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gton D.C, apoi a fost membru al Guvernului s i negociator s ef 
pentru aderarea Roma niei la Uniunea Europeana , Ş ef al De-
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specializat pe probleme politice, con-
flicte etnice s i resurse energetice. 
Şenior fellow la Institutul de Ştudii 
Ştrategice s i Politice Washington, 

autor a numeroase articole s i comunica ri publicate î n 
Wall Ştreet Journal, alte publicat ii prestigioase. Este 
frecvent guest lecturer la Harvard University - Natio-
nal Şecurity  Program la Kennedy Şchool of Go-
vernment s i membru al Euro-Atlantic Şecurity Ştudy 
Group. 

Marian RIZEA 
  Ofiter de contra-informatii economice (colonel î n rezerva ), 
este  prof.univ.dr.ing. la Universitatea Ecologica din Bucures-
ti, cadru didactic asociat al Universitatii de Petrol si Gaze 
Ploiesti, membru titular al DIŞ-CRIFŞT Academia Romana, 
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clasificate, a infrastructurilor critice energetice si a protec-

tiei mediului, analizei de risc si studiilor geopolitice,  este autor/coautor, 
a 17 carti si peste 250 articole de specialitate publicate in reviste din tara 
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Maksym BUGRIY 
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Foundation î n Washington D.C. Are a 
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cerceta tor de 30 de ani î n mediul de 
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Om de afaceri şi investitor î n instrumente financiare specula-
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Universita t ii Bucures ti, dar s i la Facultatea de Şociologie 
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î n management la Universitatea Tennessee s i trei tipuri 
de cursuri la Kennedy Şchool of Government de la Uni-
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Bagdad, OŞCE s i î n Georgia. 
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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 în-
deobște bine cunoscută în Europa, mai ales în Europa Centrală și de Est, ca urmare a im-
pactului pe care l-a avut în această zonă prin organizațiile neguvernamentale (ONG) con-
stituite 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 cunos-

cut 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 gu-
vernamental 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 declara-
țiile miliardarului american care spunea că ceea ce îl interesează este numai profitul, că este pentru des-
ființarea 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 influ-
ența 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 es-
te: "promovarea respectului pentru statul de drept, libera inițiativă,  suveranitatea națiunilor, efectivita-
tea 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 isto-
ric". Organizația se vrea o legătură între Mișcarea inițiată de președintele Donald Trump în SUA, cetățe-
nii și mișcările politice active din alte țări care împărtășesc aceleași obiective, inclusiv cei pentru BRE-
XIT. Intenționând să reunească mișcările naționaliste din Europa, Mișcarea urmărește crearea unui su-
per grup populist în Parlamentul european, care să câștige o treime din locuri la alegerile europarlamen-
tare 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 Gior-
gio 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 expri-
mat 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 pro-
iectele 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 simi-
lară având și Gerard Batten - liderul UKIP - Marea Britanie. 

  Iată că, pe fondul slăbiciunilor evidente care se manifestă în Uniunea Europeană,  concomitent cu câști-
gurile politice ale formațiunilor naționaliste cât și ale euroscepticilor, două curente puternice reprezen-
tate de Fundația lui George Soroș și Mișcarea lui Steve Bannon  caută să coaguleze extrema stânga și ex-
trema dreaptă din Europa în realizarea unor obiective specifice.  Viitorul ne va demonstra cum  vor in-
fluența acestea evoluțiile politice din Europa. 

EDITORIAL 

Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale 
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Paul SĂNDULESCU 

Întrebare la şcoală: Copii, pâ-
nă unde se întinde Rusia? 

Răspuns: Până unde vrea ea. 

(Gluma  din vechiul laga r socialist) 

I ntre 11-15 septembrie 2018, Rusia a des-
fa s urat cel mai mare joc de ra zboi din ultimii 37 
de ani (de la cel din 1981). Au participat î n jur de 
300.000 de militari, 36.000 tancuri, transportoa-
re blindate s i vehicule blindate de infanterie, 
peste 1.000 de aeronave, doua  flote navale, toate 
unita t ile s i subunita t ile de trupe aeromobile, de-
sant, cercetare-diversiune ale Rusiei, mijloace de 
artilerie, etc. Au participat s i  chinezii, cu 3.200 
militari, 900 piese de mijloace militare s i 30 avi-
oane si elicoptere, precum s i militari mongoli. 
Locat ia jocului de ra zboi "Vostok – 2018" este 
importanta  doar pentru condit iile de teren s i ce-
le climatice î n care s-a dorit sa  se antreneze mili-
tarii, dar nu trebuie uitat ca  daca  s-ar fi des-
fa s urat î n vest, conform scenariului temei, putea 
fi luata  î n considerare o amenint are directa  la 
adresa Europei, pentru ca  jocul s-ar fi putut con-
tinua cu o operat ie reala . Operat iile s-au des-
fa s urat î n Şiberia s i Orientul I ndepa rtat rusesc. 
Chinezii au act ionat î n poligonul Tsugol, din 
Trans-Baikal. 

Tema jocului de ra zboi a fost similara  celui din 
1981 ("Zapad – 81") -  Rusia ataca  NATO – dar î n 
anumite privint e amploarea a fost mult mai ma-
re, as a cum a afirmat deschis ministrul rus al 
apa ra rii, gl. Şerghei Ş oigu. 

Costul financiar este enorm; dar, î n ochii condu-
cerii de la Moscova, se justifica  î n totalitate, ea 
as tepta ndu-se la ca s tiguri viitoare mult mai 
mari!!! 

Mass media occidentala , inclusiv cea de renu-
me, se î ntrece î n a da explicat ii ca t mai fanteziste 
s i alambicate jocului de ra zboi rusesc, efort care 
î n nici un caz nu serves te la muririi s i mobiliza rii 

opiniei publice occidentale. Dar, nu este prima 
data  ca nd se î nta mpla  asta s i nu legat doar de 
acest subiect, mass media "democratica " fiind î n 
cvasi-majoritatea ei aservita  unor interese ob-
scure, partizane, total paralele cu evolut ia reala  a 
evenimentelor. La care se adauga  faptul ca  prin-
cipalii actori ne-occidentali sunt direct interesat i 
ca apele sa  fie foarte tulburi. Despre media socia-
la  nu are rost sa  mai vorbim. 

As a ca , pentru a avea o imagine clara , sa  apli-
ca m instrumentele clasice s i ata t de verificate ale 
analizei impart iale s i sa  vedem apoi la ce conclu-
zii obiective ne conduc. Nu vom lua absolut deloc 
î n considerare declarat iile, ci doar operat iile mi-
litare la nivel geostrategic, pe etape mari de timp 
s i datele exacte. Va  propun ceva simplu de tot, 
dar extrem de relevant. Şa  analiza m interesele 
marilor puteri, modul lor de act iune î n decursul 
timpului, sa  vedem unde ele se intersecteaza  î n 
mod conflictual s i care sunt afinita t ile la acest 
moment - ca ci aliant ele militare î nca  nu au fost 
scoase la iveala  î n mod public. Şa  suprapunem 
apoi evolut iile din ultimii ani, cele de ultim mo-
ment, iar apoi sa  tragem concluziile. Analiza ne 
va permite sa  s tim cu mare probabilitate care 
vor fi evolut iile urma toare. 

Rusia, cel mai extins stat din lume, şi-a reluat 
expansiunea teritoriala . Ea este î n expansiune de 
secole î ntregi - exploda nd î ncepa nd cu secolul 
XV, teritoriul sta pa nit de rus i cresca nd de la 
430.000 km² î n 1462, la 2,8 milioane km² î n 
1533 s i la 5,4 milioane km² î n 1584. Ş i a continu-
at î n ritm sust inut pa na  î n acest moment, ajun-
ga nd sa  sta pa neasca  cel mai î ntins teritoriu de 
pe glob. La destra marea URŞŞ, aceasta se î ntin-
dea pe o suprafat a  de 22.402.200 km² s i avea 
294 milioane locuitori. Acum Rusia are 
17.098.242 km² s i o populat ie de 144 milioane 
de locuitori, dar prin Comunitatea Ştatelor Inde-
pendente rus ii sta pa nesc de fapt 20.996.932 km² 
s i au 277 milioane de oameni. 

I n 1772 Imperiul T arist rus a anexat pentru pri-

Actualitatea geostrategică mondială 
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ma oara  parte din teritoriul Poloniei. De abia î n 
1918 aceasta a reus it sa  î s i recapete indepen-
dent a, pentru a fi iara s i atacata  s i desfiint ata  de 
Germania s i Rusia î n 1939, conform Pactului Ri-
bentrop-Molotov (î ncheiat î ntre Rusia sovietica  
s i Germania nazista  la 23 august 1939). Dupa  
terminarea celui de al Doilea Ra zboi Mondial, 
Rusia a pa strat teritoriile ocupate î n Polonia 
(adica  179.000 km²). Poloniei i s-a dat î n contra-
partida  teritoriu î n vest, î n defavoarea Germani-
ei î nfra nte, dar nu a compensat î n totalitate 
pierderea, teritoriul ei actual fiind cu 20% 
(77.500 km²) mai mic deca t î nainte de al Doilea 
Ra zboi Mondial. 

I n 1809, Rusia a î ncorporat Finlanda. De abia î n 
1917, profita nd de schimbarea politica  din Rusia 
s i de ra zboiul civil de acolo, Finlanda a reus it sa  
î s i declare î ndependent a. I n baza aceluias i Pact 
Ribentrop-Molotov, Rusia/URŞŞ a atacat Finlan-
da î n 1939 s i a anexat 11% din teritoriul aceste-
ia. Tratatele de pace din 1947 s i 1948 au con-
sfint it ca s tigurile teritoriale din 1940 ale Rusiei: 
marea parte din provinciile Karelia, Şalla s i Pet-
samo. 

Letonia a suferit prima pierdere teritoriala  
(regiunea Vidzeme) î n fat a Rusiei î n 1710. I n 
1772, odata  cu anexarea unei pa rt i a Poloniei, 
Letonia a mai pierdut s i voievodatul Inflanti, 
pentru ca  î n 1795 sa  fie anexata  cu totul. Ş i-a 
ca s tigat independent a tot î n 1917, ca s i Polonia, 
pentru ca î n 1944, odata  cu ocuparea t a rii de ca -
tre trupele sovietice, sa  fie î ncorporata  î n URŞŞ. 
Ş i-a reca s tigat independent a î n 1990. 

I n secolul XIV, Marele Ducat al Lituaniei era cea 
mai î ntinsa  t ara  din Europa, pentru ca î n 1569 sa  
formeze î mpreuna  cu Polonia, Uniunea Polono-
Lituaniana. I n urma î mpa rt irilor succesive a 
acesteia din anii 1772, 1792 s i 1795 î ntre Rusia, 
Prusia s i Austria, cea mai mare parte a Lituaniei 
a fost acaparata  de Rusia. I n 1917 ea s i-a decla-
rat independent a, pentru ca î n 1944, odata  cu 
intrarea trupelor sovietice, sa  fie reî ncorporata  
î n URŞŞ. Ş i-a reca s tigat independent a î n 1990. 

Estonia a fost ocupata  î n totalitate s i anexata  de 
Rusia î n 1710, î n urma Marelui Ra zboi nordic. Ş i-
a ca pa tat independent a î n 1918, pentru a o 
pierde iaras i î n 1944 s i a o reca s tiga î n 1990, to-

tus i cu o pierdere a 5% din teritoriu. 

Prima pierdere teritoriala  pe care Roma nia a 
suferit-o î n fat a Rusiei a fost ca rezultat al ra zbo-
iului ruso-turc dintre 1806-1812, pierdut de 
Turcia (care era la momentul acela suzeranul 
teritoriilor roma nes ti Moldova s i T ara Roma -
neasca ). La tratative, Rusia a cerut ambele prin-
cipate, dar iminent a atacului lui Napoleon a fa cut
-o sa  î s i reduca  treptat pretent iile, mult umindu-
se doar cu t inuturile dintre Prut s i Nistru pa na  la 
Hotin. I n urma unui alt ra zboi ruso-turc (cel din-
tre 1828-1829) s i teritoriul din sud s i est al actu-
alei Roma nii a intrat sub ocupat ie ruseasca , 
Transilvania afla ndu-se sub alta  sta pa nire, cea 
austro-ungara . I n 1853 a î nceput Ra zboiul Cri-
meei, î ntre Rusia pe de o parte s i Marea Britanie, 
Frant a, Regatul Şardiniei s i Imperiul Otoman pe 
de alta, tocmai datorita  expansiunii continue ru-
ses ti. Ş-a î ncheiat î n 1856 prin î nfra ngerea Rusi-
ei s i ca urmare, ea a trebuit sa  se retraga  din 
Moldova s i T ara Roma neasca , care trei ani mai 
ta rziu se vor uni, forma nd Principatele Unite ale 
Moldovei s i T a rii Roma nes ti, dar fa ra  t inuturile 
dintre Prut s i Nistru, anexate de Rusia î n 1812, 
denumite de rus i î n î ntregimea lor Basarabia. 
Acestea s i-au reca pa tat independent a î n 1918 s i 
s-au unit cu Regatul Roma niei, pentru a fi 
pierdute iaras i î n 1939, ca urmare a celui de al 
doilea arbitraj/dictat de la Viena. Basarabia/
Republica Moldova a ra mas î n component a URŞŞ 
dupa  cel de al Doilea Ra zboi Mondial, pentru a-s i 
ca s tiga iara s i independent a î n 1990. Care inde-
pendent a  numai independent a  nu este, Rusia 
ment ina nd trupe î n Transnistria s i î n Bender s i 
sta pa nind-o de facto prin interpus i. Iar pentru a 
fi s i mai sigur ca  lucrurile sunt î nca lcite ra u, Şta-
lin a transferat nis te teritorii de la Moldova sovi-
etica  la Ucraina sovietica  (regiunile din sudul 
Basarabiei, cu ies ire la Marea Neagra ) s i invers 
(regiunea transnistreana ). 

Turcii au î nceput ra zboaiele cu rus ii î n secolul 
XVI s i de atunci acestea s-au t inut lant . I n secolul 
XVI, Imperiul Otoman era î n puternica  expansiu-
ne ca tre centrul s i estul Europei s i î n cadrul 
acesteia, musulmanii au capturat regiunea Podo-
liei, dupa  care au î ncercat sa  î s i extinda  sta pa ni-
rea s i asupra malului estic al Fluviului Nipru, î n 
actuala Ucraina. Rus ii i-au respins pe turcii ta tari 
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s i au stabilit cu aces tia granit a pe Nipru, î n 1681. 
Dupa  5 ani, î n 1686, Rusia a intrat î n Şfa nta Ali-
ant a , ceea ce a marcat î nceputul Ra zboaielor Ru-
so-Turce.  

La 20 noiembrie 1710, Turcia/Imperiul Oto-
man a declarat ra zboi Rusiei/Imperiului T arist. 
Pa na  la sfa rs itul secolului XVII, ata t Rusia, ca t s i 
Turcia au cucerit mari port iuni din Persia – actu-
alul Iran (Rusia lua nd contemporanele Daghes-
tan, Azerbaidjan s i Nordul Iranului, iar Turcia 
teritoriul actualei Armenia, pa rt i din estul Anato-
liei s i vestul Iranului), cuceriri consfint ite de 
Tratatul de la Constantinopole. Dar, î n 1732 s i 
1735, Rusia a semnat tratate cu Persia, retur-
na nd teritoriile cucerite î n schimbul aliant ei î m-
potriva Turciei. 

I n anul urma tor, 1736, a î nceput un nou ra zboi 
î ntre rus i s i turci, datorita  incursiunilor ta tarilor 
crimeeni asupra Ucrainei s i a campaniei ta tare î n 
Caucaz. I n mai, rus ii au invadat Peninsula Crime-
ea, pe 19 iunie cucerind cetatea Azov. I n iulie 
anul urma tor, rus ii au asediat forta reat a otoma-
na  de la Oceakov, dupa  care, î n aceias i luna  au 
î naintat î n Crimeea s i au cucerit Karasubazar. I n 
1739, rus ii au trecut Fluviul Nipru, i-au î nfra nt 
pe turci la Ştavuciani s i au ocupat cetatea Hotin 
s i oras ul Ias i. 

I n 1768, sultanul Mustafa al III-lea a declarat 
iara s i ra zboi Rusiei, aliindu-se cu Polonia, î n 
timp ce Rusia a fost sprijinita  de Marea Britanie. 
Dupa  o serie de lupte î n 1771, 1773 s i 1774, Tur-
cia pierde de facto Crimeea, Rusia ca pa ta nd ac-
ces la Marea Neagra . Dar, î n 1787 Imperiul Oto-
man cere Rusiei sa  plece din peninsula . Ca urma-
re, Rusia î i declara  ra zboi. Rusia afla ndu-se î n 
aliant a  cu Austria, iar Turcia slab prega tita  pen-
tru lupte, musulmanii au fost î nfra nt i î n Moldo-
va, rus ii captura nd Ias iul, Hotinul, Izmailul s i 
Anapa, iar austriecii Belgradul. Ş-a semnat Trata-
tul de la Ias i (î n 1792), care consfint ea ocuparea 
de ca tre Rusia a Crimeei s i Oceakovului, iar gra-
nit a europeana  era stabilita  pe Nistru, î n vreme 
ce cea asiatica  ra ma nea neschimbata . 

I n anii 1820 a î nceput revolta greceasca  î mpo-
triva Imperiului Otoman, grecii fiind instigat i s i 
sprijinit i de Rusia, dar s i de celelalte mari puteri 
europene. Ca urmare, grecii s i-au ca s tigat inde-

pendent a (prima t ara  europeana  care a fost eli-
berata  de sub jugul otoman). Ca nd î n 1853, Ru-
sia a distrus î ntreaga flota  otomana  la Şinop, Ma-
rea Britanie s i Frant a, tema ndu-se de expansiu-
nea teritoriala  s i de dominat ia ruseasca  î n Medi-
terana, au decis sa  ia partea Imperiului Otoman. 
Ceea ce a dus la Ra zboiul Crimeei, terminat cu 
î nfra ngerea Rusiei î n 1856, as a cum spuneam 
mai sus. 

Rusia nu s-a oprit, urma rind extinderea prin 
Balcani, profita nd de faptul ca  popoarele de aici 
erau slave, zga nda rindu-le nat ionalismul. Au î n-
ceput mis ca ri de independent a  fat a  de Imperiul 
Otoman, î ntî i cu Ra scoala din Hert egovina, î n 
1875, care s-a extins rapid î n Bosnia s i Bulgaria, 
atra ga ndu-i imediat s i pe sa rbi. Turcii au inter-
venit brutal, masacra nd cel put in 19.000 de oa-
meni î n luna aprilie. Ca urmare, a izbucnit un 
nou ra zboi î ntre Rusia s i Turcia. I nfra nta , Turcia 
a pierdut Muntenegru, Bosnia, Şerbia, Bulgaria, 
Roma nia, Cipru, mare parte din estul Rumeliei, 
vestul Georgiei s i Armenia. I n limitarea pierderi-
lor la masa trataivelor care au urmat ra zboiului, 
o contribut ie importanta  de partea Turciei a 
avut cancelarul german Otto von Bismarck, ceea 
ce a condus la relat ii stra nse î ntre Imperiul Oto-
man s i cel german s i care s-au ment inut pa na  la 
destra marea ambelor.  

Ultimele lupte î ntre Rusia s i Turcia/Imperiul 
Otoman au avut loc î n Primul Ra zboi Mondial 
ca nd turcii urma reau sa  ocupe Kars-ul. Dar, au 
fost î nfra nt i î n Ba ta lia de la Şarikamis  pe 2 ianu-
arie 1915. 

Rusia a avut totus i doua  "mici" sincope. Ambele 
î n secolul XX, î n 1917 s i î n 1990, s i ambele dato-
rate schimba rii sistemului politic. Trecerea de la 
t arism la comunism s i apoi de la comunism la 
capitalism au creat mici ferestre de oportunitate, 
folosite de toate statele introduse cu fort a î n im-
periul t arist s i apoi î n uniunea socialista , pentru 
a-s i declara independent a, as a cum am ara tat.  

I n 1918, fiind sla bita  î n urma Revolut iei Şocia-
liste din Octombrie s i confrunta ndu-se cu ra zboi 
intern, prin Tratatul semnat la Brest-Litovsk, Ru-
sia a fost nevoita  sa  recunoasca  independent a 
Ucrainei, Armeniei, Azerbaidjanului s i Georgiei s i 
a cedat teritoriile Belarus, Georgiei, Finlandei, 
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Poloniei, Lituaniei, Letoniei s i Estoniei, Basarabi-
ei, precum s i oras ele Kars, Ardahan s i Batum ca -
tre Turcia. 

Dar, î n urma torii ani, Ucraina a ca zut sub influ-
ent a bols evicilor s i a fost reintegrata , de data as-
ta î n URŞŞ. Polonia nu a fost ment ionata  î n Tra-
tatul de la Brest-Litovsk, fiind sta pa nita  de Ger-
mania, dar ca urmare a î nfra ngerii acesteia î n 
Primul Ra zboi Mondial, s i-a ca s tigat indepen-
dent a î n 1918 pe care a trebuit sa  s i-o apere lup-
ta nd pentru ea cu rus ii (de data asta bols evizat i) 
î ntre 1919-1921. I n 1939 Polonia a fost desfi-
int ata  ca urmare a atacului germano-rus, reapa -
ra nd dupa  sfa rs itul celui de al Doilea Ra zboi 
Mondial, dar ciumpa vita  de rus i, as a cum am ara -
tat mai sus. 

Ş i-au mai ca s tigat independent a fat a  de rus i s i 
s i-au pa strat-o pa na  asta zi (des i a trebuit sa  lup-
te pentru ea s i au pierdut din teritoriu) finlande-
zii. Basarabenii au fost reunit i cu Roma nia î n 
1918, pentru a fi reanexat i de rus i î n 1940. T a ri-
le Baltice s i-au ca pa tat independent a î n 1918, 
pentru a o pierde î n 1939 s i a o reca s tiga î n 
1990. Armenia, Azerbaidjan s i  Georgia s i-au 
ca s tigat independent a î n 1918, dar au fost rein-
tegrate î n URŞŞ î n 1920 (Georgia î n 1921). Ş i-au 
reca s tigat independent a î n 1991, pentru a fi in-
tegrat i imediat, pe 8 decembrie acelas i an, "de 
buna -voie", î n Comunitatea Ştatelor Indepen-
dente, pe care Georgia a pa ra sit-o î n 2008. 

I n t a rile europene ocupate cu trupe la sfa rs itul 
celui de al Doilea Ra zboi Mondial, conform Acor-
dului de la Ialta, Rusia a instaurat comunismul, 
folosind aceasta  pa rghie pentru a da impresia de 
independent a , dar a sta pa ni de fapt cu cizma  de 
fier. Pentru ca  Ungaria (î n 1956) s i Cehoslovacia 
(î n 1968) au î ncercat sa  schimbe regimul, Rusia/
URŞŞ a intervenit cu trupe.  

Rusia a folosit din plin comunismul ca instru-
ment politic de expansiune, î ncerca nd sa  î l ex-
porte î n î ntreaga lume. Au apa rut mis ca ri comu-
niste î n lumea araba , î n America Centrala  s i de 
Şud, s i chiar s i î n ŞUA. I n afara  de Europa, s-au 
instaurat regimuri comuniste s i î n China, Cuba, 
Coreea de Nord, Mongolia, Vietnam, Laos, Ye-
men, Şomalia, Congo, Etiopia, Mozambic, Benin, 
Angola, Madagascar, Afganistan, Cambodgia, 

Grenada. Pa rea ca , comunismul nu va avea 
oprelis te. Iar î n mijlocul ret elei, ca un paianjen 
enorm sau un Vatican laic, statea Rusia. 

Totus i, comunismului i s-a stopat ava ntul, iar 
apoi ra ma na nd fa ra  suflu, s-a pra bus it. Acesta a 
fost al doilea recul major al Rusiei s i a avut loc î n 
1991. Problemele î ncepusera  cu ca t iva ani î nain-
te, din 1986, ca nd î n regiunile baltice s i cele cau-
caziene ale URŞŞ au î nceput mis ca ri nat ionaliste 
viza nd independent a.  I n 1989, valul de revolut ii 
din t a rile socialiste din centrul s i estul Europei a 
î ndepa rtat comunismul s i le-a permis sa  iasa  de 
sub tutela Moscovei s i sa  se orienteze spre Occi-
dent. 

Consider ca  ce am prezentat pa na  acum referi-
tor la Rusia este concludent, scopul acestui arti-
col nefiind acela de a face o eulogie impulsului 
de nesta vilit al acesteia spre cucerire. Am pre-
zentat expansiunea sa de pa na  acum doar ca ele-
ment al analizei s i pentru a recunoas te un mo-
dus operandi. Şe constată că expansiunea Rusiei a 
fost continua , cu doua  mici sincope, dar dupa  fie-
care Rusia a recuperat ce a pierdut. Linia genera-
la  este ca  odata  un teritoriu cucerit, nu mai este 
cedat sub nici o forma . 

Rusia s-a î ntins î n decursul secolelor s i î n est s i 
sud, dar nu voi mai insista s i pe aceste zone. Ori-
cum, î n est s i sud avansul ei teritorial este oprit 
pentru ca  a ajuns la Oceanul Pacific s i dincolo de 
ocean se afla  ŞUA, iar la sud, China. Ea se poate 
extinde doar ca tre vest, î n Europa s i ca tre sud-
vest, î n Orientul Mijlociu. Ş i desfa s oara  deja ope-
rat ii î n ambele teatre. 

China a apărut în bazinul Fluviului Galben în 
secolul XXI I .Cr. s i de atunci s-a tot extins, frag-
mentat s i reunificat de multe ori. Dupa  instaura-
rea comunismului, la 1 octombrie 1949, revendi-
ca rile teritoriale chinezes ti au fost constante, dar 
la fel de constant au suferit s i modifica ri, fiind 
din ce î n ce mai mari. Rareori se publica  date ofi-
ciale privind suprafat a Chinei, tocmai datorita  
frecventei modifica ri a pretent iilor lor teritoria-
le. I n 1986, ea ajunsese la 10,45 milioane km². 

La acest moment, des i are granit a  cu doar 14 
t a ri, China are pretent ii teritoriale (care exced 
actuala sa suprafat a ) fat a  de 23 t a ri. Iata  lista 
acestora: 



 

10 

De la Afganistan pretinde provincia Bahdashan. 

De la Bhutan, enclava butaneza  din Tibet 
(Cherkip Gompa, Dho, Dungmar, Gesur, Gezon, 
Itse Gompa, Khochar, Nyanri, Ringung, Şanmar, 
Tarchen s i Zuthulphuk), precum Kula Kangri, 
regiunea muntoasa  de la vest de acest va rf s i 
vestul districtului Haa. 

Cu Brunei î s i disputa  sudul Ma rii Chinei, î n spe-
cial Insulele Şpratly. 

De la Burma pretinde cea mai mare parte a t a -
rii. 

Pretinde pa rt i din Cambodgia. 

De la India pretinde Aksai Chin (parte a Jammu 
s i Kas mir), Demchok, Chumar, Kaurik, Pasul 
Şhipki, Jadh, Valea Lapthal Şhaksgam, Şudul Ti-
betului (parte a regiunii Arunachal Pradesh, con-
trolata  de India) s i Valea Trans-Karakoram. 

Cu Indonezia î s i disputa  sudul Ma rii Chinei. 

Cu Japonia î s i disputa  pa rt i din Marea de Est a 
Chinei, î n special Insulele Şenkaku/Diaoyudao s i 
Insulele Ryukyu. 

De la Kazahstan pretinde pa rt i din teritoriu. 

De la Kirghistan China pretinde cea mai mare 
parte a teritoriului. La fel s i de la Laos . 

Cu Malaiezia î s i disputa  pa rt i din sudul Ma rii 
Chinei. 

Mongolia este revendicata  î n î ntregime. 

Pretinde de asemenea o parte din Nepal 
(teritoriile respective ar fi parte din Tibet, deci 
din China).  

De la Corea de Nord, chinezii pretind Muntele 
Baekdu s i Jindao, dar cu anumite ocazii au pre-
tins î ntreaga t ara . 

I ntregul teritoriu al Pakistanului este pretins. 

Cu Philipine î s i disputa  sudul Ma rii Chinei, î n 
special Reciful Şcarborough s i Insulele Şpratly. 

De la Rusia, China pretinde 160.000 km² s i ma-
joritatea Şiberiei. 

Cu Şingapore î s i disputa  sudul Ma rii Chinei. 

Cu Coreea de Şud î s i disputa  pa rt i din Marea de 
Est a Chinei, dar pretinde s i î ntreaga t ara  (ca s i 

pe Corea de Nord). 

Taiwanul este considerat teritoriu chinez rebel, 
dar pa na  la rezolvarea problemei chinezii au dis-
pute intense cu taiwanezii privind Bancul 
MacClesfield, Insulele Paracel, Reciful Şcarboro-
ugh, Insulele Şenkaku, pa rt i din sudul Ma rii Chi-
nei s i Insulele Şpratly. 

China pretinde pa rt i din Tadjikistan s i cea mai 
mare parte a Vietnamului, cu care are s i dispute 
privind Bancul MacClesfield, Insulele Paracel 
pa rt i din sudul Ma rii Chinei s i Insulele Şpratly. 

I n cadrul unei discut ii cu Hillary Clinton, China 
a revendicat pa rt i din Hawaii. Chinezii au afir-
mat s i ca  marinari chinezi au stabilit as eza ri î n 
Australia î naintea europenilor s i chiar America. 

SUA nu se mai află în expansiune teritorială 
din secolul XIX, iar Uniunea Europeana  s-a ex-
tins pa na  acum doar ca urmare a dorint ei t a rilor 
de a adera la ea. Din punct de vedere militar, ea 
nu conteaza . 

Aces tia sunt actorii. Ar mai fi de luat î n calcul 
din punct de vedere expansionist Islamul, dar 
acesta fiind o credint a , nu o entitate statala  (des i 
are pretent ia de a sta pa ni î ntreaga lume – vezi 
jihadul), nu î i vom analiza extinderea î n acest 
articol. 

 

Analiza 

A crede ca  rus ii s-au oprit î n anii nos tri demo-
cratici s i extra-liberali din ce au fa cut sute de ani 
î nainte este o mare prostie. Şau mai corect spus 
î n englezes te, wishful thinking. Indiferent de si-
tuat ia echilibrului de fort e s i de evolut iile de mo-
ment, au mers î nainte cu cuceririle, fa ra  a avea 
mustra ri de cons tiint a  cu cine au fa cut î nt elegeri 
sau ce mijloace au folosit. Au fa cut un pact de 
aliant a  chiar s i cu hitleris tii (Pactul Ribentrop-
Molotov, care prevedea î mpa rt irea Poloniei, Li-
tuaniei, Letoniei, Estoniei, Finlandei s i Roma niei 
s i pe care l-au dus la capa t). Nici nu vreau sa  ma  
ga ndesc cum ar fi ara tat lumea acum daca  Hitler 
nu ar fi atacat Rusia s i ar fi continuat pactul cu 
ea. 

Ca  Rusia va î ncerca sa  se extinda  este cert. Toa-
te evolut iile ei din ultimii trei ani î n Ucraina, Şi-
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ria s i restul Orientului Mijlociu, asta arata . De 
fapt, ele sunt etape ale unui proces bine ga ndit s i 
prega tit. Jocul de ra zboi "Vostok – 2018" face 
parte din el. 

Expansionismul chinezesc este direct, nevoalat 
cu motivat ii sau deturna ri ale atent iei. 

Americanii nu au pretent ii teritoriale. Au termi-
nat cu ele î n secolul XIX, prefera nd sta pa nirea 
financiara . Europenii nu sunt de luat î n calcul din 
punct de vedere al extinderii pe cale armata . 

Datorita  vecina ta t ii cu China s i ŞUA, Rusia se 
poate extinde doar î n Europa s i Orientul Mijlo-
ciu. 

China are pretent ii fat a  de tot i vecinii, dar nu va 
declans a un ra zboi cu Rusia, datorita  superiori-
ta t ii militare a acesteia.  

T a rile europene nu se pot apa ra singure î n fat a 
Rusiei, daca  nu sunt ajutate de ŞUA. Ş i datorita  
refuzului î ndelungat de a aloca suficient i bani 
pentru apa rare, se pare ca  au s i renunt at la ea. 

ŞUA nu poate sust ine concomitent un conflict î n 
Europa s i/sau Orientul Mijlociu cu Rusia s i unul 
cu China î n Asia. 

La acest moment, "afinita t ile" sunt clare î ntre 
Rusia s i China, î n vreme ce relat iile dintre Uniu-
nea Europeana  s i ŞUA sunt foarte reci. 

Din as ezarea tuturor pieselor pe tabla , rezulta  
ca  Rusia s i China vor act iona corelat. Rusia are 
port ile deschise ca tre Europa s i Orientul Mijlo-
ciu, deci va act iona. Nu este deloc obligatoriu ca 
î n Europa instrumentele sa  fie pur armate, dar 
ele nu sunt excluse absolut deloc. I n schimb, î n 
Orientul Mijlociu ele vor fi preponderent milita-
re, dar ma iestru î mbinate cu diplomat ia. 

China va continua act iunea î n sud-est s i î n vest, 
posibil s i î n nord, î mpotriva Mongoliei, care î n 
aceasta  varianta  este posibil sa  fie î mpa rt ita  cu 
Rusia, dupa  modelul Poloniei î n 1939. 

Taba ra occidentala ........ se ba lba ie.......  

 

 

 

                                                                            

Prof.univ.dr. Adrian PÂRLOG 

Contextul relațiilor actuale dintre Federația 
Rusă și Turcia 

Dupa  o perioada  de declin generalizat, urmare a 
disolut iei URŞŞ, Federat ia Rusa , succesor al fos-
tei Uniuni, cauta  sa  revina  î n postura de mare 
putere militara  s i de actor regional major î n zona 
Europa – Asia, cel put in. Pentru atingerea acestui 
deziderat combina  eforturile politice interne cu 
o multitudine de init iative ce t in de politica ex-
terna . Printre acestea se numa ra  s i tentativele de 
realizare de parteneriate cu state care doresc sa -
s i maximizeze relevant a regionala  sau globala . 
Printre acestea se numa ra  s i Turcia, t ara  cu care, 
istoric, a alternat situat iile de rivalitate cu cele 
de î nt elegere pragmatica  generata  de obiective 
bilateral avantajoase, condit ionate de evolut ii 
geopolitice s i geostrategice concrete sau de 
oportunita t i istorice s i geografice.  

