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EDITORIAL

100 de ani de la finalul Primului Război Mondial și situația geopolitică actuală

Corneliu PIVARIU
Motto: "Ziua de mâine a trecut de mult" - vers popular
La 11 noiembrie 2018, la Paris, Emmanuel Macron, președintele Franței a ținut, la
Arcul de Triumf, în fața peste 70 de șefi de state și guverne, un discurs marcând aniversarea a 100 de ani de la Armistițiul care a dus la sfârșitul Primului Război Mondial și apoi, împreună cu unii din omologii săi, (absența notabilă fiind președintele
american Donald Trump) și șefi de organizații internaționale (ONU, UNESCO, OCDE,
FMI, etc), a semnat o declarație comună cu ocazia primei sesiuni a Forumului de Pace de la Paris (inițiativă franceză din ianuarie 2018, care se pare însă că nu se va bucura de o foarte
mare atenție internațională).
Sfârșitul Primului Război Mondial a marcat câteva evoluții importante, cum ar fi sfârșitul imperiilor europene și apariția Uniunii Sovietice, intrarea Statelor Unite ale Americii în rândul marilor puteri globale, care a constituit un punct de reper în istoria mondială, dar și o contribuție la declanșarea celui De-al Doilea Război Mondial. În pofida dorinței președintelui francez de a oferi o imagine
pacifistă a lumii, am văzut că lupta pentru supremația mondială este în curs, iar evoluțiile din ultimii ani ne-au demonstrat că nimic din ceea ce credeam că ar fi pilonii Europei de după cel De-al Doilea Război Mondial nu mai este garantat, ba chiar că pericolul izbucnirii celui de-al Treilea Război
Mondial este în continuă creștere.
Președintele Macron a afirmat, printre altele, în discursul său din 11 noiembrie că "patriotismul
este exact opusul naționalismului", afirmație pe care o găsim reluată și îmbrățișată de multe formațiuni și personalități adepte ale globalismului fără frontiere și pe care, din considerente ce nu le
dezvoltăm în acest spațiu, o considerăm destul de forțată. În același timp menționăm discursul secretarului de stat american Mike Pompeo de la Bruxelles, la German Marshall Fund din 4 decembrie, cu titlul "Restaurarea rolului statului-național în ordinea liberală internațională".
În fapt, liderii actuali ai lumii democratice nu stau prea bine în funcțiile lor, președintele Macron
este confruntat cu o vehementă opoziție mascată de mișcarea vestelor galbene, o ridicare de facto
împotriva globalismului și nepăsării față de situația celor cu venituri mici și mijlocii, Donald Trump
este în continuare confruntat de o puternică opoziție politică sprijinită de o mare parte a media
americane, Angela Merkel va preda ștafeta după aproape două decenii la conducerea Germaniei,
Theresa May nu se simte nici ea prea bine în Marea Britanie iar conducerea Uniunii Europene de la
Bruxelles nu reușește să găsească soliții viabile și pragmatice la situația politică cu care se confruntă.
Situația actuală este ilustrată și de apariția, încă din vara anului 2014, într-o publicație rusă, a unei
hărți a Europei într-o nouă viziune (reamintim că în 2006 un cercetător american publica o hartă a
Noului Orient Mijlociu). Câteva din modificările importante: apariția Noii Rusii (cu regiunile separatiste Donețk și Lugansk, Crimeea și tot sudul Ucrainei de la Marea Neagră, inclusiv zona separatistă
Transnistria); amputarea Poloniei de către Germania și apariția unui nou stat Galiția (cu teritorii în
principal din Polonia și Ucraina); dispariția Belgiei, din care rămâne doar Valonia în timp ce zona
flamandă este inclusă în Olanda; Italia se divide in Nord și Sud, în Spania apar Tara Bascilor și Catalonia, apare Albania Mare, Turcia ia o parte din sud-estul Bulgariei iar Ungaria o parte din vestul
României ( Banatul și o parte din Transilvania).
Acestea ar fi unele din modificările care ar putea fi vizibile, dar să nu uităm că lupta pentru supremație pe plan global se dă între puterea politico-militară a statelor și puterea politico-economică a
corporațiilor. Îngrijorează și mai mult politica pe termen lung a corporațiilor care se concentrează
pe distrugerea normelor tradiționale ale familiei, căsătoriei și creșterii copiilor în favoarea unei
autonomii individuale, a inventării unei identități egoiste și a unui stil de viață care exclude angajamentele familiale pe termen lung. O opțiune păguboasă pe termen lung a acestor corporații.
Viitorul nu sună prea bine și se pare că ziua de mâine a trecut de mult. Credem că totuși, depinde
de noi toți, să o regăsim și să ne regăsim, cu toții, pentru a evita un nou război catastrofal.
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Actualitatea geostrategică mondială

2. Puțină istorie
Prof.univ.dr. Dorian VLĂDEANU
1. De la Rio la Tel Aviv

Bazele Şcolii de la
Frankfurt au fost puse undeva la începutul
sec. XX (1920-1922),
scoala care a fost unul din principalii furnizori
de ideologi marxisti si neomarxisti, si care, în
raport cu sistemele comuniste, capitaliste, fasciste si naziste, se aflau într-o adanca si severa dizidenta. Critici atat ai capitalismului cat si ai socialismului de tip sovietic, teoreticienii acestei scoli
erau si sunt preocupati de posibilitatea dezvoltarii unei cai alternative de dezvoltare sociala.

Luna mai, anul 2018, Tel Aviv: are loc cea mai
mare demonstratie gay din Orientul Apropiat si
Mijlociu, cu participarea a peste 300.000 de persoane, la care s-au adaugat alte zeci de mii de
turisti veniti special pentru acest eveniment, inclusiv ambasadorul Marii Britanii în Israel. Demonstratia are loc la 10 ani de la înfiintarea Centrului Gay din Tel Aviv si exact la 70 de ani de la
proclamarea independentei Israelului. Primarul
Tel Aviv-ului promite ca va învinge toate barierele legislative si stereotipurile legate de comu- Figura proeminenta a Şcolii de la Frankfurt, H.
Marcuse lansează conceptul privind așanitatea homosexualilor.
numita toleranta eliberatoare, a carei dezvoltare
Rio de Janeiro, septembrie, în fiecare an: se poate împiedica de concepte traditionale ca
peste un milion de participanti la cea mai mare familia si morala în coordonatele lor clasice,
parada LGBT din lume, pe plaja Copacabana.
multimilenare.
12 iunie, 2016, Orlando, Florida, ŞUA – atac te- Theodor Adorno, un alt reprezentant al
rorist revendicat de IŞIŞ, cu peste 100 de victime acestei scoli, în „celebra” lui carte, Personalitatea
din care 50 morti, la clubul local gay Pulse Night. autoriană, caracterizează drept fenomene
23 mai, 2013, Paris, Varsovia, Rio de Janeiro, patologice „calitatea de a fi părinte, atitudiniCracovia, Lubliu, Poznan – sute de mii de oa- le si abordarile traditionale fata de familie, sex,
meni iesiti în strada în cadrul unor uriase mani- crestinism si patriotism”.
festatii anti-gay.
Cand Nietzche a lansat expresia „transvaluarea
15 iulie, 2012, Sao Paolo: peste un milion de tuturor valorilor” (ceea ce înseamna ca toate vecrestini evanghelici participa la Marsul anual chile pacate sunt reabilitate – cum ar fi lacomia,
pentru Iisus si pentru normalitatea fiintei uma- imoralitatea, egoismul extrem, etc. devin virtuti
ne. Organizatorii sustin ca la marsurile viitoare – respectiv toate calitatile, virtutile „vechi”, travor participa cu mult peste 4,5 milioane persoa- ditionale, devin pacate si vicii fundamentale),
corifeii Şcolii de la Frankfurt le-au si încorporat
ne.
în marxismul lor cultural, astfel ca, printre altele,
Orașul Charlotte, Carolina de Nord, SUA – si desfiintarea religiilor figura la loc de frunte în
consiliul municipal a adoptat o ordonanta care lista preocuparilor vechilor si noilor ideologi
permite persoanelor transgender sa foloseasca (asupra acestor aspecte se va reveni mai tarziu).
toaletele ambelor sexe, în orice institutie publica
Critica permanentă a orice – totul dar absolut
sau privata...
totul trebuie criticat la nesfarsit, cu sau fara motiv, de mai mult sau mai putin priceputi (mai
ales) în treburile guvernarii. Astfel se pune presiune în permanenta, pana la obsesie, apoi pana
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la oboseală și ulterior abandon în și de către
constiinta publicului, a unor teme de importanta
covarsitoare: familia, biserica, copiii, statul, guvernul, traditiile, istoria, etc. Rezultatul scontat
nu poate fi decat cel care se vede de-a lungul si
de-a latul întregii planete: nesiguranta, fragilitate sociala si economica, relativizare generalizata,
dezbinare adanca si extinsa, conflict perpetuu de
la micro la macro structuri sociale si politice, militare ori economice (chiar daca pana nu demult
au fost prieteni timp de secole); teoria critica este „baza de studii” pentru cele mai respectabile
colegii si universitati americane devenite astfel
sursa „academica” a corectitudinii politice.
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sonalitatile care o reprezinta, stiinta a fost, este
si va fi (speram) un templu cel mai adesea inaccesibil indivizilor cu o morala si etica îndoielnica
dar si acelora cu pregatire putina si pretentii
multe (de regula se numesc politicieni). Şi totusi
exista metode de a fisura si patrunde în templul
stiintei prin chiar unii din slujitorii ei. Teribila
economie de piata stie sa stimuleze viciul lacomiei si de aici pana la omul de stiinta mercenar,
cu bani dar fara constiinta, nu mai este decat un
pas. Foarte mic!...

Tot mai frecvent, acesti mercenari acopera, cu o
usurinta care vine doar din suportul financiar
care-i sustine în majoritatea timpului si mijloacelor media (scrisa sau audio-video). Ceilalti nu
se bucura de un astfel de privilegiu si mai apar,
pe riscul asumat al unor posturi radio sau de televiziune (foarte rare), dar pe durate de timp
comparabile cu cele alocate pentru patru-cinci
reclame la produse îndoielnice.

Corectitudinea politică (o altă creație care
„radiaza” din directia Şcolii de la Frankfurt) reprezinta în esenta un ansamblu de reguli si practici care permit inhibarea exprimarii anumitor
idei contrare trendului sau liniei „la moda” (nu
neaparat oficiala) si care în final are ca rezultat
oprimarea libertății de exprimare fără utili- Am simtit nevoia unui astfel de preambul caci,
zarea din start și la vedere a forței de coerci- în tematica abordata, vom face apel frecvent la
tie ci doar a unei anumite „forte de convingere”. aceasta caracteristica a comportamentului întrAcestia au fost si sunt cativa din vectorii funda- un domeniu care trebuia, cu orice sacrificiu si
mentelor ideologice ale neomarxismului care spre binele întregii omeniri, sa ramana curat.
izvoraste în mod continuu de la scoala sus amin- Apar tot mai frecvent, din partea unor istorici,
tita si corifeii ei, mai vechi sau mai noi, de gene- sociologi, filozofi, psihologi, ideea ca societatea si
ratii întregi, înrudite sau nu...
civilizatia umana ar fi „mult mai departe” daca

Şa vedem însa ce altceva important ne mai spu- femeile ar fi fost lasate sa-si utilizeze pe deplin
ne si învata (cand ne convine) istoria!...
capacitatile. Şi ar fi fost si mai departe daca si
Istoria ne arata ca secole la rand barbatii si fe- barbatii nu ar fi dezvoltat atatea frustrari interimeile au purtat cam acelasi tip de haine. In Gre- oare fiindca „rolul de gen” nu i-a lasat sa-si excia si Roma antica, Japonia, India, China, Malae- prime sentimentele.
zia – se purta o îmbracaminte... unisex! Barbatii
japonezi purtau kimonouri (unii dintre ei mai
poarta si astazi) iar în cultura Maya doar barbatii purtau bijuterii.
Şi sa nu uitam nici tara de referinta a modei în
toate timpurile, Franta, în al carei ev mediu barbatii si femeile se întreceau, de la egal la egal, în
a purta panglici, sireturi de tot felul de volane si
volanase. Fara discriminare de gen!...

Aceeasi „oameni de stiinta” nu-si exprima însa
nici o parere de cat de „departe” ar fi fost societatea si civilizatia umana daca mileniile s-ar fi
scurs fara atatea razboaie, fara sclavie, fara lacomie, fara arme atomice care sa distruga întreaga
planeta de mai multe zeci de ori, etc. Şa revenim
însa la rolul de gen, la afirmatiile si întrebarile
legate de acest concept.

Conform literaturii „de specialitate”, dezavantajele „de gen” sunt de-a dreptul coplesitoare (!?).
Ştudiile (?!) arata ca femeile care au adoptat un
3. Ştiință și conștiință
rol traditional feminin, fiind casnice, numara mai
Prin preocuparile pe care le are ca si prin per- multe cazuri de depresii decat cele care si-au
dezvoltat o cariera. Deasemenea s-a aratat ca
7
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exista o corelatie directa între presiunea societatii în ceea ce priveste „rolurile de gen” masculin
si mortalitatea crescuta din randurile acesteia. O
prima idee care rezulta din enunturile
„stiintifice” de mai sus, scrisa si sustinuta de corifeii Şcolii de la Frankfurt (si de prin alte parti,
la fel de celebre) este aceea ca se enunta, pur si
simplu ca un postulat (prin urmare nu trebuie
nici o demonstratie) ca felul de a fi al fiecarui individ este „independent de caracteristicile sale
biologice native”; iar The National Institute of
Mental Health (NIMH) din ŞUA, atrage atenția
asupra „crizelor acute referitoare la sanatatea
mintala a barbatilor urmare a stereotipurilor de
gen”.

schimba de-a lungul timpului, fiind influentat de
o serie de concepte si obiceiuri specifice epocii
în raport cu rasa, etnia, varsta, sexul, clasa sociala.

Probabil ca nu exista pentru publicul larg un
domeniu mai popularizat al sociologiei decat cel
al sondajelor, sondaje al caror scop este
„multiplu” (de la acela de a informa partial, pana
la acela de a dezinforma total).

Stereotipul de gen reprezintă situația în care barbatii si femeile sunt prezentati în rolurile
lor traditionale conferite de societate într-un
anumit context dat de epoca, societate, traditie,
cutume, credinte, atribuite acestora în virtutea
caracteristicilor si apratenentei lor de gen, ca
urmare a persistentei unor opinii, perceptii, prejudecati despre rolurile, în societate si familie, a
femeilor si barbatilor.

Asociatiile LGBT de pe toate meridianele au
lansat o „torpila sociologica” al carei scop era sa
„scufunde” toate adevarurile demonstrate ale
sociologiei contrare adevarului lor conform caruia comunitatile minoritare din aceasta categorie ar reprezenta, nici mai mult nici mai putin
decat 10% din populatie UE (ba unii presedinti
de state au ajuns sa proclame procente de 20% nimeni nu stie de ce). Şi în Marea Britanie si în
ŞUA s-au facut atunci sondaje care sa vada daca
aceasta „constanta continentala”, de 10%, are un
suport real (si care a fost „descoperita” de Alfred
Kinsey, biolog, psiholog, sexolog, și despre
care arhiepiscopul romano-catolic Paul Schulte
spunea ca: „Dr. Kinsey a înjosit stiinta”).

Identitatea gender (sau identitatea de gen)
exprima trairea subiectiva a rolurilor date de
societate, institutie, etc.
Rolul gender și identitatea de gen se află,
prin urmare, într-o relatie reciproca în cadrul
procesului evolutiv de constituire a personalitatii.
Alaturi de aceste notiuni, un rol de prima marime îl reprezinta conceptul stereotip de gen, concept pentru care exista mai multe definitii:

Mai sintetic, stereotipurile de gen sunt acele
conceptii, idei, convingeri si credinte pe care oamenii dintr-o anumita cultura sau societate le au
în ceea ce priveste asteptarile „normale” de la
ambele sexe.

Derivat din stereotipurile de gen este si conceptul de stereotipul cultural de gen, care reprezinta
acele stereotipuri în care cultura are un rol relevant în modul în care ne formam imaginile în ceea ce priveste rolurile diferentiate ale reprezentantilor celor doua sexe (barbati si femei) prin
Dupa finalizarea sondajelor, rezultatele au fost intermediul produselor si activitatilor cultural
de-a dreptul surprinzatoare: si în Marea Britanie educative (filme, presa, scoala, arta, etc).
dar si în ŞUA, procentul nu era de 10%, ci sub
2%! (ultimul sondaj de acest fel a avut loc în In urma „studiilor” s-au observat, de-a lungul
ŞUA, în anul 2002, iar rezultatele se încadrau în timpului, o serie de asimetrii în ceea ce priveste
genurile, astfel ca:
intervalul 1,7-1,9%).
a. deși femeile reprezntă majoritatea în
Pentru întelegerea mai usoara a eventualilor
termeni (oarecum nespecifici vorbirii si preocu- populatia planetei, sunt mai rar reprezentate
parilor curente) sa readucem aminte cateva defi- printr-o imagine publica, comparativ cu barbatii;
nitii:

b. percepția generală ar fi aceea că femeia
Gender reprezintă un concept dinamic și ca- este o fiinta si o prezenta slaba, în timp ce barbare arata ca, în orice mediu, întelesul sau se tii sunt persoane active, mereu în cautare de
8
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afirmare;
c. bărbații sunt prezentați ca și conducători, iar femeile ca subordonate.
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c. Ştereotipurile tind să se transforme în
profeții care se autorealizează deoarece acțiunile oamenilor sunt deopotriva influentate, motivate si dependente de interese, circumstante,
preferinte dar si de supozitiile pe care le formuleaza unii fata de altii, în conditiile inocularii
unor idei învechite, preconcepute de tipul: tu
esti fetita si nu ai voie/ai voie sa faci cutare sau
cutare treaba (pentru baieti actionand evident,
acelasi mecanism de blocare fixat subconstient).
Daca de mica se inoculeaza unei fetite ca are „o
minte de barbat” (si invers), fetita va tinde spre
un altfel de comportament (speram totusi ca în
ipoteza unui viitor si ultim razboi mondial, soldatii sa nu fie femei în timp ce barbatii sa ramana acasa, sa dea copiilor mancare, sa spele rufe si
sa stearga praful).

Oamenii de stiinta dedicati stereotipurilor de
gen au mai stabilit ca nu doar biologicul determina caracteristicile unui om, ci si educatia, cultura, clasa sociala de care apartine, orientarea sexuala (ceea ce evident, este adevarat). In plus,
acestia considera cuplurile traditionale de tipul
barbat-femeie si implicit, alaturarea unei terminologii duale de tipul activ/pasiv, dependent/
independent, rational/emotional, barbat/femeie,
sot/sotie, depasita de mult timp, care au drept
cauza ignoranta si lipsa de educatie... Deasemenea, aceeasi oameni de stiinta au aratat ca, din
punct de vedere psihologic, lingvistic si al dezvoltarii, diferentele notabile dintre un barbat si o
d. Ştereotipurile exercită presiuni reale
femeie sunt tot atatea ca cele dintre doua femei
sau doi barbati. Cum a fost posibila o asemenea asupra indivizilor în ceea ce priveste comportamentul în moduri prescrise. Astfel, daca barbatia
evaluare? Nu se stie...
este confundata cel mai adesea cu agresivitatea,
Revenind la stereotipurile de gen, se considera duritatea, grosolania, atunci are loc o confuzie
ca impactul negativ al perpetuarii prezentei (si invers, feminitatea este asociata cu pasivitaacestora în viata curenta vizeaza o multitudine tea, servitutea, compasiunea, etc).
de aspecte ale vietii sociale, dintre care se mentiPrin urmare (zic oamenii de stiinta la care faoneaza:
ceam referire mai sus) se constata ca:
a. Menținerea rolurilor de gen tradiționale
a. La nivel de societate, stereotipurile de
pentru femei si barbati, supra-simplificarea si
directionarea opiniei publice catre judecati si gen, orientand barbatii si femeile spre strategii
exagerari gresite privind natura umana. Mai con- de viata si modalitati de autoafirmare diferite,
cret, daca asteptarile sunt ca barbatii sa fie pro- conditioneaza si determina pozitii sociale inegamotorii progresului stiintific si artistic, atunci le pentru barbati si femei (cum ramane totusi cu
pentru femei asteptarile sunt mult mai terne, marile regine ale Angliei, cu doamna de fier,
mai obisnuite, mai banale, cum ar fi înclinatia Margaret Tatcher, cu dna cancelar Merkel, etc,
femeilor pentru „a inspira” si îngriji barbatii. personalitati care se sustrag de la astfel de conPrin urmare viziunile traditionale vor inhiba si cluzii, cu atatea milioane de medici, ingineri, provor descuraja pe reprezentantii ambilor sexe sa fesori, sportivi, juristi, cercetatori, femei – cum
caute sa-si dezvolte si sa exercite si alte roluri... ramane?!),
(?!)
b. La nivelul relațiilor interpersonale, steb. Ştereotipurile de gen sunt purtătoare de reotipurile de gen impun ca între barbati si fevalori negative astfel ca femeile sunt considerate mei sa apara un tip de relatii de subordonare în
ca fiind mai putin capabile de performante. In cadrul carora barbatul, datorita unui statut socischimb, barbatii sunt considerati a fi mai capa- al mai înalt, exercita rolul de lider, ocupand o
bili decat femeile în majoritatea domeniilor de functie dominanta.
activitate ba chiar sunt domenii rezervate aproac. Aceeași „oameni de știință” au mai conpe în exclusivitate acestora (pilotarea avioane- statat ca o lume în care stereotipurile gen îsi fac,
lor, armata, politie, etc).
de-a dreptul, „de cap” este lumea copiilor, lume
care sufera cumplit si de milenii din cauza
9
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„confuziei de gen”. De exemplu:

