker, au deschis o linie
de productie în Helmond din Olanda, petru a le
furniza sisteme de aterizare si alte echipamente.
De asemenea aeronava a fost construita pentru
a îndeplini cerintele de certificare NATO, comparabile cu cele pentru aeronavele ce echipaj, definite prin acordul ŞTANAG 4671.

Aeronava are urmatoarele caracteristici: decolare si aterizare automata, zboara în orice conditii meteo, capacitate de dezghetare, protectie
împotriva trasnetului, sistem de evitare a coliziunilor, are o aripa de 24,0 metri, este propulsat
de un motor torbo-propulsor Honeywell TPE
331-10 cu o putere de 45 Kva, poate transporta
Dezvoltarea modelului (ŞkyGuardian MQ-9B) a o încarcatura utila de 2.155 kg, are o viteza maînceput în anul 2012, are o anvergura a aripilor xima de 389 km/h, o rezistenta de 40 de ore la
cu aproximativ patru metri (13 picioare), decat altitudini de pana la 12.200 m.
Predator-ul standard, o durata de viata dubla La 11 iunie 2018, aeronava a efectuat primul
(40.000 de ore) si o capcitate de încarcare mari- sau zbor transatlantic, a decolat de la Grand
ta.
Forks, North Dakota si a aterizat la Fairford Air
Aeronava este definita ca fiind multi/misiune, Force (RAF) Fairford Gloucestershire, Marea
poate efectua supraveghere maritima, asistenta Britanie, dupa un zbor de 24 de ore si 2 minute,
în caz de dezastru si umanitar, cautare si salva- acoperind o distanta de 6.964 km (3.760 mile
re, constientizarea domeniului maritim sau su- marine).
pravegherea zonelor economice, detectarea niPrezentată de Cornel Vaida
velului de poluare si altele, nava nu mai este
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fost adoptate de armata rusa, urmand sa înlocuiasca modelul AK-74.
Pusca de asalt AK-74 M, cu un încarcator
de 30 de cartuse, gol, are o greutate de
3,90 kg, AK-12/AK-15 cantaresc 3,50 kg.
In anul 2016 Kalashnicov a facut cunoscut faptul ca au realizat si modelul RPK16 (5.45X39 mm) avand caracteristici
tehnice si ergonomice derivate de la modelul AK-12.

La Forumul Tehnico-Militar - Armata
2018, desfasurat în perioada 21/26 auOrice arma Kalashnikov are la baza pusca auto- gust 2018, la Kubinka, în regiunea Moscova, a
mata realizata de Mikhail Klashnikov si sunt
cunoscute mai multe variante începand ce AK47 (7,62x39 mm - calbrul x lungimea cartusului), produse în perioada 1948/49, a urmat
editia 1951 care erau cu camera cartusului
cromata, mai rezistente la coroziune, editia
1954/55 apare modelul AKŞ, cu o greutate
mai mica (3,47 kg), pat rabatabil si AKN cu
sina pentru aparate de vedere pe timp de
noapte.
Modelul modernizat AK-74 (5,45X39 mm)
este realizat în anul 1974, apoi sunt produse:
AK-101, AK-102 (5.56X45 mm) în anul 1995; AK
-103, AK-104 (7,62x39 mm) si AK-105 (5,45X39
mm) în anul 2001; AK-12, AK-12K (5,45X39
mm) în anul 2011, productia de serie a început
la sfarsitul anului 2013, dar modelele care au
intrat în testarea armatei rusesti, în anul 2016,
AK-12K (5,45X39 mm) si AK-15K (7,62X39mm),
au terminat testarea în decembrie 2017, iar în
ianuarie 2018 s-a anuntat ca AK-12 si AK-15 au

fost prezentata pusca de asalt AK-308 (7,62X51
mm), avand o greutate, cu un încarcator de 20 de
cartuse gol, de 4,30 kg, pat rabatabil, reglabil în
lungime pentru patru pozitii, aparat de ochire
dioptric cu setari de distanta de 100-800 metri
(dispozitive suplimentare pentru observare puncte rosii, telescop sau de vedere pe timpul
noptii) sina Picatinny, încarcatoare sector cu o
capacitate de 20 sau 30 de cartuse, teava si camera cartusului sunt cromate, teava
are dispozitiv de fixare a baionetei sau
pentru lansator de grenade de 40 mm.
Pustii îi pot fi atasate si alte accesorii
tactice utile.
Şe pune întrebarea de ce armata ruseasca ar accepta în acelasi an doua
modele de pusti de asalt, raspunsul
este usor de dat daca ne uitam la lungimea cartusului de la AK-308, glontul
are o viteza si o bataie mai mare decat
la modelele deja acceptate.
Prezentate de Cornel VAIDA
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Istoria Chinei moderne: decăderea și ascen- tari maritime cu Japonia, Vietnam si Filipine.
siunea unei mari puteri, de la 1850 până în Ocupa un loc permanent în Consiliul Natiunilor
prezent
Unite si are o prezenta mondiala din ce în ce mai
puternica.
Autor: Jonatahan FENBY
Editura: Humanitas, București, 2018
Jonathan Fenby (n. 1942), scriitor, jurnalist si
analist britanic, a lucrat ca editor al ziarelor The
Observer si Şouth China Morning Post, apoi la
Reuters World Şervice; a ocupat pozitii importante în redactiile publicatiilor The Economist,
The Independent si The Guardian. In prezent
este director executiv si director pentru China al
serviciului de analiza Trusted Şources. Comandor al Ordinului Imperiului Britanic. Este Cavaler al Legiunii de Onoare si al Ordinului National
de Merit al Frantei.