Ca ror continente apart in Rusia s i Turcia? Mos-
cova s i Ankara sunt capitalele unor t a ri mai mult 
asiatice, sau unor t a ri mai mult europene?  

Acest statut reprezinta  o oportunitate pentru 
Moscova s i Ankara, mai ales ca nd interesele lor 
se intersecteaza  î n regiuni de tip placa  turnanta , 
as a cum sunt regiunile Marea Neagra  s i Cauca-
zul. Daca  pla cile turnante sunt s i vecine, atunci 
gradul de interes sau atractivitatea strategica  
cres te corespunza tor. Iar daca  î n zona  exista  s i 
un al treilea partener cu potent ial politic, militar 
s i cu determinarea necesara , cum ar fi Iranul 
spre exemplu, cresc î n mod corespunza tor s i 
s ansele de reus ita  ale unor posibile init iative 
strategice î n zona .   

I n 2010, prof. Ahmet Davutoglu, fost ministru 
de externe al Turciei, a publicat, eseul  Ada nci-
mea strategică, în care lansa idea unei opțiuni 
strategice de politica  externa  a t a rii sale denumi-
ta  Zero probleme cu vecinii. Ca o ironie a sort ii, 
î n contextul valului revolut ionar Prima vara Ara-
ba , î n 2011 î ncepea procesul de destabilizare a 
Şiriei, care avea sa  se transforme î ntr-un adeva -
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rat izvor al instabilita t ii regionale, dar s i globale, 
care a cuprins s i Turcia.  

Ca t iva ani mai ta rziu, î n 2013, o prognoza  geo-
politica , realizata  de Goldman Şachs, indica fap-
tul ca  este posibil ca la orizontul anilor 2040 - 
2050, Turcia sa  devina  o t ara  î n primele 10 ca 
putere economica  s i militara . 

I n ultimii ani, referitor la Turcia, ca t ara  parte a 
G20, cele mai importante institut ii de prognoza  
economica  s i sociala  din lume s i-au pus ca teva 
î ntreba ri retorice, printre care: 

Devine Turcia o China a Europei? Era creditata  
ca fiind imediat dupa  China s i India din punctul 
de vedere al ritmului de dezvoltare economica . 

Care vor fi relat iile Turciei cu vecinii sa i ca nd  
(nu peste mult timp) populat ia sa va fi compara-
bila  cu aceea a Federat iei Ruse? 

Turcia poate deveni centru universitar regional 
s i factor de influent a  culturala  a lumii islamice? 

I n 2002, hub-ul aerian Istanbul lega prin Tur-
kish Airlines 75 de destinat ii. I n 2017, aceeas i 
companie, prin acelas i hub, lega peste 230 de 
destinat ii. Hub-ul Istanbul este tranzitat anual de 
peste 100 milioane de pasageri s i va dispune de 
capacita t i pentru aproximativ 200 de milioane î n 
2022. Ce valori concrete va atinge sistemul aeri-
an de transport al Ankarei?  

I n 2014, Turkish Airlines anunt a ca  interzice 
comercializarea ba uturilor alcoolice la bordul 
aeronavelor sale. Oare pot i deveni lider global 
î ntr-un domeniu, aplica nd regulile unei civilizat ii 
musulmane? Poate fi aceasta o ret eta  a succesu-
lui? 

Vom putea discuta î n cura nd despre neo-
otomanism, mai ales dupa  realegerea pres edin-
telui Erdogan s i dupa  referendumul din aprilie 

2017, ca nd pres edintele Turciei a primit puteri, 
practic, nelimitate? 

Potent ialul  militar comparat al unor state din 
Orientul Mijlociu indica  faptul ca  Turcia ocupa  
prima pozit ie. Aceasta  postura  faciliteaza  coagu-
larea zonala  sau devine un factor disolutiv? 

Zero probleme cu vecinii reprezintă un slogan 
ma ret , demn de toata  admirat ia, dar practic, mai 
poate fi valabil î n cazul Turciei? Pot fi linis tite 
apele politicii de securitate î ntr-o regiune unde 
exista  Nagorno-Karabah, Şiria, Hezbolah s i alte 
conflicte î nghet ate, zone geografice î ntrepa trun-
se unde locuiesc cres tini, arabi, musulmani sun-
nit i s i s iit i, druzi, armeni, cerchezi etc.?  

Evenimentele din vara anului 2008 din Georgia 
s i starea de instabilitate din Ucraina, mai ales 
dupa  evenimentele din 2014, fac ca problemati-
ca securita t ii la Marea Neagra  s i Caucazul de Şud 

sa  cunoasca  o noua  abordare. De la focusarea 
preponderent pe terorism s i traficul ilegal de 
orice forma , la rega ndirea strategica  a prezent ei 
militare ata t a Federat iei Ruse, ca t s i a Aliant ei 
Nord-Atlantice. I n 2014, imediat dupa  anexarea 
Crimeii, Rusia a î nceput un proces intens de re-
militarizare a peninsulei, peste nivelul atins î n 
perioada URŞŞ. Fort ele navale NATO, care î n 
anul 2013 au realizat doua  scurte vizite î n por-
turi la Marea Neagra, î ncepa nd cu 2015 au stat i-
onat, î n medie, î n apele aceleas i ma ri peste 200 
de zile, î n cadrul unor exercit ii complexe precum 
Şea Breeze s i Şaber, exercit ii care implica  peste 
20000 de militari din peste 20 de state aliate s i 
partenere, incluza nd Georgia s i Ucraina. Turcia, 
t ara  care, anterior, s-a opus cu vehement a  extin-
derii din Marea Mediterana  î n Marea Neagra  a 
unor operat ii navale antiteroriste NATO cum ar 
fi Active Endeavour, a fa cut public sprijinul sa u 
pentru existent a unei fort e navale aliate proiec-

Tara Pozit ie 
(loc) 

Personal 

Militar 

Nr.  tan-
curi 

Nr. avi-
oane 

Nr. lov. 
nucleare 

Nr. submari-
ne 

Buget 

(mld $) 

Turcia 1 410000 3600 990 0 14 19,5 

Israel 2 176000 3800 680 100 14 15,5 

Egipt 3 468000 4700 1100 0 4  4,4 

Iran 4 545000 2400 480 0 31 14,3 
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tate sa  act ioneze î n regiune, ca factor de conexa-
re a aliat ilor la Marea Neagra . I n acest fel, practic 
au fost fa cute uitate operat ii de genul 
Blackseafor sau Black Şea Harmony, care au fost 
constituite cu scopul de a reduce riscul unor 
confrunta ri, prin excluderea prezent ei Aliant ei 
din Marea Neagra . Adopta nd o astfel de condui-
ta , la vremea respectiva , Ankara a transmis sub-
liminal mesajul conform ca ruia este mai aproape 
de î ngrijora rile Moscovei, deca t de preocupa rile 
strategice ale NATO.  

 

Zona Marea Neagră - Caucaz 

Probabil ca  as a se explica  faptul ca  autorita t ile 
turce au interzis trecerea prin stra mtoarea Bos-
for a unor nave militare spital americane, Com-
fort and Mercy, care intenționau să acorde sprijin 
medical Georgiei, î n marja evenimentelor din 
2008.  

I n ultima parte a anului 2015, î n contextul con-
frunta rilor militare din Şiria, Turcia s i Federat ia 
Rusa  au fost aproape de a î nregistra colapsul re-
lat iilor politice dintre ele, dupa  ce un avion de 
lupta  ŞU-24 al Federat iei Ruse a fost dobora t de 
fort e aeriene ale Ankarei, la granit a turco-
siriana . Imediat dupa  incidentul aerian amintit, 
Moscova a anunt at ma suri de retorsiune s i majo-
ritatea t a rilor lumii se prega teau de ceea ce este 
mai ra u î n zona limitrofa  peninsulei Asia Mica , 
mai ales î n contextul acutiza rii conflictului din 
Şiria. 

 

Evenimentele din luna iulie 2016 – „punct de 
întoarcere” în politica Turciei 

În 15 iulie 2016, a fost înregistrat unul din-
tre cele mai surprinza toare evenimente de secu-
ritate petrecut î ntr-o t ara  membra  a NATO s i 
anume o tentativa  de lovitura  de stat, presupus a 
fi organizata  de armata  cu sprijin financiar pro-
venit de la un potent om de afaceri turc, rezident 
î n ŞUA, Fethullah Gulen, fost apropiat politic al 
pres edintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. I n 
contextul evenimentului, mare parte a comenzii 
militare turce a fost demisa  s i arestata , dupa  ce a 
fost umilita  public, iar cea mai importanta  facili-

tate militara  aliata  din Tur-
cia, Baza Aeriana  Incirlik, a 
fost blocata  s i transformata  
temporar î ntr-un obiectiv 
NATO inoperabil. I n acest 
fel, unul dintre cele mai im-
portante documente juridi-
ce, î n baza ca rora se disloca  
fort e s i mijloace NATO pe 
teritoriul unui stat aliat, 
Acordul ŞOFA (Ştatus Of 
Force Agreement) a fost 
ignorat s i transformat î ntr-
un document mai degraba  
formal. I n plus, fa ra  a fi 
confirmata  sau infirmata , 

î n mediile politic s i militar de la Ankara s i Istan-
bul, a circulat informat ia conform ca reia, t ara 
care a furnizat informat ii utile de punere î n gar-
da  a Pres edintelui Erdogan, î n lega tura  cu peri-
colul iminent al tentativei de lovitura  de stat a 
fost Federat ia Rusa . I n contextul î n care ŞUA au 
refuzat extra darea lui F. Gulen s i î n care se studi-
aza  unele alternative de relocare a bazei aeriene 
de la Incirlik, iar UE (î n principal Germania) pu-
ne presiune mare pe Erdogan î n lega tura  cu ma-
nagementul migrant ilor provenit i din Orientul 
Mijlociu, ca o precondit ie pentru reluarea nego-
cierilor de accedere a Turciei î n UE, Ankara a î n-
ceput tatonarea Moscovei pentru a fi considerata  
ca eventual partener, cu drepturi egale, î n pro-
bleme strategice de securitate regionala . La 
aproximativ doua  luni distant a  fat a  de eveni-
mentele din 15 iulie 2016, cu prilejul unei vizite 
oficiale, la Ankara,  a Ş efului Ştatului Major Gene-
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ral al Fort elor Armate ale Federat iei Ruse, gene-
ralul Valeri Gherasimov, a declarat: “I n urma  cu 
ca t iva ani,  Flota Rusa  la Marea Neagra  contrasta 
cu cea turca , ca nd se spunea ca  Turcia este sta -
pa nul Ma rii Negre, Acum, toate lucrurile sunt 
altfel.“ Aceasta afirmat ie, care  nu a fost comen-
tata  î n nici o forma  de autorita t ile politice locale 
a fost interpretata  ca o acceptare de facto a reali-
ta t ii  la zi. I n condit iile concrete ale sfa rs itului de 
vara  din acea perioada , Occidentul a criticat evo-
lut iile nedemocratice din Turcia, fapt contraba-
lansat pe mai multe direct ii de ca tre autorita t ile 
de la Ankara: exprimarea publica  a rezervelor 
fat a  de politica ŞUA referitoare la Turcia, respin-
gerea modului î n care NATO a react ionat dupa  ce 
baza aeriana   de la Incirlik a fost blocata  s i co-
mandantul acesteia arestat, de reluarea coopera -
rii militare cu Federat ia Rusa  s i de reconsidera-
rea angajamentelor Turciei fat a  de Şiria s i de 
problematica refugiat ilor sirieni. I n continuarea 
liniei de conduita  ambivalenta  fat a  de Federat ia 
Rusa , liderul turc, Recep Tayyip Erdogan, cu pri-
lejul vizitei î n Ucraina, din octombrie 2017,  de-
clara ca  t ara sa nu a recunoscut s i nu va recu-
noas te anexarea Crimeii de ca tre Federat ia Rusa  
s i ca  Turcia va continua sa  acorde ajutoare mate-
riale concrete minorita t ii ta tare care tra ies te in 
peninsula , ajutoare ce au constat inclusiv î n uni-
forme de camuflaj, utilizate de ta tarii organizat i 
intr-un batalion in zona Kerson, unde au contri-
buit la blocarea temporara  a peninsulei. I n ace-
eas i linie de conduita , init ial Turcia a suspendat 
rutele navale de pasageri s i comerciale ce legau 
Şevastopol s i Kerci de portul turc Zonguldak, co-
nexiunile aeriene cu oras ul Şimferopol, dar pe 
care, ulterior, le-a redeschis. Concomitent cu asi-
gura rile pentru Ucraina, pres edintele turc cauta  
sa  achizit ioneze din Rusia unele dintre cele mai 
performante sisteme de apa rare AA, precum s i 
centrale electrice nucleare. I n ciuda relat iilor 
turco-ruse tot mai apropiate, Ankara s i Kievul 
dezvolta  o relat ie speciala  î n cooperare î n dome-
niile construct iei motoarelor de tanc, sistemelor 
radar, sistemelor de comunicat ii militare s i a ce-
lor de navigat ie, precum s i î n cel al instruirii  ma-
rinarilor ucraineni, care î ncadreaza  noua flota , 
constituita  dupa  evenimentele din Crimeea. An-
kara considera  ca  lega turile cu Ucraina î n dome-
niile tehnologiei militare pot reprezenta o alter-

nativa  la transferul de tehnologie americana  s i 
vest-europeana , care se desfa s oara  cu î ntreru-
peri generate de considerente politice. Pentru 
fluidizarea circulat iei î ntre Turcia s i Ucraina, î n-
cepa nd din anul 2017, trecerea frontierelor celor 
doua  t a ri nu se mai realizeaza  pe baza pas apoar-
telor (as a cum este cazul cu Georgia), ci numai 
pe baza documentelor obis nuite de evident a  a 
populat iei. Urma rile evenimentelor din anul 
2015, din Turcia, au indicat s i puternica depen-
dent a   a acesteia fat a  de Federat ia Rusa : turis-
mul rus ilor pe coastele turce ale Mediteranei s i 
Ma rii Negre a sca zut dramatic, iar exporturile 
Ankarei î n Rusia au sca zut cu peste 60 procente. 
I n noua situat ie, generata  de comportamentul 
impredictibil al lui Erdogan, Federat ia Rusa  a 
ridicat sanct iunile economice generate de inci-
dentul aviatic din 2015, a reluat coordonarea 
eforturilor comune pentru stabilizarea Şiriei s i a 
relansat noi proiecte energetice nucleare gigant 
(4 reactoare de ca te 1200 KVe, la Akkuyu), eva-
luate la aproximativ 20 miliarde dolari. Posibila 
cooperare energetica  nucleara  î ntre cele doua  
state, î ntreges te practic dependent a energetica  a 
Turciei de Rusia s i de t a ri care au relat ii strategi-
ce cu Moscova. 

I n plus Moscova , aproape de neimaginat, a ac-
ceptat va nzarea de sisteme de rachete AA Ş-400 
Triumph, î ntr-un proiect comercial evaluat la 
peste 2,1 miliarde dolari. Acest proiect a deter-
minat punerea sub semnul î ntreba rii a progra-
mului FAM turce de achizit ionare a avioanelor 
multirol, de generat ia a 5-a, F-35 produs de ŞUA. 
Şa  fie î nta mpla tor faptul ca , dupa  ce Pres edintele 
Erdogan a cerut scuze omologului rus î n lega tura  
cu dobora rea avionului la sfa rs itul anului 2015, 
cei doi s-au î nta lnit de peste 12 ori, î n aproxima-
tiv trei ani?  

Anexarea Crimeii – punct de inflexiune în 
politica externă a Moscovei 

Merita  remarcat faptul ca , Turcia nu a acceptat 
sa  se ala ture proiectelor europene sau NATO de 
impunere de sanct iuni Moscovei, dupa   referen-
dumul din Crimeea, din martie 2014, conside-
ra nd ca  acestea reprezinta  exclusiv, o problema  
î ntre Rusia s i Occident.  

Zona Marea Neagră -  Caucazul de Sud   
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I n acest fel, doua  dintre cele mai importante 
regiuni ale zonei euro-atlantice, din punctul de 
vedere al managementului securita t ii s i coridoa-
relor comerciale, Zona Marii Negre s i a Caucazu-
lui de Şud, devin zone de tip sandvici î ntre cele 
doua  mari t a ri. Iar pentru ca î nchiderea sa  fie 
completa , ar trebui sa  reconsidera m s i hiper-
î narmarea Peninsulei Crimeea, pe de o parte s i 
intensificarea relat iilor pe multiple planuri a re-

lat iilor î n triunghi, Rusia – Iran – Turcia s i impli-
cat iile acestora asupra conflictelor î nghet ate din 
regiune. Dupa  disolut ia URŞŞ, Turcia a î ncercat 
sa  î s i creasca  influent a î n Caucazul de Şud (mai 
put in î n Armenia), urmare a 
existent ei î n regiune a unui 
important factor demografic 
turcoman, dar s i a statutului 
sa u de stat NATO s i parte-
ner UE, cu puternice opt iuni 
de aderare, mai ales î n anii 
90. Din punct de vedere 
strategic, Ankara a ales trei 
direct ii de penetrare a spat i-
ului respectiv: energie, in-
frastructuri de transport s i 
securitate - apa rare. I n acest 
context au prins contur pro-
iectele regionale BŞEC 
(Organization of the Black 
Şea Economic Cooperation) 
– care a fost orientata  pe 

dezvoltarea coopera rii economice, respectiv 
TRAŞEKA, care î s i propunea sa  sust ina  coridorul 
de tranzit comercial dintre Asia Centrala  s i Euro-
pa, via Caucazul de Şud. Primele realiza ri concre-
te au fost conducta de petrol Baku – Tbilisi – 
Ceyhan s i conducta de gaze Baku – Tbilisi – Elzu-
rum, urmate de  conducta de gaze Trans-
Anatolia, inaugurata   î n 2018. I n prezent, se afla  
î n execut ie conducta Trans- Adriatica, care va 

completa cori-
dorul sudic de 
furnizare ener-
gie pentru UE 
din bazinul Ma -
rii Caspice s i 
culoarul ferovi-
ar, ce va lega 
estul Turciei 
(Kars) de Baku, 
traversa nd Ge-
orgia, ca parte a 
Drumului Ma ta -
sii, ce va lega 
China de Euro-
pa, ocolind Ru-
sia. 

 

Proiecte de transport hidrocarburi in regiu-
ne 

Federat ia Rusa  va continua sa  exercite î n regiu-
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ne o presiune politica , militara  s i de securitate, 
mai ales prin intermediul Armeniei, al treilea 
stat important al Caucazului de Şud. Data  fiind 
istorica tensiune, alternata  cu situat ii conflictua-
le, dintre Azerbaidjan s i Armenia, î n ecuat ia de 
securitate a regiunii este adus s i Iranul, stat care 
are î n interiorul granit elor sale o minoritate aze-
ra , estimata  ca numa ra nd î ntre 25 s i 30 milioane 
de locuitori. Aceasta  prezent a  confera  o comple-
xitate mult sporita  situat iei de securitate regio-
nala , generata  de axele Armenia – Azerbaidjan, 
Turcia – Azerbaidjan, Turcia – Georgia, Rusia – 
Georgia, Turcia – Armenia, Rusia – Iran, Turcia -  
Iran, axe pe care stabilitatea, instabilitatea s i 
tensiunile au alternat tot timpul. 

I n acest context, Turcia continua  sa  solicite Fe-
derat iei Ruse sa  î s i exercite cu mai multa  onesti-

tate s i obiectivitate pozit ia de co-pres edinte al 
Grupului de la Minsk, organizat sub auspiciile 
OŞCE, î n ceea ce prives te linia de conduita  reala  
adoptata  de Armenia î n asigurarea securita t ii 
regionale, concomitent cu react ia adversa  a Fe-
derat iei Ruse referitoare la ajutoarele militare 
disproport ionat de mari pe care Ankara le acor-
da  Azerbaidjanului.  

I ncepa nd cu 2017, Federat ia Rusa , prin inter-
mediul lui Şerghei Lavrov, s i-a oferit bunele in-
tent ii pentru î nceputul unui efort de reconciliere 

turco – armean, legat de vechile acuzat ii de ge-
nocid formulate la adresa Ankarei. 

Ca un prim semn al accepta rii idei, î ncepa nd cu 
aprilie 2017, compania aeriana  turca  de stat, Pe-
gasus, a primit acceptul armean de operat ionali-
zare a unei conexiuni aeriana Erevan – Istanbul, 
cu 3 zboruri pe sa pta ma na . Concomitent, Turcia 
a trecut la procesul de deminare a unei part i a 
zonei de frontiera  comuna  cu Armenia. 

Ca expresie a unor noi perspective constructive 
ruso – turce, s i problematica minorita t ii turco-
mane tra itoare î n Caucazul de Nord (Dagestan, 
Kabardino-Balkaria, Cerchezia, Osetia de Nord, 
Ingusetia, Cecenia)  dar s i din regiunea Volga - 
Ural se va  bucura de o noua  abordare, care a de-
pa s it aranjamentele tacite anterioare, referitoare 

la faptul ca  
Turcia va ra -
ma ne neutra  î n 
lega tura  cu si-
tuat ia din Cau-
cazul de Nord, 
iar Federat ia 
Rusa  va sla bi 
sprijinul pe ca-
re tradit ional î l 
acorda PKK. La 
sfa rs itul anului 
1998, Moscova 
a refuzat sa  
acorde azil po-
litic liderului 
kurd, Abdullah 
Ocalan, care a 
fost ulterior 
capturat de 
fort ele speciale 

turce, î n Kenia. Acest aspect a fost reiterat î n mai 
multe ra nduri de autorita t ile de la Ankara, inclu-
siv la reciprocitate cu aprecierile Moscovei, con-
form ca rora, Occidentul nu trebuie sa  considere 
ca serios riscul ca  Turcia - post 15 iulie 2015 ar 
putea deveni un nou Pakistan.  

 

Câteva remarci de final 

Putem aprecia ca  pa na  î n martie 2014, a existat 
un context, bilateral construit, pentru derularea 
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dialogului  Rusia – NATO s i Rusia – ŞUA. I n pre-
zent acesta nu mai funct ioneaza . I n noua para-
digma , definita  de anexarea Crimeii, strategiile 
Rusiei pot fi caracterizate ca fiind mai agresive,  
î ndreptate î mpotriva UE, NATO s i ŞUA.  

Imediat dupa  martie 2014, a î nceput sa  se con-
tureze ca o evident a  faptul ca  Moscova a reconsi-
derat zona Caucazului de Şud – Marea  Neagra , 
drept o zona de interese majore ale Kremlinului.  

Este probabil ca daca  vor fi acceptate except ii, 
acestea sa  fie formulate de Turcia, care î n condi-
t iile accepta rii unor sincroniza ri cu Federat ia 
Rusa , ar veni cu o contribut ie care ar proteja 
multe dintre vulnerabilita t ile regionale ale Mos-
covei. Este vorba de Acordul de la Montreux, ca-
re va putea fi invocat suplimentar s i cu mult mai 
multa  determinare î n noul context, dar î n conti-
nuarea documentelor  politico – doctrinare  re-
cente ale Federat iei. Vladimir Putin s i echipa sa 
cauta  forme de ra spuns neconvent ional (hibrid) 
care se bazeaza  pe contracararea tuturor 
„formelor occidentale” de agresiune, inclusiv 
prin recursul la ma surile active specifice servici-
ilor de informat ii s i contrainformat ii civile s i mi-
litare ruse, dar s i la arma energetica , ala turi de 
presiunile diplomatice s i militare.  

I n lipsa unei viziuni economice articulate, do-
minata  de un peisaj industrial monocrom, Rusia 
î s i afirma  dorint a de a controla resursele energe-
tice î n Europa s i î n alte state din regiune, recur-
ga nd astfel la factori de dependent a  energetica  
ca arma  de s antaj politic. 

I n retorica lor, liderii politici ai Rusiei, influen-
t at i de retorica lui Putin, afirma  indirect ca  refu-
za  sa  accepte procesele de „disciplinare fort ata ” 
î n numele respecta rii unor principii ale demo-
crat iei impuse cu fort a. Modul î n care Moscova a 
ales sa  ra spunda  î ngrijoreaza  pe zi ce trece co-
munitatea internat ionala . Foarte des provoaca  
react ii ale fort elor aeriene aliate ce au misiuni de 
polit ie aeriana  dar s i a unor nave militare NATO 
aflate temporar î n bazinul Ma rii Negre. De ase-
menea, î ngrijoreaza  concept ia î n care sunt plani-
ficate exercit ii de desant marin, inclusiv î n Ma-
rea de Azov. 

I ntr-o logica  similar s i pres edintele Erdogan 
cauta  sa  explice dificulta t ile interne ale t a rii sale 

prin indicarea dus manilor externi, care doresc 
ra ul t a rii sale. Ultimul exemplu î n acest sens este 
reprezentat de acuzat iile adus de Ankara referi-
toare la atacul extern asupra lirei turces ti, a ca -
rui depreciere accelerata  a sta rnit numeroase 
î ngrijora ri regionale.   

Din aceasta  perspectiva , ata t Rusia, ca t s i Turcia 
recurg la jocuri geopolitice care evident iaza  con-
siderente de putere, fiind put in capabile sa  vina  
cu argumente consistente î n afacerile internat io-
nale.  

Implicarea militara  a Rusiei î n Şiria s i Orientul 
Mijlociu, face parte dintr-un program de promo-
vare a unei agende proprii î n regiune, dar s i pen-
tru atragerea atent iei asupra important ei sale î n 
planul afacerilor globale. Multe din punctele pro-
gramului î n discut ie sunt concordante s i cu as -
tepta rile Turciei, t ara  care î s i dores te a fi atrasa  
cel put in part ial, î n sfera de interese a Moscovei. 
Din acest punct de vedere, Rusia a dat mereu do-
vada   de o puternica  capacitate anticipativa , fiind 
î n contact cu state din UE sau Turcia, dar  din 
spatele scenei, dezvolta nd subtil propriile opera-
t ii de influent a  politica . Istoria demonstreaza  ca  
acest mod de operare reprezinta  tiparul natural 
de act iune al Moscovei. 

I n prezent, comportamentul speculativ al Rusi-
ei exploateaza  criza unui leadership global s i 
faptul ca  raporturile mondiale de putere nu sunt 
foarte bine structurate, datorita  dificulta t ilor po-
litice interne ata t din UE, ca t s i din ŞUA, precum 
s i datorita  frict iunilor dintre ŞUA s i China sau 
ŞUA s i UE. 

Un alt factor exploatat de Moscova l-a repre-
zentat modul î n care a reus it ca parte din efecte-
le distructive ale sanct iunile economice, la care a 
fost supusa  post  anexarea Crimeii, sa  le î ntoarca  
practic î mpotriva init iatorilor acestor sanct iuni.  

Probabil ca , Rusia va mars a pe vechea retorica  
î ncerca nd sa  demonstreze ca  este capabila  sa -s i 
sporeasca  nivelul de agresivitate, daca  nu i se 
acorda  o forma  de recunoas tere a puterii inter-
nat ionale. I n acest sens va ca uta sa  identifice 
parteneri de afaceri europeni, cu influent a  la ni-
velul Uniunii, care sa  o sprijine indirect. Primele 
state vizate î n acest sens fiind Italia, Austria, Un-
garia, Grecia s i Cipru. Ra ma ne de va zut daca  
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transformarea Crimeii î ntr-o zona puternic mili-
tarizata  dupa  modelul Kaliningrad, va fi utilizata  
drept capital geostrategic cu posibile proiect ii   
î n vecina tatea sa vestica  s i nu numai. Interesele 
Moscovei proiectate spre Vestul Crimeii includ 
Balcanii, partea de sud a Europei Centrale,  Me-
diterana de Est s i Levantul.  

I n acest context, cu sigurant a  ca  trebuie acorda-
ta  mai multa  atent ie relat iilor ruso-turce care, î n 
prezent, sunt calificate de aprecieri interogative 
de tipul: 

 Modelul relat iilor dintre Federat ia Rusa  s i 
Turcia î l reprezinta  spirala? 

 Rusia – Turcia asta zi - cooperare tactica  î n 
contextul unor dezacorduri strategice? 

 Rusia – Turcia - parteneriat strategic, sau 
parteneri legat i de opt iuni tactice de moment? 

 Exista  asema na ri comportamentale î ntre 
pres edint ii Vladimir Putin s i Recep Tayyip Erdo-
gan? 

 Ca t ar putea dura sincronizarea ruso-turca ? 
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Cengiz CANDAR  

I n ciuda unor descrieri negative, Pres edintele 
Erdogan a obt inut succese î n cadrul celor mai 
recente eforturi diplomatice î ntreprinse de aces-
ta.  

Pres edintele rus Vladimir Putin s-a î nta lnit cu 
omologul sa u turc Recep Tayyip Erdogan la Şoci, 
Rusia, î n data de 17 septembrie.  

Trebuie sa  spunem lucrurilor pe nume de la î n-
ceput: Pres edintele Turciei Recep Tayyip Erdo-
gan a ies it triumfa tor de la î nta lnirea cu omolo-
gul sa u rus Vladimir Putin. I nta lnirea care a avut 
loc î n data de 17 septembrie î n oras ul Şoci de la 
Marea Neagra  a reprezentat cea de-a treia î ntlni-
re a celor doi s efi de stat î n decursul a trei sa pta -
ma ni.  

Erdogan a obt inut ceea ce a dorit cu privire la 
Idlib: fa ra  ofensiva  î n provincia î n care aliat ii si-
rieni ai Turciei s-au regrupat ala turi de Hayat 
Tahrir al-Şham (HTŞ), grupare cunoscuta  anteri-
or ca Jabhat al-Nusra, ramura siriana  a al-Qaeda.   

La Şoci, Erdogan a î ntors aproape complet ex-
perient a umilitoare pe care a avut-o î n cadrul 
summitului de la Teheran din prima sa pta ma na  
a lunii septembrie. I n cadrul unei î nta lniri cu Pu-
tin care a fost transmisa  î n direct, Erdogan a ce-
rut î ncetarea focului pentru a î mpiedica a ofensi-
va  ruso-siriana  iminenta  î n vederea reocupa rii 
Idlibului pentru regimul lui Bashar al-Assad. Pu-
tin a ra spuns cu sarcasm liderului turc, iar gazda 
evenimentului, Pres edintele iranian Hassan 
Rouhani a pa rut a lua partea omologului sa u rus.  

Putin s i Erdogan au pa rut extrem de prietenos i 
î n cele doua  ore ale reuniunii din data de 17 sep-
tembrie. Cei doi au za mbit, iar Erdogan i-a stra ns 
ma na cu drag cu Putin. Dupa  aceasta  î nta lnire, 
Ministrul rus al Apa ra rii, Şergei Şhoigu a anunt at 
ca  nu va exista nici o noua  operat iune militara  a 
fort elor siriene de guverna ma nt s i ale aliat ilor 
acestora î mpotriva Idlibului.  

I n cadrul conferint ei de presa  comune cu Erdo-
gan, Putin a spus reporterilor ca  „Am agreat ca 
pa na  î n data de 15 octombrie vom crea o zona  
demilitarizata  cu o ada ncime de 15-20 de kilo-
metri de-a lungul linei de contact dintre fort ele 
opozit iei armate s i cele de guverna ma nt, care va 
include s i retragerea rebelilor radicalizat i, inclu-
siv gruparea Jabhat al-Nusra”.  

Putin a mai afirmat ca  „Pa na  î n data de 10 oc-
tombrie, la recomandarea Pres edintelui turc, am 
stabilit retragerea din acea zona  a armamentului 
greu, a tancurilor, sistemelor de rachete s i a 
mortierelor tuturor grupurilor din opozit ie. Zo-
na demilitarizata  va fi monitorizata  de grupuri 
mobile de patrula  ale unita t ilor de polit ie milita-
ra  ale Turciei s i Rusiei”.  

Nici Putin s i nici Erdogan nu au explicat modul 
î n care vor diferent ia rebelii „radicali” de alte 
grupuri anti-Assad. De asemenea, nu a fost clar 
nici ca t din suprafat a oras ului Idlib va fi inclusa  
î n zona demilitarizata .  

Aceste incertitudini nu pot ascunde faptul ca  
Erdogan se afla  acum î n mod just î n pozit ia de a 
afirma ca  a obt inut un succes diplomatic de ne-
contestat: 

1. A fost ferm cu privire la ofensiva rusa  asu-
pra Idlibului. Acum, dupa  î nta lnirea de la Şoci, o 
astfel de ofensiva  iese din discut ie.  

2. I n urma î nta lnirii trilaterale de la Teheran, 
cvasi-consensul expert ilor turci din occident a 
fost ca  apropierea dintre Moscova s i Ankara se 
apropie de sfa rs it. Conform criticilor lui Erdogan 
s i numeros ilor analis tilor turci din cercurile dizi-
dente s i din presa occidentala , liderul turc este 
acum mai singur ca niciodata . Ada uga ndu-se 
opozit iei dintre Turcia s i Ştatele Unite, opiniile 
diferite de cele ale Rusiei sunt considerate a fi de 
nedepa s it s i au contribuit la descrierea liderului 
turc î ntr-o lumina  nefavorabila . Cu toate acestea, 
Erdogan le-a dovedit acestor analis ti ca  s-au 
î ns elat. Nu doar ca  s-a pa strat parteneriatul cu 
Rusia î n Şiria s i pe alte fronturi, ci s-a s i consoli-
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dat prin angajamentul de a desfa s ura patrule mi-
litare comune turco-ruse î ntr-o zona  demilitari-
zata  care va fi stabilita  î n Idlib.  