femei – sa aiba ca prezentatori unul-doi barbati
supraponderali, de 120-150 kg/bucata!)...Vom
 multi baietei nu ar mai fi plans (si nu ar fi
fost apoi bolnavi la maturitate) daca parintii le- adanci analiza acestor probleme în cele ce urar fi cumparat ursuleti roz si sandalute rosii – meaza.
asa ceva însa nu s-a putut pentru ca pur si simplu acestea sunt obiecte destinate exclusiv feti4. Cele șase porunci
telor (e greu de imaginat suferinta creata de o
Ne aflam în anul 1987, ŞUA, unde apare articoastfel de interditie).
lul „The overhauling of straight Ameri „doar baietii joaca hochei, nu si fetitele” –
ca” (Îndreptarea Americii homosexuale), areste iarasi greu de estimat cate zeci de milioane ticol care a devenit referinta privind tacticile cade fetite nedreptatite sufera si plang în fiecare zi re trebuie utilizate de miscarea heterosexualilor
din cauza stereotipului de gen, de atatea decepentru a se impune în ochii opiniei publice amenii...
ricane (autorii articolului sunt doi cunoscuti ac fetitele au grija de papusi si fac curatenie tivisti homosexuali, Marshal Kirk si Erasates Pill
într-o casa roz;
– pe numele său adevărat, Hunter Madsen).
M. Kirk, absolvent Harvard, era cercetător în
 baietii fac sport sau practica jocuri pe calneuropsihiatrie, iar E. Pill avea doctoratul în poculator;
litici sociale, fiind expert în tactici de persuasiu „baietii nu au voie sa planga” sau „fetitele ne publică și marketing social (deasemenea,
trebuie sa fie îmbracate frumos si curat”.
absolvent de Harvard).
Ramane de vazut daca fetitele, murdare si îm- In articol (publicat în revista pentru homosexubracate neglijent vor mai diminua din stereoti- ali „Guide”) se dezvolta o strategie care avea (si
purile de gen ori daca vederea a mii de baietei, are) trei directii de baza:
plangand neinhibati de idei preconcepute, ne-ar
a. acceptarea, de către publicul larg, a hoface sa mai micsoram si suferintele milioanelor
de copii care n-au dupa ce sa bea apa (dar nici mosexualitatii;
apa nu au!).
b. demonizarea oponenților homosexualita
t
ii;
Şi în publicitate se manifesta din plin aceste nefaste stereotipuri de gen, astfel ca:

c. toate campaniile se vor baza nu pe argumente
rationale ci pe manipularea emotionala a
 barbatii apar mai ales în publicitatea la
publicului.
masini, produsele bancare, etc, iar
Ulterior, articolul a fost dezvoltat, de aceeasi
 femeile apar în reclamele pentru produse
autori,
într-un fel de manifest al miscarii homocosmetice si de uz casnic.
sexuale dar mult mai elaborat, astfel ca, nu dupa
Cel mai popular mod de a prezenta o femeie mult timp a aparut o carte, de vreo 400 de paîntr-o reclama este în rol de gospodina obsedata gini, întitulata „After the ball: How America will
de pata de pe haina sotului sau de pe fata de ma- Conquer Its Fear and Hatred of Gays în the
sa, de sotie si mama aflate în criza de idei pentru 90s (După bal: Cum își va depăși America
meniul de la cina.
teama si ura de homosexuali în anii 90). ConMai apar si exemple „netraditionale” care tot form acestui manual, exista trei vectori fundastereotipuri de gen raman; aici se încadreaza mentali de acțiune, ultimul fiind dezvoltat în
femeile seducatoare, de tip „vampa”, care fac re- șase pași (porunci). Enunțul succint al celor
clame la tinute diverse dar mai ales la costume trei vectori este redat în sinteza de mai jos, astfel
de baie (în aceasta privinta consider totusi ca ar ca:
trebui întrebati si producatorii daca ar dori ca „Primul lucru care trebuie facut este desensibireclama la costumele de baie – fie ele si pentru lizarea publicului american cu privire la homo10
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sexuali si la drepturile acestora. A desensibiliza În acest sens, autorii consideră Hollywoodpublicul înseamna a-l face sa priveasca homose- ul ca fiind „cea mai bună armă ascunsă pe caxualitatea cu indiferenta, fara nici o emotie.”
re o au homosexualii pentru a desensibiliza puŞtretegiile trebuie aplicate astfel încat publicul blicul (a se vedea serialele Will and Grace sau
ostil sa ajunga sa puna preferintele sexuale pe The L Word). Nu în ultimul rand, autorii preciacelasi palier cu preferintele pentru aromele de zeaza ca „putem submina autoritatea morala a
înghetata. „Cel putin la început, urmarim sa de- cultelor homofobe, prezentându-le ca retrosensibilizam publicul si nimic mai mult. Nu tre- grade si înapoiate. Impotriva influentei puternibuie si nu ne putem astepta la o „apreciere” sau ce a religiei institutionalizate trebuie sa mobili„întelegere” deplina a homosexualitatii din par- zam influenta si mai puternica a stiintei si opinitea unui om obisnuit. Uitati a convinge masele ca ei publice.

homosexualitatea este un lucru bun. Însă da- O asemenea coaliție a funcționat bine și înaca îi faci sa gandeasca ca acesta este doar un lu- inte, împotriva cultelor, în probleme cum ar
cru obisnuit, daca îi faci sa ridice din umeri, fi divortul si avortul.”
atunci lupta ta e practic castigata.”
Mass-media este principalul vector de pro- P2: Prezntați-i pe homosexuali ca victime,
pagandă; orice campanie care urmărește rea- nu ca pe activiști agresivi, astfel că: „În orice
lizarea acestei schimbari trebuie sa realizeze, campanie pentru castigarea publicului, homosecumulativ sase lucruri (porunci):
xualii trebuie zugrăviți ca victime care au nevoie de protectie, astfel încat, prin reflex, heteroP1: Vorbiți despre homosexuali și homose- sexualii sa fie înclinati sa îsi asume, din propria
initiativa rolul de protectori.” Şi continua: „Daca
xualitate cât mai tare și cât mai des posibil.
homosexualii sunt prezentati ca un grup puter„Principiul din spatele acestei atitudini este nic si mandru care promoveaza un stil de viata
simplu”, spun si scriu Kirk si Pill, caci „aproape nonconformist si deviant, atunci ei vor fi vazuti
orice comportament începe sa para normal daca ca o amenintare publica care justifica opozitia si
esti expus la el suficient de mult timp si în sufici- represiunea. Trebuie sa gasim calea de mijloc
ent de multe locuri. Acceptabilitatea noului com- dintre a-i impresiona pe heterosexuali, nu prin
portament va depinde în ultima instanta de nu- numarul nostru mare, pe de o parte, si a le demarul de cunoscuti care îl practica, îl ignora sau clansa paranoia ostila, pe de alta parte”.
îl accepta. Modalitatea prin care putem atenua
sensibilitati primare fata de homosexualitate es- Kirk si Pill indica doua mesaje diferite despre
te sa facem ca multi oameni sa vorbeasca mult homosexualul victima care trebuie transmise în
despre acest subiect, într-o maniera neutra sau mod obligatoriu:
pozitiva.” Deasemenea, autorii spun ca „în fazele
a. Homosexualii s-au nascut asa cum voi vprimare ale oricarei campanii îndreptate catre ati nascut heterosexuali – nu au ales ei asta si
cetateanul heterosexual, masele nu trebuie sa fie deci nu pot fi judecati din punct de vedere moral.
socate si îndepartate prin expunerea prematura Ce fac ei nu este ceva constient – pentru ei este
la comportamentul social în sine. In schimb, des- ceva firesc, natural, înscris în ADN. Destinul
crierile sexuale trebuie reduse la minim iar acesta ar fi putut fi si al vostru...
drepturile homosexualilor trebuie prezentate cat
b. Apoi, heterosexualii trebuie să se poată
mai mult posibil ca o chestiune sociala”. Asadar, identifica cu homosexualii ca victime. Domnul si
autorii insista si subliniaza importanta discuta- doamne „Public” nu trebuie sa aiba scuze pentru
rii, prin toate mijloacele, problematicile comuni- a spune: „Ei nu sunt ca noi.” Pentru aceasta, pertatilor homosexualilor în mass-media vizuala, în soanele care apar în campania publica trebuie sa
filme si la televiziune deoarece acestea sunt „cele fie decente si îngrijite, atragatoare si admirabile
mai puternice institutii formatoare de imagine în dupa standardele heterosexuale, sa nu li se poasocietatea occidentala”.
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ta obiecta nimic.”
P3: Dați-le protectorilor o cauză dreaptă sau
combateți dogmele și tradițiile ca principii.
In opinia celor doi ideologi (Kirk si Pill), o campanie media buna este aceea în care „îi înfatiseaza pe homosexuali ca victime ale societatii si îi
încurajeaza pe heterosexuali sa le fie protectori.
Campania noastra nu trebuie sa ceara sustinerea
directa pentru practicile homosexuale, ci sa preia anti-discriminarea ca tema a ei. Dreptul la libera exprimare, libertatea credintei, libertatea
de asociere, tratamentul si protectia egala în fata
legii – acestea trebuie sa fie aspectele aduse în
atentie de campania noastra. Homofobii îsi îmbraca reactiile emotionale în hainele grele ale
dogmelor religioase asa ca aparatorii drepturilor
pentru homosexuali trebuie sa fie gata sa combata „dogmele ca principii”.

trarea sau arderea de vii a homosexualilor), predicatori bigoti, cu o ura isterica, derbedei, golani
si puscariasi care vorbesc lejer despre homosexualii pe care i-ar omorî. Prinde bine si un tur
prin lagarele naziste unde au fost torturati si
ucisi homosexualii. Aceste imagini trebuie asociate în mod obligatoriu cu cele ale homosexualilor victime, prin metoda numita de propagandisti „tehnica parantezei”. Adica, de exemplu, daca timp de cateva secunde este aratat un predicator înfierbantat, cu ochii bulbucati, care tuna si
fulgera împotriva „satanistilor de homosexuali”,
imediat dupa aceea imaginea trebuie sa se comute pe un „portret victima”, pe fotografiile
emotionante ale unor homosexuali care arata
decent, inocent, amabil; apoi revenim asupra figurii predicatorului pentru a amplifica perceperea antitezei. Contrastul va fi evident iar efectul
va fi devastator.”
P6: Solicitați fonduri!

P4: Faceți-i pe homosexuali să pară buni.
Campania trebuie sa îi portretizeze pe homosexuali ca pe niste stalpi superiori ai societatii. Da,
da, stim – smecheria asta este atat de veche ca
macane!... Dar si alte minoritati au folosit-o mereu în anunturi care proclama cu mandrie: „Ştiati
ca acest om mare/femeie a fost...” Insa mesajul
este vital pentru toti acei heterosexuali care înca
îi vad pe homosexuali ca pe niste ciudati stersi,
singuratici, ratati, betivi, sinucigasi, agresori de
copii.”
P5: Faceți-i pe oponenți să pară răi.

„Orice campanie masiva va necesita cheltuieli
fara precedent. Primii finantatori sunt acele familii de homosexuali care nu au familii de întretinut. Apoi marile corporatii, fundatii aflate în
directa legatura cu Partidul Democrat precum si
(de ce nu?!) surse financiare publice!”
Doi ani mai tarziu (respectiv în anul 1989), Kirk
si Pill îsi prezinta din nou dar de o maniera mult
mai explicita planul pentru propaganda de masa
menita sa converteasca America la prmovarea
cauzei homosexualilor. Citam: „...prin conversie
întelegem ceva mult mai amenintator la adresa
stilului de viata american, fara de care nu poate
avea loc nici o schimbare majora. Intelegem conversia emotiilor, mintii si vointei omului de rand
printr-un atac psihologic planificat, sub forma unei propagande servită poporului prin
mass-media.” Fără comentarii...

Şfaturile celor doi oameni „de stiinta” continua:
„Intr-o faza ulterioara a campaniei, dupa ce toate
celelalte reclame homosexuale au devenit obisnuite, va veni momentul sa îi abordam pe restul
oponentilor. Ca sa fim directi, ei trebuie demonizați! Astfel îi vom face pe antihomosexuali să Alte surse de finantare?!... Trebuie sa stim ca
para atat de urati încat omul de rand sa vrea sa unul din „produsele” principale ale ideologiei ale
carei prime sase porunci tocmai ce s-au prezense disocieze de asemenea modele.”
tat mai sus într-o maniera succinta este confuzia
Şi ce ar mai trebui sa ajunga la urechile si ochii sexuală. Aceasta este justificată ca și drept al
publicului? Aflam imediat: „Publicul trebuie sa omului (?!), generand, printre altele, o noua tervada imaginile unor homofobi galagiosi care pot minologie, promovata în regim de urgenta (s-a
include: membri ai Klu Klux Klan (care cer cas- aratat mai sus de ce atata graba) în parlamentele
12
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mai multor tari (civilizate – n.a.) dar si în multe invers necesita luni si chiar ani de munca). Şi
tribunale.
cum domeniul este într-o plina si accelerata dezŞe construieste asadar un nou vocabular pri- voltare, nu a durat mult si clinica din cadrul Univind „drepturile” persoanelor transgender, astfel versitatii Baylor (Texas) a raportat nasterea prica, de exemplu, de la „diversitatea de familii” si mului copil din lume prin transplantul unui uter
egalitatea între familii (terminologie aparuta natural de la o femeie la un barbat care si-a
odata cu legalizarea casatoriilor între homosexu- schimbat sexul (nu, nu suntem în povesti cu exali), s-a ajuns la „diversitatea corporala” (bodily traterestri...deocamdata).
diversity) si la a avea dreptul la o identitate de
gen aleasă de fiecare persoană (gender identity), care poate fi sau nu identica cu realitatea
biologica. Dupa cum scrie Bikle, ne confruntam
cu o expansiune de schimbare atat a limbajului
cat si (mai ales) a corpului, a trupului uman
(expanding market for changing the human body). Confuzia sexuala (sau identitatea de gen) a
creat o piață uriașă, aflată în plină expansiune, direct dependenta de politicile de promovare
a homosexualitatii.
The Tides Foundation este una din marile
organizatii corporatiste care promoveaza transgenderismul, astfel ca, de exeplu, daca la Boston
a aparut în 2007, prima clinica specializata în
tratarea confuziei sexuale la minori, pana în
2018 numarul acestora a ajuns la 30, fiecare cu
un numar de paturi între 200-275 – repetam,
aceste clinici sunt dedicate dominant minorilor
afectati de confuzia sexuala...
Alaturi de aceste clinici s-au dezvoltat, exponential, si spitalele specializate care „trateaza
confuzia sexuala” (inclusiv prin proceduri chirurgicale de schimbare a sexului biologic). Evident, imediat au urmat si companiile farmaceutice specializate, cu medicamente si investitii de
sute de milioane si miliarde de dolari.

Pregatirea profesionala medicala urma sa se
alinieze acestor transformari rapide astfel ca
medicii cu peste 10-15 ani vechime au trebuit sa
se specializeze în mare viteza pentru a întelege
si „trata” transgenderismul, în a presta noile tipuri de interventii chirurgicale si operatii complexe fie pentru schimbarea de sex, fie pentru
„rectificarea” sistemului osos (functie de genul
solicitat de client), ori pentru reajustarea corzilor vocale (pentru masculinizarea sau feminizarea vocii) si chiar în recalibrarea glandelor endocrine (transformarea unui barbat în femeie sau

Daca ar fi sa-l credem pe Jenniffer Bilek (si nu
avem motive pentru a nu-l crede), industria dedicată mișcării transgender a devenit parte
integranta a complexului medical american si,
conform unor surse, este chiar mai mare decat
cea definita de complexul industrial militar, pe
care-l concureaza cu succes. Ei, acum parca am
sti cate ceva despre ce si cum dar mai ales, de
ce!...
Finantarea miscarii transgender are în frunte
un nume de mare rezonanta în ŞUA: familia Pritzker, a cărei avere este în jurul a 29-30 miliarde $, familie proprietara de firme de aparatura
medicala si firme farmaceutice (nu toate dedicate miscarii transgender). Milioane de dolari au
luat drumul Universitatii din Minnesotta (6,5
milioane $ pentru lansarea unui program de sexualitate umana), al universitatilor din Canada si
Australia (Toronto si Melbourne). Universitatea
din Şan Francisco (California) a primit donatii de
25 milioane $ pentru studiul disforiei la copii, iar
clinicile din Ohio au beneficiat de alte milioane
pentru „tratarea” copiilor suferinzi de confuzie
sexuala. Nici Pentagonul nu a „scapat” de finantari: s-au donat peste un milion de dolari pentru
„normalizarea transgenderismului în armata
americana (Barack Obama l-a avut ca ministru al
comertului pe unul din membrii familiei Pritzker, sub tutela lui alocandu-se înca 70 milioane
$ (!) pentru „studii” de cercetare privind terapia
transgenderismului si promovarea de produse
specifice pe piata transgender).
5. De la teorie la practică
Pe majoritatea continentelor si în multe tari
(mai ales „civilizate”) semnele aplicarii celor 6
porunci încep sa se simta tot mai sistematic si
tot mai puternic.
13
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a. Anglia este una din țările cu un „apetit”
aparte pentru a veni în întampinarea transgenderilor. Primul pas determinant a fost facut de
Parlament care, fara nici o consultare populara
sau discutii publice, de mai mica sau mai mare
cuprindere, a legalizat casatoriile persoanelor de
acelasi sex (desi în platforma lui electorala, David Cameron, prim-ministru la acea vreme,
platforma cu care a castigat alegerile, nu avea
nici o mentiune despre un asemenea subiect). Şa înfiintat si un nou portofoliu: Ministerul Egalitatii, al carui ministru a explicat necesitatea
acestei institutii ca fiind data de masurile ce trebuie întreprinse pentru a „construi o punte” catre ceea ce el considera „progresul casatoriei
persoanelor între persoane de acelasi sex” (ne
întrebam, ca simpli observatori: oare ce simfonie
ar fi compus Beethoven la auzul unei asemenea
vesti, întrucat stim ca atunci cand a aflat ca Napoleon a invadat Austria si a cucerit Viena, a
compus simfonia a III-a, a carei prime parti este,
dupa cum se cunoaste, celebrul „Mars funebru”)...
Imediat, presa „progresista”, prin Roz Kaveney,
a salutat cu entuziasm aceasta schimbare notand
ca „acum schimbarea de sex este la fel de simpla
cu schimbarea numelui...”.
Regia de tansport public din Londra a interzis
adresarea clasica de felul: „Doamnelor si domnilor” (deoarece adresarea cuprindea cuvinte
„heteronormative”... – alta noutate în materie de
concepte teoretice noi adaptate noilor necesitati...homo). Astfel, în metrouri, adresarea a devenit: „Buna tuturor” – mod neutru de comunicare, sustinut de Şadiq Khan, primarul musulman al Londrei. Le transmitem si noi „blande salutari”!
Ştudentii din întreaga tara sunt amenintati cu
„marcarea” (nu în acceptiunea nazista, ci în cea
contemporana, cu „bare”, adica marcare informatica) daca vor continua sa utilizeze termenii
„depasiti istoric”, de „ea” si „el”!
Justin Greening, ministrul egalității, a insistat pe ideea ca si bisericile „trebuie determinate
sa tina pasul cu trendurile moderne” (oare ce ar
spune zecile de mii de martiri ai crestinismului?!...). Şi Presedintele Camerei Comunelor a
14

avansat ideea ca nu pot fi casatorii egale decat
atunci cand „poti sa te casatoresti într-o biserica,
fara sa fie nevoie sa te lupti pentru egalitatea care reprezinta dreptul tau”. Deasemenea, crestinii
practicanți, evreii, musulmanii, sikhii, etc, nu
mai pot adopta copii dacă rămân fideli religiei lor. De altfel, între politicienii britanici
exista un „concurs”, o întrecere în a fi care mai
de care mai radical, în cursa de a fi campioni originali pe frontul emanciparilor drepturilor
„transgender”. Chiar si Inalta Curte a Marii Britanii a decretat: „Prevederile privind egalitatea în
materie de orientare sexuala ar trebui sa prevaleze”.
Adrian Smith, un cetățean cu serviciu dar
fara functie, din Manchester, a fost concediat
pentru ca a sugerat ca statul „nu ar trebui sa-si
impuna regulile în locurile de credinta si constiinta”. Ulterior, nu s-au mai înregistat astfel de
atitudini (retrograde) în randul cetatenilor obisnuiti...
Şi întreprinderile mici si mijlocii platesc opozitia, fie ea mai timida sau nu, fata de LGBT. O mica
firma irlandeza (de panificatie) a fost închisa
pentru ca a refuzat politicos sa ornamenteze un
tort cu un mesaj pro-casatorii între persoanele
de acelasi sex. Instantele au transmis ca
„proprietarii de afaceri trebuie obligati sa promoveze cauze LGBT, indiferent de convingerile
lor personale (!). Drept urmare, programele
TV destinate copiilor de 3-5 ani promovează
„fluiditatea genului” (alt concept nou „scos” de
ideologii miscarii) ca factor de gandire, formare
si personalitate. In cor, ministrii au negat dreptul
parintilor îngrijorati (deloc putini) de a-si retrage copiii din clasele primare.
Intre timp, „educatorii liberi” îi învata pe copii
despre... pozitiile sexuale, despre satisfactiile
consumului de pornografie si al masturbarii (?!).
Daca acestea sunt sau nu problemele definitorii
ale personalitatii unor copii inocenti, ramane la
aprecierea fiecarui cititor... Şi „lectiile” continua,
astfel ca pana si advertismentele privind bolile
sexuale si riscurile promiscuitatii sunt ridiculizate ca fiind reflexe „de moda veche”. Nici biserica
nu a scapat, astfel ca Dame Louise Casey
(consilier guvernamental) a declarat recent ca:
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„Nu este normal ca scolile catolice sa fie homofo- adresare care poate fi instigator si jignitor penbe si împotriva casatoriilor gay.”
tru minoritatea transgen.
b. Canada este altă țară (civilizată) în care
ideologia de tip transgen se implementeaza în
viata de zi cu zi a cetatenilor, fara prea multe discutii si analize media. Cateva din schimbarile în
planul normelor legale vizeaza aspecte cum ar fi:

c. SUA nu vor mai acorda vize cuplurilor
formate din persoane de acelasi sex (cupluri unisex) daca nu sunt casatoriti, începand cu octombrie 2018. Criticii au considerat restrictia ca fiind nedreapta, avand în vedere ca exista anumite
tari care nu recunosc casatoriile între parteneri
 copiii vor putea fi adoptati si crescuti de cude acelasi sex.
pluri homosexuale;
 redefinirea statutului de parinte si uzurpa-

rea drepturilor parentale de catre stat în paralel
cu radierea terminologiei de „parinte natural” si
înlocuirea cu expresia de format gender-neutral
de „parinte legal”;
 restrangerea drepturilor de exprimare, con-

Orașul Charlotte (Carolina de Nord): consiliul municipal tocmai ce a hotarat si a adoptat o
ordonanta care... Da, ati ghicit! Care permite persoanelor transgender sa foloseasca toaletele ambelor sexe, dupa bunul lor plac! Ulterior, Legislativul statului Carolina de Nord a repus normalitatea si bunul simt în drepturi. Dar nu a durat
mult. De la Washington, administratia Obama a
dat în judecata, imediat, statul Carolina de Nord
si l-a „amenintat” cu blocarea subventiilor federale.

stiinta si religioase, astfel ca, de exemplu, orice
persoana care pune în discutie casatoria între
persoane de acelasi sex (inclusiv preotii) poate fi
considerata homofoba, fiind pasibila de sanctiuni penale, de pierderea locului de muncă,
A urmat statul Alabama, care a legiferat interzietc.
cerea pentru ca persoanele transgender sa utiliApararea drepturilor minoritatilor LGBT se zeze toaletele persoanelor de sex opus. Şi iarasi
realizeaza si prin intermediul mai nou înfiintate- administratia Obama, de la Washington, a amelor Comisii si Tribunale pentru Drepturile Omu- nintat cu aceleasi sanctiuni; si, peste noapte, lelui, care vor sanctiona cetatenii pentru orice for- gea a fost abrogata!
ma de expresie considerata în opozitie cu un
comportament sexual particular sau cu grupuri Nu dupa mult timp, corporatia Target (unul din
cele mai mari lanturi de magazine) a „dorit” sa
protejate prin lege.
fie prima corporatie din ŞUA care sa „integreze”
Noile reglementări permit tratamente dis- total si definitiv toaletele si vestiarele barbatilor
criminatorii în sensul în care legea prevede si femeilor. Au venit însa imediat reactiile adversuportarea de catre stat a cheltuielilor de jude- se din partea conservatorilor si crestinilor, care
cata pentru o persoana LGBT care da în judecata au cerut boicotarea lantului de magazine. Actiuo alta persoana sau o institutie cu un comporta- nile au început sa scada vertiginos, riscul faliment considerat de reclamant drept homofob mentului batea la usa si decizia „transgender” a
(cel dat în judecata neavand acelasi drept)...
fost blocata.
Deasemenea, institutiile statului canadian îsi
asuma rolul de supervizor privind educatia copiilor pentru a evalua daca au sau nu un comportament corespunzator relativ la pozitionarea fata
de transgen, inclusiv verificarea însusirii limbajului transgen.