Companiile chineze sunt prezente pe cinci continente, în Africa, ajutorul Chinei, a depasit pe
cel al Europei, nu are nici un fel de scrupule referitoare la regimurile din zonele ei de interes,
populatia proprie este optimista în ceea ce priveste viitorul tarii, cu un sfert din forta de munca globala, domina economia mondiala, factor
ilustrat si în cresterea nivelului de trai dar si în
mobilitate maselor, unde s-a produs o adevarata
revolutie sociala, peste 70 de milioane de chinezi calatoresc, anual, în afara granitelor si mai
mult de 750.000 de studenti chinezi pleaca în
fiecare an la studii în strainatate.

In partea dedicata multumirilor, autorul scrie: Cartea este apreciata ca fiind: „O relatare acce“Cartea beneficiaza de o vasta literatura de spe- sibila, competenta, onesta, cuprinzatoare si foarcialitate despre China moderna, scrisa de istorici te bine scrisa. O carte fara cusur.“ - History
de pe patru continente, si de discutiile si întalniPrezentată de Cornel VAIDA
rile cu o parte dintre acestia. Şunt în continuare
uimit de cat de vaste si de detaliate sunt studiile
despre China, de la monografii amanuntite la
prezentari generale ale tarii si ale trecutului ei
recent. (...) La fel ca la cartile anterioare, am
folosit relatarile jurnalistilor contemporani si
ale martorilor oculari ca o completare a dovezilor existente în documentele de arhiva si pentru
a contrabalansa relatarile oficiale ale regimurilor succesive.”
De la “bolnavul Asiei”, în cea de-a doua jumatate a secolului XIX-lea, China, trece în prima jumatate a secolului XX printr-o dictatura, paisprezece ani de ocupatie japoneza, patru ani de
razboi civil, guvernarea lui Mao Zedong, dar si
prin ceea ce s-a numit Revolutia Culturala, ajungand la începutul secolului XXI, una dintre tarile
influiente în lume, a doua mare putere economica, are arme nucleare, o armata de peste 2.2 milioane de militari activi,, bugetul pentru armata
creste anual cu 11-18 %, în anul 2008, primul
cosmonaut chinez a fost trimis în spatiu si urmeaza sa trimita un om pe Luna, au realizat primul portavion chinez, au un grup operativ naval
în Oceanul Indian si din anul 2010, au confrun71
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Parteneri odinioară și în viitor: Statele Unite, Şunt temeri ca o noua cursa a înarmarilor este
Rusia și neproliferarea nucleară
în desfasurare, Rusia dezvoltand noi arme nucleare tactice, iar Ştatele Unite îsi modernizeaza
Autori: William C. POTTER
capabilitatile nucleare, iar Tratatul de interziceSarah BIDGOOD
re a armelor nucleare din 2017 nu a fost semnat
de nici o putere nucleara, existand o tot mai maEditura: IISS
re disensiune între tarile cu si cele fara arme atoWilliam C. Potter, este Director al Centrului Ja- mice.
mes Martin pentru Ştudii de Neproliferare si este Şam Nunn si Richard Lugar Profesor de Ştudii Au existat si preocupari referitoare la exploziile
de Nonproliferare la Institutul de Ştudii Interna- nucleare pasnice, efectuate în scopuri nontionale din Middlebury, Monterey. Formata ca un militare, cum ar fi excavarea canalelor, extractia
sovietolog, a participat, în calitate de delegat, la gazelor si a petrolului, constructia unor rezerfiecare reuniune a Tratatului de neproliferare a voare (depozite), aceste explozii s-au efectuat în
perioada 1960-1970, cand ŞUA a efectuat 27 de
armelor nucleare (TNP) înca din anul 1995.
teste, iar Uniunea Şovietica a efectuat 122 de exŞarah Bidgood, este asociat senior de cercetare plozii nucleare pasnice, în special pentru stingesi manager de proiect la Centrul James Martin rea incendiilor de gaz sau alte aplicatii civile.
pentru Ştudii de Neproliferare la Institutul de
Ştudii Internationale din Middlebury din Monte- Aceste explozii erau identice cu testele nuclearey. Cercetarile ei sunt axate pe relatiile dintre re, cele doua parti au convenit, în anul 1970, asŞUA si Rusia si pe regimul international de ne- pra unor reguli care guverneaza utilitatea unor
asemenea explozii, prin încheierea Tratatului
proliferare.
exploziilor nucleare pasnice.
Tratatul de neproliferare a armelor nucleare,
Prezentată de Cornel VAIDA
este rodul unor discutii, la Geneva, în anii ‘60,
semnat în anul 1970, acesta a ramas, pe tot timpul Razboiului Rece, temelia eforturilor de prevenire si raspandire a armelor nucleare pana în
prezent.
IIŞŞ avertizeaza si prin acest raport, ca relatiile
dintre Washington si Moscova sunt mai rele decat oricand de la criza rachetelor cubaneze din
octombrie 1962.
Un mod de cooperare, descris în carte, între
Uniunea Şovietica si ŞUA, este cel prin care s-a
pus capat intentiei Africii de Şud, de a efectua un
test nuclear în august 1977, cand Uniunea Şovietica, care nu avea relatii diplomatice cu regimul
de apartheid, a transmis informatiile avute despre pregatirile pentru testele nucleare din Africa
de Şud, iar ŞUA, care avea relatii cu Pretoria,
asistandu-le programul nuclear civil, a facut presiuni, dupa ce serviciile de informatii americane
au confirmat prezenta site-ului de testare, astfel
ca s-a renuntat la test, iar în anul 1993, instalatia
de la Kalahari, a fost distrusa sub supravegherea
inspectorilor de la Comisia de supraveghere nucleara a ONU.
72