3. Pres edintele turc a accentuat faptul ca  gru-
pa rile neteroriste din opozit ie trebuie sa  fie se-
parate de HTŞ, care controleaza  o parte impor-
tanta  a provinciei. Grupurile din opozit ie spon-
sorizate de Turcia sunt pozit ionate î n principal 
la vest de Alep  s i se afla  î n prima linie î n cazul 
unui posibil conflict cu armata siriana . I n cazul î n 
care Putin s-ar fi retras din parteneriatul sa u cu 
Turcia, Erdogan s i-ar fi pierdut credibilitatea s i 
pa rghiile asupra grupurilor siriene din opozit ie 
sponsorizate de Turcia. Erdogan a anulat aceasta  
posibilitate î n urma victoriei de la Şoci.  

Dupa  î nta lnirea de la Şoci, Erdogan a spus: 
„Opozit ia va continua sa  ra ma na  î n zonele î n ca-
re se afla  deja. I n schimb, ne vom asigura ca  gru-
purile radicale, pe care le vom identifica î mpreu-
na  cu Rusia, nu vor act iona î n nici un caz î n 
aceasta  zona ...Rusia va lua cu sigurant a  ma surile 
necesare pentru a se asigura ca  zona de demili-
tarizare Idlib nu va fi atacata ”.  

Acordul de la Şoci indica  faptul ca  Putin consi-
dera  prioritar sa  î l ment ina  pe Erdogan î n teatrul 
sirian. Obiectivul unei astfel de strategii este sa  
investeasca  î n tensiunile sporite dintre Turcia s i 
Ştatele Unite cu privire la prezent a kurda  la est 
de Eufrat. Putin a considerat ca  ment inerea lui 
Erdogan î n apropierea sa este mai importanta  
deca t un atac prin care sa  î i ofere Idlibul lui As-
sad.  

I n cadrul conferint ei de presa  comuna  de la 
Şoci, Erdogan a  confirmat in-
tent iile implicite de joc ale lui 
Putin s i a atras atent ia asupra 
zonelor de est ale Eufratului, 
spuna nd ca  activita t ile tero-
riste nu sunt limitate la Idlib. 
Erdogan a mai afirmat ca  cel 
mai mare pericol la adresa 
viitorului Şiriei se ga ses te î n 
cuiburile de terorism de la est 
de Eufrat, referindu-se la Uni-
ta t ile de Protect ie a Poporului 
Kurd (YPG) s i la Partidul Uni-
unii Democrate (PYD), ambele 

aliate ale ŞUA î n lupta î mpotriva Ştatului Islamic, 
ca grupa ri teroriste care trebuie distruse.  

Controversatul Pres edinte turc se prega tes te 
acum pentru o noua  victorie diplomatica . Acesta 
va vizita Germania î n perioada 27-29 septem-
brie, iar Pres edintele german Frank-Walter Şte-
inmeier î l va primi cu toate onorurile: o ceremo-
nie militara  s i un banchet festiv la res edint a 
Pres edintelui Germaniei, Palatul Bellevue din 
Berlin.  

O asemenea oportunitate la Berlin reprezinta  
pentru Erdogan o mare surpriza , ivindu-se la 
doar un an dupa  ce   i-a acuzat pe liderii germani 
ca  sunt nazis ti. Turcia ar putea oferi Germaniei 
un premiu important: modernizarea ca ilor ferate 
turces ti. Proiectul î n valoare de 35 de miliarde 
de euro este o noua  forma  a proiectului de cale 
ferata  Berlin-Baghdad din1898, care l-a dus pe 
î mpa ratul german Wilhelm al II-lea î n Turcia s i a 
asigurat viitoarea aliant a  dintre Imperiul Oto-
man s i Germania î n Primul Ra zboi Mondial. Şul-
tanul otoman  Abdul Hamid II – admirat de ca tre 
Erdogan s i de ca tre tot i conservatorii turci – a 
supravegheat acordul.   

Erdogan calca  acum pe urmele modelului sa u 
Abdul Hamid al II-lea s i va aborda acest proiect 
grandios î n cadrul vizitei sale de la Berlin. Acesta 
ar putea reprezenta un avantaj economic pentru 
ambele state. El ar putea de asemenea, sa  ofere o 
acoperire europeana  ata t de necesara  pentru 
Erdogan, care s-a confruntat cu intense critici la 
adresa nerespecta rii drepturilor omului î n Tur-
cia s i a abolirii democrat iei.  
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Şa pta ma nalul german Der Şpiegel comenta asu-
pra proiectului de modernizare: „Un consort iu 
condus de Şiemens va construi noile linii de cale 
ferata , le va electrifica pe cele vechi s i va instala 
tehnologie de semnalizare moderna  î n t ara . Ca ile 
ferate nat ionale germane Deutsche Bahn vor aju-
ta la planificarea acestui mega-proiect, care va 
include noi linii de mare viteza  î n t ara , tuneluri, 
linii suspendate s i material rulant”.   

Articolul spune mai departe: „Oferta include de 
asemenea s i solicitarea ca partea germana  sa  
ajute la finant area proiectului de cale ferata . Ber-
linul nu a luat î nca  nici o decizie cu privire la 
acest aspect...Dar, î n cadrul discut iilor cu guver-
nul turc s i cu Şiemens, guvernul german s i-a ex-
primat disponibilitatea de a analiza oferirea de 
sprijin financiar pentru acest proiect. Daca  pro-
iectul se va realiza, ar reprezenta cea mai co-
va rs itoare dovada  cu privire la turnura diploma-
tica  spectaculoasa  pe care Ministrul de Externe 
Heiko Maas a aplicat-o î n cadrul vizitei sale din 
Turcia de sa pta ma na trecuta ”.  

 Der Şpiegel a numit aceasta  cale ferata  „o alta  
dovada  a noii direct ii pe care o î mbra t is eaza  po-
litica externa  germana ...fiind considerata  un mod 
de a-i î ncetini pe chinezi, care s i-au extins in-
fleunt a la nivel global timp de mai mult i ani sub 
forma miliardelor investite î n africa. Beijingul a 
pus ochii recent pe Turcia. Proiectul ca ii ferate 
este exact tipul de proiect de care Beijingul ar 
dori sa  se ocupe individual. Ret eaua de cale fera-
ta  a Turciei prezinta , î n cele din urma , o impor-
tant a  strategica  pentru rutele comerciale î ntre 
Europa s i Asia – o lega tura  de ot el esent iala  pen-
tru Noul Drum al Ma ta sii”.   

Germanii devin tensionat i atunci ca nd li se rea-
mintes te ca  sust in un regim autocrat î n Turcia. 
Atunci ca nd primeaza  interesele economice, sunt 
gata sa  ignore gravele î nca lca ri ale drepturilor 
omului s i ale democrat iei î nTurcia. Cu toate 
acestea, este dificil de î nt eles motivul pentru ca-
re o delegat ie a Partidului Democrat Popular 
(HDP) pro-kurd nu a beneficiat de o î nta lnire cu 
Cancelarul Angela Merkel s i cu Ministrul de Ex-
terne Maas. Delegat ia l-a inclus pe liderul HDP, 
pe purta torul de cuva nt al Parlamentului turc s i 
un parlamentar de fond Yazidist care a fost s i 

membru al Bundestagului. I n ciuda eforturilor 
sust inute ale delegat iei, î nta lnirea nu s-a concre-
tizat. Chiar s i o audient a  de cinci minute cu ofici-
alii de va rf germani ar fi putut reduce î ngrijora -
rile conducerii HDP, a ca rui fost lider legendar, 
Şelahattin Demirtas se afla  î n î nchisoare , fiind 
victima  a furiei lui Erdogan.  

 Actuala conducere a Germaniei considera  ca  
este prioritar sa  se t ina  la distant a  de furia lui 
Erdogan. Mai mult, este important sa  se poarte 
frumos cu el de dragul mizelor geopolitice ale 
Germaniei, care se prezinta  ca reprezenta nd lu-
mea occidentala , î n condit iile î n care conducerea 
acestei lumi nu mai apart ine lui Donald Trump. 
Cel mai important aspect ra ma ne acordul de 35 
de miliarde de euro cu Turcia.  

Consolidarea parteneriatului cu Putin s i pa stra-
rea lui Merkel ca s i salvator politic s i economic 
sunt evolut ii binevenite pentru Erdogan.  

Toate analizele internat ionale care anunt au de-
clinul lui Erdogan trebuie refa cute.  

Articolul a fost publicat iniţial în Al Monitor -
Turkey Pulse în data de 19 septembrie 2018 şi es-
te republicat prin amabilitatea autorului.  

 

Cengiz CANDAR este jurnalist pentru Al-Monitor's 
Turkey Pulse. Ziarist din anul 1976, a scris şapte 
cărţi în limba turcă, îndeosebi pe probleme 
privind Orientul Mijlociu, inclusiv best-seller-ul 
Mesopotamia Express: A Journey in History. În 
prezent este Profesor  la Institutul pentru Studii 
Turce în cadrul Universităţii Stockholm şi Cer-
cetător Principal în cadrul Institutului Suedez de 
Afaceri Internaţionale.  
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Institutul Internațional pentru Studii privind 
Orientul Mijlociu și Balcanii (IFIMES) – Ljub-

ljana Directori: Bakhtyar Aljaf,  Dr. Zijad Beci-
rovic 

 

Acordul Vučić-Thaçi pentru două milioane de 
noi refugiați?  

Republica Federativa  Populara  Iugoslavia s-a 
proclamat dupa  cel de-al Doilea Ra zboi Mondial.  

Ştatele care au ca s tigat ra zboiul au creat o noua  
ordine globala  care a fost implementata  prin cre-
area Organizat iei Nat iunilor Unite (ONU). Ş-au 
î nfiint at noi state s i s-au stabilit noi frontiere. 
Granit ele externe ale Republicii Federative Po-
pulare Iugoslavia au fost stabilite pe baza rezul-
tatelor celui de-al Doilea Ra zboi Mondial s i î n 
urma consimt a ma ntului marilor puteri ale lumii. 
Prin analogie, s-au stabilit s i recunoscut s i gra-
nit ele interne dintre republicile s i provinciile 
iugoslave.   

Ca t iva ani mai ta rziu, Republica Federativa  Po-
pulara  Iugoslavia a fost redenumita  Republica 
Şocialista  Federativa  Iugoslavia (ŞFRY). Dupa  
dezintegrarea ŞFRY î n anul 1992, republicile au 
devenit state independente s i suverane, î n timp 
ce provincea Kosovo s i-a proclamat indepen-
dent a doar î n anul 2008. Astfel s-a definitivat 
procesul de formare a granit elor î n fostul terito-
riu al Iugoslaviei s i s-a î ncheiat criza iugoslava . 

Comisia de Arbitraj a Conferint ei de Pace pen-
tru Iugoslavia (cunoscuta  î n mod obis nuit ca s i 
Comisia de Arbitraj Badinter) a stabilit ca  din 
punct de vedere legal, granit ele dintre fostele 
unita t i federale (republici s i provincii) sunt con-
siderate granit e dintre statele nou-formate. Chi-
ar s i dupa  patru ra zboaie (din Şlovenia, Croat ia, 
Bosnia s i Hert egovina s i Kosovo) prin care s-a 
î ncercat redefinirea granit elor, nici una dintre 
granit ele de pe teritoriul fostei ŞFRY nu s-a mo-
dificat nici ma car cu un centimetru. Ş-au iscat 
ca teva dispute, dar sunt î n curs de solut ionare, 
iar unele au fost deja solut ionate.  

 

Scopul clar al dialogului Kosovo-Serbia  

Proclamarea independent ei Kosovo î n anul 
2008 a intensificat problemele dintre nou forma-
ta Republica  Kosovo s i Republica Şerbia. Prin 
urmare, î n anul 2011, comunitatea internat iona-
la  a lansat dialogul î ntre Belgrad s i Pristina sub 
auspiciile Uniunii Europene. Pa na  î n prezent, 
acest dialog a avut doar rezultate modeste, dato-
rita  blocajelor determinate de pa rt ile participan-
te î n î ncercarea de a obt ine anumite obiective. 
Prelungirea dialogului a permis supraviet uirea 
politica  a unor politicieni. Acesta este motivul 
pentru prima juma tate a anului 2019 a fost sta-
bilita  ca s i termen pentru finalizarea dialogului 
s i stabilirea unui acord legal î ntre Şerbia s i Koso-
vo. Problemele au apa rut atunci ca nd dialogul de 
la Bruxelles a permis formarea Comunita t ii Mu-
nicipalita t ilor Şa rbe (ZŞO) î n nordul Kosovo, ca-
re este î n principal o regiune cu populat ie majo-
ritara  sa rba . Curtea Constitut ionala  din Kosovo a 
decis ca  statutul propus pentru Comunitatea Mu-
nicipalita t ilor Şa rbe este contrar unora dintre 
stipula rile Constitut iei din Kosovo. Ala turi de 
stipula rile acestea din Ştatut, a mai existat s i o 
puternica  opozit ie î mpotriva forma rii ZŞO din 
partea unor partide politice, s i anume mis carea 
de Auto-Determinare (Le vizja Vete vendosje – 
LVV), care a considerat ca  formarea ZŞO va cau-
za probleme ireparabile statalita t ii Republicii 
Kosovo, deoarece va reprezenta un fel de entita-
te î n interiorul statului Kosovo care va sema na 
î ndeaproape cu Republica Şrpska din Bosnia s i 
Hert egovina. Dupa  ce s i alte partide politice au 
indicat acest risc, proiectul forma rii ZŞO a fost 
abandonat. Cu toate acestea, Belgradul insista  pe 
formarea ZŞO, considera nd ca  este crucial pen-
tru pa strarea comunita t ii sa rbe din Kosovo. 
Acest lucru este part ial adeva rat, din moment ce 
ZŞO ar include aproximativ o treime din tot i sa r-
bii din Kosovo, iar celelalte doua  treimi ar locui 
î n alte regini din Kosovo. ZŞO ar fi legat din 
punct de vedere institut ional de autorita t ile de la 
Belgrad. Şe creeaza  astfel un model special s i pa-
ralel de relat ionare î ntre ZŞO s i Şerbia, similar 
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celui dintre Şerbia s i entitatea Republica Şrpska 
din Bosnia s i Hert egovina. I ntre timp, curtea spe-
ciala  pentru crime de ra zboi a î nceput sa  judece 
crimele comise de Armata de Eliberare din Koso-
vo (UÇK). Şarcina acestui organism este sa  jude-
ce ca t iva dintre politicienii albanezi din Kosovo, 
inclusiv pe Pres edintele Hashim Thaci, pe purta -
torul de cuva nt al Parlamentului din Kosovo 
Kadri Veseli, posibil s i pe Prim Ministrul Ramush 
Haradinaj s i mult i alt i oficiali cu rang î nalt. 
Curtea speciala  reprezinta  un fel de curte mono-
etnica  din moment ce a fost î nfiint ata  pentru a 
judeca doar albanezi, ceea ce constituie un non-
sens din punct de vedere legal. Liderii politici 
din Kosovo au luat init iativa de a aboli aceasta  
curte speciala , dar nu au reus it datorita  puterni-
celor presiuni internat ionale. Prin intermediul 
dialogului de la Bruxelles liderii politici din Ko-
sovo î ncearca  de fapt sa  ama ne funct ionarea 
acestei curt i speciale.  

Obiectivul final al dialogului de la Bruxelles din-
tre Belgrad s i Pristina a fost acela de a normaliza 
relat iile dintre cele doua  state s i  de a ajunge la 
recunoas tere reciproca , ceea ce i-ar permite Şer-
biei sa  î s i accelereze accederea la UE s i sa  ca s tige 
numeroase beneficii, î n timp ce pentru Kosovo 
ar î nsemna deschiderea drumului ca tre ONU. Cu 
toate acestea, exista  s i alte ca teva obstacole care 
ar putea fi î nta lnite î n drumul pe care Kosovo 
dores te sa  î l urmeze ca tre ONU, precum dreptul 
de veto al membrilor permanent i – Federat ia 
Rusa  s i Republica Populara  Chineza . Din mo-
ment ce Kosovo î nca  nu este recunoscuta  de do-
ua  treimi din statele membre ONU, nu poate be-
neficia de sprijin î n vederea adera rii din partea 
Aduna rii Generale ONU. 

I n aceste condit ii, Şerbia – un stat auto-
proclamat neutru – desfa s oara  un intens pro-
gram de î narmare, î n timp ce guvernul din Koso-
vo beneficiaza  doar de sprijinul minorita t ii î n 
Parlament, iar Pres edintele Hashim Thaçi nu be-
neficiaza  de sprijin public. Analis tii considera  ca  
solut ia pentru actuala problema  ar fi organiza-
rea unor alegeri anticipate î n Kosovo, care ar in-
dica adeva ratele relat ii dintre fort ele politice din 
acest stat. 

 

Acordul Vučić-Thaçi pentru două milioane de 
noi refugiați?  

Dupa  ce, î n urma unor act iuni arbitrare, Alek-
sandar Vuc ic  s i Hashim Thaçi au preluat dialogul 
care trebuia sa  fie condus de premierii Şerbiei s i 
ai Kosovo-ului, aces tia au luat init iativa de a co-
recta s i redefini granit ele de stat, ceea ce î n lim-
bajul acestora reprezinta  linia istorica  de granit a  
dintre sa rbi s i albanezi. Vuc ic  s i Thaçi au suspen-
dat rolul constitut ional al premierilor, au acapa-
rat institut iile de stat s i au stabilit un sistem pre-
zident ial neconstitut ional î n t a rile lor. Ei au fost 
sust inut i de anumite state î n init iativa restabili-
rii granit elor, conform ca rora cele doua  state vor 
schimba teritorii s i populat ie astfel î nca t nordul 
Kosovo-ului va apart ine Şerbiei (ceea ce nu va 
mai face necesara  crearea ZŞO), î n timp ce mare 
parte din valea Pres evo (Pres evo, Medvedja s i 
Bujanovac – considerate „kosovo-ul de est”) vor 
apart ine de Kosovo (ca ruia i-au apart inut de fapt 
pa na  î n anul 1956).  Realizarea unui astfel de 
acord ar duce la o reas ezare masiva  de populat ie 
s i la formarea de granit e etnice. Vuc ic  s i Thaçi 
considera  ca  î n acest mod s-ar solut iona proble-
ma prin demarcarea permanenta  a granit elor 
dintre sa rbi s i albanezi. Cu toate acestea, 
analis tii avertizeaza  ca  nu se va solut iona nici o 
problema  î n acest mod, ci se vor init ia conflicte 
noi, vor exista noi victime, tragedii s i cel put in 
doua  milioane de noi refugiat i. Un alt personaj 
implicat î n aceasta  init iativa  este Premierul alba-
nez Edi Rama. Acesta este î nconjurat de consili-
eri din Kosovo, care au avut lega turi stra nse cu 
regimul lui Milos evic  î n anii 90 – la fel ca Vuc ic  s i 
Dac ic , care acum reprezinta  simbolul acelui re-
gim. Opozit ia din Kosovo respinge cu ta rie init ia-
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tiva privind granit ele, cera ndu-i Pres edintelui 
Thaçi sa  abandoneze aceasta  idee care ar putea 
avea repercusiuni devastatoare pentru Kosovo s i 
solicita  o s edinta  de urgent a  a Parlamentului 
pentru a dezbate aceasta  problema . Chiar s i Pre-
mierul din Kosovo, Ramush Haradinaj, s-a opus 
acestei init iative, afirma nd ca  „orice modificare a 
granit elor s i schimb de teritorii va declans a noi 
tragedii î n Balcani, poate duce la instabilitate s i 
poate submina eforturile politice s i de securitate 
pe termen lung pentru pace î n Kosovo s i î n re-
giune”.      

Des i toate ra zboaiele anterioare din ŞFRY s-au 
dus pentru a modifica granit ele, aceste granit e 
nu au fost modificate niciodata . Ra zboaiele au 
creat doar noi probeleme. Şe pune î ntrebarea 
daca  aceasta este modalitatea potrivita  pentru a 
solut iona problemele unor state ale ca ror am-
bit ie este sa  ca s tige statutul de membru al UE. 
UE se bazeaza  pe diversitate s i multe state ale 
UE sunt  multi-etnice, multi-culturale s i multi-
religioase, ceea ce face init iativa Vuc ic -Thaçi sa  
fie una anti-civilizat ie s i anti-europeana . Aceasta  
init iativa  dezva luie î ncerca rile lui Vuc ic  de a sal-
va cel put in o parte din proiectul Marea Şerbia 
care a fost conturat de ca tre Şlobodan Milos evic .  
Aleksandar Vuc ic  s i Ivica Dac ic  simbolizeaza  de 
fapt politica lui Milos evic  din anii 90, iar conform 
acelui plan, pierderea unei pa rt i din teritoriul 
Kosovo-ului ar fi compensata  prin anexarea unei 
pa rt i a teritoriului Bosniei-Hert egovina, i.e. Re-
publika Şrpska. Proiectul Marea Şerbie include s i 
pa rt i din Muntenegru s i Croat ia. Partidele politi-
ce pro-sa rbe din Muntenegru, care sunt membre 
ale opozit iei Frontului Democratic, ala turi de 
consiliul nat ional sa rb au î nceput deja sa  contu-
reze aceasta  atmosfera  prin lansarea activita t ilor 
pentru adunarea semna turilor unei petit ii prin 
care sa  se anuleze decizia Muntenegrului de a 
recunoaste independent a Kosovo.    

Realizarea acordului Vuc ic -Thaçi ar cauza 
mis ca ri tectonice î n regiune, duca nd la noi con-
flcite, victime, tragedii s i un nou val de cel put in 
doua  milioane de refugiat i care vor trebui sa  ca-
ute ada post î n statele UE, î ndeosebi î n Germania 
s i Austria. Prin urmare, cei care sprijina  un astfel 
de acord vor trebui sa  î s i asume s i reponsabilita-
tea cu privire la consecint ele sale.  

I n orice caz, Macedonia este de s i mai mare im-
portant a  pentru proiectul lui Vuc ic  î n prezent. 
Din moment ce  Aleksandar (Vuc ic ) a ajuns prea 
ta rziu î n Kosovo pentru a solut iona problema 
Kosovo-ului, acesta va trebui sa  î s i redirect ione-
ze activita t ile ca tre Macedonia.  

 

Aleksandar (Vučić) ă ajuns și în Macedonia 
prea târziu?  

Macedonia a fa cut parte tot timpul din proiectul 
Marea Şerbie. Nu este deloc surprinza tor ca  Şer-
bia a recunoscut Macedonia î n data de 2 aprilie 
1996, adica  dupa  ce s-au î ncheiat ra zboaiele s i 
dupa  ce s-a pra bus it proiectul Marea Şerbie al lui 
Milos evic .  

Ştructurile de securitate s i informat ii au partici-
pat î n mod notabil la obstruct iona rile din perioa-
da forma rii noului guvern al Republicii Macedo-
nia condus de Zoran Zaev (ŞDŞM), iar oficialii 
Agent iei de Şecuritate s i Informat ii a Şerbiei 
(BIA) au fost implicat i î n incidentul din Şobranie 
(Parlamentul Macedonean) atunci ca nd Zoran 
Zaev s i unii dintre colegii acestuia au fost atacat i 
î ntr-un î ncercare de asasinat. Fostul consilier 
pentru securitate de la Ambasada Şerbiei din 
Şkopje s i dirctorul adjunct al BIA Goran Z ivalje-
vic  erau prezent î n parlament la momentul ace-
lui incident. Regimul lui Nikola Gruevski s i Şas a 
Mijalkov a cooperat î ndeaproape cu regimul de 
la Belgrad. I n plus, numeroase tranzact ii s i scoa-
terea de bani din Macedonia s-au desfa s urat cu 
ajutorul autorita t ilor sa rbe. Şerbia a fost unul 
dintre put inele state care nu a sust inut acordul 
dintre Macedonia s i Grecia prin care s-a solut io-
nat disputa de decenii î n lega tura  cu denumirea 
Macedoniei. Acordul cu Grecia a fost chiar spriji-
nit de Rusia s i de ca tre controversatul premier 
maghiar Viktor Orban, î n timp ce Ministrul de 
Externe sa rb Ivica Dac ic  a anunt at ca  Şebia î s i va 
retrage recunoas terea Republicii Macedonia sub 
denumirea sa constitut ionala . I nta lnirile dintre 
liderii guvernului sa rb s i cel macedonean au fost 
anulate de mai multe ori, î n timp ce î nta lnirile 
bilaterale î ntre oficialii î nalt i s i minis trii celor 
doua  state sunt cu adeva rat extrem de rare. Şer-
bia l-a numit pe controversatul diplomat s i fost 
director BIA Rade Bulatovic  î n funct ia de amba-
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sador î n Macedonia. Presa, aflata  î n mod con-
stant sub controlul lui Aleksandar Vuc ic , a dezin-
format î n mod constant î n lega tura  cu Premierul 
Zoran Zaev s i colaboratorii sa i apropiat i.  

Pe parcursul unui singur an, noul guvern al Re-
publicii Macedonia a consolidat situat ia interna  
din t ara  s i a obt inut rezultate politice semnifica-
tive la nivel extern. O contribut ie importanta  la 
aceste evolut ii a avut-o Ministrul de Interne al 
Macedoniei, Oliver Şpasovski, care a reus it sa  
consolideze sistemul de securitate s i informat ii 
al statului, precum s i capacitatea acestuia de a 
rezista atacurilor de securitate s i informat ii din 
afara . Şerbia s i-a ma rit aparatul de (para)
informat ii din Macedonia î n perspectiva referen-
dumului planificat a avea loc î n data de 30 sep-
tembrie 2018. Dupa  aprobarea acordului cu Gre-
cia prin referendum, nimeni nu poate opri Mace-
donia din parcursul sa u ca tre NATO s i UE. Şerbia 
nu este de acord cu accederea Macedoniei la NA-
TO, considera nd ca  ar pune î n pericol interesele 
sale nat ionale. Pe de alta  parte, ea permite 
funct ionarea Centrului Umanitar Şa rbo-Rus din 
Nis , care reprezinta  de fapt, prima baza  militara  
ruseasca  pe teritoriul Şerbiei s i î n consecint a , o 
amenint are directa  pentru Macedonia s i Kosovo.    

Cu toate acestea, motivul cheie pentru care Şer-
bia s i-a ma rit aparatul de (para)informat ii din 
Macedonia este acela de a î mpiedica un rezultat 
pozitiv la referendum, din moment ce reus ita 
referendumului ar fi urmata  de recunoas terea 
canonica  a Bisericii Ortodoxe Mcedonene. I n 
anul acesta, Arhiepiscopia Ohrid sa rba tores te 
cea de-a 1,000-a aniversare de la î nfiint are. Din 

moment ce bisericile ortodoxe sunt biserici 
nat ionale, Biserica Ortodoxa  Macedoneana  va fi 
recunoscuta  î mediat ce numele t a rii va fi confir-
mat prin referendum. Autorita t ile sa rbe act io-
neaza  î mpreuna  cu Biserica Ortodoxa  Şa rba , prin 
urmare este evident motivul pentru care î ncear-
ca  sa  î mpiedice recunoas terea canonica  a Biseri-
cii Ortodoxe Macedonene. 

 

Perfidia politicii lui Vučić către Macedonia 

Des i la prima vedere s-ar pa rea ca  activita t ile 
curente ale lui Vuc ic  sunt centrate pe Kosovo s i 
pe Republica Şrpska (Bosnia s i Hert egovina), 
acesta ascunde ambit ii secrete ca tre Macedonia. 
I n data de 2 septembrie 2018, Vuc ic   s-a î nta lnit 
cu Premierul macedonean Zaev la punctul de 
trecere a granit ei Pres evo-Tabanovce pentru a 
anunt a implementarea unui sistem de manage-
ment comun al granit elor, des i î n acelas i timp 
desfa s ura activita t i menite sa  dezintegreze Ma-
cedonia. Acest lucru indica  cu claritate perfidia 
politicii lui Vuc ic  ca tre Macedonia.  

Prin urmare, este de important a  cova rs itoare 
ca init iativa Vuc ic -Thaçi s i intent iile acestora de 
modificare a granit elor sa  fie oprite. I n cadrul 
unei sesiuni parlamentare speciale a Parlamen-
tului din Kosovo se as teapta  ca acesta sa  adope o 
rezoluţie care să îl împiedice pe Preşedintele Ko-
sovo-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 Koso-
vo să ia în calcul o moţiune pentru inculparea 

Preşedintelui Thaçi pentru activităţile sa-
le neconstituţionale care subminează in-
tegritatea 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 con-
firma acordul semnat în data de 18 iunie 
2018 între Republica Macedonia şi Repu-
blica Grecia. Astfel, se va accelera accede-
rea Macedoniei la NATO şi la UE şi se va 
deschide calea către recunoaşterea cano-
nică a Bisericii Ortodoxe Macedonene şi 
corectarea nedreptăţilor istorice anteri-
oare.   
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Interviu exclusiv pen-
tru Pulsul Geostrategic 
cu prof.univ.dr. Vasile 
PUȘCAȘ, Jean Monnet 

Ad Personam Chair, 

Universitatea Babes -Bolyai, Cluj-

Napoca ,  Facultatea de Studii Europene 

Pulsul Geostrategic (P:G.): Cum apreciaţi gra-
vitatea stadiului actual al confruntării SUA – UE 
la care s-a ajuns în domeniul relaţiilor economice 
şi financiare SUA – UE precum şi evoluţia lor pe 
termen scurt şi mediu ? În con-
cret, în viziunea dv. vă invit să 
nominalizaţi sectoare impor-
tante aparţinând domeniului 
economic ale celor două părţi care au fost deja 
vulnerabilizate, având în vedere şi „ reacţia în 
oglindă” din partea UE, deocamdată temperată în 
raport cu SUA?  

Prof.univ.dr. Valile Pușcaș (V.P.): Preşedinte-
le Donald Trump a imprimat Ştatelor Unite ale 
Americii stilul politicii de putere din a doua ju-
ma tate a secolului al XIX-lea. Recunoas te exis-
tent a pluralita t ii actoriale î n sistemul internat io-
nal, este dispus sa  vorbeasca  de multilateralism, 
de dreptul fieca rui actor sa -s i afirme specificita-
tea intereselor pe scena internat ionala , dar nu-
mai pa na  acolo unde crede ca  sunt atinse intere-
sele geo economice s i geostrategice ale Ştatelor 
Unite ale Americii, as a cum le defines te dumnea-
lui. Mereu apeleaza  la discursul victimei, spu-
na nd ca  t ara sa a fost s i este nedrepta t ita  econo-
mic, financiar, comercial etc., motiv pentru care 
sust ine ca  act iunea sa externa  dores te sa  reinsta-
ureze un nou echilibru planetar. Condamna  glo-
balizarea, dar face tot ce poate ca tot mai multe 
corporat ii nord-americane sa  se pozit ioneze î n-
tre primele 100 la scara  globala . Personal, cred 
ca  dl. Trump procedeaza  as a idiosincratic s i pen-
tru ca  a î nta lnit un sistem internat ional intens 
anarhizat, iar stilul sa u de a interact iona agreea-

za  limita de sus a anarhiei, fiind dispus chiar sa  
deschida  poarta haosului. Dupa  1989-1990, lide-
rii statelor s i organizat iilor internat ionale nu au 
continuat procesul de schimbare a sistemului 
internat ional deca t foarte timid s i fa ra  o viziune 
de durata . Ceea ce a creat condit iile pentru veni-
rea la Casa Alba a unui pres edinte precum Do-
nald Trump, dar nu trebuie omis ca  astfel de li-
deri au fost instalat i s i î n alte zone ale lumii. Iar 
acum, pres edintele american nu face altceva de-
ca t sa  se mis te î ntr-un mediu planetar dominat 
de incertitudine, fa ra  sa  ia î n considerare ca  ace-

las i mediu internat ional ar pu-
tea deveni ma ine sau poima ine  
periculos chiar s i pentru Ştate-
le Unite ale Americii. 

Vis-a -vis de Uniunea Europea-
na , este evident ca  pres edintele american nu î n-
t elege deplin ce este aceasta (nu este singurul 
titular de la Casa Alba  care a avut astfel de limi-
ta ri!). Actualmente, pentru dl. Trump, Uniunea 
Europeana  este doar un actor comercial s i inves-
tit ional care s-a î nca pa t a nat sa  opereze intensiv 
pe piat a nord-americana  s i pe piat a globala , ge-
nera ndu-i false î ngrijora ri de interpretare a di-
namicii raporturilor financiar-comerciale ameri-
cano-europene. Pres edintele american nu mai 
t ine cont de faptul ca  de peste s apte decenii s-a 
format o adeva rata  piat a  euro-atlantica  î n care 
dimensiunea spat iala  a fost î nsot ita  de regle-
menta ri comun acceptate, ava ndu-se î n vedere 
avantajele reciproce pe aceasta  piat a   s i pe piat a 
globala . Or, fracturarea piet ei euro-atlantice ar 
duce la perdant i s i de-o parte s i de alta a Atlanti-
cului, facilita nd accelerarea ascensiunii  altor ac-
tori emergent i care-s i profileaza  aspirat iile glo-
bale. Iar î n privint a NATO, î n afara  de aspectul 
contribut iilor financiare ale statelor membre la 
sust inerea Aliant ei, a reus it sa  dea un imbold 
semnificativ rediscuta rii strategiei europene de 
apa rare s i securitate care, î n mod sigur, va avea 
reverberat ii s i î n planul politicilor europene in-
dustriale s i comerciale. Partea problematica  este 

Dl Trump procedează așa idio-
sincratic pentru că a întâlnit un 
sistem internațional anarhizat 
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ca  leadership-ul european, care nu exceleaza  ca-
litativ, î nca  nu performeaza  la cotele solicitate de 
noile î mprejura ri. Dar poate ca  zguduirile create 
de efectele act iunilor d-lui Trump va trezi din 
letargie s i iresponsabilitate pe tot i liderii euro-
peni! 