In New York s-a emis o ordonanta municipala
care sanctioneaza cu amenzi uriase (de pana la
2500 $) persoanele sau institutiile care interzic
unui barbat sa foloseasca toaletele femeilor!...

In Minessota, doi „parinti” au deschis actiune
judecatoreasca împotriva gradinitei unde merPe langa legislatia privind defaimarea, calom- gea fiica lor, pe motiv ca respectiva gradinita nu
nia, etc, legislatia canadiana a introdus si asa- oferea copiilor cursuri despre transgeder...
numitul „delict de ura”, delict care intra sub supravegherea politiei si se refera la modul de Corporatiile americane, în cadrul asa-ziselor
cursuri de „incluziune sociala” îsi instruiesc si
15
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îndoctrineaza angajatii în a accepta comportamentul si preceptele (ideologia) transgender.
La
Universitatea Stanford
(California),
„studentii” au lansat o petitie prin care solicitau
un presedinte/o presedinta a universitatii care
sa fie un barbat transformat chirurgical în femeie, lesbiana si de rasa asiatica (ce înseamna democratia americana si economia de piata!). Totusi, oare ce te poate determina sa soliciti o asemenea „arhitectura” transformata a unei fiinte
umane?!...

Suntem în 16 octombrie, 2013, Colorado,
liceul Florența. O persoană zice că-i fata si ca
fetele din liceu trebuie sa-l accepte în toaleta lor.
Altfel, vor fi acuzate de ura si discriminare. Fetele îl reclama pe transgender pentru hartuire sexuala. Drept urmare, conducerea scolii comunica
fetelor si parintilor acestora ca dreptul baiatului
de a fi transexual este mai presus de dreptul
la viață privată a fetelor (cam așa arată o posibila ierarhizare a drepturilor si libertatilor
omului în cadrul geopoliticii curcubeului). Elevele revin însa cu plangerea la hartuire... A revenit
însa si conducerea scolii cu amenintarea ca va
desfiinta scoala de atletism si ca daca nu se potolesc, le va acuza de ura si discriminare. Intervine
si Institutul de Justitie Pacific prin intermediul
unei scrisori trimise conducerii scolii, avertizand
-o împotriva prioritatii drepturilor transsexualilor fata de dreptul la intimitate al fetelor, mentionand în final ca: „Noi nu vom sta departe si nu
vom lasa 99,7% dintre studentii nostri sa-si piarda dreptul la viata lor privata si libera exprimare
doar pentru 0,3% din populatie, care sunt de gen
confuz.” Conducerea scolii nu a cedat, sfatuind
fetele chiar sa renunte la vestiare.

tie care obliga functionarii publici de stat sa supuna proiectul de lege unui referendum pentru a
putea suspenda aplicarea legii (lupta marii majoritati a californienilor a continuat). Dar în state
ca Massachusetts, Washington, Colorado, Conneticut, elevii si studentii se aflau deja sub puterea
deciziilor conducerilor scolilor si universitatilor
în care activau, institutii în care erau deja instituite politicile de prioritate a drepturilor minorităților transgender vs drepturile majorității
zdrobitoare (menționate și de Institutul de
Justitie Pacific).
6. Concluzii (?!)

Urmaream, de curand, un documentar în care o
gazela, îngrozita de perspectiva de a fi sfasiata
de vie de teribilii caini africani, s-a aruncat fara
ezitare într-un lac plin cu crocodili. A avut sansa
sa ajunga pe malul opus si sa scape si de crocodili si de caini; a reusit sa mai traiasca o zi!... Alte
documentare arata cum 10-11 caini africani pun
pe fuga turme de mii de antilope gnu, care, în
anumite conditii, ar putea strivi pe urmaritori în
Şi pentru ca atmosfera sociala în ŞUA sa atinga cateva clipe.
sublimul, California a dat un exemplu si a deve- Concluzia este simpla: nu este de ajuns sa fii
nit primul stat american care a legiferat dreptul majoritar ca sa ai dreptate sau sa-ti impui puncfetelor si al baietilor de a alege ce fel de toaleta tul de vedere. Cateodata te descurci mai bine de
sa foloseasca, indiferent de sexul cu care s-a nas- unul singur... dar nu mult timp.
cut (si uite asa am învins.. terorismul!).
David Burrow, parlamentar britanic și susțiIn luna august, 2016, guvernatorul democrat nator al Coalitiei pentru Casatorie, a fost agresat
Jerry Brown a semnat documentul AB216, în modul cel mai dezgustator si decadent (nu se
cunoscuta si sub denumirea de „Transgender stie de cine, dar ne putem imagina), iar copiii lui
Bathroom Bill” – legea baii transsexuale. Institu- au fost amenintati, la scoala, cu moartea.
tul Pacific revine și pune în circulație o peti16
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Iain Dale, om de presă, a promis să-i dezvaluie pe toti parlamentarii gay din parlamentul britanic care au votat un act normativ care limita
cererile comunitatilor minoritare LGBT.
Richard Page, cetățean britanic, a fost concediat pentru „abateri grave”: a sustinut ca pentru copii ar fi sanse mai bune daca ar fi adoptati
de cupluri heterosexuale.
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de gen (cuprinsa în Conventia de la Istanbul)
spune raspicat si foarte decis ca nu suntem ceea
ce suntem, ca genul nu este cel cu care ne-am
nascut, ci este „cel cu care vrem sa ne identificam”. Ideologia de gen învata copilul ca este baiat fiindca se joaca de-a razboiul, iar pe un alt
copil ca este fata fiindca a primit cadou o papusa.
Şi nu pentru ca baiatul este baiat si fata este fata,
pentru ca asa s-au nascut ei... A afirma asa ceva
reprezinta si va reprezenta un delict din perspectiva ideologiei de gen.

Guvernul Bulgariei, sub pretextul „protejării
femeilor si copiilor”, a refuzat ratificarea Convenției de la Istanbul (ca de altfel și Polonia,
Lituania, Austria, Belgia, Ungaria, etc). Motivatia Realizeaza oricine ca în fond ideologia de gen
a fost ca „ideologia de gen este straina de limba- este o ideologie a confuziei, a iluziilor, în care
egalitatea de gen nu înseamnă egalitatea dinjul si mentalitatea tarii”.
tre femeie și bărbat, ci faptul că fiecare indiConvenția de la Istanbul privind prevenirea vid poate îndeplini si asuma, în mod egal, un gen
violentei împotriva femeilor si violentei domes- sau altul (pot sa fiu 1% femeie desi sunt de sex
tice reprezinta tratatul international adoptat de feminin, dar în realitate ma simt 80% barbat! –
Consiliul Europei pe 11 mai 2011, care are ca sper ca este clar pentru toata lumea...). Pot fi asascop prevenirea violentei, protectia victimelor si dar, în mod egal, de celalalt gen la fel cum pot sa
trimiterea în judecata a infractorilor. Conventia, nu am nici un gen, sa fiu o entitate nonbinara...
dincolo de un titlu plin de intentii bune, stabileste ca toleranta si nepedepsirea unor acte de vio- Şi totusi, Carta Drepturilor Fundamentale ale
lenta împotriva femeilor constituie încalcari ale Omului, însușită de Uniunea Europeană, stadrepturilor omului si forme de discriminare pe tuteaza dreptul parintilor de a asigura educarea
criteriul gen. Pana în august 2016, 46 de state au si instruirea copiilor potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice si pedagogice.
semnat-o si 33 de state au respins-o.
Printre altele, statele semnatare au o serie de Pe de alta parte, Conventia de la Istanbul stabileste (în articolul 12) ca statul care a rectificat
obligatii, dintre care enumeram urmatoarele:
Conventia se obliga sa schimbe modelele sociale,
a. Organizarea de campanii de informare culturale și de comportament bazate, printre
si educare privind eliminarea stereotipurilor de altele, pe rolurile ne-stereotipe de gen, stereotigen, a modelelor culturale și obiceiurilor purile de gen fiind ceea ce credem ca intra în
(traditiilor) care influenteaza direct „concilierea atributiile unei familii clasice, traditionale. Care
vietii profesionale cu viata de familie” (?!).
din actele normative mentionate mai sus va fi
b. Includerea în programele școlare, de la aplicat în viitor?
cele mai fragede vârste, a noțiunilor privind Şi totusi, revenind la viata curenta, de zi cu zi,
identitatea si egalitatea de gen.
se constata ca exista un numar tot mai mare de
c. Integrarea perspectivei de gen în manu- copii cu parinti homosexuali care încep „sa voralele scolare si combaterea stereotipurilor de beasca” si sa povesteasca despre pedepsele pe
care la primesc daca „dau din casa”.
gen în randul tinerilor.
Conform Conventiei de la Istanbul, genul este Recent, a parvenit o stire din Marea Britanie
definit ca fiind un „construct social functie de conform careia, în 2016, existau peste 1.400 de
rolurile de gen pe care o societate le considera copii care sufereau de confuzie de gen (un nuadecvate”. Prin urmare, daca Statutul de la Roma mar dublu fata de anul precedent). Terapia pen(emis în iulie 1998) definea genul în raport cu tru acesti copii costa milioane de lire sterline
particularitatile biologice individuale, ideologia anual (confuzia sexuala este rezultatul direct si
imediat al educatiei sexuale din învatamantul
17
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primar si preuniversitar).
Aceste aspecte (ca si multe altele) au determinat si bisericile crestine din Slovacia sa trimita
guvernului o scrisoare de protest si avertisment
în care precizeaza ca schimbarile aduse de timpurile moderne au pus accentul pe interese si
dezvoltare personală, individualism, evitarea
și chiar anularea preceptelor de morală și
etică, toate acestea producând efecte negative. „Ne exprimam îngrijorarea cu privire la initiativele de ratificare a Conventiei de la Istambul
de catre Consiliul Europei. Ne exprimam temerea ca respectivul document va consolida agenda
teoriei de gen si va afecta fundamental familia
naturala. Facem apel la guvernul slovac sa-si retraga semnatura de pe acest document.”
Colegiul American de Pediatrie (colegiu cu
sediul în ŞUA) a lansat în martie 2016 un document prin care avertizeaza asupra nocivitatii impactului ideologiei de gen asupra copiilor, din
care redam cateva extrase:
a. Şexualitatea umană este o trăsătură biologica obiectiva si binara: XY si XX sunt indicii
genetice sanatoase, nu indicii ale unor malformatii genetice. Normalitatea pentru fiinta umana
este sa fie conceputa ca persoana masculina ori
ca persoana feminina. Prin natura ei intrinseca,
sexualitatea umana este binara. Dezordinile
foarte rare de diferentiere sexuala sunt deviatii
medicale identificabile de la norma sexuala binara.
b. Nimeni nu se naște cu un gen, dar toți ne
nastem cu un sex biologic. Genul (identificarea
subiectiva si normativa ca barbat sau femeie)
este un concept sociologic si psihologic. Nu unul
biologic. Persoanele care „simt” ca apartin sexului opus „ori undeva la mijloc” nu constituie „al
treilea sex”. Ei raman din punct de vedere biologic, barbati si femei.”

d. Pubertatea nu este o boală iar hormonii
de blocare a pubertatii sunt periculosi deoarece
induc o boala – absenta pubertatii care inhiba
creșterea, maturizarea și fertilitatea unui copil care înainte era sănătos biologic (și mental).
e. Copiii care folosesc blocanți ai pubertătii (puberty blockers) pentru a se identifica cu
sexul opus, vor avea nevoie de hormoni de revenire la sexualitatea normala în anii tarzii ai adolescentei. Acesti hormoni sunt asociati cu riscuri
mari de sanatate (atacuri de cord, hipertensiune,
cancer, slabirea imunitatii, blocarea sau diminuarea drastica a fertilitatii).
f. Incidența suicidului la persoane care-si
schimba sexul biologic prin proceduri chirurgicale sau folosesc hormoni pentru a dobandi sexul opus este de 20 pana la 100 de ori mai mare
decat pentru restul populatiei (chiar si în Şuedia,
unde gradul de acceptabilitate a persoanelor
transgender este practic de 100%). Şe mai pune
o întrebare: care persoana si de ce ar condamna
la un astfel de destin tinerii, stiind ca 88% dintre
fete si 98% dintre baietii care sufera de confuzie
sexuala în anii pubertatii pot sa-si revina la normal ?!...
g. Condiționarea copiilor să gândească și
sa accepte adoptarea unui mod de viata, reprezinta o directie care abuzeaza atat de copii cat si
de parintii care, în marea lor majoritate, se opun
unor astfel de practici.
Adoptarea si promovarea discordantelor de gen
prin intermediul unor programe scolare si agende impuse de institutiile publice si legislatie va
cauza si confuzie si renuntare în copii si parinti
si îi va determina sa mearga la „clinicile de gen”,
unde li se vor prescrie hormoni pentru blocarea
pubertatii.

Un fost transgender declara plin de amaraciuic. Şenzația, impresia unei persoane că nu ne: „Am fost femeie timp de 8 ani. Operatia nu mi
este ceea ce este din punct de vedere biologic, -a rezolvat problemele. O frauda medicala a carei
sub aspectul sexului, releva prezenta unei gan- insuficienta e dovedita de studii si experienta.”
diri confuze. Pentru copii, aceasta confuzie se Şi totusi, de ce se insista si se preseaza peste tot
numeste disforie de gen, o boala a mintii recu- în lume cu aceasta „agenda transgender”? Şa sinnoscuta si mentionata în toate tratatele si manu- tetizam si sa surprindem cativa din „vectorii caalele Asociatiei Americane de Psihiatrie.
lauzitori” ai ideologiei transgender:
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a. Demonstrații foarte mediatizate a sute acest lucru?... Este o întrebare care ar merita rasde mii de simpatizanti si membri ai miscarilor puns, cu orice eforturi si cu orice risc.
LGBT de la Tel Aviv la Varsovia si Rio de Janeiro.
g. Colegiul American de Pediatrie, după
b. Alte demonstrații, cu alte sute de mii de cum s-a aratat mai sus, atrage atentia, în mod
oameni anti-LGBT, mult mai putin mediatizate si explicit, asupra faptului ca ideologia transgender
foarte „înfierate” si damnate de mass-media acordă o importanță maximă celui mai fragil,
„independenta” si evident de „opinia publica”.
pur și fără apărare segment social: copiii! Oac. Criza marxismului a stimulat reactiva- re de ce?
rea unor varfuri intelectuale si probleme ale
unor segmente sociale care trebuie, în regim de
urgenta extinse, globalizate, pentru a avea astfel
capacitatea ca, prin dimensiune si agresivitate,
să „strivească” orice opoziție (precum odată
„pumnul proletar”)... Ca reprezentanti ale acestor varfuri ale intelectualitatii, cei mai cunoscuti
sunt H. Marcuse, Theodor Adorno, Marshall Kirk,
Erastes Pill, etc.

h. Aceeași instituție ne informează că exista dovezi stiintifice indubitabile care arata ca utilizarea hormonilor de blocare a pubertatii induc,
printre alte boli nenorocite si fara leac, distrugerea fertilității copiilor care, înainte de
„terapie”, erau perfect sanatosi!

d. Ca „instrument de lucru”, alături de
mass-media „independenta” este utilizat si prestigiul stiintei, desi în fapt este vorba de cativa
mercenari „îngreunati” de sumele de bani primite dar si de propriile constiinte (atata cata mai
au) si care au pus bazele ideologiei transgender,
ideologie de sorginte neo-marxista, bine finantata si bine reprezentata în lumea politica si corporatista.

CO2 = P x Ş x E x C

e. „Înțelegem conversia emoțiilor, a minții
si vointei omului de rand printr-un atac psihologic planificat, sub forma unei propagande
servite poporului prin mass-media! – noteaza
autorii celor sase porunci, Kirk si Pill. Prin urmare nu este vorba de nici o necesitate obiectiva
sau de alte argumente care sa justifice normalitatea anormalității, nu este vorba de nici un
drept al omului si nici de alte idei si sentimente
„înaltatoare”. Nu! Este vorba, pur si simplu de un
atac psihologic planificat! (si iarasi ne vine în
minte, starea de teroare a turmelor de antilope
gnu atacate de o ceata de caini africani...).

A venit timpul sa acordam putina atentie unei
formule matematice a lui Bill Gates privind emisiile de carbon si care are expresia urmatoare:
unde:
CO2 = emisia globala de bioxid de carbon
P = populatia

Ş = costul serviciilor/persoana
E = costul energiei/persoana
C = emisia de CO2/unitate de energie

Formula a fost prezentata de multimiliardarul
Bill Gates la conferința Technology, Entertainment, Design (TED 2010 Conference, Long
Beach, California) iar explicațiile date au început cu propozitia: „Unul dintre acesti indicatori trebuie adus cat mai aproape de zero”. Dupa
care a început sa explice de ce si cum trebuie redus termenul P: „Lumea are acum 6,8 miliarde
de persoane si urmeaza sa ajungem la aproape 9
miliarde. Daca facem o treaba eficienta cu noile
vaccinuri, sistemul de sănătate, serviciile sanitare în domeniul reproducerii, putem să
reducem acest indicativ cu aproape 10-15 prof. Oare ce comandamente (văzute, știute
cente.” Bill Gates nu a revenit si nu a retractat
sau nevazute si nestiute) pot determina adminisnici o propozitie, nici un cuvant, nici o virgula,
tratia de la Washington sa ameninte legislativul
nicaieri si niciodata!...
mai multor state americane cu taierea subventiilor federale daca acestea nu revin în regim de Cine stie care ar fi fost soarta unui politician
urgenta asupra legilor care au încercat, în scurta dintr-o tara „aliata” daca ar fi scapat în eter o
lor perioada de viata, sa protejeze normalitatea asemenea teorie. Cu siguranta ca ar fi fost comsi covarsitoarea masa a cetatenilor care solicitau parat cu Hitler, Ştalin, Mengele si altii pe care
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lumea pare ca deja i-a uitat. Şi pe ei si dramele în
care a fost împinsa întreaga umanitate.
Şi fiindca veni vorba, oare dr. Mengele o fi facut
vreo operatie de schimbare a sexului printre alte
mii de teribile si groaznice experimente? Dar cu
modificari si adaptari ale sistemului osos, endocrin, ale corzilor vocale – s-o fi ocupat?... El nu!
Noi...da!
Şa revenim însa la turma de antilope gnu si
eternii ei urmaritori si vanatori. In 21 septembrie 2018, ziarul New York Times anunta ca președintele Trump ar dori să introducă un act
normativ care sa stabileasca faptul ca sexul unei
persoane este determinat numai de „elemente
biologice clare si obiective”. Aceasta dupa ce în
discursul tinut la ONU, Donald Trump a îndemnat natiunile sa respinga globalizarea si sa îmbrățișeze patriotismul. El a criticat sever
„ideologia globalismului” spunand ca „Ştatele
Unite ale Americii trebuie sa se îndrepte spre
patriotism si respectarea suveranitatii: respingem ideologia globalismului si îmbratisam doctrina patriotismului. Ştatele Unite vor alege mereu independenta în fata guvernantei globale,
controlului si dominatiei. Ştatele Unite nu va vor
spune cum trebuie sa traiti ori sa munciti sau
cum sa va rugati. Va cerem în schimb sa ne respectati suveranitatea”.

Dr. Nicolae DOLGHIN
Pamantul se încalzeste,
zilele sunt înca toride,
sanctiuni, amenintari
si avertismente curg
spre si dinspre toate
punctele
cardinale.
Şuntem satisfacuti ca
sunt adresate altora si nu are rost sa despicam
firul în patru. Protectionismele îsi vad de drum,
avioane britanice se joaca de-a Batalia Angliei nu
departe de Constanta, Mamaia si Neptun, miliarde de lei vor traversa Atlanticul, drept raspuns al
contribuabilului roman catre cel american, care
investeste milioane de dolari în propriile rachete
de la Deveselu, Putin merge la nunta, pentru a-si
exersa germana vorbita si a asculta cantece cazacesti în Austria s.a.m.d.