Pulsul Geostrategic, Nr.266, Joi 20 Septembrie 2018
Corneliu PIVARIU - Director şi Editor
Coordonator al Pulsului Geostrategic
Preşedinte-Director General INGEPO
Consulting
Autor al unor cărţi privind informaţiile
strategice, terorismul şi situaţia din Irak,
al altor studii şi articole pe probleme
privind informaţiile strategice şi evoluţii geopolitice
actuale. Curs de securitate regională la Harvard
University - Kennedy School of Government. Membru al Institutului Internaţional de Studii Strategice -

www.ingepo.ro

“PULSUL GEOSTRATEGIC” - fondat de Corneliu
PIVARIU în anul 2007
Buletin lunar bilingv, editat de
INGEPO Consulting - Braşov
www.ingepo.ro; Tel: +4-0268 47 00 70
J08/2898/2006, CUI RO19298677/2006

Director şi Editor Coordonator: Corneliu PIVARIU membru al IISS- Londra

Editorial, Puncte de vedere: Corneliu PIVARIU
Actualitatea geostrategică mondială: Mihaiu
MĂRGĂRIT, dr. Octavian DUMITRESCU
Situaţia din Orientul Mijlociu: Dumitru CHICAN,
Corneliu PIVARIU, Edmond CHICANI,
Evoluţii în zona extinsă a Mării Negre: dr. Dan
DUNGACIU, dr. Octavian DUMITRESCU, Vladimir
SOCOR
Orizont Economic: Dr. Dorian VLĂDEANU, Vladimir SOCOR,
Serviciile de informaţii şi probleme de securitate:
Mihaiu MĂRGĂRIT, Corneliu PIVARIU
Doctor Octavian DUMITRESCU
Tehnologii şi echipamente militare: Cornel VAIDA
Director pentru zona extinsă a Mării
Apariţii editoriale: Cornel VAIDA
Negre la Pulsul Geostrategic.
Traduceri din/în limba engleză: Prof. Mădălina
GHEORGHECI, prof. Constanța COSTESCU
Tehnoredactare: Ionuţ PARASCHIV
Cornel VAIDA
Tiparul executat de: S.C. YOLANS S.R.L. Braşov
Director INGEPO Consulting

Dumitru CHICAN
Ambasador, profesor universitar,
Director pentru Orientul Mijlociu la
Pulsul Geostrategic
O întreagă carieră activă în diplomaţia
românească, cu misiuni permanente în
numeroase ţări arabe. Alte misiuni externe punctuale, ca emisar al Şefului
Statului Român. Unul dintre cei mai buni cunoscători
ai limbii, culturii şi lumii arabe din România. Autor a
numeroase lucrări şi traduceri în şi din limba arabă,
publicate în ţară şi străinătate. Una din ultimele sale
cărţi, apărută în Emiratele Arabe Unite, a fost declarată cea mai bună apariţie editorială a Târgului Inter-

ISSN: 1843-701X
Coperta: ceas -www.watchuseek.com

ABONAMENTE (un an - 12 numere)
Versiunea PDF prin e-mail = 1.198,00 RON/ 239,50 Euro/ 299,50 USD
Ediţia tipărită = 1.255,20 RON/314,00 Euro/ 390,00 USD
În preţul abonamentului beneficiaţi gratuit de toate materialele suplimentare editate (Semnal, Comentarii, Suplimente şi altele). Preţurile includ TVA, iar pentru ediţia tipărită şi taxele de expediţie prin curier rapid (în România),
Par-Avion în străinătate.
Abonamentele includ accesul la site-ul www.ingepo.ro unde pot fi găsite toate numerele publicate, începând
cu Martie 2007 (peste 11.000 de pagini) şi alte informaţii de interes.

Anunţuri şi publicitate în cadrul buletinului, pot fi inserate în spaţiul disponibil , sau pe pagină/pagini separate.
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.
73

American Military University
American Public University

Borysfen Intel

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
INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTERS LIST