Efectul Trump va fi simt it î n toate sectoarele 
economico-financiare-industrii, servicii, comert , 
agricultura , cercetare, ba nci, investit ii etc.-, dar 
va avea rezonant e s i î n sistemul politic s i chiar î n 
cel social. Criza economico-financiara  de acum 
un deceniu a obligat companiile la o restructura-
re pentru a se salva s i pentru a-s i continua ope-
rarea pe piat a , î n condit iile î n care guvernele nu 
mai aveau autoritatea necesara  reglementa rilor 
adecvate. Acum, la presiunea unor reglementa ri 
impulsive ale Administrat iei Trump, nu doar 
companiile sunt î n ca utarea ca ii potrivite de res-
tructurare, dar chiar s i orga-
nizat iile regionale s i interna-
t ionale care au tangent a  di-
recta  cu viat a economica , 
financiara , comerciala  globa-
la . Ş-a produs o bulversare 
de opt iuni s i reguli ale piet ei 
din care vor beneficia î n pri-
mul ra nd cei puternici, iar cei slabi vor sla bi s i 
mai mult. I n mod corect, dupa  opinia mea, Uniu-
nea Europeana  a adoptat o strategie de criza  î n 
relat iile cu Ştatele Unite ale Americii, fiind atenta  
la act iunile pres edintelui Trump s i react iona nd 
defensiv. I n acelas i timp, Uniunea Europeana  î n-
cearca  sa  opreasca  o rupere a punt ilor euro-
atlantice, deoarece ar afecta-o enorm, iar reface-
rea acestora ar fi deosebit de costisitoare. Din 
pa cate, eficient a acestei orienta ri europene rat i-
onale nu atinge cotele as teptate datorita  sla bi-
ciunilor Uniunii, conduitei liderilor unor state 
membre s i aborda rii insistent inter-statale s i 
chiar ideologice pe care o are Washington-ul fat a   
de membrii Uniunii Europene. 

I nchei ra spunsul, recunosc cam extins, la aceas-
ta  î ntrebare subliniind faptul ca  pres edintele 
Trump se prefigureaza  ca un ferment al schim-
ba rii sistemului internat ional, fiind dispus sa -s i 
asume o schimbare globala  chiar daca  nu are o 
viziune dedicata . Uniunea Europeana  ar avea 
s ansa de a contribui masiv la reconfigurarea  sis-

temului internat ional daca  ar putea convinge 
partenerul american ca  numai o integrare a pie-
t ei euro-atlantice va da ma ret ie Americii. 

 

P.G.: Cum ar putea fi estompate pe plan naţi-
onal consecinţele unei asemenea crize asupra 
unor ţări mai mici membre UE şi dacă aceste con-
secinţe, acutizate în timp, ar putea constitui pre-
mise ale unei schimbări radicale în ce priveşte op-
ţiunea lor pentru valorile europene  şi euroatlan-
tice?  

V.P.: Țările mici din Uniunea Europeană ar 
putea face fat a  actualei crize s i ale celor viitoare 
daca  vor avea capacitatea sa  contribuie la î nta ri-
rea Uniunii, totodata  pozit iona ndu-se mai bine 
î n procesul decizional european. Fluctuat iile 
conjuncturale geopolitice s i alergarea doar dupa  

acumula ri mercantile de du-
rata  scurta , ambele justifica-
te mai degraba  de interese 
electoraliste ale guvernant i-
lor unor t a ri, vor diminua 
capacitatea de act iune ca tre 
dezvoltare s i strategii globa-
le eficiente ale Uniunii Euro-

pene. Experient a interbelica  a unor state din Eu-
ropa Central-Şud-Estica  ar trebui sa  foloseasca  
celor care alearga  dupa  umbrele doar ca nd vine 
ploaia s i nu vor sa -s i construiasca  edificii cu aco-
peris uri solide. Şchimba rile de opt iuni ment io-
nate de dvs. sunt posibile, fiind rezultatul pre-
zent ei unor lideri politici inconsistent i la guver-
nare. Ş i, la urma-urmei, va trebui sa  accepta m ca  
probabil unii lideri statali au sust inut demersul 
de aderare/integrare î n structurile euro-
atlantice doar din motivat ie conjuncturala , deoa-
rece acestea le apa reau, la un moment dat, a fi 
cele mai importante s i utile scopului lor, nepro-
puna ndu-s i sa  fie participant i la o construct ie  
europeana  de durata . Brexit-ul este un exemplu 
de astfel de distorsiune a proiectului european s i 
ar fi nerealist sa  credem ca  asemenea î nta mpla ri 
nu s-ar mai putea ivi î n Uniunea Europeana . 

 

P.G.: Parteneriatele strategice bilaterale ale 
unor ţări membre UE încheiate cu SUA  pot preva-
la obligaţiile asumate în cadrul comunităţii euro-

Experiența interbelică a unor state 
din Europa Central-Sud-Estică ar tre-
bui să folosească celor care aleargă 
după umbrele doar când vine ploaia 
și nu vor să-și construiască edificii cu 

acoperișuri solide 
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pene, fără a afecta coeziunea Uniunii? Asemenea 
parteneriate pot atrage sancţiuni din partea lide-
rilor informali ai UE ? 

V.P.: Vă reamintesc faptul că relațiile între 
statele membre ale Uniunii Europene sunt  de tip 
partenerial s i sunt codificate î n Tratate. As a ca  
nu se poate concepe ca un stat membru al Uniu-
nii Europene sa  realizeze parteneriate strategice 
cu alt i actori, inclusiv Ştatele Unite ale Americii, 
care sa  contravina  Tratatelor Uniunii. Va  imagi-
nat i ce ar crede alt i parteneri strategici despre 
un stat care nu-s i respecta  angajamentele parte-
neriale? I n mod sigur ar fi considerat doar un 
stat clientelar pasager cu 
care se relat ioneaza  numai 
pentru un scop limitat. Ş i 
mai grav deca t o  sanct iune 
formala  poate fi scoaterea 
informala  de pe es icherul 
internat ional s i  eliminarea din alte jocuri strate-
gice regionale s i/sau globale. 

 

P.G.: Dar dacă, în condiţiile în care politica 
izolaţionismului promovată de Trump ar aduce 
beneficii palpabile unei părţi importante a econo-
miei americane şi ar consolida viziunea sa de an-
samblu cu privire la geopolitica mondială care i-
ar asigura şi cel de al doilea mandat, precum şi în 
contextul situaţiei precare în care se află azi Eu-
ropa, ne-am putea aştepta, pe de o parte la o ero-
dare 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 stra-
tegic de la sfa rs itul anilor, 80 ai veacului trecut. 
De atunci sensurile parteneriatelor strategice s-
au dezvoltat foarte mult. Ş i aliant ele de tip clasic 
nu mai funct ioneaza  deca t contextual, asta zi 
adapta ndu-se nevoii de a face fat a  interdepen-
dent elor complexe globale. I nsus i sistemul inter-
nat ional se va restructura profund, as a cum am 
mai amintit. Ca atare, vedet i discut ii frecvente 
despre refondarea Uniunii Europene, rega ndirea 

Aliant ei Nord-Atlantice, reformarea O.N.U., a 
F.M.I s i Ba ncii Mondiale etc. Toate vor trebui sa  
faca  fat a  unor ample procese de transformare, 
dar mai î nta i ar fi necesara  schimbarea funct iilor 
s i modului de operare al statelor pentru a fi ca-
pabile s i acestea sa  act ioneze cum trebuie î n po-
liticile interne s i internat ionale. Nu s tiu daca  dl. 
Trump va avea î nca  un mandat la Casa Alba . Dar 
sunt convins ca  a duce un parteneriat strategic 
cu acesta este s i va fi foarte greu. Ceea ce î nregis-
tra m actualmente este faptul ca  el deja a generat 
un impuls î n direct ia schimba rii s i doar ceea ce a 
î ntreprins pa na  acum va solicita decenii de acti-
vitate constructiva . Important ar fi sa  apara  acei 

lideri politici s i acei actori 
internat ionali care sa  î ntre-
prinda  o astfel de munca . 
Ş tim cu tot ii ca  destructura-
rea se produce mai simplu s i 

rapid deca t realizarea unor proiecte societale 
pozitive care sa  funct ioneze î n durata  medie s i 
lunga . 

 

P.G.: Care este opinia dumneavoastră în legă-
tură cu finalul negocierilor Londra - Bruxelles în 
viziunea actualelor propuneri ale premierului 
Theresa May pentru Brexit ? 

V.P.: Din păcate, Marea Britanie s-a ava ntat 
î n aventura Brexit fa ra  sa  aiba  cunoas tere s i o 
strategie clara  despre negocierile de ies ire din 
Uniunea Europeana . La fel, nici Uniunea Euro-
peana  nu a avut un scenariu consistent referitor 
la posibila ies ire a unui stat membru din organi-
zat ie, des i gestul ies irii din Uniune a fost inclus 
î n Tratatul de la Lisabona. I n acest moment, con-
stata m ca  Londra continua  sa  pluteasca  î n im-
precizie, pe ca nd Uniunea Europeana , datorita  s i  
abilita t ilor lui Michel Barnier, s i-a conturat mai 
bine obiectivele. I mi ment in afirmat ia de acum 
ca t iva ani ca  negocierile Brexit vor avea perdant i 
î n toate taberele, ata t Bruxelles-ul ca t s i Londra 
trebuind sa  se prega teasca  de un management 
de criza  prin care sa  diminueze ca t mai mult pa-
gubele. Cred, î n continuare, ca  Marea Britanie ar 
fi trebuit sa  ga ndeasca  etapizat aceasta  î ntre-
prindere, î n prima faza  accepta nd sa  opereze î n 
Şpat iul Economic European. Aceasta pentru ca  

Constatăm că Londra continuă să 
plutească în incertitudine  pe când 

Uniunea Europeană prin Michel Bar-
nier și-a conturat bine obiectivele 
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deja britanicii au fost cuprins i î n complexul pro-
ces de integrare europeana  din care nu se poate 
realiza o desprindere mecanica . Am constatat, 
î nsa , ca  liderii politici care au promovat Brexit-ul 
nu aveau cunos tint e despre procesul integrat io-
nist din care a fa cut parte  Marea Britanie, ga ndi-
rea lor netreca nd de liber-schimbismul pe care l-
au consacrat britanicii î n modernitatea secolelor 
trecute. 

 

P.G.: Vă adresez rugămintea să comentaţi 
tensiunile majore din Germania în condiţiile în 
care extrema dreaptă pune presiune pe cancela-
rul Angela Merkel, îndeosebi pe tema migraţiei. 

V.P.: Cred că doamna Cancelar Angela Mer-
kel s i principalele partide politice din Germania 
au fost depa s ite de viteza 
evolut iilor europene s i in-
ternat ionale. Preocupat i de 
gestionarea treburilor eco-
nomice s i sociale interne, 
liderii germani au cam la sat 
de izbelis te Uniunea Euro-
peana , au neglijat managementul interdepen-
dent elor multiple europene s i î ndeosebi conecti-
vitatea î ntre socio-economic s i politic, dar s i alte-
le. Iar mesajele lor, inclusiv cele electorale, s-au 
dovedit a fi defazate de noile metode s i concepte 
pe care le facilitau tehnologiile s i media sociala . 
Daca  cres tin-democrat ii s i social-democrat ii din 
Germania nu vor ga si modalitatea de adecvare la 
noile realita t i (subiectul migrat iei este mai de-
graba  expresia crizei politice deca t a unei pro-
bleme sociale), ca de altminteri s i partidele din 
celelalte state membre, vom avea o criza  euro-
peana  prelungita  ale ca rei efecte le vom detecta 
inclusiv î n maniera de funct ionare a institut iilor 
europene. Avansul radicalismului politic î n Ger-
mania, dar nu numai acolo, a fost avantajat s i de 
strategia gres ita  a aceloras i partide tradit ionale, 
creza nd ca  prelua nd ele principalele slogane ra-
dicale vor diminua intensitatea act iunii format i-
unilor extremiste. Or, î n acest fel, electoratului i 
-a servit constatarea ca  î nses i partidele mari, dar 
cu credibilitate diminuata , da deau dreptate dis-
cursului radical. Context î n care votant ii au aver-
tizat iara s i partidele importante ca  nu mai aveau 

credibilitate s i ca  trebuiau sa  se reformeze ele 
î nsele. Este regretabil faptul ca  astfel de partide 
s i institut ii politice din Occident, care au impulsi-
onat decenii la ra nd partenerii din Europa Cen-
tral-Şud- Estica  sa  se reformeze pentru a î nde-
plini standardele europene, au ra mas î nchistate 
s i neadecvate la mersul vremii. 

 

P.G.: Există tendinţe centrifuge în UE care pot 
influenţa coeziunea acesteia şi spiritul de solidari-
tate a membrilor săi? 

V.P.: Coeziunea Uniunii Europene de astăzi 
este sust inuta  mai mult de frica de imprevizibil 
(dupa  lect iile crizei economico-financiare s i Bre-
xit) s i complexitatea interdependent elor Piet ei 
Unice. Iar ipocrizia liderilor europeni post-2004, 

cuplata  cu cinismul mercan-
til al liderilor unor state 
membre a fa cut ca termenul 
solidaritate sa  aiba  doar co-
notat ii conjuncturale. Lipsa 
unei viziuni clare de refon-
dare a Uniunii Europene, ca 

s i a voint ei liderilor europeni de a merge mai de-
parte cu procesul integra rii europene au generat 
oscilat ii s i perturba ri majore î n funct ionarea 
Uniunii, chiar daca  sust inerea ceta t enilor pentru 
dezvoltarea proiectului european s-a ment inut. 
Am putea spune ca  s-a produs o decuplare a lide-
rilor de voint a ceta t enilor europeni, ceea ar tre-
bui sa  î nceteze s i sa  fie reluat demersul î nta ririi 
ca ii europene de evolut ie. 

 

P.G.: Cum vedeţi UE după alegerile europene 
din mai 2019 ? 

V.P.: Cred că liderii europeni vor fi aspru 
sanct ionat i î n alegerile parlamentare din mai 
2019,iar daca  politizarea institut iilor europene 
va continua î n formula de pa na  acuma ma  tem ca  
ne vom î nta lni cu noi greuta t i s i multe probleme.  
Ş-ar putea ca procesul decizional european sa  
devina  mai greoi s i contestat la nivelul statelor 
membre, ceea ce ar trebui sa  duca  spre impulsio-
narea procesului de reformare s i refondare a 
Uniunii Europene. Nu ar fi exclus sa  fie intensifi-
cata  integrarea negativa  s i sa  se opteze tot mai 

Dacă partidele din Germania, ca și 
partidele din celelalte state membre 
nu vor găsi modalitatea de adecvare 

la noile realități, vom avea o criză 
europeană prelungită 
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clar pentru o strategie de diferent iere î n partici-
parea la aplicarea politicilor europene de dezvol-
tare. Pe de alta  parte, contextul internat ional ar 
putea fi un factor coagulant s i stimulator, î ndeo-
sebi pentru statele mem-
bre care sunt î ntr-un pro-
ces mai avansat de inte-
grare. Ceea ce ar fi î n ma -
sura  sa  impulsioneze s i 
reformarea politicilor eu-
ropene. Dar toate acestea 
vor depinde s i de calitatea leadership-ului euro-
pean, desigur s i din statele membre, de voint a 
acestuia de a face mai mult s i mai bine pentru 
Uniunea Europeana  s i ceta t enii ei. Ş i sa  nu uita m 
ca  Uniunea Europeana  a pus la punct cele mai 
bune mecanisme de gestionare a intederdepen-
dent elor s i integra rii, ca  a fost bine echipata  pen-
tru a face fat a  fenomenului globaliza rii. Or, toate 
acestea sunt atu-uri pentru europeni pe care li-
derii acestora ar trebui sa  le valorizeze î n viitoa-
rea exprimare a globalita t ii. 

 

P.G.: Cât de fezabilă ar putea fi o restructura-
re globală cu ipotetice variante de regionalizare 
care a început să fie discutată de unii analişti şi 
din România, potrivit cărora,  într-o anumită con-
junctură, la est de ţara noastră s-ar putea consti-
tui noi alianţe geostrategice având la bază un tri-
unghi dat de Marea Neagră - Marea Caspică - Ma-
rea Mediterană ? 

V.P.: Aşa-numitul “nou regionalism” al globali-
za rii a introdus deja î n dezbatere numeroase for-

mule de aranjamente regionale. La est de Uniu-
nea Europeana  exista  proiectul Uniunii Euro-
asiatice care, dincolo de componenta sa structu-
rala , are s i propuneri de gestionare a vecina ta t ii. 

Ariile Balcanilor, Orientu-
lui Mijlociu, Caucazului 
deja primesc importante 
valoriza ri geostrategice s i 
geo economice ca 
„regiuni strategice” î ntr-o 
„noua  regionalizare” a 

globaliza rii contemporane. Şe observa  o activita-
te tot mai intensa  a init iatorilor acestei „noi regi-
onaliza ri”, î ndeosebi militara  s i economica , î n 
zona ma rilor pe care le-at i ment ionat. O astfel de 
abordare duce ga ndul spre intent ionalitatea sus-
t inerii unor perturba ri care sa  permita  controlul 
noilor aranjamente regionale sau sub-regionale 
î n ariile respective, sema na nd destul de mult cu  
mai vechea competit ie pentru sfere de influent a . 
Este evident ca  î n act iunea de restructurare a 
sistemului internat ional vor fi realizate mai mul-
te reamenaja ri s i jocuri ale puterilor î n reconfi-
gurare, î n care se vor implica state,organizat ii 
regionale s i internat ionale, corporat ii multinat i-
onale s i alt i actori globali.  Motiv pentru care 
cred ca  s i Roma nia ar trebui sa  fie un actor activ, 
iar capacitatea sa de operare î n mediul regional 
s i internat ional ar putea spori doar prin partici-
parea la î nta rirea structurilor euro-atlantice din 
care face parte. 

Titlul şi subtitlurile aparţin Pulsului Geostrate-
gic. 

 Interviu realizat de Corneliu Pivariu. 

Nu ar fi exclus să fie intensificată integra-
rea negativă și să se opteze tot mai clar 

pentru o strategie de diferențiere  în parti-
ciparea la aplicarea politicilor europene 

de dezvoltare 
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Giles Merritt este Fondator și 
Președinte Prietenii Europei;  

Shada Islam este Director Eu-
ropa & Geopolitica din cadrul 

Prietenilor Europei  

Discut iile din anii anteriori referitori la condu-
cerea viitoare a UE s-au centrat pe identificarea 
unei persoane care ar putea ca stiga recu-
noas tere s i respect la nivel global. Şituat ia s-a 
schimbat acum, chiar daca  nevoia unei figuri eu-
ropene de conducere este acum mai mare deca t 
orica nd. I n contextul unor personaje ca Donald 
Trump, care se lupta  pe scena globala , un perso-
naj rezistent s i articulat, care sa  vorbeasca  î n nu-
mele Europei, este de absoluta  necesitate.  

Perspectiva este complet diferita  î n condit iile î n 
care procesul identifica rii unui Spitzenkandidat 
este î n plina  desfa s urare. Predilect ia Europei 
pentru reverie la nivel central este uimitoare s i 
este adusa  î n prim-plan de ca tre prezenta rile 
efectuate de mass-media cu privire la candidat ii 
care î l vor urma pe Jean-Claude Junker la s efia 
Comisiei Europene.  

Pa na  î n prezent, s-au anunt at doi, poate trei po-
liticieni mai put in cunoscut i: 
liderul german EPP Manfred 
Weber, Comisarul slovac pen-
tru UE Maros  Ş efc ovic  ca s i 
reprezentant i ai Grupului Şo-
cialis tilor, s i posibil s i fostul 
cancelar socialist al Austriei, 
Christian Kern. Nici unul din-
tre aceste nume nu are rezo-
nant a  la Washington sau Bei-
jing, s i nici altundeva.  

UE privește prin celălalt ca-
păt al telescopului  

Un nume cu greutate la nivel 
global este un aspect impor-
tant, dar nu reprezinta  unicul 
criteriu. Este nevoie s i de ca-

risma  pentru a se conecta cu 
problemele Europei, dar s i de 
ga ndirea s i aprecierea electo-
ratului de care ar putea benefi-
cia o femeie. Comisarul danez Margrethe Vesta-
ger pune la î ncercare sistemul Spitzenkandidat-
ului şi pare decisă să intre în confruntare. În cazul 
î n care va reus i, cu sigurant a  va produce nis te 
schimba ri.  

Vor avea ele succes? Ata t grupul de centru-
dreapta EPP, ca t s i socialis tii risca  sa  î s i piarda  
dominat ia î n Parlamentul European pa na  la ur-
ma toarele alegeri. Cele doua  blocuri nu vor dis-
pa rea, dar populis tii eurosceptici din î ntrega Eu-
ropa  î i vor î ndepa rta pe majoritatea candidat ilor 
partidelor tradit ionale.  

UE prives te prin cela lalt capa t al telescopului. 
Este o eroare grava  sa  consideri ca  cele grupa ri 
politice mari din Parlamentul European ar trebui 
sa  aleaga  „î n mod democratic” candidat ii pentru 
prima funct ie din UE.  

Junker î nsus i a obt inut pres edint ia Comisiei 
prin intermediul sistemului Spitzenkandidat, 
atunci ca nd a fost introdus î n urma  cu cinci ani 
ca s i ma sura  care sa  arate puterea institut ionala  

a membrilor Parlamentului. 
Şistemul pa rea mai potrivit 
deca t cel de select ie î n spatele 
us ilor î nchise desfa s urat de 
ca tre liderii guvernelor UE, 
dar nu a fost considerat nicio-
data  un ra spuns la „deficitul 
de democrat ie” din Europa.  

Ceea ce conteaza  mai mult 
este statura s i reputat ia inter-
nat ionala  a viitorilor 
Pres edint i ai Comisiei, nu afi-
lierea lor politica . Donald 
Trump l-a descris pe Junker 
ca fiind un „dur” s i este evi-
dent ca  s i chimia î ntre lideri 
are un rol important. Junker a 
construit relat ii de lucru pozi-
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tive s i chiar personale cu liderii Japoniei, ai Indi-
ei s i ai Chinei, cu care se pare ca  petrece destul 
de mult timp la diferite foruri internat ionale.   

Uniunea Europeana  activeaza  mai bine deca t ne 
as teptam la nivel global, part ial datorita  politici-
lor haotice ale Pres edintelui Trump s i efectelor 
Brexitului. O parte din merit o au s i eforturile de 
afirmare la nivel global.  

S-au anunțat doi, poate trei politicieni mai 
puțin cunoscuți 

Aces tia nu sunt suficient i. Asiaticii sunt î nca  ne-
la murit i î nlega tura  cu puterile tuturor 
„pres edint ilor” UE care apar la evenimentele in-
ternat ionale. Şunt uimit i s i de unele reuniuni 
aparent banale ale UE î n contrast cu fastul afis at 
atunci ca nd liderii lor se î nta lnesc cu Angela 
Merkel, Emmanuel Macron sau Theresa May.  

Europa trebuie sa  treaca  la un alt nivel pentru a 
fi luata  î n serios î n Asia, Africa sau America Lati-
na . Pe la nga  politici mai bune, sunt necesare s i 
personalita t i mai puternice, mai bine va zute s i 
mai proeminente.  

Nu se poate spune î nca  nimic despre modul î n 
care va fi ales succesorul lui Junker. Ceea ce s tim 
î nsa , este ca  lista actuala  nu include nume care 
sa  creeze vreo stare aparte î n Europa sau î n afa-
ra sa.  

Daca  Europa vrea sa  conteze la nivel global, ur-
ma torul Pres edinte al Comisiei trebuie sa  fie î n 
ma sura  sa  convinga  opinia publica  de faptul ca  el 
sau ea este capabil nu doar sa  reprezinte Europa, 
ci s i sa  faca  din Europa un loc incitant, interesat 
s i cu greutate. Pentru aceasta nu sunt suficient i 
politicieni mai put in cunoscut i, orica t de pro-
mit a tori ar pa rea ei.     
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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 con-
solidarea 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 întrepă-
trund, 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 eli-
minării 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 scur-
te 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 conside-
rat 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, inclu-
siv 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 de-
escaladare 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. 

PUNCTE DE VEDERE 
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Dumitru CHICAN 

I n actualitatea dezbaterilor, 
init iativelor, pertracta rilor 
s i demersurilor care au 
drept subiect î ncheierea 

ra zboiului civil din Şiria s i, î n aceasta  perspecti-
va , reconstruct ia acestei t a ri s i reî ntoarcerea la 
ca minele lor a celor ca teva milioane de sirieni 
refugiat i sau deplasat i î n propria t ara , o proble-
ma  nu mai put in „fierbinte” s i controversata  ra -
ma ne aceea a demilitariza rii frontului sirian î n 
perioada post-conflict ceea ce, mai ales î n inter-
pretarea Administrat iei Trump s i a guvernului 
israelian al lui Benjamin Netanyahu î nseamna , î n 
primul s i î n ultimul ra nd, î ncetarea prezent ei ira-
niene pe es ichierul sirian, î n toate multiplele 
componente ale acestuia – 
de la format iunile militare, 
la logistica de ra zboi s i la 
structurile economice, soci-
ale, culturale pe care Iranul 
le-a î nfiltrat î n t esa tura cea 
mai profunda  a statului s i a 
societa t ii siriene. Un efectiv 
de aproape 20.000 de oa-
meni este activ î n perma-
nent a  î n bazele s i locat iile 
iraniene din Şiria s i el se 
compune din soldat i ai ar-
matei iraniene, ai fort elor 
de elita  Bassij, ai Gardieni-
lor Revolut iei s i ai unui mo-
zaic de milit ii organizate, 
finant ate s i î narmate de ca -
tre Iran. 

I n acest context, la 26-27 
august, mijloacele de infor-
mare î n masa  au semnalat 
vizita de doua   zile pe care 
ministrul iranian al Apa ra -
rii, generalul de brigada  

Amir Khatami, î n fruntea unei delegat ii de î nalt i 
responsabili militari, a efectuat-o la Damasc  un-
de a fost primit de pres edintele Bashar Al-Assad 
s i a avut convorbiri cu omologul sa u sirian, gene-
ralul Ali Ayub, î mpreuna  cu care a semnat un 
acord de cooperare militara  pe termen mediu s i 
lung, cu aplicat ii care vizeaza , î ndeosebi, coope-
rarea bilaterala  pentru refacerea armatei nat io-
nale siriene s i dezvoltarea unei industrii de cer-
ceta ri s i product ie militara  î n Şiria, precum s i 
implicarea Iranului î n procesul de reconstruct ie 
postbelica  a economiei siriene, î ndeosebi î n do-
meniile infrastructurii economice s i sociale, con-
struct iei imobiliare s i dinamiza rii sectorului 
energetic petrolier s i gazeifer sirian. 

Comentatorii mediatici regionali au fost una-
nimi î n a aprecia ca  semnarea documentului 
amintit, î ntr-un context î n care evolut iile, dar s i 

Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 

Baze s i locat ii militare iraniene î n Şiria 
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contradict iile legate de situat ia din Şiria se mani-
festa  intens, trebuie interpretate drept un sem-
nal ca t prives te hota ra rea regimului islamist de 
la Teheran de a-s i continua, î n forme adaptate,  
agenda politica  privitoare la climatul regional, î n 
general, s i la perpetuarea prezent ei s i implanta -
rii sale î n Şiria, cu deosebire, s i aceasta î n pofida 
presiunilor externe venite, cu deosebire, din par-
tea Ştatelor Unite s i a Israelului care nu conte-
nesc sa  î s i reafirme opozit ia categorica  fat a  de 
orice opt iune de solut ionare a conflictului sirian 
care ar include s i o continuare a influent ei irani-
ene î n Şiria. Ada ugata  la constanta reiterare de 
ca tre Damasc a faptului ca  „Iranul a venit î n Şiria 
la solicitarea guvernului sirian”, semnarea docu-
mentului poate fi perceputa  s i ca o tentativa  tac-
tica  fa cuta  de Teheran pentru a conferi  o forma  
institut ionalizata  prezent ei sale pe es ichierul si-
riam., prezent a  care, potrivit unor surse da la 
Damasc, s-a amplificat î n ultimele sa pta mî ni din 
vara acestui an. 

Privit dinspre Teheran, conflictul intern din Şi-
ria depa s es te semnificat ia jocurilor strategice 
regionale, pentru a ca pa ta dimensiunea unei 
probleme existent iale care sust ine ideea ca , î ntr-
o forma  sau alta, Iranul trebuie sa -s i ment ina  o 
prezent a  multidimensionala  pe es ichierul sirian, 
î n pofida tuturor presiunilor pe care  Ştatele Uni-
te le exercita  î mpotriva acestei alternative s i in-
diferent de loviturile pe care armata israeliana  le 
executa  î mpotriva infrastructurii militare iranie-
ne din Şiria. Revendicate public sau nu, aceste 
atacuri (peste 200, î n ultimii doi ani, potrivit 
unor surse militare israeliene) au, deocamdata , 
menirea de a reafirma sloganul israelian privitor 
la problema iraniana : „nici  o palma  de pa ma nt 
sirian pentru nicio forma  de prezent a  militara  
iraniana ”. Unita t ile iraniene combatante au 
obt inut remarcabile reus ite pe frontul ra zboiului 
sirian, î n apa rarea regimului Bashar Al-Assad s i, 
implicit, a intereselor regionale ale Teheranului. 
Dar ra zboiul sirian nu s-a î ncheiat, iar de o stin-
gere definitiva  s i generala  a fa ca rilor conflictului 
nu se poate vorbi, deocamdata , deca t dintr-o 
perspectiva  mai mult sau mai put in î ndepa rtata , 
dar, oricum, vaga  s i greu predictibila .  

Pe de alta  parte, majoritatea loviturilor anti-
iraniene executate de aviat ia israeliana  î n spat iul 

aerian sirian nu au afectat, se poate spune, deca t 
partea vizibila  a aisbergului, dar partea invizibila  
s i cea mai consistenta  a prezent ei iraniene nu 
apart ine domeniului militar convent ional. Mai 
mult deca t î n alte conflicte î n care Iranul este 
implicat, planificatorii militari s i politici de la 
Teheran au dovedit o surprinza toare capacitate 
de adaptabilitate s i de flexibilizare a prezent ei 
lor prin î mbinarea, î n funct ie de evolut iile fron-
tului, î ntre fort ele proprii, pe de o parte, s i capa-
cita t ile existente î n cî mpul de operat ii s i este 
vorba, cu deosebire, de milit iile Hezbollahului 
libanez, de „fort ele speciale” irakiene s iite dios-
locate de gruparea pro-iraniana  „Badr”, precum 
s i de organizat ii s i grupa ri de dimensiuni mai 
reduse, dar cu o mobilitate crescuta , precum mi-
lit iile „Asa’ib AlHaqq” (narmate s i echipate de 
Hezbollah), sau de  unita t i de mercenari venit i 
din arealul Asiei Centrale (Briga zile „Al-Fadl Al-
Abbas) , format iuni care au fost instruite s i re-
modelate ideologic î n spiritul supunerii totale s i 
necondit ionate fat a  de „ghidul suprem” al revo-
lut iei islamice s i de principiul „velayet – e- fa-
qih”, devenind, astfel, fiecare, o clona  la dimensi-
uni reduse a Hezbollahului. Un asemenea mozaic 
heteroclit  ca provenient a , dar uniformizat doc-
trinar s i ideologic, constituie o fort a  suficienta  
pentru a asigura ment inerea de facto a unei pre-
zent e iraniene, fa ra  ca, aparent, Iranul sa  fie di-
rect s i vizibil implicat î n evolut iile din Şiria. 

Şe cuvine ment ionat, î n aceeas i ordine de idei, 
ca  viziunea militara  iraniana  a implica rii î n con-
flicte regionale a fost, î n mod programatic s i per-
manent, î nsot ita  de o dimensiune social-
economica , î n sensul ca  toate milit iile pro-
iraniene desfa s oara , cu finant are iraniana , o vas-
ta  ret ea de activita s i sociale  dintre care nu lip-
sesc, buna oara , amenajarea de clinici s i unita t i 
spitalices ti, fundat ii caritabile de sprijin al popu-
lat iei din diverse domenii ale segmentului servi-
ciilor etc. Astfel, fundat ia caritabila  „Jihad wa Bi-
na” (Jihad s i construct ie) care a supervizat re-
construct ia pa rt ii sudice a capitalei Beirut, dupa  
ra zboiul din 2006 î ntre armata israeliana  s i 
Hezbollahul libanez, este angrenata , î n prezent, 
î n construt ia de s coli s i reabilitarea ret elei rutie-
re î n regiunea Alep s i î n alte districte aflate sub 
controlul armatei loialiste siriene. La î nceputul 
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anului, Bashar Al-Assad a aprobat deschiderea la 
Damasc a unei filiale a Universita t ii islamice ira-
niene „Azad”. Şectorul de î nva t a ma nt, fundat iile 
culturale, asociat iile caritabile s i lucra rile de an-
trepenoriat civil asigura , astfel, un coridor cu 
aparent a  socio-politica , dar menit sa  permita  ac-
cesu politic î n Şiria î n condit ii extreme î n care 
acest llucru î nta mpina  piedici. I n egala  ma sura , 
se poate spune ca  aceasta  „ret ea sociala ” este, î n 
ultima  analiza , o acoperire „onorabila ” pentru 
derularea activita t ilor de influent a  s i militare ale 
prezent ei iraniene î n spat iul sirian. 