Mediu de securitate în evolutie, ar spune cunoscatorii, nedumeriti de filmul ce li se prezinta si
filosofand mioritic – în absenta oricaror repere
pentru viitoarea ordine mondiala– ca poate fi si
mai rau. Dar, peste toate, vine iarna în Europa si
o face ca întotdeauna, pe neobservate si implacaŞa-si fi gasit, în sfarsit, turmele de gnu un pas- bil.
tor pe pajistile tot mai parjolite ale democrati- Incalzirea globala nu elimina perspectiva geruei?!... Cine stie... Ceea ce stim însa cu certitudine rilor siberiene. Hidrocarburile devin iarasi actueste cu gnu-ul tot gnu ramane iar pastorul, tot ale pentru securitatea energetica, prin urmare
pastor! Cu unele mici exceptii, cand pastorul politicile Occidentului coboara mai aproape de
poate fi si... lup! Şau caine african! Dupa meridi- nivelul grijilor cotidiene, preocupate de necesitaan, obiceiuri si traditii...
tea încalzirii populatiei pe timp de iarna. Gazul

rusesc redevine marfă. Așteptând perioade
mai calde, Europa îsi modereaza pentru cateva
luni tonul. Abia spre primavara gazul se transforma în geopolitica, iar barbatii Europei vor
readuce în spatiul public motive atat de emotionante, precum diversificarea surselor, independenta energetica, energii alternative etc.

Resursele energetice s-au aflat mereu pe lista
bogatiilor care au pus lumea în miscare. Al Doilea Razboi Mondial a consacrat brutal rolul petrolului în dezvoltare. In deceniile ce i-au urmat,
practic, întreaga infrastructura militara a globu20
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lui nu a urmarit altceva decat protectia campurilor petrolifere si asigurarea circulatiei nestingherite a petrolului spre marii consumatori, în
formule devenite clasice pe harti si considerate
tabu. Abia dupa aceea au intervenit alte considerente. O exceptie periculoasa este cea creata
acum, în jurul Iranului, caruia, prin sanctiunile
impuse de ŞUA, i se va interzice practic sa-si mai
exporte petrolul. Deci, s-ar putea sa urmeze o
scumpire a combustibililor în prag de iarna.
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ce au semnat un acord care reglementeaza statutul acestei mari închise. Tratativele începusera
din momentul disparitiei URŞŞ, deci cu vreo trei
decenii în urma. Ş-ar putea sa fie o coincidenta
speculativa, dar succesul a devenit posibil abia
dupa ce pe piata a început sa circule informatia
ca rezervele zonei sunt departe de estimarile facute candva, iar gaze naturale din Turkmenistan
au fost pentru multa vreme arendate, cu banii
înainte, de China.

Şunt înca vii în memoria publica impresionantele desfasurari de forte de-acum cativa ani provocate de actiunile pirateresti ale unor barci de
pescuit împotriva uriaselor petroliere pe una
dintre importantele cai de livrare a titeiului. Şa fi
fost avertismente? Ş-au turnat si filme.

A venit randul gazelor naturale sa-si joace rolul
în geopolitica, ca marfa aducatoare de serioase
venituri, dar si ca vector pentru combinatii politice, dupa exemplul petrolului. In centrul atentiei
sta, deocamdata, Europa, mare consumator de
gaze naturale si, bineînteles, Rusia, eurasiatic
Petrolul a devenit sinonim cu bunastarea si este producator, dar nici restul lumii nu este prea degreu de presupus ca, într-un viitor apropiat, sa parte.
apara disfunctionalitati majore în formulele con- Pentru a-si castiga locul, petrolului i-au fost nesacrate. Alaturi de gazele naturale, el este nece- cesare doua razboaie mondiale si multe locale.
sar, printre altele, iarna pentru a produce caldu- Dupa îndelungate cautari de energii alternative,
ra, vara – racoare. Chiar daca încalzirea globala lumea s-a convins ca, gazele naturale raman cele
va oferi noi rute comerciale, schemele nu vor fi mai ecologice și cele mai sigure surse de
destabilizate. Devin posibile oportunitati acolo energie, deci, la treaba. Celelalte, inclusiv surseunde nu au existat vreodata, deja au început le regenerabile, si-au aratat rapid limitele, enermiscari pentru ocuparea fotoliilor din fata în getica nucleara creeaza alte complicatii, depenOceanul Inghetat de Nord, dar toti vor fi intere- dente si vulnerabilitati pe termen îndelungat, pe
sati sa le considere sanse pentru prosperitate. In care nu oricine si le poate asuma, dar prosperitasituatii normale, singurele batai de cap pot fi tea cere zilnic tot mai multa energie.
provocate de speculatiile, inclusiv geopolitice, Geopolitica gazelor naturale se manifesta atat
care influenteaza pretul mărfii, încă simbol al în cadrul formulelor consacrate pentru petrol,
economiei libere.
dar si prin conductele existente, în constructie,
In general, tema resurselor energetice este însotita de multe ipocrizii, speculatii, exagerari si
subestimari, induceri în eroare tot mai sofisticate etc. Pe scurt, razboi informational desfasurat
permanent tocmai pentru a ascunde dinamicile
geopoliticii. Şe vehiculeaza si cifre în care nimeni
nu crede, nici macar cand se platesc facturile,
dar si ele reflecta calcule geopolitice.
Dincolo de rationamentele de civilizatie, religie,
istorie ori strategie, Orientul Mijlociu ramane de
multe decenii nodul gordian al pacii lumii si nu
poate fi taiat, nici desfacut, tocmai pentru ca dedesubt se afla mult petrol. Dar exista si un exemplu recent de energo-geopolitică inversă. Cu
putin timp în urma, statele riverane Marii Caspi-

ori înca în faza de proiecte. Toate situatiile conflictuale fierbinti din lumea de astazi au ca motivatie, mai mult ori mai putin declarata, gazele
naturale. Cel mai recent exemplu este Şiria. Şituatia s-a complicat brusc atunci cand ŞUA au
înteles ca nu pot opune conductelor Rusiei din
Europa decat avertismente, amenintari si
sanctiuni. De altfel, trecem printr o situatie mai
ciudata în care ŞUA încearca sa redevina The
First fără subtilități, amenințând cu luarea mingii
si parasirea unui teren organizat în buna masura
de ele însele. Dar unele prognoze spun ca, în viitor, vor deveni primul producator si exportator
de gaze naturale al lumii, deci se profileaza sume
colosale si lucrurile se limpezesc. Geopolitica fac
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toti participantii la piata gazelor, – exportatori,
consumatori, spatii de tranzit, actuale ori virtuale – , fiecare cu jocurile, argumentele si sperantele sale.
La fel ca în cazul petrolului, este o geopolitica
facuta cu creionul, ma rog, cu calculatorul, se
masoara în miliarde metri cub, luandu-se în calcul cifre concrete, consumuri ori productii actuale si de perspectiva, investitii, distante, rezerve,
riscuri etc., socotite mai ales de producator si
consumator. Functioneaza si aici inducerea în
eroare, razboiul informational, zvonurile, dar
cifrele, chiar relative, tot neiertatoare raman, iar
cine este interesat stie sa faca diferentele, dincolo de propaganda, geostrategie, rapoarte de forte
etc. Gazele naturale pot deveni oricand si o importantă amenințare hibridă iar situația va
dura până când li se vor găsi un înlocuitor
credibil. Interesantă este relația între furnizor si platitor. Ambii urmaresc sa o conserve
pentru siguranta, în acelasi timp, si unii si altii
vorbesc despre diversificare, furnizorul – a pietii
de desfacere, deci a unor izvoare noi de venituri,
platitorul – a surselor si ambii actioneaza pentru
a o realiza.
Conform unor date publice, consumul de gaze
naturale al Europei în 2017 a fost de 510 miliarde m3, din care 200 mld. au fost livrate de Rusia,
restul din productia interna si Algeria. Unele estimari arata ca necesarul va creste cu 5% anual
si va ajunge în 2030 la aproximativ 700 m3.
Agenția Internațională pentru Energetică
prognozeaza ca, în urmatorii ani, în Europa, se
va produce o reducere a cererii de aproximativ
10 miliarde m3, dar si o diminuare a productiei
interne, mai ales în Norvegia. De
asemenea, exportul gazelor din
Rusia este tot mai concurat de piata interna rusa, aflata în mari
transformari. Ştatistica Gazprom
spune ca, în 2016, ponderea gazelor rusesti în consumul total al
unora dintre statele europene a
fost urmatoarea:
- Grecia
- Şlovenia
- Letonia

-96,4%;
-81,4%;
-76,5%;
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- Şerbia
-73,9;
- Austria
-70%;
- Polonia
-64,2%;
- Germania
-61,9%;
- Turcia
-58,9%;
- Cehia
-57,7%;
- Italia
-38,3%;
- Franta
-37%;
- Romania
-14,2%.
De asemenea, în 2016, ŞUA au exportat în Europa 500 milioane m3 de gaze lichefiate, adica o
pondere pe piata de aproximativ 13%. Institutii
americane prognozeaza o crestere a exportului
pana în 2020 la 45 mld. m3, ceea ce ar însemna
aproape jumatate din productia interna.
Ucraina a fost primul stat de tranzit al gazelor
naturale rusesti care a încercat sa-si joace
pozitia în geopolitica europeana. A mostenit de
la URŞŞ un sistem de transport cu o capacitate
de aproximativ 100 mld. m3 pe an. Terminalele
se afla la granita sa vestica cu Şlovacia. Prin contractele încheiate pe termen lung, acolo erau
punctele unde se faceau socotelile finale pentru
gazul exportat, deci toata responsabilitatea revenea Gazpromului. Criza gazelor provocata în
2009 a fost un moment de referinta avertisment
pentru Rusia. Beneficiarii europeni o acuzau ca
nu-si respecta obligatiile contractuale, deoarece
la terminalele de la granita vestica a Ucrainei nu
mai ajungeau cantitatile contractate, Gazprom
demonstra ca nu si-a redus exportul, evitand din
motive politice sa arate cu degetul catre cel care
administra sistemul de transport si pe care tot
din motive politice beneficiarii europeni îl scoteau din orice dialog. Era doar o problema între
cumparator si vanzator, fara politica.
Pentru scurt timp Ucraina si-a
demonstrat rolul în asigurarea
securitatii energetice a Europei,
dar criza nu a ramas fara urmari,
cu consecinte pentru viitor. In
Rusia a devenit tema publica, ceea ce prin cabinete se stia de decenii, ca falia ucraineana se adanceste, ruptura este inevitabila.
Ucraina a continuat sa beneficie-
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ze de sprijinul substantial al Europei, careia i s-a
alaturat rapid si ŞUA, în toate episoadele care au
urmat în relatiile ucraineano-ruse, dupa evenimentele din 2014 si situatia va dura decenii, probabil. Şe bucura de un suport multilateral si
acum, chiar daca Rusia ramane cel mai mare investitor în economia ucraineana si cel mai important partener comercial. Din 2015, Ucraina a
încetat sa importe gaze naturale din Rusia, asigurandu-si necesarul printr-o formula de import
din Europa, adica în mare parte tot gaz rusesc,
dar mai scump, pentru ca parcurge distante mai
mari pana cand îl reprimeste din Şlovacia sau
Ungaria. Cam tot de atunci fiul vicepresedintelui
ŞUA a început sa prospecteze gaze în statul vecin.
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relatiilor comerciale tot mai tensionate dintre
Uniunea Europeana si ŞUA sub administratia
Trump, tema începe sa capete evidente aspecte
de securitate europeana. Germania îl sustine indiferenta la critici si considerandu-l o afacere
comerciala. Este de acord, cu unele conditionari
ce tin de reglementarile UE, si comisarul european pentru energie. I s-a opus cu vehementa si
amenintand cu sanctiuni nu doar Rusia, ci si firmele europene participante, ŞUA, dar degeaba.
La întalnirea de la Helsinki presedintele Trump a
recunoscut dreptul Germaniei la tranzactia comerciala, dar i-a declarat presedintelui rus ca îi
va concura gazul pe piata europeana cu gaze lichefiate, iar sanctiunile raman. Impaciuitoare, în
discutiile cu presedintele ŞUA, cancelarul german a aparat proiectul, dar a acceptat si sa se
construiasca înca un terminal european pentru
gazele lichefiate americane. Acesta se va alatura
altora, nefolosite la capacitate maxima. Proiectului i se opun, de asemenea, statele baltice si Polonia, decise sa opreasca Rusia oricum. In Polonia
se vehiculeaza ideea ca din 2022 sa înceteze
achizitionarea gazelor naturale din Rusia, înlocuindu-le cu gaze lichefiate din ŞUA. Pe teritoriul
polonez exista o conducta cu capacitatea de
aprox. 10 mld. m3 pe an. Ministerul Energiei al
ŞUA prognozeaza ca în urmatoarele doua decenii, ŞUA nu vor putea afecta rolul dominant al
gazelor rusesti pe piata europeana.

In schimb, în domeniul gazelor naturale, dupa
criza din 2009, s-au produs mutatii rapide, cu
implicarea masiva a Europei si cu perspectiva
unor interesante combinatii geopolitice. La început a fost North Stream, initiativa ruso-germana,
finalizata repede, chiar daca a fost criticata. Are
o capacitate de cca 55 mld. m3 pe an si continua
sistemul de transport din nordul Rusiei, pe fundul Marii Baltice, deci în afara jurisdictiei UE, pana în Germania. Tot atunci a fost anuntat si South Stream, care prin Marea Neagră și teritoriul Bulgariei urma sa livreze gaze în sudul Europei. Bulgaria a renuntat, dupa ce începuse constructia, platind si ceva amenzi fiindca nu a respectat contracte încheiate. Gazprom a anuntat ca Interesant cum se va realiza concurenta din
a facut-o la presiunile UE, pentru ca nu a avut punct de vedere al legitatilor economiei. Gazele
puterea Germaniei de a-l sustine. Oficiali bulgari lichefiate necesita multe prelucrari pana a ajunsi-au manifestat de curand interesul pentru vechiul proiect. Oricum, Marea Neagra nu a fost
parasita, a urmat Turkish Stream, ce va fi format
din doua conducte cu o capacitate de aprox.
15,75 mld. m3 fiecare. Ambele conducte sunt în
constructie, una va livra gaze Turciei, cealalta
Europei. Vor intra în functiune la capacitate maxima spre sfarsitul anului 2019.
Dar cele mai intense tulburari în geopolitica
Europei, depasind cu mult Ucraina, le-a adus intentia ruso-germana de a dubla capacitatea conductei baltice, adica proiectul North Stream-2. Şau primit toate acordurile, cu exceptia celui din
partea autoritatilor daneze. Gazprom a anuntat
ca a început instalarea conductelor. Pe fondul
23
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ge la beneficiar si de aceea sunt cu aproximativ
30% mai scumpe decat cele transportate pe conducte. Pentru ŞUA principala piata de desfacere
actuala este Asia, unde realizeaza profitul maxim. Cand au trecut prin ierni mai grele, au preferat sa cumpere gaze mai ieftine chiar de la rusi,
pentru a-si mentine cifrele de export în Asia. Piata de desfacere creste în ritmuri mai mari decat
productia. China va deveni cel mai mare importator de gaze naturale al lumii. Rusia, la randu-i,
îsi sporeste capacitatile pentru producerea si
exportul gazelor lichefiate în Asia, dar nu exclude nici terminalele europene. Deci, cu cat mai
multe gaze, cu atat preturi mai mici la consumatorul final. Oare asa sa fie?
Este greu de spus daca Ucraina a banuit ce va
declansa jucandu-si cartea spatiului de tranzit si
cat va contribui la noile tendinte din spatiul euroatlantic de securitate, unde se aud declaratii ce
prefigureaza polarizari importante. Presedintele
ŞUA cere bani pentru a ramane implicat si va invoca noi amenintari pentru a convinge, dar afirma si ca i se pare nedrept ca un stat mic precum
Muntenegru sa duca ŞUA într-un razboi.
Presegintele Frantei vorbeste de reforma UE,
invoca chiar un eventual parteneriat strategic al
organizatiei cu Rusia pentru a rezista viitoarelor
provocari. ŞUA considera ca UE este mai rea decat China. Cancelarul german are alta viziune
asupra reformei, dar declara, totodata, ca UE trebuie sa-si obtina suveranitatea în domeniul apararii. Alti actori, mai dinspre est au viziuni contrarii. Polonia cere baza militara americana pe
teritoriul ei si este chiar dispusa sa contribuie cu
miliarde de dolari, Romania insista pentru intensificarea prezentei NATO la Marea Neagra considerand, probabil, ca bazele situate pe teritoriul
ei sunt insuficiente. Tarile baltice, la fel în zona
lor. Ucraina, aspiranta, renunta la neutralitate,
îsi oficializeaza optiunea europeana si euroatlantica, dar pana la accedere cere de la ŞUA nu numai armament, ci si interventia directa, inclusiv
militara, în disputa cu separatistii. Pana acum
NATO a evitat largirea în spatii care nu au fost
stabilizate înainte prin acorduri politice si nu
exista semnale ca ar renunta la acest principiu.
Rusia a trecut la importante reconfigurari strategice în interior si în estul Marii Mediterane si or24

ganizeaza în Extremul Orient aplicatii cu trimitere directa la granitele sale vestice. Turcia transmite Europei mesaje amicale, în timp ce sfideaza ŞUA, iar apropierea de Rusia continua chiar
cu riscul sanctiunilor. Intr-o perspectiva apropiata si Turcia si Germania ar putea deveni principalii distribuitori ai gazelor naturale rusesti în
Europa, fara a fi si spatii de tranzit. Deci nu ar
trebui sa surprinda apropierea ruso-turca chiar
si în domenii strategice, precum si revenirea Angelei Merkel la tonuri mai moderate. Perspectivele economice sunt mult mai tentante.
Deocamdata, calculele arata ca încetarea tranzitului gazelor naturale rusesti prin conductele
Ucrainei i-ar produce pierderi de aproximativ
3% din PIB, cam atat cat cheltuie pentru aparare
în conditiile mai dificile de astazi. UE insista ca
tranzitul sa se mentina si dupa 2019, cand expira
contractul, Gazprom declara ca este posibil sa
tranziteze 10-15 mld. m3 pe an, daca se va justifica economic, oficiali ucraineni afirma ca din acelasi motiv sunt necesare 40 mld. m3. Deci se desfasoara negocieri publice tripartite. Ramane însa
fondul neiertător al realității că finalizarea
noilor conducte nu va asigura decât o
creștere minimă a cantității de gaze naturale
rusești pe piața europeană, în schimb creează condiții pentru eliminarea în orice moment a tranzitului ucrainean, lipsind, astfel,
Ucraina de un important atu european. Totodata, dezvoltarea sistemului de conducte spre
destinatari unici are si vulnerabilitati.
Cu toate acestea, iarna vine si, paradoxal, gazele
naturale ar putea fi o sansa pentru pacea Europei, fiindca toata dinamica în derulare pana
acum are în vedere tocmai circulația gazelor,
nu oprirea lor.
xxx
Dupa aproape doua decenii de administrare în
doze masive a drogului numit noua paradigma
de securitate, percepția publica o uita. Acel
model se baza pe flexibilitate, dezvoltare, educatie, libera circulatie, respect pentru individ,
pluralism, toate manifestandu-se în cadrul unor
principii ale democratiei. Lumea descopera, pe zi
ce trece, ca democratia a murit acolo unde a fost
inventata, în antica Atena, atunci cand electorii
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nu au mai încaput pe stanca de la poalele Acropolei pentru a-si exprima direct votul. De atunci
se tot mixeaza cateva principii, sub forma de
preambul la importante documente, doar pentru
a fi invocate de cel puternic. Fara sa ne batem
capul cu prea multe întrebari, observam în fiecare zi avalansa noii realitati, adica rasverificatele
mecanisme ale relatiilor de putere, bazate pe clasica si inevitabila lor dimensiune – cea militara.
Conditiile, cel putin în Europa, sunt însa cu totul
altele. Putine sunt statele europene care dispun
cu adevarat de potentiale militare moderne credibile, iar dinamicile de constituire a lor sunt extrem de diferite. Astfel se creeaza inegalitati
greu de surmontat si dependente greu de desfacut.
Prapastia militara dintre marile puteri ale lumii
si ceilalti actori se adanceste nu atat din cauza
bugetelor militare, cat a noilor filosofii de generare si întrebuintare a instrumentelor militare,
selectiv, focalizat si cu efecte maxime. Şpatiul
cosmic va reduce numarul actorilor militari credibili la cativa, ei se vor numara pe degete. Ceilalti se vor juca de-a razboiul în timp de pace si
vor fi carne de tun pe timp de razboi, dar tocmai
la ei se aud cel mai tare trambitele razboiului.
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Andrey KORTUNOV
In urma cu doua sute de
ani, marele teoretician militar german Carl von Clausewitz propunea faimoasa
definitie a razboiului ca
fiind „o continuare a politicii prin alte mijloace”. Aceasta definitie nu s-a
modificat în mod fundamental de atunci, dar cele
doua razboaie mondiale au indus opinia ca politica nu ar trebui sa continue pe campul de lupta.
Instrumentele alternative si predominant diplomatice ale politicii au facut ca razboaiele sa ajunga la subsolul istoriei – sau, cel putin, asa se se
pare.
Şituatia aceasta se schimba acum. Razboiul, cu
propria sa logica interna si cu mentalitate, principii si prioritati specifice, începe sa patrunda în
textura politicii cu o intensitate mai mare ca întotdeauna. Formula lui Clausewitz începe sa
functioneze invers, politica fiind o continuare a
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zent: degradarea artei diplomatiei. Exista, desigur, diplomati profesionisti atat în Rusia, cat si în
afara Rusiei, care exceleaza la politica externa.
Cu toate acestea, diplomatia clasica se afla în declin. Şe întampla adesea ca activitatea unui negociator sau a unui trimis, postarile acestora pe
canalele sociale sa ne faca sa ne întrebam daca
acea persoana este cu adevarat un diplomat sau
un blogger, un propagandist sau o celebritate de
televiziune.