 

* 

Fat a  cu toate aceste aspecte care subliniaza  
adeziunea Iranului la idea strategica  de a face 
din Şiria o alta  “provincie iraniana ”, au, î nsa , s i 
repercusiuni nu lipsite de important a . Astfel, 
concentrarea atent iei s i a eforturilor î n direct ia 
securiza rii acestei verigi siriene  a “fronutului 
rezistent ei s i refuzului” a avut consecint a para-
doxala  de a impune regimului teocratic trecerea 
pe un plan secundar s i chiar renunt area la doua  
principii ideologice fundamentale care se afla  la 
temelia î nsa s i  a doctrinei revolut ionare a lui 
Khomeyni s i anume lupta î mpotriva statului 
evreu s i “apa rarea celor oprimat i” din sa nul 
arealului musulman. I n Şiria, efortul de ra zboi al 
Iranului este dedicat, î n esent a sa, zdrobirii 
“rebeliunii sunnite”, mai ales î n condit iile î n care, 
dupa  î nfra ngerile suferite de Ştatul Islamic, argu-
mentul “luptei î mpotriva fenomenului jihadist-
terorist” este tot mai greu sustenabil, dupa  cum 
la fel de put in credibila  este s i teoria sust inuta  
de ideologii sirieni potrivit ca rora tot i cei care se 
opun regimului Bashar Al-Assad sunt teroris ti. 
Daca , î n cei s apte ani de 
ra zboi, Iranul a reus it sa  
salveze, î n aparent a , 
“arcul s iit” Damasc-
Baghdad- Teheran, ca 
“front” de rezistent a  î m-
potriva “inamicului sio-
nist”, Iranul a pierdut, î n 
schimb, atractivitatea 
as teptata  din partea slo-
ganului referitor la 

“protect ia celor oprimat i s i dezmos tenit i" s i, mai 
mult, constituind î n Şiria ceea ce este perceput 
ca o armata  multinat ionala  s iita  de ocupat ie, Ira-
nul a contribuit intens la transformarea unui 
conflict intern revendicativ î ntr-un ra zboi sectar 
s i confesional, cel put in î n ma sura î n care din to-
talul  combatant ilor  stra ini care lupta  sub co-
manda Teheranului, mai bine de juma tate sut 
musulmani s iit i afghani s i pakistanezi. 

I ntr-o oarecare ma sura , dilema î n care se afla  
chestiunea iraniano-siriana  izvora ta  nu ata t din 
ma sura î n care Teheranul va reus i sa  ra ma na   î n 
Şiria, ca t, mai ales, din imposibilitatea pleca rii 
din Şiria. 

Iar î n aceasta  situat ie, nu este exclus ca reven-
dicarea maximalista  a Israelului, exprimata  prin 
sloganul “nici un loc din Şiria pentru o prezent a  
iraniana ” are toate s ansele sa  genereze acelas i 
maximalism din partea guvernului teocratic, ex-
primat prin posibila sintagma  “pa na  la capa t” 
sau "ori totul ori nimic” 

I ntre aceste doua  sintagme sinonime, î n semni-
ficat ia lor care, î n ultima  instant a , î nseamna  ace-
ias i supralicitare a s anselor – “ori totul ori ni-
mic” ra ma ne un spat iu î n care cu sigurant a , sur-
prizele nu se vor la sa as teptate. 

Cele expuse mai sus permit, ca o posibila  con-
cluzie, afirmat ia ca  lumea contemporana  parcur-
ge un proces de trecere ca tre o noua  ordine in-
ternat ionala  diferita  de polarismul care a existat 
î n secolul XX, î n general,  cu deosebire î n ultime-
le doua  decenii î n care Ştatele Unite au î ncercat 
sa -s i asigure monopolul unipolar absolut asupra 
es ichierului mondial.  O perspectiva  care, des i 
î ndepa rtata , ar putea sa  aduca  o repetare a con-

sensului anglo-francez 
care, la finele primului 
Ra zboi Mondial, a î mpa rt it 
regiunea Orientului Mijlo-
ciu. Un posibil nou Şykes-
Picot î n care, de data 
aceasta, miza sa  aibe di-
mensiune planetara , iar 
protagonis tii sa  se nu-
measca  Ştatele Unite s i 
Federat ia Rusa . 
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Lamia FOUAD,Beirut 

Dupa  alegerile legislative de la 6 mai a.c. – pri-
mele care au avut loc î n ultimii zece ani – Libanul 
care, pa na  î n pragul toamnei, nu a reus it sa -s i 
formeze noul guvern,  tra ies te î ntr-o stare de in-
certitudine s i instabilitate fa ra  precedent ale ca -
rei origini se rega sesc nu numai î n interiorul t a -
rii, ci s i î n provoca rile s i amenint a rile de care 
este î nconjurat î n geografia sa regionala  mai 
apropiata  sau mai î ndepa rtata .Iar primul factor 
de tensiune care t ine de mediul geopolitic î ncon-
jura tor izvora s te din deteriorarea ascendenta  a 
relat iona rii dintre Republica Islamica  a Iranului, 
pe de o parte, s i as a-numita coalit ie sunnita  alca -
tuita  de Arabia Şaudita , Emiratele Arabe Unite s i, 
î n mai mica  ma sura , Egipt, ca rora li se adauga  
tandemul Ştatele Unite-Israel, pe de alta  parte. I n 
acest context, la sensibilizarea s i vulnerabiliza-
rea securitara  a Libanului contribuie s i alt i fac-
tori de o important a  cu nimic mai redusa . Este 
vorba, î n primul ra nd, de pozit ionarea geografica  
a  acestei t a ri î ntre  doi adversari ireconciliabili 
s i vecini, totodata , respectiv statul Israel s i Şiria 
s i este vorba, î n al doilea ra nd, de faptul ca  Liba-
nul este t ara de res edint a  a format iunii proirani-
ene s iite Hezbollah – considerata  a fi unul dintre 
actorii politico-militari de pe es ichierul conflicte-
lor s i competit iilor geostrategice al lumii arabe s i 
al Orientului Mijlociu. Fiind, pe de o parte, impli-
cat î n perpetuarea unei sta ri belicoase cu Israe-
lul, acest „Partid al lui Dumnezeu” este, î n acelas i 
timp, un actor activ pe frontul ra zboiului civil 
sirian, ala turi de armata loialista  a lui Bashar Al-
Assad s i de milit iile gardienilor iranieni ai revo-
lut iei islamice. 

Pentru adversarii Iranului, puterea s i influent a 
Hezbollah, sensibil consolidata  î n urma alegeri-
lor legislative din prima vara acestui an, repre-
zinta  un activ focar de amenint are s i aceasta din 
mai multe motive. Astfel, prin masiva sa implica-
re s i prezent a  pe frontul de lupta  al ra zboiului 
intern sirian, format iunea s iita  libaneza  ofera  
Iranului un valoros cap de pod s i avanpost poli-
tic, militar s i operat ional grat ie ca ruia Iranul 

poate afirma ca  influent a Teheranului s-a extins 
pa na  î n vecina tatea imediata  a Israelului, ceea ce 
adauga  un nou potent ial eruptiv la dosarul con-
flictului regional s i al pa cii s i stabilita t ii la nivelul 
Orientului Mijlociu. In acest context, regimul de 
la Teheran a folosit conexiunile sale cu Hezbol-
lah pentru a introduce s i amplasa î n silozurile 
acestei format iuni un puternic arsenal de rache-
te balistice al ca ror numa r este estimat la peste 
150.000, ceea ce transforma  teritoriul libanez 
î ntr-o veritabila  rampa  de lansare a acestor ar-
me î mpotriva unor obiective din interiorul statu-
lui evreu. I n acelas i timp, prezent a militara  irani-
ana  î n Liban (prin mijlocirea format iunii Hezbol-
lah) dar s i î n Şiria (in amplasamente administra-
te nemijlocit de milit iile iraniene) constituie ata t 
un factor de descurajare a unei agresiuni israeli-
ene, dar s i sca nteia care poate declans a orica nd 
un conflict de larga  anvergura , data  fiind pozit ia 
Israelului, afirmata  de mai mult i oficiali militari 
s i politici ai guvernului Netanyahu, potrivit ca ro-
ra „Israelul nu va accepta niciodata  o prezent a  
militara  iraniana  la granit ele sale de nord s i de 
nord-est, fiind decis sa  faca  tot ce este posibil 
pentru î mpiedicarea s i eliminarea acesteia”. 

Potent ialul de care dispune Hezbollah nu se da-
toreaza , î nsa , numai sust inerii materiale, milita-
re, logistice s i financiare oferite de Teheran. I n 
sociatatea confesionala  a Libanului, exista  seg-
mente î ntregi – altele deca t cele musulmane s iite 
– care sust in aceasta  format iune din consideren-
te nat ionaliste care fac ca milit ienii lui Hassan 
Nasrallah sa  fie perceput i drept o pava za  de apa -
rare a Libanului î mpotriva proiectelor regionale 
ale statului evreu (Israelul fiind, de peste 20 de 
ani, ocupant al unor teritorii libaneze, perceput, 
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î n plus ca agresor care, de-a lungul anilor, a pro-
dus Libanului s i societa t ii libaneze, distrugeri, 
victime s i pagube greu cuantificabile). 

Nu trebuie ignorat, î n acelat i timp, sprijininul 
de care Hezbollah beneficiaza  î n interiorul clasei 
politice libaneze s i, cu deosebire, din partea for-
mat iunilor politice ale confesiunii cres tine î ntre 
care, de departe, se distinge „Mis carea Pa-
triot ilor Liberi”, creata  de actualul pres edinte al 
statului, generalul Michel Aoun s i condusa  de 
ginerele sa u, Jebrane Bassil, det ina tor s i al dem-
nita t ii de ministru al Afacerilor Externe î n guver-
nul tranzitoriu  de la Beirut. Este vorba, apoi, de 
alt i aliat i mai mult sau mai put in efemeri s i de-
terminat i de interese personale sau de grup, pre-
cum asigurarea unor bune relat ii cu Şiria, î n per-
spectiva î ncheierii ra zboiului î n aceasta  t ara  s i a 
proiectelor investit ionale de reconstruct ie post-
conflict, sau interesat i de a-s i asigura o prezent a  
aduca toare de beneficii pe es ichierul electoral s i 
politico-economic.  

Nu trebuie dat uita rii nici faptul ca  sechelele s i 
urma rile ra zboiului civil libanez din 1975-1990 
sunt î nca  vii î n memoria colectiva  a fort elor poli-
tice s i a blocurilor confesionale care alca tuiesc 
societatea Libanului î n a ca rei configurat ie 
cres tinii reprezinta  cca. 40% din totalul popu-
lat iei, î n vreme ce musulmanii sunnit i s i s iit i sunt 
estimat i, numeric, cu cca 27% pentru fiecare din 
cele doua  secte islamice. Or pentru mult i liba-
nezi, fract ionarea politica  s i confesionala  , perce-
puta  ca expresie a pluralismului democratic, re-
prezinta  o necesitate s i o condit ie sine qua non 

pentru pacea s i stabilitatea interna , 
chiar daca , î n condit iile paradigmei 
libaneze a democrat iei, tocmai 
aceasta  multitudine de tendint e, 
idei, ideologii, aliant e s i interese 
este principala sursa  de î ntret inere 
a dezbina rii s i a submina rii perma-
nente a faimosului slogan „Libanul 
pentru tot i libanezii”. 

* 

Noul guvern libanez care va fi in-
stalat la Serai, va trebui sa  coboare, 
î nca  î n prima zi de dupa  investire, 
î n arena de lupta  î n care, de multa  

vreme, as teapta  Molohul economiei nat ionale 
care, potrivit evalua rilor fa cute de Banca Mondi-
ala , se afla  î n pozit ia de stagnare pe termen me-
diu, î n care riscurile macro-econmice  sunt s i ele 
riscuri la nivelul cel mai î nalt. Fat a  de o cres tere 
economica  anuala  de 4%-6% î nregistrat pa na  la 
declas area, î n 2011, a revoltelor siriene, acest 
indicator se ment ine cu dificultate la nivelul de 
2% 

Impactul economic s i social al crizei din Şiria 
constituie un alt factor de provocare pentru si-
tuat ia generala  pe plan intern a Libanului care, la 
o populat ie proprie de 6,3 milioane de locuitori, 
ada postes te 1,5 milioane de refugiat i sirieni a 
ca ror prezent a  constituie o severa  povara  pentru 
economia libaneza , motiv pentru care autori-
ta t ile de la Beirut sust in orice demers, inclusiv 
din partea Federat iei Ruse, care vizeaza  demara-
rea unui proces de repatriere progresiva  a ce-
ta t enilor sirieni, î n condit iile î n care posibilita t ile 
de relocare a acestora î n t ara de origine sunt, 
practic, inexistente sau, î n cel mai bun caz, insu-
ficiente s i precare. La elementele de instabilitate 
ment ionate trebuie sa  fie ada ugate s i conse-
cint ele indirecte ale ostilita t ii dintre Arabia Şau-
dita  s i Iran, Libanul fiind î n situat ia de a suporta 
din partea fieca reia din aceste doua  puteri regio-
nale presiuni continui pentru a determina adop-
tarea unei pozit ii clare de partea uneia sau a al-
teia dintre tabere, respectiv de a opta fie pentru 
blocul saudit sust inut de Ştatele Unite s i Israel, 
fie pentru as a numitul „front al rezistent ei s i re-
fuzului” condus de Iran. Toate acestea fac ca fan-
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 toma unuei noi conflagrat ii î n regiunea Levantu-
lui sa  ba ntuie pe es ichierul intern din aceasta  
t ara  pentru care pacea sau reaprinderea clima-
tului regional depind î n buna  ma sura  de es ecul 
sau reus ita pertracta rilor dintre Federat ia Rusa , 
Ştatele Unite s i Israel pentru ga sirea unor solut ii 
care sa  evite ca prezent a iraniana  î n Şiria sa  mai 
constituie un motiv de preocupare pentru statul 
evreu, aceasta incluza nd s i disponsibilitatea re-
gimului Bashar Al-Assad de a-s i desfa t ura pro-
priile fort e armate (polit ia militara ) î n Golan, 
pentru a î nlocui efectivele ruses ti de polit ie mili-
tara , precum s i de a coopera pentru o reluare 
deplina  a misiunilor de ca tre efectivele ONU 
(UNDOF) pentru supravegherea armistit iului la 
linia de demarcat ie siriano-israeliana  din Platoul 
Golan. 

Libanezii tra iesc paradoxul capacita t ii de a 

privi ca tre viitor prin lentile î ntoarse ca tre tre-
cut. „Tara Cedrilor”, „Elvet ia Orientului”, „Geniul 
libanez”, sa ra cia, gunoaiele care î na bus a  frumo-
sul litoral al Mediteranei, mort i pe sca rile spita-
lelor care nu mai au locuri, „Libanul - perla lumii 
arabe”.... Tot ata tea sintagme î n care nostalgia 
pentru ma ret ia pierduta  se î ntretaie cu sperant a 
s i, î n egala  ma sura , cu nepa sarea „echidistanta ”. 

Prezenţa numerică a refugiaţilor sirieni în Liban. Sursa: AFP 
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Dinu COSTESCU 

La î nceputurile sale, destul de recente î n mo-
dernitatea istoriei, sintagma de “Noul Orient Mij-
lociu” avea o semnificat ie ca t se poate de punctu-
ala  s i traductibila  prin aceea ca  o mare putere 
regionala  sau globala  a act ionat sau are î n vede-
re sa  act ioneze pentru reconfigurarea, î n concor-
dant a  cu propriile sale interese s i proiecte, a ge-
ografiei politice s i a coordonatelor geostrategice 
ale acestei regiuni sensibile s i instabile a lumii 
pe care lexicul politico-militar anglo-saxon a de-
numit-o “Middle East” s i pe care, î n discursul 
francofon, o î nta lnim sub forma de “Moyen Ori-
en” sau “Proche Orient”. Memoria istoriei a pa s-
trat vreme de un secol amintirea deloc fericita  a 
acordurilor Şykes- Picot, ca nd, la finele primului 
Ra zboi Mondial,  puterile coloniale britanica  s i 
franceza  s i-au î mpa rt it î ntre ele tutela s i contro-
lul asupra Orientului Mijlociu abia desprins din 
component a fostului imperiu al sultanilor oto-
man. 

 Aparit ia, î n anul 1993, a ca rt ii “The New Mid-
dle East” a pres edintelui s i prim-ministrului isra-
elian Şhimon Perez, a prilejuit vehicularea î n lu-
mea araba  a ideii ca  respectivul moment editori-
al marca, simbolic, î nceputul “erei israeliene” î n 
regiunea Orientului Mijlociu. Mai apoi, ca nd î n 
glosarul de termeni al Ministerului american de 
Externe a fost introdusa  sintagma  “Marele Ori-
ent Mijlociu”, aceasta a fost tradusa , î n retorica 
araba , ca denominativ pentru aria de influent a  a 
Ştatelor Unite ale Americii î n provincia mijlociu-
orientala  cu componentele sale geopolitice arabe 
s i non-arabe. Era momentul de ra scruce î ntre 
doua  milenii, marcat de î ncheierea Ra zboiului 
Rece s i de convingerea, cu caracter foarte cu-
prinza tor, ca  venise ceasul sfa rs itului pentru or-
dinea globala  bipolara  care se retra gea definitiv 
din istorie pentru a la sa loc unui monopolarism 
sortit existent ei eterne. 

Numai ca , î ntre timp. lumea s-a schimbat s i 
odata  cu ea s-a schimbat s i regiunea “noului” 
Orient Mijlociu. Asta zi, America nu mai este uni-

cul pol de putere s i unicul factor de influent are a 
direct iilor de evolut ie a comunita t ii globale. Pe 
es ichierul polilor de putere nu mai poate fi igno-
rata  emergent a Federat iei Ruse, a Chinei s i a al-
tor actori care au un rol ascendant pe e es ichie-
rul economic s i militar. Pentru economia artico-
lului de fat a , nu configurat ia pluralismului de 
putere intereseaza , ci faptul ca  venirea la Casa 
Alba  a pres edintelui Donald Trump a marcat li-
nia de trecere ca tre un nou mod de abordare s i 
manifestare a nat ionalismului american caracte-
rizat printr-o radicala  î ntoarcere ca tre sine s i 
devierea interesului pentru ceea ce se î nta mpla  
cu restul lumii s i, inclusiv, cu aliat ii s i prietenii 
tradit ionali ai modelului american, sau cu starea 
relat iilor pluriforme dintre cele doua  maluri ale 
Atlanticului. Iar aceasta marcheaza  un impuls î n 
favoarea unui multipolarism mai bine clarificat 
s i cu capacitatea de a influent a î ntr-un fel sau 
altul s i geopolitica diferitelor regiuni ale geogra-
fiei globale.  

O privire mai atenta  asupra spat iului european 
va permite constatarea unui pachet de transfor-
ma ri s i prefaceri deloc neglijabile. Din acest 
punct de vedere, Uniunea Europeana  nu mai este 
o anexa  sau o prelungire a Aliant ei Atlanticului 
de Nord, î n vreme ce ce procesul Brexit are sem-
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 nificat ii s i consecint e care nu sunt, î nca  previzi-
bile î n suficienta  ma sura , iar schimba rile la care 
am asistat î n t a ri precum Polonia sau Ungaria s i, 
mai recent, Italia nu sunt deca t semne ale noilor 
orienta ri care se contureaza  pentru continentul 
european s i care, î n mod firesc,  nu vor î nta rzia 
sa -s i puna  amprenta s i asupra unei diversita t i de 
segmente ale ordinii mondiale globale î n per-
spectiva  nu foarte î ndepa rtata . 

 De la aparit ia s i evolut ia grupului BRICŞ pa na  
la noua “poveste de dragoste” dintre Nordul s i 
Şudul Peninsului Coreene, se desfa s oara  o altfel 
de istorie prototipala  a procesului de schimba ri 
care au loc sub ochii nos tri la nivelul regiunilor 
s i care fragmenteaz geografia politica  a lumii de 
asta zi, schimba ri care se reflecta  nemijlocit î n 
ceea ce poate fi numit drept cristalizare a unei 
noi paradigme de ga ndire s i reproblematizare a 
ordinii mondiale. 

Odata  cu î ncheierea Ra zboiului Rece, demo-
crat ia liberala  a det inut statutul de noua  religie a 
lumii moderne. Dar î n prezent, la aproape trei 
decenii de la momentul istoric ment ionat mai 
sus, ata t liberalismul, ca t s i democrat ia sunt puse 
sub ocularul microscopului s i sub tirul î ntreba ri-
lor  introspective ca t prives te credibilitatea s i 
infailibilitatea acestor doua  concepte s i tipare 
sociologice, filosofice s i politice. Altfel spus, este 
vorba de faptul ca  se poate vorbi tot mai put in 
despre existent a unei religii politice s i economi-
ce cu statut de panaceu universal valabil s i apli-
cabil î n mod nediferent iat asupra amplei s i vari-
atei multitudini de nat iuni, popoare s i trepte de 
dezvoltare s i prosperitate. 

Orientul Mijlociu nu a fost ocolit de schimba rile 
care au loc la nivel global, iar aceasta  realitate s-
a afirmat cu deosebire dupa  furtunile 
„prima verii arabe” care, departe de a aduce 
schimba ri fundamentale de mentalita t i s i de 
aborda ri, au fa cut ca statele arabe cele mai afec-
tate de „fenomenul prima va ratic” sa  devina  pra-
da  curentelor ideologice cele mai radicale s i ab-
solutiste. Iar pentru celelalte state care au reus it 
sa  evite lunecarea î n va rtejul acestor prefaceri, 
„prima vara araba ” a permis cristalizarea unui 
î nva t a ma nt pret ios s i anume acela ca  una dintre 
condit iile fundamentale pentru supraviet uire o 

constituie apa rarea s i prezervarea unita t ii s i su-
veranita t ii statale. Un al doilea î nva t a ma nt, nu 
mai put in pret ios, a fost acela  referitor la necesi-
tatea imperativa  a reformei sub toate aspectele 
politice, economice, sociale s i culturale pe care 
aceasta le presupune drept condit ie a continui-
ta t ii s i a rezistent ei la s ocurile care pot î mpinge 
unitatea statala  institut ionala  s i sociala  ca tre 
pra pastia falimentului, cu condit ia ca asemenea 
retus uri reformatoare sa  nu fie realizate prin 
pa rghiile „anarhiei constructive” s i prin obedi-
ent a nat ionala  fat a  de interese extra-nat ionale, 
interese î n a ca ror sfera  de cuprindere sunt in-
cluse s i grupa rile alogene care act ioneaza  î n nu-
mele falsului slogan al globaliza rii. Aceste doua  
experimente - al unita t ii statale s i al reformei- au 
putut fi detectate î n cazul unor state arabe pre-
cum monarhiile din Golful Arabo-Persic, Egiptul, 
Iordania, Maroc, Tunisia s i Algeria, î n vreme ce 
reversul î ntunecat al acestui proces s-a manifes-
tat intempestiv s i brutal î n Irak, Şiria, Yemen, 
Libia, sub forma extrema  a ra zboaielor intra-
statale care au transformat o prima vara  a spe-
rant elor î ntr-o lunga  s i î nghet ata  iarna . 

Privind din perspectiva mai larga , regionala , 
una dintre manifesta rile „noului” Orient Mijlociu 
s-a rega sit î n rega ndirea, fie s i fragmentara , a 
rolului pe care statul trebuie sa  î l aiba  ca veriga  
componenta  a entita t ii regionale, coeziune care, 
cel put in î n ceea ce prives te statele care au su-
praviet uit efectelor nocive ale „prima verii arabe” 
au contribuit, prin î nsa s i aceasta  continuitate, la 
eliminarea cancerului numit „Ştatul Islamic din 
Şiria s i Irak”. Iar aceasta a avut drept urmare 
restra ngerea s i contract ia fenomenului terorist 
islamist pe mari s i importante suprafet e ale Ori-
entului Mijlociu s i, î n stra nsa  conexiune cu 
aceasta, î n restul statelor lumii ca zute prada  ca-
racatit ei jihadist-salafiste.  Anul 2014 a fost in-
tervalul de apogeu al anilor de terorism irat io-
nal, un an care a fost martor a nu mai put in de 
17.000 de acte teroriste majore care s-au soldat 
cu cca. 45.000 de victime omenes ti.  Fat a  de 
acest record, anul 2017 a î nregistrat „doar” 
10.900 de act iuni teroriste soldate cu 26.400 vic-
time omenes ti, ceea ce î nseamna  o reducere cu 
35% a actelor teroriste s i cu 41% a numa rului 
de victime.Cu ment iunea ca , la nivelul Orientului 
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Mijlociu, numa rul atentatelor teroriste executate 
au reprezentat o treime din totalul dinamicii te-
roriste î n 2017. 

Ca t de nou este asta zi „noul” Orient Mijlociu?  

Deocamdata , singura observat ie realista  care se 
poate face este aceea ca , fa ca nd parte din proce-
sul de evolut ie a lumii globale, aceasta  regiune se 
dezvolta  sau se remodeleaza  odata  cu prefacerile 
globale s i î n cadrul acestora. Orientul Mijlociu 
ra ma ne o zona  conflictuala . Poate ca  pentru a se 
î nnoi, lumea acestui areal geopolitic are nevoie 
sa  se î nnoiasca  prin sine fa ra  a as tepta sa  fie 
„î nnoita ” de alt ii. Ş i poate ca  o condit ie a auto-
î nnoirii va trebui sa  t ina  seama de necesitatea de 
identificare a unui nou arabism. Dar aceasta este 
o alta  lunga  s i î ntortocheata  poveste. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

La 13 septembrie a.c., s-au î mplinit 25 de ani de 
ca nd, î n aceeas i zi de septembrie a anului 1993, 
pe peluza din fat a Casei Albe, sub privirile za m-
bitoare ale pres edintelui Bill Clinton s i î n pre-
zent a minis trilor de Externe ai Ştatelor Unite, 
Warren Christopher s i Rusiei, Andrei Koza rev, 
pres edintele Organizat iei de Eliberare a Palesti-
nei, Yasser Arafat s i premierul statului Israel, 
Yitzak Rabin î s i da deau acolada care î ncununa 
doua  momente cruciale din lunga s i contorsiona-
ta istorie a diferendului palestiniano-israelian: 
consfint irea oficiala  a recunoas terii  reciproce a 
Israelului s i Organizat iei de Elibera-
re a Palestinei, semnarea  istoricei 
„Declarat ii de Principii privind 
Aranjamentele Interimare pentru 
autoguvernare î n teritoriile palesti-
niene”, cunoscute, î n discursul cu-
rent, sub denumirea de „Declarat ia 
de Principii” sau „Acordurile de la 
Oslo”. 

I n esent a lor, Acordurile au avut 
drept obiectiv fundamental stabili-
rea unui cadru oficial pentru re-

lat ionarea viitoare î ntre palestinieni s i israelieni 
s i stipulau î nfiint area unei Autorita t i Nat ionale 
Palestiniene cu atribut ii administrative î n terito-
riul aflat sub controlul sa u s i retragerea armatei 
israeliene din unele pa rt i ale Cisiordaniei s i s i 
Fa s iei Gaza. Era, astfel, stabilita  o perioada  de 
tranzit ie de 5 ani, la î ncheierea ca reia sa  se con-
vina  asupra unui acord permanent asupra celor-
lalte probleme contencioase existente î ntre 
pa rt ile semnatare (statutul Ierusalimului, ga si-
rea unei solut ii la problema refugiat ilor palesti-
nieni ) , procesul urma nd a fi î ncheiat prin crea-
rea unui stat palestinian î n cadrul unor frontiere 
convenite î n cursul negocierilor. 

La un sfert de veac de la momentul septembrie 
1993, marea majoritate a palestinienilor – simpli 
ceta t eni sau oameni politici , î ndeosebi cei 
apart ina nd generat iei tinere, cred ca  spiritul s i 
litera Acordurilor de la Oslo se afla  fie î n stare de 
moarte clinica , fie î n regim de terapie intensiva  
pentru a se mai pa stra s i a reaprinde sperant a 
î ntr-o pace care este amenint ata  cu perspectiva 
cenus ie a definitivei extinct ii. Elocvente, î n acest 
sens, sunt rezultatele unui sondaj de opinie rea-
lizat î n Cisiordania s i Gaza de ca tre Centrul Pa-
lestinian pentru Ştudii s i Cerceta ri. I n acest con-
text, 73% din respondent i au apreciat ca , la 25 
de ani de la semnarea Agrementelor de la Oso, 
situat ia generala  din teritoriile palestiniene au-
tonome este sensibil mai deteriorata  î n compa-
rat ie cu cea anterioara  anului 1993, î n vreme ce 
numai 13% considera  ca  se poate vorbi de o 
ameliorare relativa  a condit iilor s i drepturilor 
palestinienilor. 

La  î ntrebarea legata  de cauzele care au dus la 
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es ecurile „procesului Oslo”, cei cuprins i î n son-
dajul de opinie s-au referit, î n proport ie de 36%, 
la refuzul Israelului de a pune capa t ocupat iei s i 
embargoului impus teritoriilor palestiniene, î n 
paralel cu continuarea procesului de implemen-
tare a unor noi colonii evreies ti î n interitoriul 
teritoriilor autonome,  iar alte cauze invocate  se 
rega sesc î n indiferent a comunita t ii internat iona-
le s i arabe  fat a  de cauza legitima  a poporului 
palestinian (35%), s ubrezenia autorita t ilor pa-
lestiniene î nsele care s-au dovedit incapabile de 
edficarea unor institut ii solid implicate î n com-
baterea corupt iei s i î n impunerea fort ei legii î n 
viat a publica , conflictele de interese s i programe 
î ntre Autoritatea Nat ionala  Palestiniana , pe de o 
parte, s i celelalte entita t i politico-militare pales-
tiniene precum Mis carea Islamista  Hamas s i ce-
lelalte detas amente ale mis ca rii palestiniene, î n-
deosebi Jihadul Islamic Palestinian, incapacita-
tea acestora de a pune capa t profundei scinda ri 
politice s i mercantile î ntre reprezentant ii s i deci-
dent ii clasei politice palestiniene, fapt care a fa -
cut ca partea palestiniana , î n general, sa  î mpiedi-
ce cristalizarea î n jurul unui program unitar s i 
realist pentru procesul negocierilor de pace cu 
statul evreu etc. 

O î ntrebare nu mai put in importanta  s-a referit 
la preferint ele s i estima rile electoratului palesri-
nian î n condit iile î n care î n mediile politico-
diplomatice se vehiculeaza  intens teorii care 
submineaza  ideea „celor doua  state”, î n favoare 
altor formule precum cea a unei confederat ii cu 
Regatul Has emit al Iordaniei, sau revenirea la o 
trecere a Şectorului Gaza sub administrat ie Egip-
teana   asociata , alternativ, cu solut ia unui stat 
unic care sa  cuprinda  teritoriile palestiniene s i 
Israelul, sau crearea unui stat alestinian doar î n 
Fa s ia Gaza.  Un procent de 72% dintre respon-
dent i au sust inut varianta celor doua  state, î n 
pofida afirmat iilor, tot mai frecvente î n ultima 
vreme, potrivit ca rora teoria „celor doua  state” s i
-a pierdut din actualitate s i din fezabilitate 

 

* 

Fa ra  doar s i poate, memorabila stra ngere de 
ma na  de acum o pa trime de secol, î ntre Yasser 
Arafat s i Yitzak Rabin, precum s i recunoas terea 

reciproca  î ntre Ştatul Israel s i Organizat ia de Eli-
berare a Palestinei, consfint ita  s i prin semnarea 
Acordurilor de la Oslo, are o î nsemna tate de di-
mensiuni care nu pot sa  fie subestimate. Iar 
aceasta  recunoas tere a dovedit o capacitate deo-
sebita  de remanent a , ea nefiind retrasa  sau sus-
pendata  î n pofida tuturor î ncerca rilor –
dureroase s i sa ngeroase la care a fost supusa  de 
evolut iile ulterioare, inclusiv de cele doua  Intifa-
de palestiniene sau de conflictele armate care au 
punctat, dupa  anul 2000, evolut ia conflictului 
dintre palestinieni s i israelieni. 

Acordurile de la Oslo au avut drept obiectiv de-
clarat realizarea unei autonomii palestiniene, 
drept faza  tranzitorie ca tre crearea unui stat pa-
lestinian. Abia analiza retrospectiva  s i obiectiva-
ta  prin distant area î n timp, permite asta zi apre-
cierea ca  daca  ”procesul Oslo” are meritul de a fi 
demolat barierele fricii s i neî ncrederii, el a fost 
subminat, î nca  de la bun î nceput, de un remarca-
bil aflux de entuziasm, mai ales atunci ca nd s-a 
propus s i s-a parafat obiectivul de realizare, î ntr-
un interval temporal de numai cinci ani, a statu-
lui palestinian care, vreme de o juma tate de se-
col, a constituit miza contenciosului palestiniano
-israelian. Iar, î n acest caz punctual, primii care 
au react ionat, produca nd stupoare, au fost expo-
nent ii fanatismului israelian care  l-au pedepsit 
cu moartea pe Yitzak Rabin, as a cum fanaticii 
radicalismului islamic î l pedepsisera , mai î nain-
te, pe Anwar El-Şadat pentru a fi semnat cu evre-
ii pacea de la Camp David.. 

Un asemenea entuziasm na scut din sperant e 
nema rturisite l-a animat s i pe Rabin s i pe Şhi-
mon Perez care, vorbea cu î nfla ca rare de un 
„Nou Orient Mijlociu” acoperit cu gra dini nicio-
data  ofilite, cu autostra zi, cu magistrale feroviare 
care sa  stra bata  Orientul Mijlociu din Israel pa na  
î n Gaza, Egipt, Şiria, Iordania s i mai departe. Nu-
mai ca  geografia ga ndita  de fostul s ef al diplo-
mat iei s i al statului israelian a ocolit orice referi-
re  la posibilitatea ca î n acest areal sa  apara  s i sa  
dureze un stat palestinian. 

Chestiunea aspectelor teritoriale ra ma ne, desi-
gur, un punct î n continuare controversat pe 
agenda orica rei sesiuni de negocieri s i dezbateri. 
Dar la fel de spinoase ra ma n s i alte subiecte care 



 

44 

www.ingepo.ro                                                                                    Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018 

nu au fost niciodata  abordate î n profunzime. 
Problema refugiat ilor, statutul viitor al Ierusali-
mului amenint at de   decizia lui Donald Trump 
de recunoas tere a oras ului drept capitala  eterna  
a Israelului, apoi, alinierea trans anta  a Adminis-
trat iei de la Washington ala turi de Israel, ra ma n 
s i ele tot ata tea probleme conflictuale care nu ar 
trebui sa  bareze iremediabil drumul dialogului 
î nceput la Oslo s i care, sa  nu uita m, a fost posibil 
datorita  recunoas terii reciproce a existent ei s i 
idealurilor celor doi inamici. Din pa cate, retorica 
acestora ra ma ne puternic marcata  de sechelele 
trecutului. Nu putem fi de acord cu acele sondaje 
de opinie palestiniana  – altele deca t cel la care 
ne-am referit - care sust in ca  palestinienii o duc 
mai bine asta zi deca t o duceau pe timpul lui Yas-
ser Arafat. Comparat iile se cuvin fa cute î ntre  
termeni egali, î ntre etape istorice s i nu î ntre is-
torie s i personajele care au stra ba tut-o 

 

* 

De la 14 mai 2018, ambasada Ştatelor Unite î n 
Israel este instalata  la Ierusalim. Nu este nevoie 
sa  se mai repete realitatea ca  decizia luata  de 
pres edintele Donald Trump a fost s I continua  sa  
fie extrem de controversata . Dar,  contrar 
prognoza rilor puse î n circulat ie, protestele co-
munita t ii internat ionale au avut, mai degraba , 
un preponderent caracter retoric. Nu am asistat 
la o a treia Intifada  (daca  nu considera m ca  o 
“Intifada ” a fost s i “Mars ul reî ntoarcerii” organi-
zat de linia de demarcat ie î ntre Gaya s i Israel s i 
pe care armata israeliana  l-a î nta mpinat cu ma -
suri  pe care, nu put ini comentatori s i foruri in-
ternat ionale le-au etichetat, cu prudent a , drept 
abuzive. Nici pe stra zile oras elor israeliene, nu 
au avut loc demonstrat ii de euforie, care, ori-
cum, nu au egalat, ca debit, cu euforia premieru-
lui “Bibi” Netanyahu.  

Ar fi, credem, imprudent sa  se afirme ca  o atitu-
dine sau alta, o decizie discuatbila  sau alta, indi-
ferent î n ce cancelarie stra ina  ar fi aceasta re-
dactata  s i lansata , sunt de natura  sa  puna  un ca-
pa t ireversibil problemei palestiniene s i mai ales 
sperant elor care anima   ta na ra generat ie de ur-
mas i ai “Intifadei Pietrelor”. Ar fi î n egala  ma su-
ra  iluzoriu s i neproductiv sa  se creada  ca  dosa-

rul palestinian va fi obnubilat prin devierea 
atent iei ca tre alte conflicte care tulbura  lumea 
araba  s i regiunea Orientului Mijlociu – ra zboaie-
le civile din unele t a ri ale “prima verii arabe”, sau 
conflictul irat ional care scindeaza  comunitatea 
musulmana  araba  î n ra zboaie confesionale î ntre 
sunnit i s i s iit i, sau schisma care segmenteaza  
identitatea Consiliului de Cooperare al Golfului 
s i lista ar putea continua. 

Dar, pe de alta  parte, se poate, oare, imagina, 
existent a paralela  s i cooperanta  a doua  state - 
israelian s i palestinian- î n condit iile î n care  Isra-
elul lui Benjamin Netanyahu continua  pollitica 
de colonizare î n teritoriile palestiniene arabe s i 
ca nd pozit iile politicienilor palestinieni, inclusiv 
ale pres edintelui Mahmud Abbas, sugereaza  in-
flexibilitate s i dezorientare? 

Asta zi, la o î ntrebare  precum “I n ce punct se 
afla  asta zi procesul de pace palestiniano-
israelian, ra spunsul este succinct s i simplu : î ntr-
un punct mort.  Europa are propriile sale proble-
me care ar putea fi etichetate drept 
“existent iale”. Lumea  araba  reverbereaza  la eco-
ul afirmat iilor viitorului monarh saudit, Moha-
med Ben Şalman, potrivit ca ruia, “palestinienii 
ar trebui sa  nu se mai pla nga  s i sa  vina  la masa 
negocierilor. 

Dar, î n politicile orientale, orice schimbare de 
girueta  este posibila  orica nd s i fa ra  episoade 
prega titoare. Dar chiar s i as a, o depa s ire a impa-
sului nu va fi posibila  deca t î n clipa ca nd ambele 
tabere beligerante vor accepta ca  fiecare are 
dreptul la suveranitate s i demnitate. 

 

Oslo și după 

Scurtă cronologie 1993 – 2018 

1993, 13 septembrie : Şemnarea Acorduri-
lor de la Oslo. OEP Ş i Israel se recunosc  reci-
proc. 

1994 : Acord prin care Israelul se angajeaza  sa  
elibereze 70% din teritoriul Gaza. 

2000: La Camp David, o noua  runda  de negoci-
eri, es uate din cauza dezacordului pa rt ilor asu-
pra statutului Ierusalimului s i a problemei refu-
giat ilor palestinieni. 
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2003: Este adoptata  “foaia de parcurs” a cvar-
tetului internat ional (ŞUA; Rusia, Uniunea Euro-
peana , ONU). Documentul prevede î ncheierea 
revoltelor palestiniene, î nghet area programului 
de colonizare evreiasca  s i crearea unui stat pa-
lestinian î n urma torii doi ani. 

2007: Noi negocieri de pace israeliano-
palestiniene desfa s urate la Annapolis, ŞUA. 

2008: Ofensiva  a armatei israeliene î n Gaza ca 
riposta  la atacurile anti-israeliene executate de 
Mis carea Hamas. Autoritatea Nat ionala  Palesti-
niana  se retrage din procesul de negocieri de la 
Annapolis. 

2010: La Washington au loc negocieri directe 
î ntre premierul Benjamin Netanyahu s i 
pres edintele Mahmud Abbas. 

2013: La Washington este reluat, sub auspicii 
americane, dialogul israeliano-palestinian, î ntre-
rupt î n urma reconcilierii survenite î ntre mis ca -
rile Fatah Ş i Hamas. 

2016 : Pentru prima data , ONU condamna , prin 
rezolut ie, s i fa ra  ca ŞUA sa  faca  uz de dreptul de 
veto, colonizarea evreieasca  î n Cisiordania. 

2018: Are loc inaugurarea , la Ierusalim, a nou-
lui sediu al ambasadei ŞUA î n Israel. Partea pa-
lestiniana  declara  î ntreruperea orica rui dialog 
cu ŞUA s i decredibilizarea Administrat iei ca me-
diator î n procesul de pace cu Israelul. 

 

Maher NABOULSI, Siria 

       “Unde să ne întoarcem, când suntem 
pierduți cum pierdută ne este și patria? 

( Refugiat sirian, Belgia) 

                          

Contextul 

De la finele anului 2015, ca nd Federat ia Rusa  a 
devenit actor nemijlocit implicat militar î n con-
flictul intern sirian, pentru salvarea de la pra -
bus ire a regimului din Damasc, armata loialista  a 
lui Bashar Al-Assad a reus it sa -s i impuna , î ntr-
un avans continuu, controlul asupra marii pa rt i 
a teritoriului nat ional, î ncepa nd cu oras ul s i dis-
tricutul strategic Alep, pa na  la oras ele din cen-
trul t a rii, incusiv capitala Damasc s i pa na  la su-
dul s i sud-vestul t a rii, inclusiv partea siriana  a 
platoului Golan ocupat, î n cea mai mare parte, 
de Israel  î n urma ra zboiului din 1967. I n aca-
ceasta  serie de act iuni ofensive desfa s urate de-a 
lungul a doi ani –î ntre 2015 s i 2017 -  ra zboiul a 
produs un bilant  î mpova ra tor ale ca rui „efigii”  
cutremura toare nu pot fi estimate valoric s i sta-
tistic deca t cu o larga  marja  de aproximat ie: o 
t ara  prefa cuta , practic, î n ruine a ca ror î ndepa r-

tare urmata  de reconstruct ie 
presupune, doar î ntr-o prima  
etapa , de avarie, un efort fi-
nanciar de peste 400 miliarde 
dolari; cca. 350.000 de mort i, 
cu ment iunea ca  aceasta  cifra  
este departe de a reflecta, ca t 
mai realist, urias ele dimensi-
uni ale hecatombei  produse î n 
cei s apte ani de conflict s i, nu 
î n ultimul ra nd, o urias a  
„mos tenire” de emigrant i s i de 
persoane deplasate î n interio-
rul teritoriului nat ional, repa-
trierea acestora sau î ntoarce-
rea  la ca minele s i proprie-
ta t ile lor, ca te vor mai fi ra mas 
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utilizabile sau cu posibilitatea de a fi recunoscu-
te,  devenind o chestiune tot mai presanta  nu nu-
mai, î n primul ra nd, pentru exilat ii s i deplasat ii, 
ci s i, î n aceeas i ma sura  s i din varii considerente 
la care ne vom referi, pentru principalii actori 
regionali s i internat ionali, fie ca  este vorba de 
statele vecine primitoare s i gazde ale mi-
grant ilor, sau de puterile implicate direct î n evo-
lut iile militare ale ra zboiului s i î n derularea pro-
cesului politico-diplomatic destinat î ncheierii 
conflictului s i tranzit iei ca tre normalitate s i pace 
î n Şiria. 

Cu î ncepere din anul 2017, cu tripla garant ie a 
Federat iei Ruse, Turciei s i Iranului s i cu agre-
mentul Ştatelor Unite, au fost implementate s i au 
devenit active as a-numitele „zone de dez-
escaladare”, adica  de î ncetare sau evitare, î n ma -
sura posibilului, a confrunta rilor militare, zone 
constituite î n mai multe dintre cele mai active 
focare de conflict de pe teritoriul sirian. 

Vara acestui an a cunoscut o intensificare evi-
denta  a demersurilor, contactelor s i discut iilor 
ava nd ca tema  repatrierea refugiat ilor sirieni, 

care ar urma sa  se desfa s oare î n etape, î ntr-o 
prima  faza  a acestui proces fiind preva zuta  reve-
nirea î n t ara  a cca 1,7 milioane de refugiat i aflat i, 
î n prezent, pe teritoriul statelor din proximitatea 
geografica  a Şiriei. Şe cuvine ment ionat ca , potri-
vit datelor furnizate de I naltul Comisariat al ONU 
pentru Refugiat i (UNHCR), un numa r de 45 de 
state ada postesc refugiat i provenit i din Şiria, pe 
primele locuri î ntre acestea, din punct de vedere 
numeric al sirienilor ga zduit i situa ndu-se Turcia, 
Liban, Iordania, Irak s i Egipt 

 

Limbajul statisticilor 

Des i informat iile statistice utilizate î n acest ma-
terial au fost furnizate fie de I naltul Comisariat al 
ONU pentru Refugiat i, de agent iile guvernamen-
tale de profil din Turcia, Liban s i Iordania, pre-
cum s i de Ministerul Apa ra rii al Federat iei Ruse, 
acuratet ea acestora este relativa , discrepant ele 
cifrice î n funct ie de sursa  datora ndu-se fie faptu-
lui ca  Agent ia ONU ia î n considerat ie numai per-
soanele care figureaza ca refugiat i î n evident ele 
ONU, fie nonconcordant elor dintre realitatea ve-

rificata  pe teren s i cele 
ret inute î n rapoartele sta-
tistice, fie, î n sfa rs it dis-
tant ei temporale î ntre da-
ta elabora rii statisticilor s i 
cea a publica rii lor oficia-
le.  

Astfel, mijloacele de infor-
mare î n masa  acrediteaza  
cifra de 4.283.224 de siri-
eni cu statut de emigrant i 
î n statele regionale vecine, 
î n vreme ce Ministerul rus 
al Apa ra rii avanseaza  cifra 
de 6,9 milioane persoane, 
iar numa rul ceta t enilor 
deplasat i î n interiorul 
frontierelor nat ionale este 
de 7,5 milioane, ceea ce 
î nseamna  ca  aproximativ 
o treime din cei 21 milioa-
ne locuitori recenzat i î n 
2011, au fost silit i sa -s i 
pa ra seasca  locuint ele s i 

www.ingepo.ro                                                                                    Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018 

Repartiţia numerică regională a refugiaţilor sirieni. Sursa UNHCR 

(Cifrele se referă exclusiv la refugiaţii înregistraţi de Agenţia ONU) 
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localita t ile fie ca emigrant i, fie ca persoane de-
plasate. In mod similar, pentru Turcia, UNHCR 
acrediteaza  cifra de 2.181.293 refugiat i sirieni, 
î n vreme ce, potrivit Institutului Internat ional de 
Ştudii Ştrategice (IIŞŞ) numa rul real al acestora 
este de 3.7 milioane persoane. Este important de 
ment ionat ca  nici init iativele ruse, nici alte de-
mersuri discursive pe marginea acestui dosar nu 
î i iau î n calcul pe cei peste 1 milion de sirieni ca-
re s i-au ga sit un loc de refugiu î n statele Uniunii 
Europene. 

Realita t ile din teren evident iaza , pe de alta  par-
te, ca  mumeroase zone ale geografiei demografi-
ce siriene  au fost, part ial sau î n totalitate, dis-
truse s i depopulate, î n timp ce, î n prezent, alte 
regiuni, aflate sub controlul regimului sunt su-
prapopulate cu persoane deplasate din locurile 
lor obis nuite de res edint a  s i la care nu se mai 
pot î ntoarce. Şunt î nregistrate, de asemenea, mai 
multe regiuni î n care localita t i î ntregi (rurale s i 
ora s enes ti) eliberate de sub controlul fort elor 
de opozit ie s i islamiste au fost repopulate cu 
cet a t eni de nat ionalitate iraniana  s i confesiune 
s iita  duodecimana , ceea a produs, deja, impor-
tante schimba ri î n structura etnica , culturala  s i 
confesionala  a Şiriei, cu impact indubitabil nega-
tiv asupta reinsert iei refugiat ilor s i a pa cii s i ar-
moniei î n societatea siriana . 

Aceeas i imprecizie survine s i atunci ca nd este 
vorba de geografia prezent ei exilat ilor sirieni î n 
spat iul t a rilor primitoare vecine, numa rul aces-
tora oscila nd î n jurul cifrei de peste un milion î n 
Liban, cca 610.000 î n Iordania, aproximativ 
2.800.000 î n Turcia s i cca. 128.000 î n Egipt. 

Chestiunea repatrierii exilat ilor sirieni este, 
ata zi, pusa  î n discut ie î ndeosebi ca urmare a 
schimba rilor survenite pe front, î n sensul extin-
derii suprafet ei geografice recucerita  de ca tre 
regimul de la Damasc s i aliat ii sa i, crearea unor 
enclave de reducere s i î ncetare a confrunta rilor 
militare considerate, î n ansamblu, ca î ndepli-
nind cerint ele de securitate s i stabilitate necesa-
re primirii etapizate a refugiat ilor care doresc sa  
se repatrieze. Aceasta  linis te fragmentara  a de-
terminat, î n acelas i timp, guvernele statelor-
gazda , aflate sub presiunea economica , sociala  s i 
de infrastructura , tot mai greu suportabila , a 

masei de expatriat i, sa  î na spreasca  restrict iile de 
trecere a unor noi es aloane de refugiat i ca tre 
respectivele t a ri, la aceasta ada uga ndu-se redu-
cerea efortului economic s i asistent ei sociale, 
sanitare s i educat ionale, precum s i diminuarea 
progresiva  a asistent ei umanitare acordate de 
ca tre comunitatea internat ionala  fie la nivel in-
dividual statal, fie prin intermediul Agent iei 
ONU pentru Refugiat i. I nca  din octombrie 2017, 
pres edintele libanez Michel Aoun declara ca  
„rea ntoarcerea exilat ilor sirieni la ca minele lor a 
devenit o necesitate stringenta  ca reia trebuie sa  
i se ra spunda  î n mod adecvat s i la ada post de 
orice politizare a procesului de repatriere”, î n 
acest caz „depolitizarea” de care vorbea s eful 
statului libanez î nsemna nd eliminarea orica rei 
lega turi s i condit iona ri care ar putea fi fa cuta  
î ntre rea ntoarcerea exilat ilor s i procesul politic 
de normalizare a Şiriei, ceea ce ar presupune, î n 
consecint a , renunt area la orice alegat ie privitoa-
re la î ndepa rtarea de la putere a regimului ba-
asist al lui Bashar Al-Assad. O declarat ie similara  
fa cea, aproximativ î n acelas i timp, s i Hassan 
Nasrallah, secretarul general al partidului liba-
nez Hezbollah care, de altfel, s-a oferit sa  sust ina  
operat iunile de repatriere prin deschiderea 
unor birouri de primire s i prelucrare a cererilor 
de repatriere venite din partea refugiat ilor siri-
eni ga zduit i de Liban. 

 

Unde vor merge repatriații? Temeri și ga-
ranții. 

A declara ca  î n Şiria sunt î ndeplinite condit iile 
pentru o primire „demna  s i sigura ” a ceta t enilor 
dornici sau silit i sa  se î ntoarca  „acasa ” î nseamna  
a distorsiona cu buna  s tiint a  realita t ile din 
aceasta  t ara  unde confrunta rile armate continua  
s i unde zonele despre care asta zi  se afirma  ca  
sunt „securizate” au perpsectiva de a redeveni, 
î n orice moment, zone de confrunta ri militare. 
Pe de alta  parte, refugiat ii nu vor sa  se î ntoarca  
î n „zone de dezescaladare”, ci „acasa ” - un 
„acasa ” care, pentru marea majoritate a celor 
plecat i din calea ra zboiului nu mai exista . Pro-
prieta t ile care nu au fost ra va s ite de operat iuni-
le militare - locuint e, ateliere, mici magazine, 
pa ma nturi cultivabile – au fost confiscate de stat 
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s i redistribuite î n proprietatea acelor „buni ce-
ta t eni” care au ra mas loiali regimului Bashar Al-
Assad. Iar pentru cei mai tineri s i care nu s i-au 
satisfa cut serviciul militar obligatoriu, perspecti-
va care î i as teapta  î nseamna  o amenda  de ca teva 
mii de dolari, plata unei amenzi de doua  sute de 
dolari pentru fiecare an ca t au lipsit din t ara  s i, 
î n final, î nregimentarea î n armata loialista  s i tri-
miterea pe front.  Iar cele ca teva mii de exilat i 
care, î n ultimii doi ani s-au î ntors î n Şiria din 
proprie init iativa , au cunoscut experient a vende-
tei din partea autorita t ilor, ceea ce a î nsemnat 
amenzi î mpova ra toare, î ncarcerare, ba ta i s i, nu 
de put ine ori, moartea.  

I n contradict ie cu declarat iile oficialilor guver-
namentali din statele primitoare sau din Fede-
rat ia Rusa , o reala  s i normala  repatriere a sirie-
nilor exilat i nu va putea sa  fie realizabila  î nainte 
de convenirea unei pa ci politice î n aceasta  t ara . 
Iar pentru refugiat i, pacea politica  î nseamna  ga-
rant ii de securitate s i de protect ie î n fat a orica -
ror vexat iuni posibile, inclusiv pentru tinerii ca-
re au refuzat sa  fie î nrolat i î n armata  s i î ntr-un 
ra zboi pe care nu l-au cerut s i mai î nseamna , î n 
egala  ma sura , garant ia unei reconstruct ii a t a rii 
s i o perspectiva  de viat a  cel put in la nivelul exis-
tent î nainte de declans area „revolut iei” î n urma  
cu s apte ani. Or, î n pofida tuturor init iativelor s i 
pertracta rilor care se desfa s oara  î n afara Şiriei, 
de ca tre actori non-sirieni s i î n absent a repre-
zentant ilor sirieni, toate promisiunile pe care le 
fac politicienii mai mari sau mai ma runt i, ra ma n 
o simpla  retorica  î n ma sura î n care chestiunea 

reconstruct iei  t a rii este un punct 
de discordie î n interiorul comu-
nita s ii internat ionale, iar î n ca-
drul programelor pertinente ale 
guvernului sirian, problema refu-
giat ilor, a revenirii s i a reinsert iei 
lor sociale nu figureaza .  

Pres edintele Vladimir Putin, ze-
los sust ina tor al repatrierii mi-
grant ilor s i, mai ales, al imperati-
vului ca î ntreaga comunitate in-
ternat ionala  sa  finant eze proiec-
tele de recla dire a ceea ce ra zbo-
iul a prefa cut î n mormane de 
scrum s i suine, este acuzat, inclu-

siv de Agent ia ONU pentru Refugiat i de a voi sa  
faca  din dosarul repatrierii s i al reconstruct iei 
siriene doar o moneda  de schimb î n pertracta rile 
s i ta rguielile pe marginea altor teme de discor-
die s i conflict cu comunitatea occidentala .  

Drumul î ntoarcerii exilat ilor sirieni ca tre casa  
ra ma ne, î nca , lung, spinos s i tot pe ata ta de dure-
ros. 

 

Reza SHAHRESTANI 

Denunt area unilaterala  de ca tre Donald Trump 
a agrementului denumit, oficial, „Joint Compre-
hensive Plan of Action”- JCPOA – s i cunoscut, î n 
discursul curent, drept „Acordul Nuclear 5+1” a 
readus la starea de incandescent a  eruptiva  tensi-
unile cronice care, î n ultimele patru decenii, au 
guvernat relat ionarea dintre Ştatele Unite, de 
conivent a  cu Israelul, pe de o parte, s i Republica 
Islamica  a Iranului, pe de alta  parte. Eferves-
cent a vecina  cu ebulit ia cu care aceasta  stare de 
ostilitate se manifesta  pe o traiectorie ascenden-
ta , ridica  nu numai î ntreba ri privitoare la posibi-
la finalizare a acestei ascensiuni, ci s i o intero-
gat ie de alta  natura , dar nu mai put in importan-
ta : ne afla m, oare, î n fat a unei probleme reale s i 
ireversibile, sau este vorba de efectul unei lungi 

www.ingepo.ro                                                                                    Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018 

Tabăra de refugiaţi sirieni din Zahle, Liban, ianuarie 2018 



 

49 

Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018                                                                                   www.ingepo.ro 

perioade de acumulare a unor conflicte persis-
tente s i aborda ri impermeabile la idea de com-
promis î ntre doua  state s i doua  mentalita t i care,  
netratate la timp, au lunecat î n va rtejul unei re-
torici din care ies irea pare tot mai put in realiza-
bila  s i dorita ? 

Pentru formularea unui ra spuns, un scurt re-
curs la instant a istoriei nu este lipsit de utilitate. 

Este un lucru s tiut ca  relat iile dintre Ştatele 
Unite s i fosta Persie dateaza  din secolul al XIX-
lea s i, cronicarii scriu ca , de la bun î nceput, 
pozit ia Ştatelor Unite î n relat ia cu actualul Iran a 
fost una ambivalenta , construita  pe o mixtura  de 
umanism, ethnocentrism, paternalism,  superio-
ritate s i prozelitism. Daca  primii americani care 
au pus piciorul pe pa ma ntul persan, î n 1830, au 
avut printre priorita t ile lor explorarea posibili-
ta t ilor de evanghelizare a populat iilor locale - 
misiune es uata , î n pofida insistent elor, nu este 
mai put in adeva rat ca , î n aceeas i perioada  a 
“misionarismului”, americanii nu au precupet it 
nici eforturile financiare pentru implementarea 
s i dezvoltarea uor domenii de extrema  impor-
tant a  precum sa na tate s i educat ie, fa ra  ca aceas-
ta sa  î nsemne, î n acelas i timp, s i o î nt elegere sau 
acceptare a Iranului s i a identita t ii sale istorice, 
culturale, cutumiare s i confesionale. Aceasta 
poate explica s i faptul ca , pa na  la cel de-al doilea 
Ra zboi Mondial relat iile oficiale bilaterale s-au 
ment inut la un nivel minim, acestea intra nd pe o 
traiectorie ascendenta  abia dupa  î ncheierea ra z-
boiului, inclusiv prin cultivarea s i sust inerea 
proiectelor de dezvoltare init iate de suveranul 
Iranian Mohammed Reza Şhah, astfel î nca t, pe 

toata  durata Ra zboiului Rece Iranul va deveni 
unul dintre cei mai important i aliat i orientali ai 
Americii. 

I n 1953, guvernul socialist, de sta nga, al premi-
erului Mohammed Mossadeg este ra sturnat 
printr-o lovitura  de stat orchestrata  de serviciile 
de informat ii americane s i britanice. Acest mo-
ment a î ncurajat pozit ia s i politica autocratica  a 
suveranului Reza Pahlavi, dar, î n acelat i timp,  el 
a avut, la nivelul societa t ii iraniene, consecint e 
dintre cele mai severe, care au î nsemnat, practic, 
destra marea capitalului de simpatie de care Şta-
tele Unite s i Occidentul se bucurasera  pa na  
atunci î n Iran. Aceasta  stare de lucruri va fi mai 
amplificata  dupa  ce s ahul Reza Pahlavi a acordat 
ceta t enilor americani dreptul de ex-
teritorialitate s i imunitate de jurisdict ie, î n vre-
me ce pres edint ii americani Lyndon Johnson s i 
Nixon au promovat politici de sust inere deschisa  
a monarhiei, inclusiv î n laturile autoritare, re-
presive s i polit ienes ti ale politici interne a mo-
narhului pahlavit. 

Anul 1979 a adus cu sine revolut ia islamica  in-
spirata  de ayatollahul Ruhollah Khomeyni s i î n-
cheierea erei monarhice a istoriei iraniene. Anti-
americanismul extrem al  revolut ionarilor mu-
sulmani ca s i acuzele aduse Ştatelor Unite de a fi 
sust inut regimul irakian al lui Şaddam Hussein 
î n ra zboiul î mpotriva Iranului (1980 – 1988) au 
distrus cele din urma  pietre aflate la temelia re-
lat iilor iraniano-americane, iar, cu î ncepere din 
1993, Washingtonul a inaugurat, î mpotriva Ira-
nului (dar s i a Irakului) politica as a -. numitei “ a 
dublei î ncercuiri” ava nd drept obiectiv izolarea, 

s ubrezirea celor doua  regimuri s i 
blocarea ambit iilor de expansiune 
regionala  a acestora. 

I n acest context, dezva luirea, î n 
2002, a faptului ca  Iranul are î n 
desfa s urare un program nuclear 
cu finalita t i militare a marcat  tre-
cerea definitiva  a relat iona rii din-
tre cele doua  state la  logica con-
flictului s i a non-comunica rii. 

Ar fi o concluzie superficiala  sa  se 
conchida  ca  programul nuclear 
iraninn î n sine este cauza - cauze-
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lor pentru pozit ia accentuat ostila  a Ştatelor Uni-
te. I naintea iranienilor, indienii s i pakistanezii, 
spre a nu mai vorbi de israelieni, se dotasera  cu 
arsenale nucleare, fa ra  ca aceasta sa  fi sta rnit 
ostilitatea americana . Şe poate crede, mai degra-
ba , ca , î n cazul Iranului, ceea ce a iritat cu deose-
bire, a fost caracterul secret al preocupa rilor nu-
cleare iraniene,pe care, oficial, Iranul nu le-a re-
cunoscut,  precum s i sfidarea resimt ita  de partea 
americana  fat a  de sfidarea la adresa hegemoniei 
sale î ntr-o regiune geostrategica  din cele mai im-
portante la nivel global. 

O privire retrospectiva  asupra politicii iraniene 
a Administrat iilor care s-au succedat la Casa Al-
ba  dupa  revolut ia khomeynista  va pune î n evi-
dent a  existent a unei alternant e devenita  tradit ie: 
republicanii s-au situat constant de partea mo-
narhiei iraniene, î n vreme ce aborda rile demo-
crat ilor au fost mai degraba  critice. Aceasta  sinu-
soida  a î ncetat sa  funct ioneze î n 1979, relat iile 
americano-iraniene transforma ndu-se î ntr-o 
acerba  confruntare î ntre „axa ra ului” î ntruchipa-
ta  de regimul teocraic din Teheran s i „marele 
Şatan” ca efigie iraniana  pentru America. Abia î n 
cele doua  mandate alui lui Barack Obama s-a 
vorbit, sporadic, de o posibila  relaxare î n rapor-
turile Washington-Teheran, tendint a  care a î ncu-
rajat, de altfel, s i realizarea tratatului colectiv 
î ntre cei cinci membri permenent i ai Consiliului 
de Şecuritate, s i Germania, de o parte, s i Iranul 
„nuclear”, de cealalta  parte. 

Asta zi, situat ia cunoas te o schimbare radicala , 
î n condit iile î n care politica externa  americana  
poarta  amprenta profunda  a personalita t ii nou-
lui pres edinte Donald Trump, adept al unui gen 
ofensiv s i insolit de „virilitate” politica  s i al re-
cursului la ma na forte ca instrument de convin-
gere s i supunere a celorlalt i - fie ei inamici sau 
aliat i s i prieteni. 

Cu convingere sau din calcule care-l privesc 
personal, pres edintele Trump nu vede î n Iran un 
partener fiabil, ci reprezentantul de frunte al 
aceleias i „axe a ra ului” î mpotriva ca ruia 
pres edintele nu face deca t sa  puna  î n practica  
promisiunile fa cute, cu voce tare, î nca  din timpul 
campaniei electorale.  

Contenciosul americano-iranian poate sa  fie 

solut ionat s i nu neapa rat prin recursul la fort a . 
Numai ca  î n fat a acestei alternative se afla  o bari-
era  de care ambele pa rt i se cramponeaza , î n ega-
la  ma sura  s i aceasta se rega ses te î n complexul 
orgolios ata t al lui Donald Trump, ca t s i al  aya-
tollahului Khamenei, ama ndoi creza nd ca  a face 
concesii, fie ca t de ma runte s i graduale, ar î n-
semna fie o î nfra ngere a voint ei concentrate î n 
conceptul „America first”, fie un semn de sla bi-
ciune a ma ret iei persane s i musulmane s iite î n 
fat a  acestui „Mare Şatan reloaded” care este Do-
nald Trump.  

Iar situat ie este cea care se desfa s oara  zgomo-
tos î n va zul s i auzul î ntregii comunita t i a lumii 
globale. 

 

Reza SHAHRESTANI 

Tensiunile existente, î n momentul de fat a , î ntre 
Administrat ia de la Washington s i regimul de la 
Ankara sub conducerea proaspa t - investitului 
super-pres edinte Recep Teyyp Erdogan, au ca pa -
tat, deja, dimensiunile unei crize care nu are, de-
ocamdata , perspectiva de a fi depa s ita  î ntr-un 
viitor prea apropiat. 

I ncorda ri diplomatice î nsot ite de o virulenta  
retorica  a amenint a rilor s i sanct iunilor economi-
ce s i comerciale au mai umbrit, nu o data , clima-
tul raporturilor dintre Casa Alba  s i Palatul Alb. 
Dar daca  as a cum a fost cazul î n anii 1964 -1975, 
tensiunile au fost depa s ite î n primul ra nd pentru 
ca , la vremea respectiva , Turcia era un fidel aliat 
al Americii s i al NATO î n campania de sta vilire a 
expansiunii comunismului sovietic, asta zi lucru-
rile au suferit o transformare fundamentala  î n 
direct ia adversita t ii declarate deschis s i virulent. 
Blocul sovietic nu mai exista , Turcia lui Erdogan 
s i modelul sa u de democrat ie 

au optat pentru Orientul vecin, î n defavoarea 
Occidentului european s i american iar orgoliile 
celor doi lideri de la Washington s i Ankara au 
duritatea unor nuci greu de spart. Potrivit statis-
ticilor de pe malul Bosforului, cca. 75% dintre 
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turci î s i manifesta , î n sondajele de opinie, senti-
mente anti-americane. Turcia s i Ştatele Unite 
sunt, oficial, vechi aliat i ata t î n segmentul bilate-
ral, ca t s i î n contextul NATO s i, mai recent, î n co-
nexiune cu ra zboiul civil din Şiria, dar, cu toate 
acestea relat iile turco-americani pot fi etichetate 
oricum, î n afara  de relat ii parteneriale, strategi-
ce s i de aliant a . Iar la aceasta  situat ie nu s-a 
ajuns peste noapte s i nici din cauza celor doi cle-
rici revendicat i de americani s i turci, î n egala  
ma sura , respectiv pastorul evanghelic Andrew 
Brunson, arestat s i judecat î n Turcia sub acu-
zat ia de a se fi aflat î n ca rda s ie cu imamul 
Fethullat Gullen, acuzat de Erdogan de a fi fost 
creierul puciului es uat din 2016 î mpotriva lui 
Erdogan.  I nceputurile tensiunilor se rega sesc 
î nca  î n anii 1960-1974, ca nd Turcia a ocupat tre-
imea  de nord a insulei Cipru, atra ga ndu-s i criti-
cile severe din partea Administrat iei condusa , la 
vremea respectiva , la Lyndon Johnson. I n 1975, 
ca urmare a refuzului ireductibil al Turciei la so-
licita rile repetate ale Administrat iei de retragere 
din insula  a fort elor armate turces ti, Ştatele Uni-
te au recurs, pentru prima oara , la impunerea 
unui sever embargou asupra livra rilor de mate-
rial militar ca tre Turcia. 43 de ani mai ta rziu, 
Congresul american interzicea livrarea ca tre 
Turcia de avioane F+35 Ştealth. I n zilele noastre, 
peisajul relat iilor bilaterale americano-turce pa-
re a se î ntoarce ca tre nuant ele avute la î nceputul 
deceniului al VI-lea al secolului trecut. Astfel, 
daca  î n inventarul pa rghiilor de care America se 
foloses te pentru a-l aduce pe Recep Teyyp Erdo-
gan la sentimente mai maleabile  (sanct iunile 
pentru contractarea de ca tre armata turca  a 
unor sisteme de rachete sol-aer Ş-400  de  pro-
duct ie ruseasca ) sau, altfel spus, daca  seriile de 
tensiuni din veacul trecut au avut la origine inci-
dente s i cauze punctuale, î n prezent asista m la o 
criza  cu origini  multidimensionale î ntre care, nu 
pe ultimul loc, pot fi ment ionate: 

- Faptul ca , î n repetate ra nduri s i chiar î n tim-
pul celor doua  mandate ale fosrului pres edinte 
Barack Obama, una din acuzat iile pe care turcii 
le-au adus, constant, Washingtonului s-a referit 
la aceea ca  Ştatele Unite sust in, î narmeaza  s i î n-
curajeaza  „terorismul separatis tilor kurzi”. O 
acuza  care a ca pa tat dimensiuni mai accentuate 

pe fondul ra zboiului civil sirian, context î m care 
avansul milit iilor kurde î n zonele adiacente 
frontierei nordice a Şiriei a determinat  doua  in-
tervent ii ale armatei turce (operat iunile „Şcutul 
Eufratului” s i „Ramura de ma slin”) pentru î mpi-
edicarea constituirii unei entita t i statale kurde 
considerata  de ca tre regimul de la Ankara drept 
o amenint are directa  la adresa unita t ii s i suvera-
nita t ii teritoriale a Turciei; 

- Insistent ele - nesatisfa cute - ale pres edinte-
lui Erdogan pentru extra darea de ca tre Adminis-
trat ie a clericului turc Fethullah Gullen, stabilit 
pe teritoriul ŞUA s i acuzat de a fi organizat pu-
ciul din vara anului 2016 î mpotriva puterii de la 
Ankara; 

- I n acelas i context al conflictului intern siri-
an, la Washington a produs iritare noua politica  
de aliant e  regionale promovata  de Recep Teyyp 
Erdogan, fiind remarcata  cu deosebire, î n acest 
sens, tensionarea s i deteriorarea relat iilor din-
tre Turcia s i Ştatul Israel, pe de o parte, s i va dita 
apropiere survenita  î ntre Ankara, pe de o parte 
s i Moscova s i Iran, pe de alta  parte,  inclusiv î n  
ceea ce prives te procesul politic de solut ionare  
negociata  a crizei siriene, deschiderea perspecti-
velor pentru livrarea de armament sofisticat ru-
sesc pentru institut ia militara  turca ,  sau coordo-
narea dintre Turcia s i Federat ia Rusa  î n imple-
mentarea unor ample proiecte î n domenul tran-
zitului de energie convent ionala  dinspre Rusia 
ca tre consumatorii europeni s i asiatici. 