razboiului prin alte mijloace. Aceasta victorie a
razboiului asupra politicii si diplomatiei nu poate decat sa creeze îngrijorare în legatura cu directia catre care se îndreapta lumea.
Putem observa ca rolul armatei în stabilirea si
implementarea politicii externe este în crestere
în întreaga lume. Şa ne gandim la personalitatile
importante din Administratia lui Trump: nu a
mai existat niciodata un numar atat de mare de
ofiteri superiori la Casa Alba. Chiar si Institutul
Brookings, o institutie eminamente civila, este
condusa de catre un general în rezerva. Şi cine
are influenta mai multa asupra politicii externe a
ŞUA pentru Şiria si Afganistan, Departamentul
de Ştat sau Pentagonul?
Şi Rusia îsi militarizeaza politica externa. Mi-as
dori sa nu am dreptate, dar se pare ca în ceea ce
priveste influenta asupra politicii externe a Rusiei, balanta dintre ofiteri si diplomati s-a înclinat
semnificativ catre primii în ultimii ani. Aceasta
este valabil nu doar cu privire la Şiria, sau la crize regionale asemanatoare, ci si în privinta altor
probleme de politica externa. Este foarte posibil
ca una dintre cauzele acualei crize în controlul
armelor sa fie modificarea balantei dintre militari si diplomati.
Consolidarea pozitiilor agentiilor de securitate
nu este un motiv de îngrijorare în sine: comandantii militari sunt în general recunoscuti pentru
comportamentul lor precaut si pragmatic, dat
fiind faptul ca acestia cunosc foarte bine pericolul pe care îl reprezinta depasirea limitei care
separa pacea de razboi. Reversul acestui proces
o reprezinta exact situatia la care asistam în pre26

Nu avem de-a face cu o criza de profesionalism.
Diplomatia a fost întotdeauna o arta creativa, iar
creativitatea necesita un minimum de autonomie. Ea este necesara atat ambasadorilor, cat si
atasatilor. Daca functiile unui diplomat sunt limitate la a se supune ordinelor si a livra declaratii
oficiale, atunci nu exista loc de creativitate. Şe
spune ca un tipograf poate sa-si arate creativitatea prin tipografie.
Toate acestea sunt doar manifestari externe ale
razboiului care a patruns în domeniul politicii.
Mult mai grava este extinderea gandirii militare
asupra aspectelor civile din politica globala. Iata
cateva exemple ale acestui proces.
Politica externa este în istorie arta de a deosebi
50 de nuante de gri într-o imagine alb-negru.
Razboiul, pe de alta parte, nu accepta nuante.
Este un joc cu suma nula. Şergei Narovchatov
spunea: ”Grupa de puscasi a inamicului lupta împotriva trupelor noastre. Nu exista nici o natura,
nici un peisaj”. In cazul în care politicienii considera ca lumea este un camp de lupta global, în
mod inevitabil vor vedea aceasta lume în alb si
negru. Reflectia si introspectia nu mai reprezinta
optiuni valide. Şi nici empatia: „noi” avem întotdeauna dreptate, iar „ei” gresesc întotdeauna;
„noi” avem voie sa facem ce dorim, „ei” nu au voie sa faca nimic.
Obiectivul politicii externe este sa identifice
solutii la problemele internationale, fie ele imperfecte, temporare si poate nu în întregime corecte. Obiectivul razboiului este sa cauzeze daune maxime adversarului. Şi aici observam mentalitatea militara cuprinzand mentalitatea politica. Introducerea diferitelor sanctiuni este un
exemplu clasic. Este evident pentru toata lumea
ca, în cele mai multe situatii, sanctiunile nu duc
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la schimbari în comportamentul tintei, mai ales
atunci cand este vorba despre sanctiuni unilaterale. Cu toate acestea, lumea continua sa recurga
la ele; de fapt, sanctiunile se transforma într-un
instrument universal al politicii externe si înlocuiesc treptat diplomatia traditionala.

boi sunt surprinzator de usor de gasit, în timp ce
resursele pentru consolidarea pacii sunt extrem
de dificil de identificat. Umanitatea este pregatita sa finanteze razboaiele, dar nu si pacea. Acest
lucru s-a întamplat în Afganistan, Şomalia, Irak,
Libia si în multe alte locuri. Aceeasi soarta o poaIata înca o tendinta îngrijoratoare: societatea te avea si Şiria. Cadem mereu în aceeasi capcana
contemporana impune restrictii minime în mo- de a nu avea o strategie clara si realista de iesire
dul de desfasurare a razboiului. Şe spune ca în din situatii de criza.
iubire si în razboi este permis orice. Inclusiv de- Unii ar putea raspunde: Asa, si? Nu este actuala
zinformare, minciuni si acte de provocare. Politi- situatie din lume o justificare pentru militarizaca nu se poate desfasura pe aceste coordonate, rea politicii? Este adevarat, daca am porni de la
deoarece ea implica reputatie, predictibilitate si ideea ca „lupta de clasa se intensifica pe masura
încredere. Şe poate spune ca distrugerea repu- ce avansam catre socialism”, atunci politica s-ar
tatiei nu se aplica razboiului, dar trebuie luata în transforma, inevitabil, într-o continuare a razboconsiderare în politica. Intreaga lume, atat cea iului. Bunaoara, sa lasam frunzele ofilite ale didin est, cat si cea din vest, începe sa traiasca con- plomatiei traditionale sa cada. Mai devreme sau
form regulilor razboiului, orice metoda fiind co- mai tarziu, iarna politica va fi înlocuita de o noua
recta, în timp ce o reputatie buna este fie un lux primavara, iar în vechiul copac al politicii globale
inutil, fie o resursa neesentiala. Aceasta tendinta vor creste bobocii noii diplomatii.
estompeaza granita dintre politica si operatiuni Ar fi minunat daca s-ar întampla acest lucru. Cu
speciale. Respectul fata de oponent, care era pre- toate acestea, nu trebuie sa uitam ca aceasta
zent chiar si în cele mai aspre momente ale Raz- abordare fatalista poate declansa o reactie în
boiului Rece, dispare din politica globala.
lant de profetii auto-realizatoare, care vor aduce
In acelasi spirit, razboiul si politica au viziuni
diferite în raport cu disidentii si puncte de vedere diferite referitoare la „linia coordonatoare”.
La vreme de razboi, disidentii sunt potentiali tradatori si soldati carora nu li se permite sa puna
la îndoiala ordinele primite. In politica, disidentii
sunt participanti importanti la procesul decizional, iar critica este fundamentala pentru sporirea eficientei demersului politic. Este îngrijorator ca disidenta si viziunile diferite de directia politica principala devin din ce în ce mai atacate si
proscrise în întreaga lume. Pierdem
platforme importante care ar putea
gazdui discutii profesionale, ideologice
si nepartinitoare referitoare la problemele de politica externa.

cu ele probleme majore pentru noi toti. Cu alte
cuvinte, mai este foarte mult timp pana la multasteptata primavara.
Discurs susţinut în cadrul sesiunii „Politica externă în vremuri incerte: Dezvoltarea într-o lume
aflată în schimbare” din cadrul celei de-a 15-a
reuniuni anuale a Clubului de Dezbatere Valdai.

O alta manifestare a gandirii politice
dominata de logica militara se manifesta prin faptul ca, în ultimele decenii,
marile puteri castiga razboaiele, dar
pierd pacea. Resursele materiale, politice si intelectuale de purtare a unui raz27
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de pe teritoriul european crestin: Primul Razboi Mondial (Razboiul Natiunilor, sau Razboiul Neamurilor), 28 iulie 1914 pana pe 11 noiembrie 1918,
încheiat cu un bilant al pierderilor umane2 de
10.000.000 de soldati morti si 3.000.000 de soldati disparuti, la care se adauga 13.000.000 de
civili morti si
Al Doilea Razboi Mondial
(Razboiul Ideologiilor), cu pierderile omenesti3
ce se situeaza în jurul cifrei de 72 de milioane de
victime. Din acestea, în jur de 47 de milioane au
fost victime din cadrul populatiei civile, incluzand aici si 20 de milioane de morti proveniti
din foametea si bolile cauzate de razboi. Pagubele materiale, ca urmare a distrugerilor de razboi,
au fost inimaginabile.

Actuala geopolitica europeana poarta în spinare poveri considerabile: Multe situatii de criza
au ajuns la un punct mort, altele au înghetat, însa
contextul international actual anunta tensiuni în
crestere, care oricand pot sublima într-un conflict. Şpun aceasta pentru ca asistam la aparitia
unor semne prevestitoare razboiului, în care
descifram un potential agresor. Nestingherit de
nimeni si de nicaieri, acesta desfasoara actiuni
variate ofensive într-un registru foarte bogat la
adresa unui stat, sau grupuri de state: acuzatii
directe, propaganda intensa, manipulare, minciuni mass-media, denigrare, lezare si intimidare, toate acestea desfasurate continuu pentru
obtinerea acordului si sprijinului organismelor
internationale, dar mai ales al opiniei publice, cu Politicienii cad de acord ca nu se construieste
privire la atitudinea si suma revendicarilor sale. pe complementaritate si ca ar fi necesar sa se
raspandeasca doar valori europene, în timp ce
Incet, încet marii actori de putere ai lumii se rusii spun ca este nevoie de toate valorile si ca
acuza reciproc fara sa caute solutii de compro- UE trebuie sa prezinte mai multa stabilitate, sa
mis, multumindu-se sa ofere explicatii privind se aplece mai mult pe dialog.
situatia actuala prin prisma relatiilor internatioIn cuprinsul perioadei 1950-2018, lumea trece
nale.
printr-un desavarsit haos, sfarsitul celui de-Al
Rusia, mostenitoarea monstrului imperial sovi- Doilea Razboi Mondial, crearea de organizatii
etic, a renascut si vine cu alte observatii la atitu- internationale de securitate si de blocuri politico
dinea anglo-saxona si abordarea occidentala militare, neaducand mai multa securitate. Toate
despre securitate. Ei pornesc linia de start de proiectele si intentiile de securitate pentru un
constructie a securitatii, începand cu anul 1950, singur stat înseamna, de fapt, insecuritate pencand securitatea nationala însemna lipsa arma- tru celelalte, deci un context al securitatii dilementelor, eliminarea neîntelegerilor si interzice- matic al carui cod îl descifram în echilibrul polirea mobilizarii resurselor disproportionate. Co- tic al puterilor. Acest echilibru are nevoie de
munitatea Economica a Carbunelui si Otelului - foarte multa încredere între puteri, de o interdeCECO1 s-a înfiintat pe seama unei asemenea vizi- pendenta a lor, de reglementari internationale
uni, de control reciproc al productiei de carbune solide referitor la raportul dintre ele, pentru ca
si otel, materia prima de baza care a stat la baza dilematica problem, evidenta, a relatiilor interderularii celor doua razboaie mondiale, pornite nationale se ascunde în dinamica mediului glo-

1. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO) a fost fondata în 1951 (Tratatul de la Paris), de Franta, Germania de Vest,
Italia, Belgia, Luxemburg si Olanda pentru a partaja resursele de otel si carbune ale statelor membre, prevenind astfel un nou razboi
european. A reprezentat aplicarea unui plan dezvoltat de economistul francez Jean Monnet, facut public de ministru de externe
francez Robert Şchuman. A fost promovat intens de Ştatele Unite.CECO a devenit fundatia pentru Comunitatea Economica
Europeana (redenumita ulterior Comunitatea Europeana si în final Uniunea Europeana prin Tratatul de la Maastricht, în vigoare de
la 01 noiembrie 1993). Şursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Maastricht
2. https://crispedia.ro/bilantul-primului-razboi-mondial/
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bal si regional de securitate. Puterile si aliantele
slabite încearca întotdeauna recastigarea influentei pierdute prin transformari si reconfigurari
doctrinare si de continut. Inca din 1947 s-a încercat un raspuns, prin formarea unei coalitii de
marime echilibrata.
Echilibrul puterilor nu este o noutate, el, operand dupa Pacea Westfalica (1648), pace care
încheie ultimul razboi religios din Europa. Ş-a
semnat Tratatului Westfaliei, reprezentand o
norma internationala de drept care a recunoscut, pentru prima data, principiul suveranitatii
statelor. Aceasta pace a pus capat Razboiului de
30 de ani (1618-1648), însemnand si un eveniment istoric care a influentat dezvoltarea dreptului international, stabilind un sistem de pace si
cooperare în Europa, bazat pe tratate între statele suverane. Acest moment este considerat punctul de plecare al dreptului international modern,
contribuind la afirmarea suveranitatii si egalitatii statelor4. Fiecare parte, angajata prin semnatura, se obliga sa respecte drepturile teritoriale ale celorlalte parti si sa nu se amestece în treburile interne ale altui stat. Astfel s-a nascut noua Europa ca un continent de state suverane. Şe
revine la normele vechiului drept roman, adica
respectarea tratatelor cu buna credinta (pacta
sunt servanda).
Regula echilibrului puterilor are drept cerinta
încetarea razboiului si o superputere sa intre
într-o coalitie cu respectarea unor reguli rezultate din tratate încheiate între parti. Pentru aceasta, Rusia s-a vazut nevoita sa-si creasca puterea
la nivel international, recastigand, cu rabdare,
parte din influenta pierduta. Iata cum, mediul de
securitate devine fluid si dinamic, marcand echilibrul puterilor de amenintari succesive (vezi
razboiul hibrid)), coalitii de state încep sa ameninte state din vecinatatea apropiata pentru ca
acestea din urma ar avea o alta perceptie.
Asa se face ca NATO s-a apropiat prea mult de
Rusia, provocand distrugerea echilibrului puterilor, deci producand mai multa instabilitate, fenomen care se amplifica dupa prabusirea Rusiei
1991, an fatidic ce constituie, pentru rusi, conform lui Vladimir Putin, cea mai mare catastrofa
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geopolitică din istoria lor.
Dupa marele colaps rusesc, liderii europenii au
crezut ca Rusia va deveni un partener viabil întro Europa supusa schimbarii, iar membrii NATO
sperau ca vor avea parte de un partener onest.
Şe stie sigur ca nimeni nu credea într-o asa
schimbare de atitudine dupa un Razboi Rece
epuizant. In aceste conditii, este greu pentru Rusia sa creada în intentiile pacifiste declarate pe
toate canalele media de catre Alianta.
Gazul peste foc, în dinamizarea noilor amenintari ale mediului international de securitate, îl
constituie mult-viu-discutatul proces al globalizarii care a desfiintat frontierele economice dintre state, transferurile de capital si de asasini
economici, facandu-se printr-un simplu click si,
în acelasi timp, a creat linii de demarcatie neclare, generandu-se alte noi riscuri si amenintari de
tip asimetric.
Dupa 1990, definitia securitatii se refera la sferele de influenta si obturarea unor cai de comunicatii clare. Intrepatrunderea prea lunga a spatiilor de securitate duce la situatii paradoxale, cu
un stat mai sigur, înseamna un stat mai nesigur
pentru indivizi.
Problema securitatii a devenit azi un instrument de sanctiuni economice pana la interferenta cu actiuni cibernetice ofensive. NATO a luat o
serie de masuri pe frontiera de est, prin prepozitionarea de echipamente militare, vehicule
blindate si suport logistic în Lituania, Letonia,
Estonia, Polonia, Romania, Bulgaria si o parte în
Germania, iar rusii au luat contramasuri prin
crearea unor structuri clare si a unor unitati
operationale extrem de mobile, suta la suta ofensive, care sa actioneze într-un registru rapid si
pe tinte precise, lovite chirurgical, dupa ce ani
de-a randul s-au antrenat într-o serie întreaga de
actiuni de criza cu Occidentul, spre disperarea
Aliantei Nord Atalntice:
1. Razboiul din Kosovo, martie 1999, cand
NATO începe o campanie de bombardamente de
78 de zile si obliga Belgradul, aliat al Moscovei,
sa se retraga din vechea sa provincie. Rusia
ameninta NATO cu o revenire a Razboiului Rece,

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Pierderi_omene%C8%99ti_%C3%AEn_cel_de-al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
4. Madalina Cocosatu, Drept international public, Editura Pro Universitaria, Bucuresti 2012, p. 15.
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întrerupe cooperarea militara cu Alianta, tensiunea creste o data cu declararea independentei
Kosovo, la 17 februarie 2008, nerecunoscuta de
Moscova.
2. Extinderea spre Est a NATO moment cand
Moscova avertizeaza ca nu va admite aderarea
unor foste republici sovietice. Cu toate aceste
amenintari, acele tari au intrat în NATO.
3. Conflictul din Georgia, august 2008, ca riposta la o interventie a Georgiei împotriva regiunii separatiste Osetia de Şud, Rusia a bombardat
capitala georgiana, Tbilisi, si a ocupat o mare
parte din teritoriul Georgiei, provocand o profunda indignare în Occident. Dupa acest razboifulger, NATO a suspendat Consiliul NATO-Rusia.

expulzeaza, la randul sau, 150 de diplomati occidentali.
Aceste demonstratii de forta aduc simpatii rusilor nu numai în Europa, ci si în alte zone ale lumii, reocupandu-si locul de superputere a lumii,
discursul fata de ŞUA, fiind cand dur, cand acid,
cand ironic, semn ca „Şuperputerea Şolitara” si-a
încetat existenta. Asadar, Rusia reuseste sa sfideze Occidentul, devenind o putere regionala de
neoprit: dupa Crimeea, urmeaza Europa de Est,
de la Marea Baltica la Marea Mediterana (Grecia
si Turcia). Flancul sudic al Aliantei, format din
Grecia si Turcia, ne da sentimentul ca se apropie
mai mult de puterea lui Vladimir Putin. Ne aflam
într-un moment de concentrare si prepozitionare a fortelor de o parte si de alta a unei frontiere
de peste 2500 de kilometrii, de la Marea Baltica
si pana la Marea Neagra.

3. Şcutul antiracheta/antibalistic, creaza îngrijorare mare pentru rusi, avand rachete interceptoare plasate în Romania si Polonia. Putin
ameninta direct tarile unde au fost instalat acest Realitatea hartilor si a geopoliticii ne duce cu
gandul la istoria interbelica, atunci cand Romasistem numit Aegis, versiunea terestra.
nia si Polonia se aflau sub amenintarea Rusiei
4. Criza ucraineana, anexarea de catre Mosco- bolsevizate, motiv, absolut, temeinic pentru a
va a unei bucati din teritoriul Ucrainei, peninsula încheia un tratat de colaborare si securitate, de
Crimeea, dupa care urmeaza pierderea controlu- fapt crearea unui obstacol împotriva Rusiei Şolui, în fata manifestantilor prorusi, asupra unor vietice. Asa a aparut conceptul Intermarium si
sedii-cheie de institutii din Dontek si Lugansk, în propus pentru prima data de catre generalul poestul tarii. Urmeaza sanctiuni europene si ameri- lonez Jozef Pilsudski, dupa prima conflagratie
cane, care nu au un efect dur asupra economiei mondiala si prin care se urmarea crearea unei
sale. NATO îsi suspenda cooperarea civila si mili- aliante defensive pe un teritoriu dintre Baltica si
tara cu Moscova, iar aliatii decid sa-si puna tru- Pontul Euxin, adica a unui baraj care sa puna capele în stare de alerta. NATO desfasoara forte pat ofensivei bolsevice catre vest, unde daca s-ar
terestre si de sprijin aerian în tarile baltice si în fi unit cu Germania acelei vremi, cazuta sub inPolonia.
fluenta cominternista, soarta Europei era una de
5. Conflictul sirian - Rusia sustine regimul culoare rosie.
presedintelui Bashar al-Assad. Incepand din In noul context geopolitic, declansat în urma
2015, Rusia intervine militar în teren, Donald crizei din Ucraina, a revenit în actualitate proiecTrump ordona bombardarea unei baze aeriene tul noului Intermarium. Cresterea puterii Rusiei
siriene, ceea ce-i face pe rusi sa-si suspende ca- si politica sa duplicitar-agresiva fata de tarile
nalul de comunicare cu armata americana pe su- europene a schimbat atitudinea Occidentului. Au
biectul Şiria.
fost dislocate forte umane si echipamente NATO
6. Şuspiciuni de amestec în campania electo- pe frontiera de est a Aliantei si Uniunii Europerala ŞUA. Exista suspiciuni ale unei colaborari ne, iar prepozitionarea fortelor occidentale urîntre echipa de campanie a lui Donald Trump si mareste o linie stationara a frontului plecand din
nord, de la statele baltice, urmand frontierele
Kremlinul lui Vladimir Putin.
Poloniei si Romaniei, pana în sud, în Bulgaria, la
7. Acuzatiile de otravire la 4 martie, în sudul Marea Neagra. Aceasta serioasa redislocare de
Angliei, a unui fost spion rus. Tarile occidentale forte reprezinta si un semnal si un avertisment,
expulzeaza 150 de diplomati rusi, iar Moscova
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clar, trimis rusilor din care rezulta ca, în urma
celor întamplate în Ucraina, linia rosie de demarcatie semnalizata cu semne de interzis a fost trasa. O linie defensiva de asemenea întindere, odata atacata, ar putea arunca într-o stare de beligeranta de proportii
întreaga Alianta NordAtlantica, pacea lumii fiind grav încercata. Din
apele reci ale Balticii, pana la Mediterana calda si
nestatornica Mare Neagra o noua provocare istorica este propusa tarilor din Europa Centrala si
de Şud-Est, avand în spate un garant puternic
numit ŞUA.
Şecuritatea Aliantei la Marea Neagra este pusa
în dificultate, drept urmare întaririi pozitiilor
strategice ale fortelor maritime în acest Flanc
Şud-Estic, precum si mentinerea unei prezente
în Atlantic si în Mediterana, directii strategice
care sunt considerate drept principalele orientari ale noii „doctrine maritime” a Rusiei, aceasta
reconsiderata
ca
urmare
expansiunii
„inadmisibile” a NATO la frontiera sa vestica.
Textul doctrinei maritime ruse face vorbire
despre „dezvoltarea infrastructurilor” Flotei Marii Negre în Peninsula Crimeea, anexata în martie
2014 de catre rusi.
Interesul Rusiei de militarizare a Marii Negre
vizeaza si oportunitatea de proiectare a fortei în
Balcani si în Mediterana de Est, dupa modelul
intreventiei militare rusesti în Şiria.
Controlul Europei de Şud-Est înseamna primul
pas catre controlul Europei Centrale.
Unui asemenea peisaj al confruntarilor de tip
geopolitic i se poate adauga noile provocari ale
razboiului informational, ceea ce amplifica si mai
mult gradul de complexitate al provocarilor carora trebuie sa le faca fata Alianta NordAtlantica si Uniunea Europeana.
Problema care se pune într-o alianta de asemenea marime, cu atatea culturi si etnii, este aceea
a conducerii operatiunilor, situatie care trebuie
sa clarifice doua chestiuni: reconsiderarea de
catre ŞUA a sistemului operational din perioada
Razboiului Rece si reanalizarea strategiei Intermarium, strategie care sa aduca mai multa precizie în apararea flancului sud-estic al Aliantei.,
avant în spate drept garant ŞUA, ca principal fur-
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nizor de securitate.
Şi totusi, aceste miscari de trupe nu elimina
problema neîncrederii, ci, dimpotriva, o acutizeaza. Şecuritatea globala si regionala nu pot fi
mentinute prin relatii bilaterale sau coalitii. Unele state mici si mijlocii îsi cauta aliante si parteneriate sigure, adica stapani de nadejde si o diplomatie a vasalitatii moderne, inventandu-se,
„eufemistic vorbind”, termenul de „parteneriat
strategic”.
Cresc amenintarile pe plan international, cea
mai importanta fiind fenomenul migrationist.
Fara îndoiala ca este nevoie de respectarea cu
strictete a tratatelor si întarirea relatiilor internationale indiferent de culoarea pielii si sa nu
existe prejudecati între culturi. Fundamentul întelegerii este comunicarea si încrederea. Exista
un medicament miraculos pentru securitate şi
anume compromisul, iar acesta din urmă înseamnă dialog şi trecerea paşnică spre o Nouă Ordine
şi nu un singur stat pentru securitatea internaţională. În ceea ce privește diplomația activă și
proactiva a unui stat, vizavi de relatiile de vecinatate, trebuie sa se tina cont de pozitia sa geografica. Exact ceea ce nu face Romania. Filozofia
diplomatica în gestionarea relatiilor internationale s-a redus la ferestre închise catre anumite
parti ale lumii, sau, pur si simplu, s-a îmbratisat
politica tacerii inexplicabile. In 28 de ani, Romania a rulat, pe la Ministerul sau de Externe, 21 de
ministri plini. In anul Centenarului, Romania are
nevoie urgenta de cat mai multa coeziune si solidaritate. Din pacate, dihonia, termen grecesc, a
cuprins întreg spatiul romanesc, sugerandu-le
autoritatilor, aflate în cele mai înalte pozitii ale
statului, cat si a cetatenilor ignoranti, categorie
aflata în crestere galopanta, celebrarea unui Centenar al Dezunirii.
Am speranta ca lucrurile nu vor sta chiar asa si
un concept geopolitic, ca cel numit
„Intermarium”, va lumina mintea celor pusi sa
decida, aici la Portile Balcanilor, la începutul
acestei toamne, încapatanat de calda.
Cel de-al treilea Şummit, anual, din istoria
Initiativei celor Trei Mari s-a desfasurat în Romania, la Bucuresti, în perioada 17-18 septembrie, unde presedintele Klaus Iohannis a prezi31
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dat întrunirea de la Bucuresti a sefilor de stat din
cele 12 tari invitate. Acest Şummit urmeaza celui
de la Dubrovnik (Croatia), de fapt primul, 25-26
august 2016, încheiat cu Declaratia celor Trei
Mari, si celui de-al doilea, iulie 2017, desfasurat
la Varsovia, cand însusi presedintele Andrzej Duda a fost gazda reuniunii la care a participat, ca
oaspete de onoare, Donald Trump, dand, astfel,
greutate si prestigiul întalnirii la varf.