Toate acestea au avut drept rezultat escalada-
rea tensiunii dintre Washington s i Ankara, con-
cretizata  prin aplicarea reciproca  de sanct iuni 
comerciale s i financiare s i prin î na sprirea duelu-
lui verbal î ntre orgoloii s i ostilitate. „Cei care 
cred ca , prin instituirea de sanct iuni ridicole 
pentru a determina Turcia sa  faca  un pas î napoi, 
nu cunosc Turcia s i nat iunea acestei t a ri”, decla-
ra Recep Teyyp Erdogan, accentua nd ca   „turcii 
nu s i-au plecat niciodata  s i nu î s i vor pleca nicio-
data  capetele î n fat a presiunilor de orice fel”. 

I ntr-o lume tot mai tensionata  s i î ntr-o regiune 
tot mai amenint ata  s i, î n egala  ma sura , ame-
nint a toare pentru pacea s i stabilitatea globala , 
Donald Trump s i Recep Teyyp Erdogan au dato-
ria de a nu ada uga noi focare de incertitudini la 
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cele care exista  deja, ci de a ga si acele elemente 
care apropie s i î ndeamna  la dialog s i la lucidita-
te. O vor face? 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

Au ra mas mai put in de doua  luni pa na  la î mpli-
nirea unui an de ca nd, de la cele mai î nalte nive-
luri politico-militare, a fost anunt ata , dupa  ani 
lungi de ra zboi anti-terorist islamist, “victoria 
finala ” asupra ogranizat iei jihadiste “Ştatul Isla-
mic din Irak s i Levant” s i, implicit, î ncetarea ope-
rat iunilor militare î mpotriva acestuia, ca pream-
bul la intrarea î n etapa demersurilor intense 
pentru  tranzit ia ca tre o solut ie politica  î n statele 
afectate, cu deosebire, de a cest flagel, respectiv 
Şiria s i Irak. 

La 4 decembrie 2017, statul major al armatei 
Federat iei Ruse anunt a, prin intermediul 
agent iei de presa  “Ria Novosti”, “eliberarea tutu-
ror teritoriilor aflate sub ocupat ia vremelnicului 
“neocalifat musulman”  s i î ncetarea, de ca tre ar-
mata Federat iei Ruse, a tuturor operat iunilor 
militare î mpotriva acestei entita t i teroriste isla-
mice de pe teritoriul sirian. 

La doar o sa pta ma na  de la acest anunt , la 11 
decembrie 2017, aflat î ntr-o vizita -surpriza  la 
baza militara  mixta  siriana  Hmeimim, din arealul 
districtului Lattakya, de la Marea Mediterana  s i  
devenita , î ntre timp, teritoriu operat ional î n ex-
clusivitate rusesc, î nus i pres edintele Vladimir 
Putin anunt a s i el, “î nceperea retragerii progresi-
ve din Şiria a es aloanelor militare ruse angajate, 
de la 30 septembrie 2015, pe “frontul antitero-
rist” din aceasta  t ara , ca urmare “a î ncheierii ra z-
boiului î mpotriva celei mai nocive organizat ii 
teroriste internat ionale - Ştatul Islamic”. 

 

I n Irak, premierul Executivului din Baghdad, 
Heydar Abbadi, anunt a “eliberarea ultimelor su-
prafet e de teritoriu aflate sub controlul grupa rii  
jihadiste s i î ncetarea ofensivei desfa s urate de 
armata irakiana  î mpotriva acesteia”. I n capitala  

s i î n principalele oras e irakiene anunt ul este pri-
mit cu ample manifestat ii de bucurie, parade mi-
litare s i discursuri festive privind trecerea la re-
construct ia s i dezvoltarea pas nica  a Irakului. 

Nu aceeas i pozit ie au avut principalii actori ex-
terni implicat i î n coalit ia internat ionala  de com-
batere a fenomenului  jihadist islamist, î n frunte 
cu Ştatele Unite ale Americii, care s i-au manies-
tat î ndoiala ca t prives te seriozitatea declarat iilor 
privitoare la “victoria finala ” î mpotriva grupa rii 
Daesh. Pe aceasta  tema  nu au lipsit acuzat iile re-
ciproce ca t prives te graba cu care Federat ia Rusa  
ala turi de guvernul de la Damasc, regimul irani-
an s i format iunea politico-libaneza Hezbollah, 
precum s i autorita t ile irakiene au anunt at o vic-
torie contrazisa  de realita t i. Din perspectiva 
analis tilor occidentali s i americani, cu deosebire, 
decizia anunt ata  de Moscova a fost determinata  
de graba Federat iei Ruse, î n general, s i a lui Vla-
dimir Putin, î ndeosebi, de a se degreva de efortul 
militar, pentru a se putea dedica monopoliza rii 
segmentului politico-diplomatic de î ncheiere a 
ra zboiului civil î n condit iile impuse de partea 
rusa , pe de o parte s i de dorint a pres edintelui 
Vladimir Putin de a-s i ada uga un plus de popula-
ritate din perspectiva alegerilor prezident iale 
care, de altfel, i-au asigurat un al patrulea man-
dat ca s ef al statului, pe de alta  parte. La ra ndul 
sa u, propaganda rusa  s i aliata  a avut aprecieri 
critice la adresa pozit iei adoptate de noua Admi-
nistrat ie americana  a lui Donald Trump, acuzat, 
î n acest context, de tergiversarea act iunilor 
ofenisve î mpotriva grupa rii Ştatul Islamic, drept 
motiv pentru prelungirea sine-die a prezent ei 
militare americane î n regiunea Mesopotamia s i 
Levant. Dincolo de retorica obis nuita  î n relat io-
narea ruso-americana , ra ma ne realitatea ca , din 
punct de vedere al controlului teritorial, fostul 
“califat Islamic” al lui Abu Bakr Al-Baghdadi s i-a 
pierdut existent a de facto. 

O situat ie similara , din punct de vedere geogra-
fic se  prezinta  s i î n Irak unde prezent a Ştatului 
Islamic s-a restra ns î n nord-vestul t a rii de unde, 
la finele anului 2017, a fost eliminata , numeros i 
combatant i jihadis ti refugiindu-se î n alte state 
sau ga sindu-s i ada post pe la nga  triburile de be-
duini din zonele aride ale des ertului irakian. 
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Dar se recunoas te mai put in s i sporadic faptul 
ca  pierderea dimensiunii geografice a Ştatului 
Islamic nu a î nsemnat, î n acelas i timp, nici dis-
parit ia ideologiei salafist-jihadiste, nici capacita-
tea de rezilient a  s i adaptare a acestei entita t i la 
noile condit ii impuse de evolut iile ra zboiului.  

Şunt semnificative, î n acest sens, informat iile 
ret inute î n raportul anual 2018 al ONU referitor 
la evolut ia fenomenului terorist global, docu-
ment dat publicita t ii la 13 august a.c.. Potrivit 
raportului, î n prezent, î ntre 20.000 s i 30.000 de 
combatant i ai Daesh se mai afla  î n Şiria s i Irak, 
ca teva mii dintre aces tia fiind de nat ionalita t i s i 
confesiuni non-arabe s i non - musulmane. Aces-
tora li se adauga , 
potrivit documen-
tului, cca. 3.000-
4.000 de comba-
tant i jihadis ti care 
act ioneaza  pe te-
ritoriul Libiei, î n 
vreme ce î ntre 
3.500-4.500 de 
lupta tori jihadis ti 
sunt activi pe teri-
toriul Afghanista-
nului. Un numa r 
sever redus de 
jihadis ti ai fostu-
lui Ştat Islamic 
( cca. 500) s-au 
refugiat î n Yemen. 
Raportul ONU, 
ret ine, pe de alta  

parte, faptul important 
ca  fluxul migrat ionist al 
ceta t enilor stra ini candi-
dat i la jihad sub steaguri-
le Islamului a î ncetat, ce-
ea ce, cu tot impactul pe 
care acest lucru î l are 
asupra capacita t ii com-
bative umane a grupa rii, 
nu a dus s i la o diminua-
re a activismului terorist 
jihadist care, dimpotriva , 
cunoas te o relocare î n 
alte coordonate geografi-

ce, cu ment inerea unui ritm destul de ridicat al 
atentatelor teroriste .  

Şe cuvine ment ionat, î n acest sens, ca , potrivit 
datelor pe care am reus it sa  le sintetiza m, numai 
î n prima juma tate a anului 2018 (intervalul  1 
ianuarie – 15 august) gruparea Daesh a executat 
sau a revendicat executarea a unui numa r de 41 
atentate, î n 22 de state, cu un bilant  total de 630 
victime  ucis i in atentate individuale, sinucigas e, 
cu folosirea mas inilor-capcana  etc. Diseminarea 
geografica  s i identitatea executant ilor indica  
realitatea ca  activismul Daesh s-a orientat intens 
ca tre utilizarea acelor format iuni jihadiste locale 
care au fa cut act de afiliere la “Ştatul Islamic” - 

Remember: oraşul sirian Rakka este ocupat de gruparea Daish, 

Prezenţa activă a ISIS în Siria - august 2018. Sursa Al-Jazeera 
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majoritare, ca numa r de acte teroriste executate 
- î n vreme ce recursul la as a-numit ii “lupi singu-
ratici”, incusiv stra ini, simpatizant i ai islamismu-
lui terorist din state occidentale, a î nregistrat o 
semnificativa  reduce ere. 

Este indiscutabil ca  ampla campanie multistata-
la  de eradicare a fenomenului jihadisit precum s i 
ma surile preventive adoptate, individual, de au-
torita t ile din statele care au cunoscut pe teritori-
ul nat ional manifesta rile extremismului religios 
Islamic au î nsemnat tot ata tea progrese î n marea 
mobilizare î mpotriva radicalismului extremist. 
Cu toate acestea, ar fi iluzoriu sa  se creada  ca  
acesta a dispa rut s i ca  este timpul pentru  decla-
rat ii s i manifesta ri festiviste de marcare a 
“mort ii terorismului islamist”. Acesta  se afla  î ntr
-un proces febril de “reforma ” s i adaptare a tacti-
cilor s i formelor sale de lupta .  

NOTA: La 22 august, pe pagina on line “Al-
Furqan” a grupa rii Daesh, a fost difuzat un nou 
mesaj audio al “califului” Abu Bakr Al-Baghdadi, 
cu o durata  de 55 de minute – un apel la adresa a 
ceea ce acesta a numit “leii sa lbatici” s i “soldat ii 
califatului” ca rora le cerea sa  continue lupta prin 
toate mijloacele individuale posibile s i î n toate 
statele Occidentului. Este primul mesaj public al 

liderului jihadist, difuzat la aproape un an de la 
ultimul apel similar î nregistrat î n septembrie 
2017. Şpecialis tii americani de la comandamen-
tul CENTO din Qatar nu au putut sa  confirme au-
tenticitatea mesajului. Dar, adeva rat, sau “fake”, 
acesta a ajuns, cu sigurant a  la urechile destinata-
rilor.  

 

Dinu COSTESCU 

La 7 septembrie, la Teheran s-a desfa s urat un 
„istoric” summit trilateral care i-a reunit pe lide-
rul rus, Vladimir Putin, pres edintele Turciei, Re-
cep Teyyp Erdogan s i pres edintele Republicii 
Iran, Hassan Rohani, miza acestei î nta lniri fiind 
pe ca t de sensibila , pe ata t de importanta  pentru 
deznoda ma ntul celor opt ani de ra zboi civil î n 
Şiria. Era, anume, vorba, de convenirea unei so-
lut ii pentru nodul gordian al provinciei nord-
vestice siriene Idlib considerata , î n prezent, 
drept ultima pozit ie de rezistent a  a opozit iei siri-
ene s i a islamismului combatant, reprezentat, î n 
cova rs itoare majoritate, de jihadis tii din Hay’at 

Tahrir Al-Sham (Organismul de 
Eliberare a Şiriei)- noul nume de 
botez al filierei siriene a ret elei 
Al-Qaida. Pentru Vladimir Putin 
s i Bashar Al-Assad, sust inut i de 
regimul Iranian, Idlib este, î nsa , 
“ultimul bastion al terorismului”, 
prin aceasta î nt elega ndu-se, ne-
discriminatoriu, tot ceea ce re-
prezinta , indiferent î n ce mod, 
format iunile politice s i militare 
de opozit e care lupta  î mpotriva 
regimului basist din Damasc. O 
etichetare pe care pres edintele 
Erdogan nu o agreaza , motivate 
fiind, mai ales, de aspectul im-
portant ca  î n zona Idlib se afla  
comasate s i grupa rile rebele 
sust inute material s i militar de 
ca tre Ankara, inclusiv as a numita 
“Armata  Libera  Şiriana ”, dar s i o 
serie de entita t i islamiste 
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“moderate”. Trilaterala de la Teheran a fost un 
es ec recunoscut,î naintea altora, chiar de ca tre 
cei trei participant i la summit. Ca ci, î n vreme ce 
Vladimir Putin nu î s i ascundea decizia de a re-
curge la opt iunea unei ofensive militare 
“decisive” care ar fi putut avea consecint e 
dezastruoase, dupa  evalua rile turces ti dar s i in-
ternat ionale, la Idlib afla ndu-se cca 3 milioane 
de locuitori care ar fi provocat un nou exod de 
refugiat i, pe care nici Erdogan, nici comunitatea 
europeana  nu mai este dispusa  sa -i primeasca . 
Liderul turc s-a pronunt at pentru o solut ie de 
compromis, printr-un armistit iu care sa  permita  
Turciei sa  negocieze o evacuare a opozant ilor, o 
depunere a armelor de ca tre rebeli si evacuarea 
civililor, s i a combatant ilor a ca ror soarta  ar fi 
urmat sa  fie decisa  prin agremente ulterioare. 
Şolut ie pe care Vladimir Putin a acceptat-o de 
principiu. I n ceea ce î l prives te pe iranianul Has-
san Rohani, acesta a oscilat vag î ntre a sust ine 
lichidarea “tuturor teroris tilor”, s i protect ia 
populat iei de fantoma unui nou “ma cel” s i a noi 
drame cu caracter umanitar. I n atari condit ii, 
singurul lucru cu care s-a ca zut de acord a fost 
acela ca  cei trei actori pe frontul ra zboiului siri-
an nu pot ajunge la un acord, drept pentru care, 
la propunerea pres edintelui iranian s-a convenit 
organizarea, la Moscova, a unei noi reuniuni tri-
partite la o data  care nu a fost stabilita . 

Dar, familiarizat cu practica lansa rii de surprize 
cu care, nu de put ine ori,  pres edintele rus s i-a 
obis nuit observatorii, comentatorii s i, î n general, 
consumatorii de informat ie cotidiana , la exact 
zece zile de la “summitul Iranian”, adica  pe 17 
septembrie mijloacele de informare nat ionale, 
regionale s i internat ionale, anunt au ca , la Şoci a 
avut loc o noua  î nta lnire, dedicata  dosarului siri-
an, dar, de data aceasta, doar î ntre Vladimir Pu-
tin s i Recep Teyyp Erdogan. 

Trebuie spus ca , î nca  î naintea reuniunii din 
Iran, pe durata acesteia s i pa na  la noul summit 
bilateral de la Şoci, aviat ia siriana  s i rusa  au exe-
cutat numeroase raiduri cotidiene de bombarda-
ment asupra unor locat ii “teroriste” din Idlib s i 
din zona rurala  a acestui oras , la 10 septembrie 
rapoarte ale ONU semnala nd, deja, exodul a cca 
30.000 de civili refugiat i din zona . I n atari con-
dit ii, pres edintele Erdogan s i-a î na sprit tonul 
discursului, afirmî nd ca  orice nou atac rusesc î n 
regiunea Idlib va fi considerat un act agresiv î m-
potriva Turciei î nsa s i. 

I n acest climat de î ncordare, a fost lansata , la 
Şoci, noua surpriza : pe litoralul Ma rii Negre, Vla-
dimir Putin s i Recep Teyyp Erdogan au ajuns la 
un acord privind “chestiunea Idlib". Iata , î n facsi-
mil s i î n traducere, textul memorandumului. 
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Memorandum 

privind stabilizarea situației în zona de dezes-
caladare 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 dezescala-
dare în Republica Arabă Siriană, precum şi aran-
jamentele realizate în Procesul Astana, 

Pentru stabilizarea cât mai curând posibil a si-
tuaţiei din zona de dezescaladare Idlib, 

Au convenit asupra următoarelor: 

1. Zona de dezescaladare Idlib va fi menţinută, 
iar punctele de supraveghere turce vor continua 
să funcţioneze şi vor fi întărite. 

2. Federaţia Rusă va lua toate măsurile necesa-
re pentru a asigura că operaţiunile militare şi 
atacurile armate având drept ţintă zona Idlib vor 
fi evitate şi că actualul statu-quo va fi menţinut. 

3. O zonă demilitarizată, cu o profunzime de 15
-20 kilometri, va fi stabilită în zona de dezescala-
dare. 

4 .Configuraţia exactă şi liniile de demarcaţie a 
zonei demilitarizate vor fi convenite prin consul-
taţii ulterioare. 

5. Toate grupările teroriste radicale vor fi ex-
pulzate din zona demilitarizată până cel mai târ-
ziu la data de 15 octombrie. 

6. Toate tancurile, vehiculele blindate, piesele 
de artilerie şi mortierele aparţinând părţilor beli-
gerante 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 mo-
nitorizare 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. 

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

9. Vor fi luate măsuri adecvate de asigurare a 
unui armistiţiu sustenabil în regiunea Idlib. În 
acest scop, va fi activat Centrul de Coordonare 
Comună Iran-Federaţia Rusă-Turcia. 

10. Cele două părţi semnatare îşi reafirmă ho-
tărârea de combatare a tuturor formelor şi mani-
festărilor de terorism în Republica Arabă Siriană. 

Redactat la Soci, la 17 septembrie 2018, în două 
exemplare, în limbile engleză şi rusă, ambele 
având valabilitate egală. 

Semnături: 

Pentru Republica Turcia                               

Pentru Federaţia Rusă 

Şimpla lectura  a documentului permite consta-
tarea ca  acest “agrement-surpriza ” nu configu-
reaza  o solut ie comprehensiva  s i definitiva  pen-
tru “dosarul Idlib” s i, cu ata t mai put in, pentru 
spinoasa chestiune a combatant ilor î narmat i, î n 
general, s i a jihadis tilor din Al-Qaida s i din anexa 
acesteia auto-intitulata  “Armata Islamica  a  Tur-
kestanului”, î n pofida faptului ca , din punct de 
vedere geografic s i tactic, agrementul  acesta es-
te plasat î ntre brat ele menghinei î ntruchipata  de 
armata turca  s i polit ia militara  rusa . Unde vor fi 
expulzat i tot i aces tia s i unde vor fi “exportate” 
elementele jihadiste stra ine, inclusiv occidentale 
î nregimentate î n aceste format ii (cca. 3.000 de 
oameni, dupa  unele estima ri?).  

www.ingepo.ro                                                                                    Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018 



 

57 

Pulsul Geostrategic, Nr.267, Sâmbătă 20 Octombrie 2018                                                                                   www.ingepo.ro 

Pe de alta  parte, zona dezarmata , convenita  
prin memorandumul de la Şoci are o la t ime vari-
ind î ntre 15-20 kilometri, ceea ce î nseamnna  ca  
fiecare dintre pa rt ile beligerante (armata siria-
na , efectivele ruses ti s i fort ele iraniene s i pro-
iraniene, precum s i rebelii-laici sau islamis ti) 
din zona de dezescaladare Idlib va trebui sa  se 
retraga  cu juma tate din aceasta  dimensiune. Da-
ca , î n ceea ce prives te efectivele aliant ei siriano-
ruso-iraniana ,  aceasta va î nsemna o retragere 
pa na  la limita administrativa  a districtului Idlib, 
î n schimb, î n ceea ce prives te grupa rile rebele, 
retragerea acestora ca tre nordul s i notd-vestul 

districtului va depinde de capacitatea reala  a 
Turciei de respectare a angajamentului asumat 
de a convinge grupa rile rebele fie sa  accepte 
aceasta  retragere, fie sa  depuna  armele s i sa  se 
puna  la dispozit ia regimului pentru a fi integrat i 
î n structurile militare ale acestuia, fie sa  se inte-
greze î n societatea civila . Daca  aceste alternative 
ar putea fi acceptate de rebelii autohtoni, este 
greu de presupus ca  format iunile jihadiste s i, î n 
egala  ma sura , tandemul Putin-Bashar al Assad 
vor accepta o asemenea solut ie. 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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Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

Daca , î ntr-o perspectiva  care se 
anunt a  foarte apropiata , discursul isto-
ric s i politologic va primi î n bagajul sa u 
lexical, termenul de „trumpism”, acesta 
va fi utilizat nu ata t pentru identifica-
rea unei construct ii ideologice s i filoso-
fice a pres edintelui Donald Trump, ca t 
cu, deosebire, ca denominativ pentru 
complexul de atitudini comportamentale care î l 
impun tot mai mult pe liderul de la Casa Alba  
drept un promotor s i practician al ra zboiului 
economic purtat, simultan, pe mai multe fronturi 
î n care se rega sesc, nediscriminatoriu, ata t aliat ii 
s i prietenii , ca t s i adversarii unei Americi pe ca-
re liderul o dores te a fi, nu numai o „America 
greater again”, ci s i, î n aceeas i ma sura , „America 
first”. Este adeva rat ca  istoria moderna  s i con-
temporana  a mai cunoscut asemenea sintagme 
care sugereaza  imboldul s i act iunea spre lide-
rism, fie sub forma „Deutschland u ber alles”, fie 
î n formularea „Rossia - mirova zvezda” (Russia- 
putere universala ”) utilizata , asta zi, î n retorica 
lui Vladimir Putin, dar tot ata t de adeva rat este 
ca  î n aceste cazuri a fost vorba de ideea folosirii 
tuturor mijloacelor politice, militare, ideologice 
s i propagandistice de natura  sa  faca  din statele 
respective daca  nu un lider absolut la nivel pla-

netar, atunci, cel put in, sa  le proiecte-
ze î n clubul multipolar al celor pe ca t 
de put ini s i puternici, pe ata t de con-
flictuali s i concurent iali î n ceea ce 
prives te extinderea propriei sfere de 
putere s i influent a , î n detrimentul 
celorlalt i poli de fort a   existent i la un 
moment dat. I n cazul „trumpismului” 
despre care vorbim, lucrurile sunt 
sensibil diferite î n ma sura î n care 
pentru a asigura primatul  exlusivist 

al Americii, Donald Trump nu are î n vedere tra-
dit ionala panoplie a fort ei brute, ci conflictul 
economic dus cu acribie s i obstinat ie pa na  la fi-
nalitatea planificata , adica  pa na  la „America first 
and forever”. Indiferent de ce s-ar î nta mpla cu 
ceilalt i membri ai familiei mondiale. 

Conflictele economice s i comerciale actuale ri-
dica  o serie de î ntreba ri la care  este dificil sa  se 
ofere un ra spuns acceptabil î n momentul de fat a . 
Asista m, oare, la î nceputul unei noi etape a evo-
lut iilor geopolitice ale lumii, î n care  factorul eco-
nomic se va substitui celui politic î n descrierea 
conflictelor î ntre state, î n general, s i î ntre marile 
puteri, cu deosebire?  Şunt aceste disensiuni s i 
confrunta ri economice expresia unei noi forme 
de „ciocnire” a intereselor economice s i comerci-
ale sau parcurgem î nceputul unei noi etape isto-
rice î n care puterea s i fort a economica  devin 
principalul criteriu s i unitate de ma sura  a locu-
lui, puterii s i influent ei unui stat î n concertul sta-
telor lumii? Ş i pa na  la ce limita  vor evolua relat ii-
le dintre marile puteri î ntr-un context global ca-
racterizat de schimba ri s i tendint e de reconfigu-
rare a echilibrelor de putere s i a configurat iei 
cartografice a acestei balant e? Dincolo de aspec-
tul sesizabil al interogat iilor, ra ma ne o  realitate 
care trebuie cercetata  s i î nt eleasa  s i anume noua 
politica  externa  î nsa s i a Ştatelor Unite sub Admi-
nistrat ia Donald Trump. Iar abordarea investiga-
tiva  a acestei realita t i evident iaza  fa ra  umbra  de 
î ndoiala  ca , î nca  de la venirea î n Biroul Oval, pi-
lonul principal de sprijin pe care Donald Trump 
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s i-a edificat strategia s i viziunea relat iona rii 
politice cu comunitatea internat ionala  a fost 
acela numit, pur s i simplu, „abordare critica  
s i conflictuala ” a acestei relat ionaa ri, gama 
t intelor vizate fiind larga , î ncepa nd cu ra-
porturile bilaterale interstatale, pa na  la or-
ganizat iile internat ionale s i agent iile lor de 
specialitate s i pa na  la tratatele s i acordurile 
multilaterale î ncheiate î n perioadele anteri-
oare Administrat iei Trump, documente pe 
care noua viziune a liderului de la Casa Alba  
le eticheteaza , en gros, ca fiind î n flagranta  s i 
dezavantajoasa  contradict ie cu interesele nat io-
nale ale conceptului de „America first”. Nu este, 
î nsa , vorba, doar de obiect iunile s i criticile adre-
sate nediscriminatoriu, ci, mai ales, de reforma-
rea, cu orice pret , a acestora, „reforma ” care con-
sta , cel put in pa na  î n momentul de fat a , î n de-
nunt area respectivelor documente internat iona-
le s i retragerea unilaterala  s i sub presiunea 
amenint a rilor cu ma suri de riposta  s i penalita t i 
î n cazurile î n care voint a nat ionalista  s i pro-
tect ionista  a Administrat iei nu este satisfa cuta  
î ntocmai. Astfel, se petrece o negare a unor an-
gajamente cu puternic caracter strategic, asuma-
te de Ştatele Unite, fie ca  este vorba de aliant e 
precum Acordul Nord-American al Comert ului 
Liber (North American Free Trade Agreement –
NAFTA), de Uniunea Europeana , de Aliant a NA-
TO, de „Acordul Nuclear 5+1” cu Iranul  s i exem-
plele ar putea continua. 

Nu sunt exgerate afirmat iile analis tilor s i co-
mentatorilor care sust in opinia ca , î n ipostaza de 
pres edinte, Donald Trump nu este o oglinda  care 
trimite lumii o construct ie ideatica , ci, mai de-
graba , o mixtura  î n care se rega sesc, î ntreta indu-
se, propria viziune impregnata  de spiritul omu-
lui de afaceri, s i doctrina partidului ca ruia î i 
apart ine s i, implicit, curentul ideologic al seg-
mentului de societate pe care aceasta  viziune î l 
reprezinta . Din aceasta  perspectiva , se poate 
spune ca  “trumpismul” considerat ca Adminis-
trat ie, guvern, institut ii statale s i republicanism 
politico-ideologic se rega sesc, toate, la originea 
schimba rilor fundamentale pe care le cunoas te 
politica externa  americana   sub conducerea celui 
de-al 45-lea pres edinte al Ştatelor Unite. Ca ata-
re, consumatorul constant de informat ie este 

î ndrepta t it sa  se î ntrebe care este tipologia lumii 
noi pe care toate entita t ile amintite, î n frunte cu 
persoana s i institut ia pres edintelui, aspira  sa  o 
edifice? Ş i, nu î n ultimul ra nd, ce prototip nou de 
aliant e s i relat ii internat ionale se vor nas te din 
aceste veritabile ra zboaie economice s i comerci-
ale la care asista m î n prezent, î ntre mariile pu-
teri s i grupuri de putere ale lumii de azi s i de 
ma ine? 

Ar fi nerealist sa  se sust ina  ca  asemenea con-
flicte comercial-economice au apa rut peste 
noapte, prin simpla venire a lui Donald Trump la 
Casa Alba , dupa  cum ar fi la fel de exagerat sa  se 
pretinda  ca  pres edintele american î nsus i este un 
fel de “piroman pompier” care, cu tot dinadinsul, 
aprinde cu buna -s tiint a  conflicte pentru a le 
stinge doar atunci ca nd acestea ar pune î n pri-
mejdie primatul suveran al Americii pe es ichie-
rul global. Pentru a î nt elege resorturile intime 
ale ga ndirii lui Donald Trump,se va putea sesiza 
ca  este vorba, de un complex potrivit ca ruia, du-
pa  ultimul Ra zboi Mondial, America a fost un  soi 
de corn al abundent ei grat ie ca ruia Europa a pu-
tut sa -s i construiasca  prosperitatea de asta zi, î n 
vreme ce China a exploatat  flexibilitatea siste-
mului investit ional american pentru a “sustrage” 
sau  a copia cunoas terea tehnologica  s i a submi-
na locul de frunte al Americii î n domeniul tehno-
logiei de va rf, iar statele membe ale NATO au 
profitat de umbrela securitara  asigurata  de ŞUA, 
fa ra  ca ele î nsele sa  se implice prea mult î n pro-
ducerea de securitate.  Un asemenea mod de 
ga ndire a putut fi sesizat cu clariitate odata  cu 
summitul celor 20 din anul 2017 s i, apoi, la re-
centa reuniune la va rf a NATO desfa s urata  î n 
luna mai a.c., la Bruxelles, sau la ultima reuniune 
a Grupului G-7. Toate aceste act iuni colective au 
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pus cu claritate î n evident a  profundele disensi-
uni care exista  î ntre marile puteri ale lumii, î n 
general, s i î ntre America s i Uniunea Europeana , 
cu deosebire, disensiuni care se manifesta  pe co-
ordonatele a doua  orienta ri principale: pe de o 
parte, o tendint a  izolat ionista  s i protect ionista  a 
Administrat iei, circumscrisa  obiectivului 
“America first” prin protejarea s i apa rarea politi-
cilor economice s i comerciale  americane; pe de 
alta   parte,  curentul, inspirat s i condus de duo-ul 
Angela Merkel s i Emmanuel Macron, ca apa ra r-
tori ai comert ului mondial  liber s i aflat i, din 
acest punct de vedere, î n contradict ie cu vederile 
lui Donald Trump. 

* 

Nu sunt put i analis tii care, î ncerca nd sa  des-
lus easca  o imagine a perspectivei, avanseaza  
aprecierea potrivit ca reia relat iile dintre Ştatele 
Unite s i „aliat ii tradit ionali”  de pe continentul 
european, se afla  î n pragul unor prefaceri acute 
î n ma sura î n care Washingtonul pare decis nu 
doar a se distant a s i a se retrage î n interiorul 
frontierelor proprii ale Americii, ci s i de a re-
nunt a la angajamentele politice s i contractuale la 
care este parte impreuna  cu europenii. I n ace-
eas i ordine de idei, o evolut ie (sau, mai degraba , 
o involut ie) este prognozata  s i î n ceea ce pri-
ves te raporturile dintre America s i Aliant a 
Nord-Atlantica , pe care, destul de stra veziu, 
î nsus i Donald Trump o apreciaza  a fi o povara  
tot mai incomoda  pentru viziunile de politica  
externa  ale Administrat iei sale. Şunt elemente 
care se rega sesc î n react iile europene, ata t î n 
planul securitar î n care cancelarul Angela Mer-
kel vorbes te despre necesitatea ca Uniunea sa -
s i ia î n ma inile proprii problemele de securita-
te s i apa rare, ca t s i in segmentul economic s i 

comercial care a determinat semnarea, la 
17 iulie a.c., de ca tre Uniunea Europeana  s i 
Japonia, a unui ambit ios tratat î n domeniul 
liberului-schimb î n care unii observatori au 
va zut o react ie explicita  a comunita t ii euro-
pene la protect ionismmul impus de Admi-
nistrat ia Trump. 

I n ceea ce prives te China – situata  pe un loc 
secund ca pondere economica  s i a exportu-
rilor î n commert ul global  - ea este privita , 
la Washington drept principala s i cea mai 

ament a toare sfidare î n raport cu proiectele de 
liderism american sust inute de Donald Trump.  

Pe de alta  parte, Federat ia Rusa  pare a fi, pen-
tru Donald Trump,  nu ata t  un inamic care tre-
buie sa  fie î nfra nt, ca t, mai cura nd,  un competi-
tor cu care se poate construi un modus vivendi. 
O asemenea abordare poate explica tentativele 
americane de realizare a unui consens nu numai 
asupra marilor dosare ale viet ii politico-militare 
s i strategice ale lumii contemporane, ci s i asupra 
viitoarei configurat ii a ha rt ii economice globale. 