sprijini coagularea unui coridor de securitate de
la Marea Baltica la Marea Neagra.
Acest Intermarium de conceptie romaneasca
(Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica), desfasurat în anul Centenar al Romaniei, putea constitui o serioasa miza geopolitica pe spatiul romanesc „extins” si ma refer aici la ocazia
ivita, dar nu suficeint exploatata, de a fi invitati,
pentru prima data, în cei trei ani, si reprezentantii ai Republicii Moldova. Chisinaul ar fi avut
sansa unica de a intra într-o organizatie suprastatala ce are în vedere dezvoltarea unei dimensiuni economice fructuoase, ocazie cu care s-ar fi
putut apropia mai mult de NATO.

Şummitul de la Bucuresti a contribuit la adancirea legaturilor transatlantice din cadrul Initiativei celor Trei Mari, au fost abordate, indirect,chestiuni legate de aparare si securitate
sporita la Marea Neagra, încet, încet Initiativa
celor Trei Mari, avand toate sansele sa-si asume Ş-a pierdut ocazia ca Romania sa-si urmeze insi o dimensiune militara complementara NATO. teresul national de a atrage cu mai multa vigoaUnele curente de opinie postuleaza ca Initiativa re, de partea sa, Republica Moldova. Pentru ca
celor Trei Mari, agreata de ŞUA, dar privita cu sub aspectul pozitiei sale geografice, Republica
unele rezerve de catre UE, în special de Germa- Moldova apartine spatiului european si eunia, care-si vede influenta, la nivel continental, roatlantic mai mult decat celui euroasiatic. Rediminuata din cauza unor posibile aranjamente publica Moldova a ratat sansa de a se alatura
directe Rusia – ŞUA. Ştatele Unite castiga teren Initiativei celor Trei Mari, ca cel de-al 13-lea stat
în flancul estic al UE, deoarece este interesata de invitat, si nu a fost suficient de mult încurajata
o coeziune în organizarea defensivei fata de de Romania sa o faca, si, prin aceasta, de toate
amenintarea rusa.
tarile participante, R. Moldova, ratand oportuniAceste semnale încurajatoare le dau tari mem- tatea istorica sa faca alegerea geopolitica potrivibre NATO precum Polonia, Romania si Estonia, ta.
care deja s-au înscris în angajamentul de a chel- Concluziile cele mai importante la editia cu nutui minimum 2% din PIB anual pe aparare.
marul trei a summitului se refera la acordarea
Germania, în mod subtil, joaca dublu si anume sprijinului politic, la nivelul cel mai înalt, a listei
ramane consecventa asigurarii unei contributii proiectelor regionale de interconectare în energie, transportului si digisubstantiale cheltuielilor
tal. Ş-a vorbit mult despre
pentru aparare, în cadrul
conectivitate în toate diNATO, însa achita, anual,
rectiile, dar mai putin de
rusilor multe miliarde de
conectivitatea elitelor roeuro pentru gaze naturamanesti cu cele ale tarilor
le si materii prime pentru
participante la summit.
industrie, devenind nu
doar un partener comercial consolidat, ci si un
aparator al intereselor
comerciale ale Moscovei
în Europa.

Potrivit presedintelui Romaniei, „Şummit-ul celor
Trei Mari a fost unul excelent în ciuda dificultatilor
de politica interna”, calificand reuniunea de pe malurile Dambovitei „ca fiind un success”.

Acestea sunt numai cateva motive, în colorit
slav, care stau la baza lipsei de interes a UE de a
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gatesc o “initiativa umanitara fara precedent” în
Eduard ABRAHAMIAN Şiria (Civilnet.am, 17 august).
In urma discutiilor bila- Natura asimetrica a relatiilor dintre acesti doi
terale din spatele usilor apropiati aliati politico-militari nu este o noutaînchise cu presedintele te. In aceste conditii, schimbarea regimului din
rus Vladimir Putin de la Armenia a amplificat si mai mult diferendele
Moscova, din 8 septem- conceptuale dintre Erevan si Moscova. In mod
brie, primul ministru special, guvernul Pashinyan a lansat imediat o
interimar al Armeniei, Nikol Pashinyan, a decla- cuprinzatoare campanie interna anticoruptie; în
rant jurnalistilor ca Rusia si Armenia vor demara replica, Kremlinul a început sa sustina, în mod
în curand o “misiune umanitara comuna” în Şiria explicit, foste oficialitati armene proruse si sa
(Azatutyun.am, 8 septembrie). Operatiunea, soli- aplice o “presiune delicata” prin oligarhii rusi de
citata dupa toate aparentele de regimul Bashar origina armeana. Moscova este îngrijorata în
al-Assad, va fi adusa la îndeplinire sub auspiciile mod deosebit de viitorul fostului presedinte al
Armeniei, Robert Kocharyan, si a sefului în funccomandamentului militar rus din Republica Araba Şiriana. Pashinyan a subliniat în mod expres tie al Organizatiei Tratatului de Şecuritate Colecca “misiunea umanitara” nu va avea nicio tiva (CŞTO) Yuri Khachaturov— simboluri vii ale
“componenta militara.” Cu toate acestea, aceste cleptocratiei armene. Concomitent, Moscova a
operatii sunt clasificate, în mod normal, drept refuzat sa-l extradeze pe fostul ministru armean
“misiuni militaro-umanitare,” avand în vedere al Apararii, Mikael Arutyunyan (Interfax, 31 auca, în totalitatea sa, contributia Armeniei va fi gust).
asigurata de personal al Ministerului Apararii
(Lragir.am, 9 septembrie). Conform ministrului
Apararii, David Tonoyan, Erevanul intentioneaza
sa trimita în jur de 100 de oameni, inclusiv medici militari, personal de deminare si ingineri,
dar si un detasament de garda care va fi stationat într-o baza logistica armeana din Alep
(Mediamax, 11 septembrie). Tonoyan a dat însa
asigurari ca acest contingent nu se va implica în
operatiuni militare. Intre timp, primul ministru
Pashinyan si-a exprimat speranta ca “si alti reprezentanti ai comunitatii internationale se [vor] alatura acestei initiative” (Şputnikarmenia.ru, 9 septembrie).
Declaratia de la Moscova din septembrie a lui Pashinyan a clarificat remarcile similare ale acestuia facute la 17 august la Erevan cu ocazia demonstratiilor pentru marcarea a 100 de zile de
cand “Revolutia de Catifea” l-a propulsat la putere. In timpul manifestatiilor,
primul ministru a dezmintit existenta
tensiunilor în crestere cu Rusia si a dezvaluit ca guvernul sau si Moscova pre-

Intrand în detaliile acestei asa-numite misiuni
umanitare comune în Şiria, Armenia va desfasura, dupa toate probabilitatile, unitati din brigada
sa certificata ONU de mentinere a pacii si care,
pana în prezent, a participat la mai multe operatiuni NATO în Kosovo si Afganistan. De fapt, mai
multi reprezentanti ai acestei brigazi armene de
mentinere a pacii au fost observati în Şiria, la începutul lui august, desfasurati împreuna cu o
misiune umanitara separata de livrare de ajutoare (InsideŞyria, 7 august). Aparent, acesti repre-

Armenian troops in Syria, August 2018 (Source: insidesyriamc.org)
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zentanti militari armeni se aflau acolo si pentru ropeana si a optat în schimb sa adere la Regiua negocia detaliile urmatoarei misiuni.
nea Economica Eurasia condusa de Rusia. In caMoscova a încercat de mai multi ani sa atraga zul Şiriei, s-ar putea ca Moscova sa forteze conactori noi pe scena teatrului sirian. Pe de o parte, ducerea Armeniei de a intra în conflictul sirian
Moscova a încercat sa internationalizeze sustine- sub amenintarea încetarii de a-i mai livra arme.
rea regimului al-Assad; si, pe de alta parte, vrea
sa-si amplifice eforturile de a se opune intereselor occidentale în regiune. Astfel, în vara anului
1917, Duma de Ştat (camera inferioara a parlamentului) a facut apel la aliati, prin vocea presedintelui Comitetului Apararii, Vladimir Şhamanov, “pentru a contribui la eforturile Rusiei în
Şiria ”în cadrul capacitatilor de mentinere a pacii
din CŞTO” (Nezavisimaya Gazeta, 26 iunie). Cu
toate acestea, aliatii din CŞTO ai Rusiei, Belarus,
Kargistan si Kazakhstan au respins categoric orice proiect de participare, subliniind necesitatea
în prealabil a unei rezolutii si a unui mandat
ONU (Tengrinews.kz, 24 iunie 2017).

Intre timp, Kremlinul continua sa considere Armenia drept cel mai vulnerabil si dependent
“partener” al Rusiei. Mai mult, în opinia Moscovei, Erevanul are motive legitime sa se angajeze
în Şiria date fiind zecile de mii de membri ai diasporei armene în Şiria care continua sa traiasca
în aceasta tara pustiita de razboi (Armenian Weekly, 9 decembrie 2015). Revenind în 2017, cu
ocazia discutiilor privind ajutorul umanitar pentru Şiria si refugiatii adapostiti pe teritoriul Armeniei, Vigen Şargsyan, ministrul de atunci al
Apararii, nu a exclus angajarea Fortelor Armate
Armene în Şiria (YouTube, 12 mai 2017). Cu toate acestea, fostul presedinte Şerzh Şargsyan a
reusit sa amane orice decizie de acest fel, referindu-se, cel mai probabil, la escaladarea cronica
a tensiunilor cu Azerbaijanul învecinat.
Trei considerente esentiale pot sta în spatele
deciziei primului ministru Pashinyan de a participa la o operatie comuna de mentinere a pacii în
Şiria împreuna cu Rusia. In primul rand, este
vorba de diplomatia în forta a Rusiei fata de noua elita politica a Armeniei. Acest modus operandi a fost probat anterior în cel mai intens
mod în septembrie 2013. Atunci, Armenia s-a
îndepartat drastic de integrarea Euro-Atlantica
dupa ce presedintele Şargsyan a refuzat sa semneze îndelung negociatul accord cu Uniunea Eu34

In al doilea rand, ca urmare a Revolutiei de Catifea care l-a propulsat pe Pashinyan la putere,
guvernul interimar al acestuia se straduie sa-l
calmeze pe Putin care vede în orice manifestare
de institutionalizare a democratiei în vecinatatea
imediata a Rusiei drept o amenintare la dresa
propriei lui legitimitati în tara. Procedand astfel,
probabil ca echipa lui Pashinyan a optat pentru
implicare militara în Şiria pentru a stabiliza si a
echilibra relatia ambigua din prezent a Erevanului cu Moscova.
In al treilea rand, cu ocazia negocierilor recente
cu Putin, primul ministru armean a reiterat dorinta de a reaseza relatia strategica bilaterala pe
respectul reciproc al interesului national al celor
doua parti si pe neamestecul în afacerile interne
(Gazeta.ru, 8 septembrie). Ceea ce este important este ca aceasta propunere este prima tentativa subtila a Erevanului de a trasa linii rosii în
complicatele sale relatii cu Moscova. Mai precis,
Pashinyan urmareste sa remodeleze relatia clientelara institutionalizata cu Rusia si sa o transforme într-o asociatie mai echilibrata dintre “un
partener major si un partener mic”. Acest tip de
format ar permite Armeniei sa urmeze o politica
externa si de securitate mai diversificata. Drept
urmare, motivatia Erevanului de a se alatura
unei “misiuni umanitare” poate fi pur si simplu o
concesie pentru a castiga neamestecul Rusiei în
afacerile sale interne. Aceasta a treia motivatie,
daca este exacta, ar sugera o abordare destul de
naiva a Moscovei din partea noii elite politice de
la Erevan. Este improbabil din partea Kremlinului sa accepte, indiferent de circumstante, sa priveasca fara sa intervina la felul în care mediul
armean politico economic corupt si oligarchic—
un important instrument al controlului rus asupra Armeniei, este demontat în mod esalonat.
In acelasi timp, o piesa lipsa în acest moment
din misiunea umanitara armeana în Şiria este
inexistenta oricarui plan de repatriere a sirienilor de origine armeana. Astfel de pregatiri initia-
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le, prezentate si coordonate cu organizatii internationale cum ar fi ONU, ar putea diminua reactia negativa anticipata a Occidentului cu privire
la implicarea Armeniei în razboi alaturi de Rusia,
cu atat mai mult cu cat Armenia nu s-a alaturat
niciodata Coalitiei Globale de combatere a Ştatului Islamic condusa de ŞUA. In schimb, Armenia
ar putea aduce în joc diaspora sa consolidata si
considerabila din Liban si Şiria. Prin urmare, acceptarea internationala a actiunilor de sine statatoare ale Armeniei în Şiria ar putea genera
oportunitati din partea partenerilor Occidentali
de pregatire militara si livrari de echipamente,
dar si o posibila revigorare a relatiilor înghetate
cu Ştatele Unite. Este improbabil ca o simpla misiune bilaterala alaturi de Moscova sa aduca vreunul din aceste avantaje colaterale. Din contra,
în cel mai probabil caz, va consolida influenta
regionala a Moscovei.
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Dhiana PUSPITAWATI
Rezumat
Neîntrerupta disputa referitoare la o mare semiînchisa, Marea Chinei de
Şud, a culminat cu masura
luata de Filipine si China de
a duce cazul în fata Curtii
Permanente de Arbitraj
(Permanent Court of Arbitartion PCA). In conformitate cu Conventia privind Legea Marilor din
1982 a Natiunilor Unite (UNCLOŞ 1982), Curtea
Permanenta de Arbitraj a decis în favoarea Filipine si a stabilit ca cele noua linii de delimitare
ale Chinei sunt ilegale, dar China a declarat ca nu
se va supune deciziilor finale. Acest articol încearca sa analizeze implicatiile legale ale
refuzului Chinei de a respecta deciziile
Curtii Permanente de Arbitraj cu privire
la securitatea frontaliera a Indoneziei în
apele Insulelor Natuna. Mai mult, ne propunem sa stabilim ce ar trebui sa faca
Indonezia pentru a anticipa atat consecintele legale, cat si cele politice ale unei
reactii atat de asertive din partea Chinei.
Anterior deciziei PCA, Presedintele indonezian Joko Widodo a comentat pe marginea disputelor din Marea Chinei de
Şud, afirmand ca desi Indonezia este situata în imediata vecinatate a Marii Chinei de Şud, nu are un interes direct în
Marea Chinei de Şud. Cu toate acestea,
evolutiile din ultima perioada indica o
alta situatie. In timpul recentei vizite a
Presedintelui Joko Widodo în Insulele
Natuna, s-a punctat faptul ca în anul
1996 China a recunoscut apele din jurul
Insulelor Natuna ca fiind Zona Economica Exclusiva a Indoneziei.
Acest articol arata ca desi disputele privind Marea Chinei de Şud nu au deocamdata un impact direct asupra Indoneziei,
35
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unele portiuni ale Zonei Economice Exclusive a
Indoneziei din Insulele Natuna se suprapun cu
pretentiile Chinei. Din moment ce China a declarat ca nu accepta decizia PCA, Indonezia ar trebui sa creeze cadrul legal si politic pentru a-si
implementa drepturile suverane în Zona Economica Exclusiva din jurul Insulelor Natuna. In
plus, ar trebui sa existe o puternica asertiune
politica pentru anticiparea miscarilor Chinei în
Marea Chinei de Şud pe baza celor noua linii de
delimitare.

Malaezia, Şingapore, Indonezia, Brunei, Filipine
si Taiwan. Aceasta pozitionare geografica a facut
ca Marea Chinei de Şud sa fie înconjurata de teritoriul multor state, iar suveranitatea si drepturile suverane ale acestor state sa devina complicate. In plus, zona Marii Chinei de Şud include patru insule: Pratas, Grupul Macclesfield, Paracels
si Şpratlys. In acest context geografic complicat,
China si-a declarat pretentiile din Marea Chinei
de Şud prin cele noua linii de delimitare care încercuiesc aproape întreaga Mare a Chinei de Şud,
Cuvinte cheie: Marea Chinei de Sud, Indonezia, prin care China sustine ca delimiteaza apele istorice ale sale, asupra carora are suveranitate. Pe
Zonă Economică Exclusivă, Securitate frontalieră
de alta parte, si alte state litorale solicita drepturi de suveranitate asupra unor insule mai mici
din Marea Chinei de Şud: Vietnamul pretinde In1.
Introducere
sula Şpartly, iar Brunei si Filipine pretind Grupul
Drepturile statelor de coasta cu privire la ocea- de Insule Kalayan.
ne au fost stabilite prin Conventia asupra Dreptului Marii din 1982 (Law of the Şea Convention Pretentiile se suprapun. In mai 2009, China a
- LOŞC), printr-un acord de tipul „quid pro quo”, înaintat o solicitare la Natiunile Unite pentru mai
adica ceva în schimbul a altceva. Desi statelor de multe insule, inclusiv Şpartly, Atolul Şcarborocoasta li s-a acordat o oarecare suveranitate asu- ugh, Paracel si altele, pentru ca acestea sa fie inpra oceanelor din vecinatate, si interesele altor cluse în teritoriul statului, pe baza hartilor cu
state trebuie respectate, ceea ce include dreptul cele noua linii de delimitare si a referirilor ocazide navigare precum si alte drepturi de utilizare a onale la „apele istorice”. In aprilie 2012, Marina
resurselor din oceane. Desi acest acord poate fi din Filipine a interceptat opt nave de pescuit ale
considerat o „afacere la pachet” oferita prin in- Chinei în apele Atolului Şcarborough, situate la
termediul LOŞC, în realitate lucrurile nu sunt ni- 220 km de Filipine. Trebuie sa mentionam ca
ciodata usoare. Complicatiile care rezulta din asupra Atolului Şcarborough si-au emis pretentii
stipularile LOŞC variaza de
la situatia geografica a statului de coasta si a oceanului, pana la interese extinse ale altor state, adica cele
care sunt utilizatori maritimi. La acestea se adauga
si problema delimitarii
maritime între statele învecinate.
Marea Chinei de Şud a
reprezentat permanent o
problema în privinta delimitarii maritime si a accesului la resursele oceanului. Marea Chinei de Şud
este o mare semi-închisa
înconjurata de cel putin
opt state: China, Vietnam,

Figura 1: Cele nouă linii de delimitare ale Chinei care acoperă marea
majoritate a Mării Chinei de Sud
36

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018

mai multe state: China, Filipine si Taiwan. In ianuarie 2013, Filipine a înaintat obiectii la cele
noua linii de demarcatie ale Chinei la Curtea Permanenta de Arbitraj, solicitand anularea hartii
cu aceste delimitari propuse de China. Curtea
Permanenta de Arbitraj (PCA) a decis ca pretentiile Chinei sunt ilegale, dar China a declarat
ca nu va participa la proceduri si nici nu va accepta decizia finala a PCA.
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fost solicitate atat de Filipine, cat si de China. In
al treilea rand, Filipine solicita PCA sa stabileasca validitatea pretentiilor Chinei asupra Marii
Chinei de Şud. Filipine a cerut PCA sa stabileasca
faptul ca urmatoarele actiuni ale Chinei au fost
ilegale:

a. Intervenirea asupra drepturilor pe care
Filipine le-a primit prin LOŞC cu referire la pescuit, navigatie, explorarea si exploatarea altor
Acest articol încearca sa analizeze implicatiile resurse naturale precum si la stabilirea unor inlegale ale refuzului Chinei de a respecta deciziile sule artificiale;
Curtii Permanente de Arbitraj cu privire la secub. Nu a acordat atenție salvării mediului
ritatea frontaliera a Indoneziei în apele Insulelor oceanului, dar a sprijinit pescarii chinezi care au
Natuna. Mai mult, ne propunem sa stabilim ce ar pescuit specii rare si au utilizat metode de pestrebui sa faca Indonezia pentru a anticipa atat cuit care dauneaza mediului oceanului, ceea ce a
consecintele legale, cat si cele politice ale unei dus mai departe la distrugerea ecosistemului din
reactii atat de asertive din partea Chinei.
recifele Marii de Şud a Chinei;
c. A avariat mediul marin prin construirea
2.
Filipine vs. China în fața Curții Perma- de insule artificiale si prin reclamarea a sapte
nente de Arbitraj Internațional
zone de recifuri de corali în zona Insulelor
Desi conflictul dintre statele de coasta ale Marii Şpratly.
Chinei de Şud continua, în 2013, Filipine a dus In al patrulea rand, China a adancit disputa prin
cazul în fata Curtii Permanente de Arbitraj. Dis- limitarea accesului pe care îl avea Filipine la Deputele se refera la baza legala a drepturilor mari- tasamentul Maritim din Atolul Şecond Thomas.
time si a altor drepturi din Marea Chinei de Şud, Cazul referitor la Marea Chinei de Şud dintre
la statutul anumitor elemente geografice din Ma- Filipine si China implica de fapt mai multe aspecrea Chinei de Şud1 si la legalitatea unor actiuni te legale. Aspectul esential care trebuie sa fie disale Chinei în Marea Chinei de Şud. Pe scurt, exis- cutat este conceptul de „drepturi istorice”, care a
ta patru pretentii care au fost înaintate de Filipi- fost utilizat de catre China ca si baza legala în
ne la PCA2. In primul rand, Filipine doreste sfatu- solicitarea suveranitatii asupra Marii Chinei de
ire din partea PCA pentru a solutiona disputele Şud. Curtea Permanenta de Arbitraj a folosit
existente în legatura cu Marea Chinei de Şud si a LOŞC ca si baza legala în adoptarea unei decizii
drepturilor de utilizare a acesteia. Mai exact, finale. PCA a afirmat ca:
Curtii Permanente de Arbitraj i s-a cerut sa declare ca drepturile de a ocupa Marea Chinei de „Acest arbitraj a privit rolul drepturilor istorice
Şud trebuie sa se bazeze pe Conventia asupra si a pretentiilor maritime din Marea Chinei de
Dreptului Marii din 1982 (LOŞC), si nu pe Şud, statutul anumitor elemente si pretentii ma„drepturi istorice”. In al doilea rand, Filipine do- ritime care se pot genera si legalitatea unora
reste ca PCA sa fie sfatuita în legatura cu delimi- dintre actiunile Chinei pe care Filipine le consitarea maritima a zonei Atolului Şcarborough si a dera ca fiind opuse stipularilor Conventiei. In
anumitor resurse din Insulele Şpratly, care au lumina limitarilor unei solutii obligatorii dispu1. Vezi mai departe Cazul PCA Nr. 2013-19 pe problema Arbitrajului din Marea de Şud a Chinei de la Curtea de Arbitraj constituita
conform Anexei VII a Conventiei Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii din 1982 între Filipine si Republica Populara Chineza ,
disponibil online la https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf, accesat în data de
4 mai 2017 la 9:56 am.
2. Vezi Kristiyanto, Kristiyanto, Puspitawati, DhianadanArdhiansyah, Agis, Konsep Historical Rights dalamSengketaLautTiongkok
Selatan berdasarkanPutusan PCA Cazul Nr. 2013-19 pe problema Arbitrajului din Marea Chinei de Sud dintre Filipine şi China, Eseu
Final, Facultatea de Drept, Universitatea Brawijaya, 2017.
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tei, conform Conventiei, Curtea a subliniat ca nu Marea Chinei de Şud prin intermediul negocieridecide asupra problemelor privind suprafete de lor, asa cum este prevazut în instrumentele bilauscat si nu stabileste nici o granita între parti”3. terale si în DOC. Prin urmare, initierea unilateraCurtea Permanenta de Arbitraj a decis în unani- la a acestui arbitraj de catre Filipine a încalcat în
mitate în favoarea Filipine declarand: „s-a con- mod evident legea internationala.
cluzionat ca, desi China a avut drepturi istorice
în apele Marii Chinei de Şud, aceste drepturi au
fost anulate deoarece erau incompatibile cu zonele economice exclusive prevazute de Conventie4. Decizia a fost aceea ca „drepturile istorice” sunt incompatibile cu LOŞC, dar este interesant de aflat care este originea acestor „pretentii
istorice” si de stabilit daca termenii de „drepturi
istorice” si „ape istorice” au existat vreodata în
LOŞC sau în alte legi internationale cu privire la
mari.
3.

Implicațiile legale ale refuzului Chinei
de a respecta decizia PCA

In ciuda deciziei PCA, guvernul Chinei insista ca
nu va respecta aceasta decizie datorita faptului
ca nu a fost prezenta la proces. Aceasta pozitie a
fost exprimata fara echivoc de catre China prin
intermediul unor note diplomatice intitulate
„Document privind pozitia guvernului Republicii
Populare Chineze asupra problemei de jurisdictie din arbitrajul Marii Chinei de Şud la initiativa Republicii Filipine”, emise în data de 7 decembrie si înaintate Curtii si guvernului olandez.
Pe scurt, notele diplomatice sustin ca:

In al treilea rand, chiar si acceptand ca tema
arbitrajului corespunde interpretarii si aplicarii
Conventiei, ea a fost exclusa prin declaratia înaintata de China conform Articolului 298 a Conventiei, datorita faptului ca este parte constituenta a unei dispute de delimitare maritima între
doua state.
In al patrulea rand, China nu a acceptat niciodata procedurile obligatorii ale Conventiei cu privire la solicitarile de arbitraj emise de Filipine.
Curtea de Arbitraj trebuie sa respecte în totalitate dreptul partilor din Conventie de a alege mijloacele de solutionare ale disputei si de a-si exercita competenta pentru a decide asupra jurisdictiei conform Conventiei. Initierea acestui arbitraj de catre Filipine este un abuz al procedurilor obligatorii de solutionare a unei dispute conform Conventiei. Refuzul Chinei de a participa la
acest arbitraj este puternic sustinut de dreptul
international.”
China a mai adaugat ca „prezentele declaratii
nu vor fi considerate sub nici o forma ca reprezentand participarea Chinei la procedurile de
arbitraj.” In acest context, Articolul 288 al LOŞC
si Articolul 9 din Anexa VII a LOŞC stipuleaza ca:

a. Conform Articolului 288 a Conventiei: ”In
„In opinia Chinei, Curtea de Arbitraj nu are nici
cazul
unei dispute cu privire la jurisdictia unei
un fel de jurisdictie în acest arbitraj, initiat unilateral de catre Filipine, cu privire la disputa din- curti, decizia va fi luata de catre acea curte sau
tribunal.”
tre China si Filipine în Marea Chinei de Şud.
b. Articolul 9 din Anexa VII a Conventiei stiIn primul rand, esenta procesului de arbitraj o
reprezinta suveranitatea teritoriala asupra unor puleaza ca: „Daca una dintre parti nu se prezinta
importante elemente maritime din Marea Chinei în fata Curtii sau nu îsi apara cazul, cealalta parte
de Şud, ceea ce nu face obiectul Conventiei si poate solicita Curtii continuarea procedurilor si
deci nu are legatura cu interpretarea sau aplica- luarea unei decizii. Absenta unei parti sau lipsa
apararii uneia dintre parti nu reprezinta un imrea sa.
pediment pentru proceduri. Inainte de luarea
In al doilea rand, exista un acord între China si unei decizii, Curtea trebuie sa confirme ca are
Filipine pentru solutionarea disputelor privind jurisdictie asupra disputei si ca solicitarea este
3. Comunicatul de Presa al Curtii Permanente de Arbitraj, 12 iulie 2016, care a decis în favoarea Filipine în privinta disputelor din
Marea Chinei de Şud.
4. Şe refera la LOŞC. Vezi http://thediplomat.com/2016/07/international-court-issues-unanimous-award-in-philippines-v-chinacase-on-south-china-sea/, accesat la 30 noiembrie 2016.
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bine fundamentata si legala”.
Şe afirma cu claritate ca în situatia în care
Curtea are competenta în luarea unei decizii referitoare la un anumit caz, autoritatea de a decide revine Curtii si nu partilor. In plus, în absenta
unei parti, cealalta parte are dreptul de a solicita
Curtii continuarea procedurilor. Prin urmare, se
afirma ca absenta unei parti nu înseamna suspendarea procedurilor. Cu privire la jurisdictie,
Curtea Permanenta de Arbitraj a luat decizia în
conformitate cu Articolul 281 si 282 a LOŞC, care
permit unui stat sa recurga la alte metode de solutionare a unei dispute decat LOŞC, în cazul în
care partile sunt de acord. Articolul 281 si 282
ale LOŞC afirma ca:
„Daca partile dintr-o disputa privind interpretarea sau aplicarea acestei Conventii au stabilit
sa caute solutionarea acestei dispute prin mijloace pasnice stabilite de ei, procedurile din aceasta
Parte a Conventiei se aplica doar acolo unde nu s
-a ajuns la o solutionare prin recurgerea la astfel
de mijloace, iar acordul dintre parti nu exclude
proceduri suplimentare.

Daca partile dintr-o disputa privind interpretarea sau aplicarea acestei Conventii au stabilit
printr-un acord general, bilateral, regional, sau
de orice alta natura, ca o astfel de disputa va fi, la
solicitarea oricareia dintre parti, supusa unei
proceduri care presupune luarea unei decizii,
acea procedura se va aplica înlocul procedurilor
prezentate în aceasta Parte, exceptand situatia în
care partile decid altfel”.
Curtea Permanenta de Arbitraj a aplicat prevederile Articolelor 281 si 282 pe urmatoarele documente pentru a constata daca partile au stabilit un acord cu privire la alte metode de solutionare a disputei: (a) Declaratia China-AŞEAN cu
privire la Conduita Partilor în Marea Chinei de
Şud (DOC) – 2002, (b) o serie de declaratii cumune facute de Filipine si China referitoare la
solutionarea disputelor prin intermediul negocierilor, (c) Tratatul de Prietenie si Cooperare în
Asia de Şud-Est si (d) Conventia pentru Biodiversitate” (CBD).
Cu toate acestea, Curtea a refuzat argumentul
Chinei conform caruia Documentul de Conduita
(DOC) agreat de AŞEAN si China reprezinta un
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acord care se poate aplica metodelor de solutionare a conflictelor. Din moment ce DOC nu specifica mecanismul prin care s-a stabilit acordul si
nu exclude nici o alta metoda de solutionare a
disputelor, se considera ca PCA poate decide
conform Articolelor 281 si 282 a LOŞC. PCA a
stabilit o concluzie similara si în cazul Declaratiilor comune mentionate în Notele diplomatice ale
Chinei. In ce priveste Tratatul de Prietenie si Cooperare în Asia de Şud-Est si CBD, PCA a stabilit
ca desi ambele acorduri leaga cele doua parti în
solutionarea disputelor prin metode alese de
parti, mecanismul acestuia nu este specificat. In
concluzie, nu exista nimic în aceste acorduri care
sa nu permita aducerea cazului în fata Curtii Permanente de Arbitraj.
In aceste conditii, PCA a decis în favoarea Filipine, a declarat ilegale delmitarile Chinei din Marea Chinei de Şud si a stabilit ca China se face vinovata de desfasurarea de activitati maritime
ilegale în zona economica exclusiva detiuta de
Filipine. China a refuzat sa accepte decizia. Mai
mult, în loc sa se distanteze de zona disputata,
navele militare si nemilitare ale Chinei au desfasurat activitati regulate de consolidare a controlului de facto a zonei. China pare sa fi adoptat
o asertivitate pasiva si evita actiunile asertive
care ar putea duce la incidente, desi îsi extinde
activitatile în Marea de Şud a Chinei. Aceasta situatie are cateva implicatii legale fata de statele
învecinate, îndeosebi asupra statelor membre
AŞEAN. Este vorba despre sporirea puterii maritime a Chinei în regiunea Asiei de Şud, ceea ce
afecteaza si regiunea de sud-est. In plus, se presupune ca China îsi va consolida legea nationala
pentru a pretinde mai multe zone din Marea Chinei de Şud. Şe pot dezvolta astfel dispute puternice între China si alte state, îndeosebi state
membre AŞEAN. Raspunsul agresiv al Chinei la
decizia Curtii Permanente de Arbitraj ar putea
avea si alte implicatii legale pentru state mai
putin afectate precum Indonezia. Desi disputa
din Marea Chinei de Şud nu afecteaza acum în
mod direct Indonezia, situatia s-ar putea schimba în viitor. Fiind un stat de arhipelag, Indonezia
are dreptul de a stabili limite pentru cele mai
îndeparat punct de pe cele mai îndepartate insule. In ciuda faptului ca Indonezia nu pretinde nici
39
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una dintre insulele disputate din Marea Chinei
de Şud, Indonezia are un grup de insule, Insulele
Natuna, care sunt în vecinatatea Marii Chinei de
Şud. Aceste insule sunt puncte de baza pentru
Indonezia. Datorita suveranitatii Indoneziei asupra Insulelor Natuna, Indonezia detine drepturi
asupra unor anumite ape de la limita Insulelor
Natuna, conform legii internationale. Pe baza
acestor limite, Indonezia este îndreptatita si la
anumite zone maritime stabilite prin LOŞC. Prin
urmare, Indonezia trebuie sa împarta oceanul cu
alte state învecinate care au pretentii în disputele din Marea Chinei de Şud, si anume Malaezia si
Vietnam. Desi exista acorduri de delimitare a
platoului continental între state, delimitarea Zonelor Economice Exclusive ramane nesolutionata. Daca China îsi consolideaza pretentiile si continua sa desfasoare putere militara în regiune,
este posibil ca si între China si Indonezia sa înceapa un conflict pe marginea delimitarii maritime din jurul Insulelor Natuna.
4.

Concluzii

Anterior deciziei PCA, Presedintele indonezian
Joko Widodo a comentat pe marginea disputelor
din Marea Chinei de Şud, afirmand ca desi Indonezia este situata în imediata vecinatate a Marii
Chinei de Şud, nu are un interes direct în Marea
Chinei de Şud. Cu toate acestea, evolutiile din
ultima perioada indica o alta situatie. In timpul
recentei vizite a Presedintelui Joko Widodo în
Insulele Natuna, s-a punctat faptul ca în anul
1996 China a recunoscut apele din jurul Insulelor Natuna ca fiind Zona Economica Exclusiva a
Indoneziei.
Acest articol arata ca desi disputele privind Marea Chinei de Şud nu au deocamdata un impact
direct asupra Indoneziei, unele portiuni ale Zonei Economice Exclusive a Indoneziei din Insule-
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le Natuna se suprapun cu pretentiile Chinei. Din
moment ce China a declarat ca nu accepta decizia PCA, Indonezia ar trebui sa creeze cadrul legal si politic pentru a-si implementa drepturile
suverane în Zona Economica Exclusiva din jurul
Insulelor Natuna. In plus, ar trebui sa existe o
puternica asertiune politica pentru anticiparea
miscarilor Chinei în Marea Chinei de Şud pe baza
celor noua linii de delimitare.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
In urma cu 18 ani, la 30 octombrie 2000, Uniunea Europeana si Federatia Rusa semnau un important document de relationare bilaterala prin
care între partile semnatare era instituit un parteneriat în domeniul energetic. Momentul respectiv îi oferea proaspat-alesului presedinte Vladimir Putin prilejul de a face cateva declaratii
greu de trecut cu vederea datorita dimensiunii si
semnificatiilor lor geostrategice si politice, între
ele fiind retinute, cu deosebire, declaratia potrivit careia Federatia Rusa nu priveste la Alianta
Atlanticului de Nord ca fiind un inamic al Rusiei
si, în egala masura, asigurarea liderului de la
Kremlin ca Rusia nu va afirma niciodata ca o
anumita parte a geografiei politice globale reprezinta pentru Kremlin o zona de interes national, în acceptia mai vechii paradigme a „spatiului
vital”. 14 ani mai tarziu, Rusia intervine în regiunea ucraineana Donbass si anexeaza peninsula
Crimeea. Evolutiile „revolutionare” din Georgia
si Ucraina, precum si extinderea prezentei militare a NATO în Europa centrala si de sud-est ca
si în spatiul unora dintre fostele republici sovietice au produs un profund si durabil clivaj între
Moscova si comunitatea occidentala. Pe harta,
din Turcia pana în nordul estonian al continentului european si în bazinul Mediteranei - cu exceptia a cca. 20 kilometri de litoral bosniac – toate statele aflate în acest areal au fost sau au devenit între timp membre ale NATO care se extinde fara încetare spre Est, în vreme ce fostul Tratat militar de la Varsovia îsi încetase existenta
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înca din 1991, iar toate acestea nu au facut decat
sa acutizeze la Kremlin vechea obsesie, devenita
sindrom, a „îndiguirii” si „asediului” la care Rusia
este supusa de catre lumea politico-militara occidentala. Atmosfera razboiului rece era, asfel,
nu numai reconstituita, ci si aprofundata.
*
„Nu este oare o situatie suprarealista aceea în
care Federatia Rusa si Uniunea Europeana se
declara a fi parteneri strategici care, însa, îsi impun reciproc sanctiuni internationale?” se întreba, cu o falsa naivitate, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, în cadrul unei conferinte
de presa cu omologul sau rus Şerghei Lavrov, la
Moscova, în aprilie 2017. Adoptate de UE ca urmare a sprijinului acordat de Rusia secesionistilor din Donbass si a anexarii peninsulei Crimeea,
penalitatile au fost reînnoite, în iunie 2018, pentru o noua perioada de un an (pana în iulie
2019). In riposta, la 13 iulie a.c. Federatia Rusa
prelungea, la randul sau, pana la finele anului
2019, embargoul asupra importurilor de produse agro-alimentare din statale Uniunii Europene.
Şistemul penalitatilor aplicate Rusiei de catre
comunitatea europeana este criticat nu numai în
mediile nationaliste si ale extremei-drepte europene din Austria, Ungaria, Italia s.a., ci si de institutii publice vest-europene, ca în cazul Şenatului
francez care, în aprilie 2016, adopta o rezolutie
prin care cerea ridicarea sanctiunilor. Progresiv,
atat la Bruxelles, cat si la Moscova, se constienti-
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zeaza (si se resimte acut) faptul ca acest joc al
penalitatilor si contra-penalitatilor înseamna,
pentru toate partile implicate, pierderi economice si comerciale majore, evaluate, în 2016, pentru Uniunea Europeana, la 30 miliarde Euro, din
care cca. 11 miliarde Euro anual au fost trecuti
în contul pierderilor înregistrate de Germania. In
aceeasi ordine de idei, statisticile elaborate de
EUROŞTAT au retinut ca, numai în perioada
2013-2015, exporturile europene au scazut de la
119, 4 miliarde Euro în anul 2013 la 73,8 Euro în
2015 si aceasta în conditiile în care comertul
constituie principalul domeniu de relationare
normala între Rusia si spatiul european care este
primul principalul partener de schimburi al Moscovei care, la randul sau, se situeaza pe locul al
patrulea în ansamblul comertului extern global
al Uniunii Europene.
*
Nu sunt putini analistii si reprezentanti ai elitelor politice occidentale pentru care Vladimir Putin este un om politic animat de un „patriotism
visceral”, a carui manifestare paroxistica a fost
marcata de rezolutia decidentilor de la Bruxelles
de negociere cu Ucraina a unui acord de asociere
a acestei tari la structurile pan-europene. Şunt
îndeajuns cunoscute contorsiunile si manifestarile contradictorii generate de semnarea unui
asemenea document, consecintele cele mai importante fiind, cu deosebire, concretizate în anexarea de catre Rusia a Crimeii si declansarea, în
regiunea ucraineana Donbass a unui
razboi de secesiune sustinut generos
de Federatia Rusa. Acordul, semnat la
21 martie 2014, prevede accelerarea
procesului de asociere politica si integrare economica a Ucrainei si Uniunii
Europene. Şpre deosebire de acordurile precedente convenite cu statele
din Europa Centrala si din Balcanii de
Vest, documentul încheiat cu Kievul
nu stipula promisiunile si conditiile
exprese de aderare de care beneficiasera celelalte state europene asociate.
Era, asadar, vorba de un compromis
care accepta asocierea fara a deschide
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o perspectiva de aderare. Ceea ce, însa, a produs
neliniste si iritare la Moscova au fost prevederile
documentului care prevedeau o aliniere progresiva a Ucrainei la politicile externe, de securitate
si de aparare ale Uniunii Europene. O astfel de
evolutie ar fi însemnat, în opinia lui Vladimir Putin, un atu de prima marime pentru politicile
sale de vecinatate. Fata cu caracterul ambiguu al
acordului de asociere, Kremlinul a optat pentru
mentinerea unor relatii privilegiate cu Kievul,
ceea ce, în practica, însemna un ajutor economic
de 15 miliarde euro si un tarif preferential la livrarile de gaz natural. Argumente care s-au dovedit suficiente pentru ca presedintele ucrainean
Viktor Ianukovici sa-si retraga semnatura de pe
documentul în discutie. Chestiunea ucraineana
devenea, din acel moment, „dosarul Ucraina”unul dintre cele mai încarcate si mai complexe
care continua sa marcheze în mod negativ climatul raporturilor dintre Bruxelles si Moscova. In
alinierea Ucrainei la structurile si politicile europene si, eventual, euroatlantice, Vladimir Putin
vede, în acelasi timp, o privare a Rusiei de o importanta zona-tampon si „centura de securitate”
între Rusia si flancul rasaritean al prezentei occidentale, iar o asemenea viziune, încadrata în politica de vecinatate a liderului rus, este aplicabila
si în alte cazuri relativ apropiate, precum cele ale
Republicii Moldova, sau ale fostelor republici
sovietice din proximitatea geografiei politice asiatice. „Contenciosul ucrainian” nu a aparut din
neant. El este, mai degraba, concretizarea conflictuala si tot mai îndarjita a disensiunilor dintre Federatia Rusa si Occident si aduce în lumina
tectonica placilor geopolitice de dupa încheierea
Razboiului Rece” (Maxim Lefebvre, februarie
2018).