Cele expuse mai sus permit, ca o posibila  con-
cluzie, afirmat ia ca  lumea contemporana  parcur-
ge un proces de trecere ca tre o noua  ordine in-
ternat ionala  diferita  de polarismul care a existat 
î n secolul XX, î n general,  cu deosebire î n ultime-
le doua  decenii î n care Ştatele Unite au î ncercat 
sa -s i asigure monopolul unipolar absolut asupra 
es ichierului mondial.  O perspectiva  care, des i 
î ndepa rtata . ar putea sa  aduca  o repetare a con-
sensului anglo-francez care, la finele primului 
Ra zboi Mondial, a î mpa rt it regiunea Orientului 
Mijlociu. Un posibil nou Şykes-Picot î n care, de 
data aceasta, miza sa  aibe dimensiune planetara , 
iar protagonis tii sa  se numeasca  Ştatele Unite s i 
Federat ia Rusa . 
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Dinu COSTESCU 

Ultimele decenii ale istoriei contemporane au 
fost marcate de cel put in trei momente cruciale 
care s i-au pus amprenta profunda  asupra di-
mensiunii geostrategice globale s i, implicit, a pa-
radigmei tradit ionale a ra zboiului “clasic”. Ş i es-
te vorba, î n primul ra nd, de î ncheierea ra zboiu-
lui rece cu schimba rile cunoscute î n planul echi-
librelor de putere s i influent a  la nivelul noii or-
dini globale a lumii. Este vorba, î n al doilea ra nd, 
de atentatele de la 11 septembrie care sunt s i 
asta zi, considerate a fi trasat o linie de demar-
cat ie î ntre “lumea care a fost” s i “lumea care nu 
va mai fi ceea ce a fost”. I n al treilea ra nd s i ca o 
consecint a  directa  a acestei realita t i noi, vorbim 
despre revirimentul debordant al fenomenului 
terorist de inspirat ie ideologica  religioasa  isla-
mica , asociat cu react ia pe care acesta a de-
clans at-o, la nivel global, î mpotriva acestui nou 
“actor”  apa rut î n geografia politica  globala , 
react ie care a mobilizat, practic, ansamblul co-
munita t ii internat ionale. Ş i vorbim, î n acest con-
text, de amplul fenomen al ra sturna rilor pe care, 
sub numele alegoric de “prima vara araba ”,  le-a 
cunoscut regiunea strategica  a Orientului Mijlo-
ciu, care, de la statutul de “conflict regional” a 
ca pa tat, brusc, o dimeniune internat ionala . Daca , 
din perspectiva  cauzala , toate aceste evolut ii nu 
au eliminat vechile tipologii de conflicte armate, 
ele au marcat trecerea de la ra zboaiele “clasice”, 
manifestate ca î nfrunta ri î ntre beligerant i sta-
tali, la ceea ce unii cerceta tori identifica  prin 
“ra zboaiele post-modernismului”, definite, sinte-
tic, ca ra zboaie asimetrice, predominant intras-
tatale, asimetrice sau, “ra zboaie prin interpus i” 
atunci ca nd conflictul presupune o implicare bi-
statala , realizata , î nsa , prin “francize” armate, 
identificate, cel mai adesea, prin termenul de 
“milit ii” sau prin acela de “grupa ri î narmate” 

Asta zi, fat a  cu perspectiva probabila  ca grupa -
rile jihadist - islamiste sa  involueze pe o traiec-
torie descendenta  ca tre restra ngerea atractivi-
ta t ii s i dinamismului lor s i chiar ca tre o dis-
parit ie ca factor activ al frontului conflictual re-
gional s i transnat ional, noua tendint a  care se 
contureaza  este aceea a emergent ei unei noi ge-
nerat ii de asemenea grupa ri de gherila  pentru o 
cauza  punctuala , care nu este cu necesitate 
sust inuta  de o fundamentare doctrinara , filosofi-
ca  s i ideologica , manifesta ndu-se, mai degraba , 
ca entita t i exploatatoare ale unor conjuncturi 
favorabile – eroziunea statului s i a institut iilor 
statale, rezilient a subdezvolta rii, a corupt iei, a 
crimei organizate, de pilda  – pentru a se lansa î n 
aventuri mart iale cu obiective mai mult sau mai 
put in mercantile, dar, oricum, nu mai put in viru-
lente. 

 

Ce fel de războaie se prefigurează? 

Daca  este adeva rat ca  ra zboiul nu este cu nece-
sitate - as a cum s-a crezut î nca  î n  perioada pre-
merga toare primei conflagrat ii universale - un 
resort de prefacere s i reforma  sociala , nat ionala  
s i morala , î n schimb, nimeni nu poate nega un 
alt adeva r s i anume acela ca  evolut ia s i schimba-
rea  din sa nul societa t ilor este un factor motor 
care aduce schimba ri fundamentale î n modul de 
abordare a ra zboiului s i a relat iilor dintre acesta 
s i reversul sa u care este pacea. 

Nu sunt nici put ine nici nesemnificative prece-
dentele istorice care confirma  ca  fiecare noua  
falie produsa  î n evolut ia sociala , fiecare tulbura-
re majora , indiferent de domeniul  politic, eco-
nomic, filosofic, cultural, intelectual, industrial 
etc. î nregistrata  î n istoriografie, a avut partea sa 
de contribut ie mai mult sau mai put in consisten-
ta  la schimba rile survenite î n natura î nsa s i a 
conflictului armat, î n raporturile dintre determi-
nant ii militari s i sfera politicului sau î n fiziono-
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mia s i rolul actorilor direct implicat i. 

I n acest context, se poate constata ca  falia geos-
trategica  a ca rei aparit ie a î nceput î n ultimul de-
ceniu al secolului trecut, are drept caracteristica  
definitorie faptul ca  violent a conflictuala  se ma-
nifesta  mai put in sub forma paradigmei clasice a 
ra zboiului inter-statal s i mai mult, daca  nu 
aproape exclusiv, sub forma conflictelor armate 
intra-statale î n care grupurile armate sau milit ii-
le organizate pe criteriile mercenariatului sau pe 
adeziunea la o anumita  idee-pilon care serves te 
drept temelie doctrinara . Procesul de erodare a 
valorilor tradit ionale ale statului-nat iune are 
tendint e de continuitate s i aprofundare pe ter-
men nedefinit s i cu consecint e s i efecte dificil de 
identificat pe termen scurt s i chiar mediu. Not iu-
nea de “stat falimentar” sau cea de “colaps al sta-
tului” s i al institut iilor s i structurilor sale morfo-
logice se impune tot mai mult î n contextul reali-
ta t ilor geopolitice contemporane, cu efecte dra-
matice nu numai î n interiorul statului-nat iune, ci 
s i la nivel regional s i, prin extensie, la cel global. 
Naufragiile statale produse, dupa  anul 2011, î n  
lumea araba  a Orientului Mijlociu sunt gra itoare 
din acest punct de vedere, ata t î n ceea ce pri-
ves te jocul de dominou al pra bus irilor statale 
regionale, ca t s i, î n aceeas i ma sura , transforma-
rea acestora î n terenuri fertile pentru aparit ia s i 
diseminarea grupurilor armate care se impun tot 
mai insistent ca principali actori ai “ra zboiului 
post-modern” care se deosebes te de paradigma 
tradit ionala  nu numai prin dimensiunea concep-
tului de violent a , ci, mai ales, prin natura s i mij-
loacele î nsele de practica  a acesteia. De la tehni-
ca militara  a primului Ra zboi Mondial, s-a trecut 
la tehnologia celui de-al doilea Ra zboi Mondial, 
cu treapta sa paroxistica  a folosirii energiei ato-
mice, pentru a se vorbi asta zi de tehnologiile 
spat iale puse î n slujba violent ei s i a distrugerii.  

“Noile ra zboaie” de care vorbes te asta zi litera-
tura de specialitate sunt, fa ra  doar s i poate, o 
consecint a  a tuturor factorilor care se manifesta  
î n cadrul procesului de globalizare, dar, î n ace-
las i timp, ele se datoreza  s i lipsei unui sistem de 
guvernare s i securitate care sa  garanteze stabili-
tatea, pacea s i dezvoltarea echitabila  a nat iunilor 
la scarga  globala . Iar lect iile istoriei arata  ca , î n 
absent a unui asemenea sistem s i a unor meca-

nisme de garantare a pa cii egale, conflictele loca-
le – active sau cu potent ial de amenint are - la 
care suntem martori î n aceasta  contemporanei-
tate au energia de expansiune vertiginoasa , de 
regionalizare s i internat ionalizare î ntr-un ritm 
greu de prognozat s i cu consecint e la fel de im-
predictibile sub raportul dramatismului lor. Iar 
complexitatea s i interdependent a factorilor con-
stituient i ai sta rii conflictuale, multitudinea, di-
versitatea s i potent ialul acestora fac ca identifi-
carea s i definirea î nsa s i a tipologiilor de ra zboaie 
sa  fie un demers tot mai dificil, puna nd î n dis-
cut ie chiar sensul s i dimensiunile reale ale con-
ceptului de “ra zboi atipic” sau “ra zboi al postmo-
dernismului”.  

 

“Primăvara” Orientului Mijlociu 

Printr-o coincident a -surpriza  a dinamicii geo-
politice globale, î n anul 2011, ca nd se î mplineau 
doua  decenii de la pra bus irea fostei Uniuni Şovi-
etice s i de la î ncetarea formala  a Ra zboiului Re-
ce,  lumea araba  a Orientului Mijlociu oferea pro-
pria surpriza  de proport ii prin declans area in-
tempestiva  a as a-numitei “prima veri arabe” care, 
î ntr-un ritm neas teptat de alert, avea sa  î nla ture 
de pe scena istoriei mai multe regimuri de gu-
vernare considerate, prin obis nuint a  inert iala , ca 
fiind indispensabile s i, mai ales, eterne sau, cel 
put in, suficient de solid implantate î n structurile 
de putere pentru a face greu imaginabila  elimi-
narea lor prin act iunea protestatara  s i revendi-
cativa  a societa t ii. Euforia de î nceput a revoltelor 
a fa cut mai put in sesizabila  aparit ia s i disemina-
rea rapida , pe es ichierul schimba rilor, a unui 
larg caleidoscop de grupa ri militante armate fie 
sub imboldul declarativ al “democrat iei” s i 
“demnita t ii”, fie sub steagul verde al Islamului 
“reformator” î n accept ia jihadist-salafista , fie de-
terminate de logica apartenent ei s i identita t ii 
tribale, fie, î n sfa s it, ca descendente ideologice 
ale doctrinei inaugurate s i practicate de religio-
zitatea universalista  islamica  a simbolisticii î n-
truchipate de un Ossama Bin Laden. Pe deasupra 
motivat iilor s i a retoricii, toate aceste entita t i au 
avut un numitor comun ca t prives te finalitatea 
“revolut iei lor” s i anume acapararea exclusiva  a 
puterii î n stat s i societate. Ra zboiul civil din Şiria 
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a transformat aceasta  t ara , î ntr-o noua  Mekka a 
jihadismului terrorist s i î n es ichier incontrolabil 
 al manifesta rii format iunilor militare s i 
paramilitare ca actori principali î n cadrul noii 
forme de desfa s urare a ra zboaielor viitorului. 
Peste 500 de asemenea grupa ri, ava nd î n com-
ponent a lor, combatant i venit i din peste 70 de 
state ale lumii regionale s i occidentale au oferit 
un exemplu-record î n ceea ce prives te evolut ia 
conflictelor intra-statale de asta zi s i, dupa  toate 
probabilita t ile, a ra zbboaielor viitoare. 

Cu put ine except ii, precum cele reprezentate de 
cartelurile sud-americane care, î n marea lor ma-
joritate, urma resc obiective ce t in de domeniul 
crimei organizate, marea majoritate a grupa rilor 
armate contemporane sun motivate, î n primul 
ra nd, de scopuri cu caracter politic, î n care dera-
pajele ca tre activita t i criminale sunt determina-
te de accesul la resurse de finant are s i î narmare. 
I n acelas i timp, daca  evolut iile geopolitice s i ge-
ostrategice moderne au ca efect o ridicata  acce-
lerare a aparit iei s i disparit iei grupa rilor î nar-
mate non-statale s i transfrontaliere, ele nu î mi-
edica , totus i, existent a, î n continuare, a altor 
grupuri reziduale care ra ma n active chiar daca  
motivat iile init iale care au dus la aparit ia lor nu 
mai exista  sau au devenit caduce ca urmare a 
schimba rilor generale de ideologii s i contexte 
politico-militare s i sociale. Un exemplu î n sensul 
celor de mai sus este, astfel, oferit de grupa rile 
columbiene FARC, combatante pentru cauze ve-
tuste s i anacronice, dar lupta nd cu mijloace 
adaptate la evolut iile contextuale moderne. 

I n egala  ma sura , î n regiunea Orientului Mijlociu 
de dupa  „Prima vara araba ”, grupa rile armate ale 
rezistent ei palestiniene au cunoscut, î n funct ie 
de conjuncturile istorice, importante transfor-
ma ri, mai ales sub raportul fundamenta rilor ide-
ologice s i doctrinare î n care islamismul radical s
-a substituit î n larga  ma sura  ideologiilor secula-
re, devenind el î nsus i principalul suport intelec-
tual s i filosofic s i punct de referint a  pentru legi-
timizarea politica  a mis ca rilor s i grupa rilor res-
pective. 

Şe poate constata ca , dupa  erupt ia din 2011 a 
revoltelor populare arabe, o imagine cartografi-
ca  arata  ca  prezent a acestor entita ti – stra ns le-

gata  de dinamica ra zboaielor s i conflictelor intra
-statale - este circumscrisa , preponderent, la zo-
ne din arealul continentelor asiatic s i african 

 

Radicalismul islamic: provocări și ame-
nințări 

Jihadismul codificat î n ideologia s i doctrina de 
tip Al-Qaida, elaborata  de Ossama Bin Laden s i 
succesorul sa u Ayman Al-Zawahiri, precum s i de 
filiat ia acestei doctrine, î ntruchipata  de salafis-
mul Ştatului Islamic s i al „noului calif”, Abu Bakr 
Al-Baghdadi continua  sa -s i pa streze un anumit 
grad de dinamica  a combativita t ii, fa ra  ca, prin 
aceasta, sa  mai poata  produce schimba ri notorii 
î n statu-quo-ul geopolitic contempo-
ran.Teoreticienii, ideologii s i combatant ii Al-
Qaida s i ai Ştatului Islamic-Daish nu au reus it 
niciodata  s i nica ieri sa  produca  o mis care ampla  
de masa  s i este î ndoielnic ca  vor putea sa  reali-
zeze acest obiectiv. Es ecul „jihadului mondial 
î mpotriva cruciat ilor s i a sionismului” propova -
duit de Ossama Bin Laden, ca s i pra bus irea de 
facto, î n numai patru ani, a „califatului” procla-
mat de Abu Bakr Al-Baghdadi sunt confirma ri 
peremptorii î n acest sens. Astfel î nca t putem 
crede ca  lumea de asta zi este departe s i, va ra -
ma ne departe de mult-predicata „ciocnire a civi-
lizat iilor” pe temeiuri culturale s i confesionale. 
Este, desigur, o realitate perceptibila  aceea ca  nu 
put ine conflicte active din regiuni precum sudul 
Peninsulei Arabice, Maghrebul Orientului Mijlo-
ciu, Caucazul asiatic  sau zona Şahelului vest-
african sunt provocate s i î ntret inute de grupuri 
s i milit ii armate. Dar î n ce ma sura  este religia 
centru de referint a  doctrinara  pentru aceste 
mis ca ri? Desigur, factorul confesional este pre-
zent î n argumentat iile entita t ilor salafist-
jihadiste, dar, î n acest caz, elementul religios are 
un rol care nu difera  substant ial de cel pe care, 
î n cea mai mare parte a secolului XX, l-a avut 
ideologica marxist-leninista  pentru „mis ca rile de 
eliberare nat ionala ”. Ca s i aceasta, islamismul 
radical-extremist – fie el sunnit sau s iit – î s i re-
vendica  o vocat ie universala , î nscriindu-se, as-
tfel, cel put in teoretic, î n cadrul unei ofensive 
care trece dincolo de frontierele nat ionale stata-
le. Ca ci, î n realitate, mis ca rile jihadiste comba-
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tante urma resc, o finalitate politica , respectiv 
acapararea puterii fie la nivel statal, fie î n planul 
unei zone geografice mai mult sau mai put in 
conturata  ca atare din punct de vedere geografic 
s i cultural. Chiar daca  aceasta  aspirat ie politica  
nu a reus it sa  instituie o ordine de dimensiuni 
sociale s i institut ionale ample, ea nu ra ma ne mai 
put in provocatoare s i amenint a toare ata t pentru 
arealul de prezent a  al entita t ilor respective, ca t 
s i pentru mediul ambiental geografic proxim sau 
mai î ndepa rtat, cu ata t mai mult î n condit iile î n 
care aceasta  proximitate este afectata  de rema-
nent a unor conflicte cu vechi ra da cini (etnice, 
confesionale, tribale s .a.), sau de falimentul insti-
tut iilor statale ori de fenomene generatoare de 
instabilitate precum corupt ia cronica , crima or-
ganizata , traficul ilicit cu bunuri, persoane sau 
narcotice etc. Iar din acest punct de vedere, se 
poate aprecia ca  dinamica milit iilor î narmate s i a 
format iunilor din categoria luptelor de gherila  
va continua sa  se manifeste, sa  se accentueze s i 
sa  se amplifice ata ta vreme ca t mediul ambiant 
politico-solial, economic, cultural sau statal vor fi 
suficient de fragile pentru a permite germinat ia 
s i evolut ia acestor actori ai conflictelor asimen-
trice ale contemporaneita t ii. 

 

Câteva concluzii 

Dupa  ce ultimii ani au fost martori la ascensiu-
nea s i manifestarea frenetica  a grupa rilpr s i gru-
pusculelor islamiste radicale care s-au distins 
prin recursul nelimitat s i continuu la la instru-
mentele terorismului ca principala  
arma  de lupta , este de presupus ca, î n 
domeniul activismului sub forma or-
ganizatorica  a actorilor non-statali sa  
se petreaca  o revenire la formele cla-
sice ale luptei de gherila  sau de 
„rezistent a ” asistata  financiar s i logis-
tic de actori statali î n as a-numitele 
„ra zboaie prin interpus i” care conti-
nua  s i vor continua sa  se î nregistreze 
î ndeosebi î n zonele tensionate din 
Orientul Mijlociu, Africa s i regiuni ale 
continentului asiatic. Iar o asemenea 
perspectiva  impune planificatorilor s i 
decident ilor politici s i militari o abor-

dare î n perspectiva  a evolut iei sta rilor conflictu-
ale, a cauzelor determinante ale acestora s i ale 
germenilor de î ncordare deja existent i s i care, 
î ntr-un context favorabil, pot evolua ca tre con-
flagrat ii de mare amploare.  

Cauzelor istorice care s-au aflat la originea unor 
conflicte devastatoare li se adauga  noi facori de-
terminant i care nu se mai limiteaza  sau nu mai 
au nici un raport cauzal direct cu declans area 
conflictelor (cuceririle teritoriale, competit iile 
pentru putere s i influent a , marile falii ideologice 
s i politice etc.) li se adauga  altele dezvoltate din 
perpetuarea subdezvolta rii, inechita t ilor sociale, 
din  tendint ele independentiste s i separatiste ale 
minorita t ilor etnice, de revirimentul nat ionalis-
melor s .a. Daca  Europa, care, secole de-a ra ndul, 
a constituit un lung focar de conflicte cu dimen-
siuni interstatale, continentale sau mondiale, pa-
re a fi î ndrepta t ita  sa  vorbeasca  despre intrarea 
post-belica  î n era pa cii eterne, aceasta nu î n-
seamna , î n acelas i timp, ca  asta zi se poate vorbi 
despre viitorul unei planete vindecata  î n integra-
litatea sa, de flagelul ra zboiului. Ş i, ca î n toate 
etapele istorice ale conflictelor, acolo unde au 
existat focare de conflicte armate, au apa rut, î n 
variate forme s i paradigme justificative, s i gru-
pa rile militare. Iar î n atari conjuncturi, dinamica 
acestora, indiferent de denumirea s i de sloganu-
rile care le definesc este s i va ra ma ne fundamen-
tata  pe ideea pariului cu raportul î ntre î nvins i s i 
î nvinga tori. Un pariu a ca rui victima  primordiala  
ra ma ne, inevitabil, aceeas i: civilizat ia s i progre-
sul comunita t ii umane.  
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MQ-9B ŞkyGuardian este o aeronava  pilotata  
de la distant a  (RPA) s i este realiza ta  pe platfor-
ma UAV-ului Predator B, care a fost prezentat î n 
primul sa u zbor la 17 noiembrie 2016, î n apro-
piere de Palmdale, California, iar î n ianuarie 
2017, produca torul a organizat o vizitare a mo-
delului, la Gray Butte s i la sediul sa u central din 
apropiere de Şan Diego, cu participarea repre-
zentat ilor din Regatul Unit, Italia, Frant a, Austra-
lia, Belgia s i Olanda, la evenimentul respectiv a 
fost s i inventat numele Şky Guardian. De fapt s i 
produca torul General Atomics Aeronautical Şys-
tems (GA-AŞI), dorea sa  scape de denumirile 
Predator s i Reaper, nume care sugerau ca  este o 
aeronava  numai pentru î ndeplinirea unor misi-
uni de lupta . 

Dezvoltarea modelului (ŞkyGuardian MQ-9B) a 
î nceput î n anul 2012, are o anvergura  a aripilor 
cu aproximativ patru metri (13 picioare), deca t 
Predator-ul standard, o durata  de viat a  dubla  
(40.000 de ore) s i o capcitate de î nca rcare ma ri-
ta . 

Aeronava este definita  ca fiind multi/misiune, 
poate efectua supraveghere maritima , asistent a  
î n caz de dezastru s i umanitar, ca utare s i salva-
re, cons tientizarea domeniului maritim sau su-
pravegherea zonelor economice, detectarea ni-
velului de poluare s i altele, nava nu mai este 

doar o drona  ucigas a . 

Autorita t ile aviatice cred ca  aeronava trebuie 
sa  opereze î n mod curent 
î n spat iul aerian civil s i 
peste apele internat ionale. 
Constructorul declara nd ca  
sistemul de detectare s i 
evitare completa , inclusiv 
subsistemul Radar Due Re-
gard, opereaza  deja la une-
le din aeronavele unor cli-
ent i (client ii actuali, ai mo-
delului MQ-9, sunt Italia, 
Frant a, Marea Britanie s i 
Şpania), dar s i-au anunt at 
intent ia de a cumpara noul 
model Danemarca, Olanda 
s i Belgia. Pentru deservi-
rea s i modernizarea aero-

navelor tip MQ/9 Block 1-5, î n aprilie 2017, GA-
AŞI s i GKN Aerospace Fokker, au deschis o linie 
de product ie î n Helmond din Olanda, petru a le 
furniza sisteme de aterizare s i alte echipamente. 

De asemenea aeronava a fost construita  pentru 
a î ndeplini cerint ele de certificare NATO, compa-
rabile cu cele pentru aeronavele ce echipaj, defi-
nite prin acordul ŞTANAG 4671. 

Aeronava are urma toarele caracteristici: deco-
lare s i aterizare automata , zboara  î n orice condi-
t ii meteo, capacitate de dezghet are, protect ie 
î mpotriva tra snetului, sistem de evitare a colizi-
unilor, 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 
o î nca rca tura  utila  de 2.155 kg, are o viteza  ma-
xima  de 389 km/h, o rezistent a  de 40 de ore la 
altitudini de pa na  la 12.200 m. 

La 11 iunie 2018, aeronava a efectuat primul 
sa u zbor transatlantic, a decolat de la Grand 
Forks, North Dakota s i a aterizat la Fairford Air 
Force (RAF) Fairford Gloucestershire, Marea 
Britanie, dupa  un zbor de 24 de ore s i 2 minute, 
acoperind o distant a  de 6.964 km (3.760 mile 
marine). 

Prezentată de Cornel Vaida 
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Orice arma  Kalashnikov are la baza  pus ca auto-
mata  realizata  de Mikhail Klashnikov s i sunt 
cunoscute mai multe variante î ncepa nd ce AK-
47 (7,62x39 mm - calbrul x lungimea cartus u-
lui), produse î n perioada 1948/49, a urmat 
edit ia 1951 care erau cu camera cartus ului 
cromata , mai rezistente la coroziune, edit ia 
1954/55 apare modelul AKŞ, cu o greutate 
mai mica  (3,47 kg), pat rabatabil  s i AKN cu 
s ina  pentru aparate de vedere pe timp de 
noapte. 

Modelul modernizat AK-74 (5,45X39 mm)  
este realizat î n anul 1974, apoi sunt produse: 
AK-101, AK-102 (5.56X45 mm) î n anul 1995; AK
-103, AK-104 (7,62x39 mm) s i AK-105 (5,45X39 
mm) î n anul 2001; AK-12, AK-12K (5,45X39 
mm) î n anul 2011, product ia de serie a î nceput 
la sfa rs itul anului 2013, dar modelele care au 
intrat î n testarea armatei ruses ti, î n anul 2016,  
AK-12K (5,45X39 mm) s i AK-15K (7,62X39mm), 
au terminat testarea î n decembrie 2017, iar î n 
ianuarie 2018 s-a anunt at ca  AK-12 s i AK-15 au 

fost adoptate de armata rusa , urma nd sa  î nlocu-
iasca  modelul AK-74. 

Pus ca de asalt AK-74 M, cu un î nca rca tor 
de 30 de cartus e, gol, are o greutate de 
3,90 kg,  AK-12/AK-15 ca nta resc 3,50 kg. 

I n anul 2016 Kalashnicov a fa cut cunos-
cut faptul ca  au realizat s i modelul RPK-
16 (5.45X39 mm) ava nd caracteristici 
tehnice s i ergonomice derivate de la mo-
delul AK-12.   

La Forumul Tehnico-Militar - Armata 
2018, desfa s urat î n perioada 21/26 au-

gust 2018, la Kubinka, î n regiunea Moscova, a 

fost prezentata  pus ca de asalt AK-308 (7,62X51 
mm), ava nd o greutate, cu un î nca rca tor de 20 de 
cartus e gol, de 4,30 kg, pat rabatabil, reglabil î n 
lungime pentru patru pozit ii, aparat de ochire 
dioptric cu seta ri de distant a  de 100-800 metri 
(dispozitive suplimentare pentru observare - 
puncte ros ii, telescop sau de vedere pe timpul 
nopt ii) s ina  Picatinny, î nca rca toare sector cu o 
capacitate de 20 sau 30 de cartus e, t eava s i ca-

mera cartus ului sunt cromate, t eava 
are dispozitiv de fixare a baionetei sau 
pentru lansator de grenade de 40 mm. 
Pus tii î i pot fi atas ate s i alte accesorii 
tactice utile. 

Şe pune î ntrebarea de ce armata ru-
seasca  ar accepta î n acelas i an doua  
modele de pus ti de asalt, raspunsul 
este us or de dat daca  ne uita m la lun-
gimea cartus ului de la AK-308, glont ul 
are o viteza  s i o ba taie mai mare deca t 
la modelele deja acceptate. 

Prezentate de Cornel VAIDA  
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Istoria Chinei moderne: decăderea și ascen-
siunea unei mari puteri, de la 1850 până în 

prezent 

Autor: Jonatahan FENBY 

Editura: Humanitas, București, 2018 

Jonathan Fenby (n. 1942), scriitor, jurnalist si 
analist britanic, a lucrat ca editor al ziarelor The 
Observer s i Şouth China Morning Post, apoi la 
Reuters World Şervice; a ocupat pozit ii impor-
tante î n redact iile publicat iilor The Economist, 
The Independent s i The Guardian. I n prezent 
este director executiv s i director pentru China al 
serviciului de analiza  Trusted Şources. Coman-
dor al Ordinului Imperiului Britanic. Este Cava-
ler al Legiunii de Onoare s i al Ordinului National 
de Merit al Frant ei.  

I n partea dedicata  mult umirilor, autorul scrie: 
“Cartea beneficiaza  de o vasta  literatura  de spe-
cialitate despre China moderna , scrisa  de istorici 
de pe patru continente, s i de discut iile s i î nta lni-
rile cu o parte dintre aces tia. Şunt î n continuare 
uimit de ca t de vaste s i de detaliate sunt studiile 
despre China, de la monografii ama nunt ite la 
prezenta ri generale ale t a rii s i ale trecutului ei 
recent. (...) La fel ca  la ca rt ile anterioare, am 
folosit relata rile jurnalis tilor contemporani s i 
ale martorilor oculari ca o completare a dovezi-
lor existente î n documentele de arhiva  s i pentru 
a contrabalansa relata rile oficiale ale regimuri-
lor succesive.” 

De la “bolnavul Asiei”, î n cea de-a doua juma ta-
te a secolului XIX-lea, China, trece î n prima ju-
ma tate a secolului XX printr-o dictatura , pais-
prezece ani de ocupat ie japoneza , patru ani de 
ra zboi civil, guvernarea lui Mao Zedong, dar s i 
prin ceea ce s-a numit Revolut ia Culturala , ajun-
ga nd la î nceputul secolului XXI, una dintre t a rile 
influient e î n lume, a doua mare putere economi-
ca , are arme nucleare, o armata  de peste 2.2 mi-
lioane de militari activi,, bugetul pentru armata  
cres te anual cu 11-18 %, î n anul 2008, primul 
cosmonaut chinez a fost trimis î n spatiu s i ur-
meaza  sa  trimita  un om pe Luna , au realizat pri-
mul portavion chinez, au un grup operativ naval 
î n Oceanul Indian s i din anul 2010, au confrun-

ta ri maritime cu Japonia, Vietnam s i Filipine. 
Ocupa  un loc permanent î n Consiliul Nat iunilor 
Unite s i are o prezent a  mondiala  din ce î n ce mai 
puternica . 

Companiile chineze sunt prezente pe cinci con-
tinente, î n Africa, ajutorul Chinei, a depa s it pe 
cel al Europei, nu are nici un fel de scrupule re-
feritoare la regimurile din zonele ei de interes, 
populat ia proprie este optimista  î n ceea ce pri-
ves te viitorul t a rii, cu un sfert din fort a de mun-
ca  globala , domina  economia mondiala , factor 
ilustrat s i î n cres terea nivelului de trai dar s i î n 
mobilitate maselor, unde s-a produs o adeva rata  
revolut ie sociala , peste 70 de milioane de chi-
nezi ca la toresc, anual, î n afara granit elor s i mai 
mult de 750.000 de student i chinezi pleaca  î n 
fiecare an la studii î n stra ina tate. 

Cartea este apreciata  ca fiind: „O relatare acce-
sibila , competenta , onesta , cuprinza toare s i foar-
te bine scrisa . O carte fa ra  cusur.“ - History 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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Parteneri odinioară și în viitor: Statele Unite, 
Rusia și neproliferarea  nucleară 

Autori: William C. POTTER 

Sarah BIDGOOD 

Editura: IISS 

William C. Potter, este Director al Centrului Ja-
mes Martin pentru Ştudii de Neproliferare s i es-
te Şam Nunn s i Richard Lugar Profesor de Ştudii 
de Nonproliferare la Institutul de Ştudii Interna-
t ionale din Middlebury, Monterey. Formata  ca un 
sovietolog, a participat, î n calitate de delegat, la 
fiecare reuniune a Tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare (TNP)  î nca  din anul 1995. 

Şarah Bidgood,  este asociat senior de cercetare 
s i manager de proiect la Centrul James Martin 
pentru Ştudii de Neproliferare la Institutul de 
Ştudii Internat ionale din Middlebury din Monte-
rey. Cerceta rile ei sunt axate pe relat iile dintre 
ŞUA s i Rusia s i pe regimul internat ional de ne-
proliferare. 

Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, 
este rodul unor discut ii, la Geneva, î n anii ‘60, 
semnat î n anul 1970, acesta a ra mas, pe tot tim-
pul Ra zboiului Rece, temelia eforturilor de pre-
venire s i ra spa ndire a armelor nucleare pa na  î n 
prezent. 

IIŞŞ avertizeaza  s i prin acest raport, ca  relat iile 
dintre Washington s i Moscova sunt mai rele de-
ca t orica nd de la criza rachetelor cubaneze din 
octombrie 1962. 

Un mod de cooperare, descris î n carte, î ntre 
Uniunea Şovietica  s i ŞUA, este cel prin care s-a 
pus capa t intent iei Africii de Şud, de a efectua un 
test nuclear î n august 1977, ca nd Uniunea Şovie-
tica , care nu avea relat ii diplomatice cu regimul 
de apartheid, a transmis informat iile avute des-
pre prega tirile pentru testele nucleare din Africa 
de Şud, iar ŞUA, care avea relat ii cu Pretoria, 
asista ndu-le programul nuclear civil, a facut pre-
siuni, dupa  ce serviciile de informat ii americane 
au confirmat prezent a site-ului de testare, astfel 
ca  s-a renunt at la test, iar î n anul 1993, instalat ia 
de la Kalahari, a fost distrusa  sub supravegherea 
inspectorilor de la Comisia de supraveghere nu-
cleara  a ONU. 

Şunt temeri ca  o noua  cursa  a î narma rilor este 
î n desfa s urare, Rusia dezvolta nd noi arme nu-
cleare tactice, iar Ştatele Unite î s i modernizeaza  
capabilita t ile nucleare, iar Tratatul de interzice-
re a armelor nucleare din 2017 nu a fost semnat 
de nici o putere nucleara , exista nd o tot mai ma-
re disensiune î ntre t a rile cu s i cele fa ra  arme ato-
mice. 

Au existat s i preocupa ri referitoare la exploziile 
nucleare pas nice, efectuate î n scopuri non-
militare, cum ar fi excavarea canalelor, extract ia 
gazelor s i a petrolului, construct ia unor rezer-
voare (depozite), aceste explozii s-au efectuat î n 
perioada 1960-1970, ca nd ŞUA a efectuat 27 de 
teste, iar Uniunea Şovietica  a efectuat 122 de ex-
plozii nucleare pas nice, î n special pentru stinge-
rea incendiilor de gaz sau alte aplicat ii civile. 

Aceste explozii erau identice cu testele nuclea-
re, cele doua  pa rt i au convenit, î n anul  1970, as-
pra unor reguli care guverneaza  utilitatea unor 
asemenea explozii, prin î ncheierea Tratatului 
exploziilor nucleare pas nice. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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