sale cu Biserica Ortodoxa, sa evolueze pe o traiectorie ascensionala catre o acutizare si catre o
radicalizare mai accentuata a viziunii si practicii
politice a regimului condus de presedintele Putin, recent reinvestit în demnitatea suprema de
lider necontestat al „Marii Rusii” care ar putea sa
pretinda a fi si mai „mare” dupa ce soldatii rusi
se vor întoarce învingatori acasa de pe fronturile
razboaielor si conflictelor din Şiria si, în general,
din regiunea strategica a Orientului Mijlociu..
Uniunea Europeana ar trebui sa manifeste un
plus de luciditate în a întelege ca este o eroare a
miza pe disensiunile dintre noua Admininistratie
americana si Federatia Rusa drept argument de
sustinere si escaladare a elementelor de ruptura
în relatiile dintre Bruxelles si Moscova. Noua politica imprevizibila si schimbatoare a presedintelui Donald Trump este departe de a fi privita ca
un element de protectie pentru comunitatea europeana pe termen mediu, fie si pentru motivul
ca nimic nu împiedica girueta politicii americane
fata de Federatia Rusa sa îsi schimbe orientarea
printr-un singur mesaj postat pe Twitter de liderul de la Casa Alba, spre a se orienta în directia
turlei cu steaua rosie care strajuieste fortareata
Kremlinului si... a lui Vladimir Putin.
*

Ideea unei reproblematizari a dialogului eurorus, în sensul readucerii acestuia pe un fagas mai
dinamic si mai putin contorsionat nu trebuie neglijata, fie si pornind de la evocarea mai vechilor
afirmatii oficiale europene si ruse potrivit carora
„nu exista securitate europeana fara Federatia
Rusa” dupa cum „nici Rusia nu poate beneficia
de o credibila securitate fara continentul euroIn atari conjuncturi, atasamentul beligerantilor pean”
fata de perpetuarea unei relationari reciproc os- In luna martie 2016, Uniunea Europeana adoptile si concurentiale nu poate sa produca decat o ta cele cinci principii directoare ale raporturilor
neproductiva risipire a unui timp care nu va mai cu Moscova, respectiv: punerea efectiv si computea sa fie vreodata recuperat într-o maniera prehensiv în aplicare a Acordurilor Minsk II;
unanim pozitiva si constructiva. Şe poate aprecia promovarea unor relatii mai active cu vecinii geca perpetuarea încordarii în relatiile dintre de- ografici ai Rusiei; luarea în consideratie a capitamocratiile occidentale si „patriotismul visceral” lului de rezilienta a amenintarilor care pot sa
al lui Vladimir Putin incumba riscul, de loc negli- vina din partea Federatiei Ruse; angajarea selecjabil, ca nationalismul sistemului rus si autorita- tiva alaturi de Rusia în abordarea unor probleme
rismul acestuia, sprijinit si pe dinamica relatiilor de egal interes precum combaterea provocarilor
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teroriste; sustinerea mai angajata a comunicarii
între natiuni si popoare. Şunt, desigur, criterii si
principii limitative si chiar neconforme cu spiritul unui dialog de substanta, dar ele pot contribui la demararea unui real proces de echilibrare
a raporturilor bilaterale. Nici pentru Uniunea
Europeana si nici pentru Federatia Rusa, nici un
dialog serios nu va ajunge la finalitatea dorita
atata vreme cat în centrul acestuia nu se va afla
chestiunea securitatii exterioare a partilor. In
acest sens, presedintele Comisiei Europene, Jean
-Claude Juncker afirma, într-o scrisoare adresata
lui Vladimir Putin, ca „obiectivul nostru comun
trebuie sa fie acela de restabilire a unei ordini de
securitate europeana cooperanta”, iar presedintele francez Emmanuel Macron, în mesajul de
felicitare adresat, în martie 2018, lui Vladimir
Putin, dupa realegerea acestuia pentru un nou
mandat prezidential, propunea „ o revizuire a rului omenesc. Un viitor caruia, în general, i se
arhitecturii europene de securitate, printr-un aplica descriptive devenite lucru comun, precum
dialog nou, îndeosebi cu Federatia Rusa”.
“globalizare”, “mondializare”, “statul global”,
Este si ideea pe care, aflata la Moscova, aceeasi “federalizare”, “unitatea diversitatilor” si altele
Federica Mogherini o accentua, în primavara care înca îsi asteapta randul la intrarea în spatiul
anului 2017, atunci cand afirma ca „avem cu totii primitor al lexicului politic, sociologic si cultural.

responsabilitatea de a identifica un teren comun
al întelegerii si solutiilor, obiectiv pentru a carui
realizare nici o oportunitate nu trebuie ignorata”. Cautarea comuna a unor punti de comunicare este, oricum, mai folisitoare decat retoricile
care cauta, inutil, timpul pierdut în zadar.

Dumitru CHICAN

I.
Şocietatea cibernetica, economia mondializata,
emergenta identitatilor post-nationale, abundenta si varietatea politicilor transfrontaliere si
supranationale, deculturatie si uniformizarea
culturii – iata doar cateva din noile si numeroasele paradigme care, la începutul acestui al treilea mileniu al istoriei sunt tot atatea expresii ale
transformarilor polimorfe la care lumea postmoderna este supusa si care au devenit obiect de
îndelungi, complexe si contradictorii dezbateri
care au drept tema destinul si configuratia viito-

In acelasi timp si cu intensittai si forme de expresie diferite se manifesta tot mai insistent orientari si miscari ideologice si politice nationaliste mai mult sau mai putin radicale care au ca trasatura comuna opozitia ireductibila fata de fenomenul globalizarii si insistenta cu care se exprima ca aparatoare si salvatoare ale natiunii si patriei într-un context în care conceptul de statnatiune pare a-si pierde din atractivitate si dinamism pe scena relationarii politice si economice
internationale.
Considerata de unii teoreticieni drept retrograda si opusa ideii de democratie, gandirea nationalista este apreciata, în alte abordari analitice,
ca fiind, dimpotriva, o miscare eminamente democratica si progresista, iar aceasta opozitie
conceptuala demonstreaza, nu atat faptul ca
nationalismul este pe deplin contestat sau în totalitate sustinut, cat, cu deosebire, realitatea ca
dezbaterile în curs nu au reusit sa identifice o
definire clara si unanim acceptabila a conceptului în discutie si ca dezbaterile însele sunt orientate si dominate de interesele si valorile proprii
ale analistilor si practicienilor care, la randul lor,
43

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018

exprima incapacitatea de distantare si obiectivare a dezbaterilor teoretice în raport cu angajamentele si apartenentele ideologice, politice si
partizane ale sustinatorilor, cat si ale detractorilor nationalismului, în aceeasi masura. Mai mult
decat atat, se vorbeste, astazi, de falsitatea discursului despre un nationalism ca denominativ
generic pentru un mod de gandire, sustinanduse ideea ca se impune a vorbi, mai degraba, despre, „nationalisme”, folosirea a cestui plural fiind
menita, din acest punct de vedere, sa exprime
larga diversitate si complexitate a acestui concept care nu este întru totul lipsit de ambiguitate.
Şe accepta, în general, ca aceasta constructie
semantica este cladita pe trei principii fundamentale, respectiv acela ca ansamblul comunitatii omenesti este, prin însasi natura sa, divizat
într-un summum de enitati -natiuni. Este vorba,
în al doilea rand, de masura în care specificul
propriu al fiecareia dintre aceste entitati poate fi
identificat în mod obiectiv. Şi este vorba, în al
treilea rand, de ideea ca auto-guvernarea este
singura forma viabila de gestionare, aparare si
afirmare a acestor entitati-natiuni. Daca teoretizarea principiilor este, indiscutabil, moderna, în
schimb ideea si sentimentul nationalist însusi nu
este noua, punerea sa în circulatie fiind atribuita
filosofului german Herder iar primele sale manifestari se regasesc, bunaoara, în lupta de emanci-

pare a Lumii Noi împotriva colonialismului spaniol, sau în revolutia franceza din 1789. Din
acest punct de vedere, se poate afirma ca ideea
nationalista s-a nascut si a evoluat în strînsa legatura cu conceptul de democratie, statulnatiune fiind considerat spatiul ideal pentru manifestarea „participarii democratice” în care toti
indivizii membri ai natiunii beneficiaza de drepturi si îndatoriri egale care dau substanta notiunii de „cetatean”.
O asemenea complementaritate istorica între
gandirea democratica si sentimentul national
pare a fi pusa la îndoiala în zilele noastre, prin
formele contemporane de exprimare a nationalismului politic, ceea ce înseamna ca tot mai
ofensiv, nationalismul democratic este confruntat cu tentatia lunecarii catre un nationalism rasist, xenofob, autoritar si greu separabil de o alta
atitudine foarte apropiata ca forma de manifestare si anume, populismul în cele mai variate
structuri si scopuri ale sale. Pentru aceste orientari si curente, natiunea este un datum natural al
istoriei deosebit prin specificitatile sale irepetabile în plan cultural, rasial si chiar biologic si, fiind astfel, ea este o existenta exclusivista si impermeabila la primirea si asimilarea de nouveniti alogeni si de fapte culturale si sociale de
origine extrinseca. Astfel, pentru exemplificare,
un algerian purtator al nationalitatii franceze nu
va putea niciodata sa fie considerat ca apartinand natiunii franceze asa cum aceasta este definita de catre Marie Le Pen.
Amenintarea unor asemenea derapaje catre radicalism este cu atat mai actuala cu cat în unele
tari europene formatiunile extremiste si populiste constituie, deja, o forta electorala semnificativa, susceptibila ca, pana la un punct, sa domine
si sa orienteze dezbaterile si discursul politic. O
alta provocare nu mai putin serioasa din partea
unei asemenea situatii poate sa se manifeste - si
se manifesta, deja - în masura în care discursul
onest despre „interesul national”, de pilda, poate
fi discreditat prin false suprapuneri între acesta
si nationalismul radical si, nu în ultimul rand,
prin asimilarea tendentioasa între afirmarea si
promovarea intersului national, adica a unui
„nationalism moderat”, pe de o parte, cu populismul politic electoral si care, în esenta sa, ser-
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munitara nu a fost, în integralitatea sa, izvorat
din perspectivele comune deschise de Europa
Unita, ci si, chiar daca nemarturisit, , dintr-un
fond solid de preocupari si interese nationale.
Altfe exprimata, aceasta afirmatie vrea sa arate
ca Europa prezenta, continua sa se afle în epoca nationalismelor, departata, înca, de perspectiva „post-nationalista” care, la începuturi,
a dat imboldul necesar experimentului unificator care ar fi trebuit sa realizeze tocmai
„eliberarea de corsetul nationalismului”.
veste doar intereselor ideologice ale indivizilor
sau grupurilor partinice.
II
O privire retrospectiva asupra istoriei pe care a
acumulat-o procesul constructiei europene pune în lumina adevarul ca nu au fost putini cei care, de pe diverse pozitii ideologice si politice, au
vazut în aceasta experienta o cale sau un instrument ideal pentru depasirea nationalismului
considerat ca bariera în calea uniunii continentale.
Cat de realista a fost - si continua sa fie - o asemenea abordare? Şi ce trebuie înteles, în definitiv, prin nationalismul care trebuie regandit?
In Europa dintre cele doua Razboaie Mondiale
nationalismul a functionat ca un fenomen de masa, cu un formidabil potential mobilizator. Privind la Europa contemporana, se poate constata
fara dificultate ca situatia este cu totul alta. Iar
semnalele în acest sens nu sunt nici putine, nici
de importanta minora. Şentimentul patriotismului, în acceptia clasica a conceptului, a parcurs o perioada de declin, în favoarea sentimentului de apartenenta identitara la marea
familie europeana. Numai ca aceasta evolutie
catre pan-europenism a generat, lent, dar
continuu, sentimentul ca ceea ce trebuia sa
fie nasterea unei constiinte europene,a devenit un fenoment de glisare catre suprematia
unei constiinte supranationale si supraidentitare daca nu de-a dreptul autoritaista si
care ignora lucrul important ca entuziasmul
aprobator de care a beneficiat unificarea co-

„Europa profunda” trebuie ca, recunoscand
realitatea ca nationalismul nu mai este forta
motrice socio-politica asa cum a fost în perioada
interbelica, sa accepte, în acelasi timp, ca rezilienta si dinamica acestui concept-sentiment continua sa se manifeste cel putin pe trei paliere.
Mai întai, este vorba de cota înalta la care se
mentine adeziunea puternica a cetatenilor fata
de identitatea nationala, asa cum este cazul Danemarcei, Marii Britanii, Poloniei, Ungariei, dar
si în Grecia si Franta care, în 1992, opunea un
voluminos veto Tratatului de la Maastricht, dovedind ca milioane de cetateni erau departe de a
accepta sa renunte la un substantial pachet de
componente ale suveranitatii nationale. Este
vorba, în al doilea rand, de faptul ca nationalismul, si, mai ales, aripa radicala a acestuia, îsi manifesta forta de reactie la „globalizarea europeana” sub forma unui nationalism populist acerb.
Şi este vorba, în al treilea rand, de nationalismul
manifestat sub forma miscarilor si formatiunilor
separatiste-scizioniste care trebuie privite separat de acele miscari care militeaza pentru drepturi locale extinse, dar în cadrul aceluiasi stat. Or
toate aceste aspecte ofera tot atatea argumente
de sustinere a afirmatiei, deja, notata, potrivit
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careia Europa este, înca, departe de pragul „erei”
post-nationaliste care, în definitiv, este imaginata, dorita si asteptata de catre curentele si retorica celor care pornesc de la ideea ca statulnatiune nu mai este apt sa ofere cadrul adecvat
pentru manifestarea plenara a vointei cetatenesti. Din aceasta perspectiva, Jurgen Habermas vorbeste de perspectiva ca Europa sa devina primul exemplu de democratie construita pe
deasupra statului national, proiect care, însa, nu
presupune inventarea sau crearea unui
„nationalism european”, dat fiind ca, în opinia
autorului sus-citat, „nivelarea identitatilor nationale ale statelor membre si topirea acestora întro natiune numita „Europa” nu este de dorit , dupa cum nu este nici posibila”
*
In pofida retoricii care, de mai multa vreme, îi
anunta decesul, nationalismul ofera, fara încetare, noi dovezi de rezilienta. Ştatul-natiune este,
fara îndoiala, afectat de fenomenul globalizarii si
confruntat cu atentatele la suveranitate pe care
le reprezinta tendintele regionaliste. Nu aceesi
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dimensiune o au aceste provocari atunci cand
este vorba de nationalism. Mai întai pentru ca,
asa cum se poate constata, culturile nationale au
o consistenta capacitate de rezistenta la asaltul
mondializarii. Apoi, retelele globale de comunicatii, pot sa promoveze oricat de agresiv simboluri si paradigme standardizate ale consumului
de bunuri materiale, dar efectul nu va avea rezultatele decisive scontate, dat fiind ca, chiar si
în acest domeniu al consumului de marfuri materiale si spirituale, a cestea vor fi supuse unui
proces de indigenizare si adaptare locala, proces
identificat prin denumirea de glocalizare.
Vrand-nevrand, lumea si, împreuna cu ea, comunitatea europeana parcurg o etapa în care se
manifesta activ confruntarea dintre identitatea
nationala si proiectata identitate globala, iar sansele de biruinta ale unuia sau ale celuilalt dintre
acesti doi poli sunt înca foarte dificil de evaluat
într-o perspectiva previzibila. Iar daca retorica
lumii contemporane s-a obisnuit de mai mult
timp cu utilizarea frecventa a particulei „post-„,
calea pana la intrarea în universul „postnational” este înca lunga si cu serpentine greu de
stabilit ante-factum.
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Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
Este un adevar al contemporaneitatii noastre acela ca
sfarsitul bipolarismului în
ordinea globala a lumii a avut si continua sa aibe
o influenta de netagaduit asupra relationarii
dintre marile comunitati umane, reaprinzand
dezbaterile contradictorii starnite de teoria universitarului american Şamuel Huntington privitoare la noua divizare a lumii conflictuale nu dupa criterii ideologice si interese materialistconsumiste, ci dupa apartenenta la identitati spirituale si culturale.
Ambiguitatile care au însotit, de la bun început,
aceste dezbateri au facut ca si polemicile pe
aceasta tema sa fie, nu de putine ori, viciate de
stigmatizari, suspiciuni si ofense reciproce, asa
cum se întampla, de cativa ani buni, în cazul relatiilor dintre Occidentul crestin si laic, pe de o
parte, si Orientul islamic si pios, pe de alta parte,
unii cercetatori neezitand sa vorbeasca, în context, chiar de instalarea progresiva a unui nou
razboi rece între Occident si Islam, al carui teatru principal de desfasurare sa devina continentul european. Şi toate aceste constructii discursive sunt construite pe temelia alaturarii dintre
teoriile simpliste si simplificatoare sustinute curentele islamiste si islamizante si prejudecatile –
nu putine – ale lumii occidentale despre un islam
prea putin sau defectuos înteles.
Or realizarea unor necesare si durabile punti
ale dialogului presupune abordarea islamului
dintr-o dubla perspectiva a esentei sale identitare: el este, înainte de toate, un modus vivendi, o
stare existentiala careia religia îi defineste normele si coordonatele si este, apoi, un summum
de caracteristici ale civilizatiei careia acesta i-a
dat nastere în dimensiunile ei culturala si mistica. Este o abordare care nu trebuie, însa, sa duca
la concluzia ca oricare individ venit dintr-o tara
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islamica este, cu necesitate, fie un arab, fie un
musulman. Daca ne limitam la prima definire a
universului islamic, aceea de “stare” si “mod de
raportare la existenta”, atunci vom constata ca
aceasta este, si ea, generatoare de ambiguitate,
în masura în care ea pune în relatie de echilibru
o civilizatie si o arie de cultura – Occidentul – si o
religie – cea islamica. Or aceasta incongruenta
face ca atat islamul, cat si Occidentul, sa fie privite ca entitati monolitice si impermeabile la evolutii si schimburi de valori. Ceea ce, în mod evident este în nonconcordanta cu realitatea evolutionista a oricarei culturi si îngreuneaza întelegerea adevarului ca nici cultura occidentala, în
raport cu cea islamica, nu se reduce la islamofobie, dupa cum, în acelasi raport, nici jihadul si
formele sale de manifestare extrema nu exprima
aspiratia unei lumi, bogata în istoria si traditia
sa, de a se face cunoscuta , valoric, într-o lume
majoritar crestina sau laica.
De la faimoasa sentinta atribuita lui Andre Malraux, potrivit careia “secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi deloc”, relatiile între civilizatii si
religii detin un loc de frunte în agenda chestiunilor principale care anima scena si dinamica vietii
internationale contemporane. Insasi vocea lui
Şamuel Huntington se face ecou al reflectiei lui
Malraux atunci cand ne anunta ca “secolul al XXIlea va fi unul al ciocnirii între civilizatii”1. A degenerat dialogul civilizatiilor într-o confruntare
între acestea? Inclinam sa credem ca raspunsul
este negativ, sustinandu-ne afrimatia prin realitatea ca, fiind “religios” si cultural în acelasi
timp, secolul în care ne aflam nu poate fi decat
unul al dialogului si comunicarii atata vreme cat
cultura, ca si religia, se adreseaza spiritului si
constiintei umane care îndeamna la pace, la convietuire, la edificare si la confruntare dialectica
între spirite si idei. Astazi, tehnologia informatiei
si a comunicarii favorizeaza cu generozitate cunoasterea reciproca si schimburile de valori materiale si spirituale între indivizi, natiuni si popoare.

1. Huntington, Şamuel : The Clas of Civilizations and Remaking the World, Şhimon & Şchuster, New York, 1996, p. 11
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Cu toate acestea, ca fiinte rationale, suntem
confruntati fara contenire cu provocari si sfidari
structurale care îngreuneaza considerabil aspiratia noastra antropologica la dialog si cunoastere. Iar printre piedicile pe care indivizii si
comunitatile trebuie sa le depaseasca pe calea
lor catre întalnire nu ezitam sa notam, oricat ar
parea de paradoxal, chiar procesul globalizarii,
al unei mondializari care, în mod inevitabil, aplatizeaza si uniformizeaza, amenintand cu deformarera, chiar pana la disparitie, a ceea ce este
specific, definitoriu si irepetabil unor culturi si
civilizatii între care se numara si arealul islamic
care nu trebuie – repetam – sa fie nici confundat
si nici limitat la lumea araba. Este în firea lucrurilor ca oricare popor sa doreasca, înainte de
toate, sa-si exprime identitatea si sa-si promoveze valorile îndelung construite cu rabdare de-a
lungul secolelor de istorie si care ofera sursa cea
mai apropiata de securitate si de dainuire în ceea ce el este Or o asemenea afirmare nu poate fi
impusa nici prin colonizare, nici prin superioritate xenofoba, nici prin tirania sangeroasa a
unor ideologii si doctrine din categoria celei proclamate de radicalismul ireductibil al unei entitati periferice precum Ştatul Islamic.
Am asistat si asistam, din pacate, la proliferarea
si diseminarea unor atitudini care nu au nimic a
face cu ideea de apropiere si dialog. Daca, în
Franta, de pilda, interdictia impusa purtarii în
spatiul public a valului ca semn distinctiv al unei
apartenente identitare a putut sa provoace vii si
contradictorii dezbateri, nu mai putin paguboasa
se dovedeste si pretentia, vituperant si zgomotos
exprimata de unele comunitati islamice din lumea occidentala de a impune dreptul canonic
islamic shari’a ca sistem juridic independent, paralel si simultan cu sistemul exitent de veacuri în
tara de resedinta, sau de a institutionaliza interdictiile comportamentale islamice (consumul
carnii de porc, bunaoara, în scolile englezesti unde învata si copii musulmani). Lipsa unui dialog
sau chiar a deschiderii pentru întelegere prin
comunicare a realitatilor contribuie la încurajarea exceselor, degenerate în acte brutale, cu care asezarile si orasele europene sunt confruntate.
Una dintre pietrele unghiulare ale oricarui dia48

log contructiv se regaseste în disponibilitatea
însasi pentru depasirea diferendelor si cautarea
concordiei, iar din aceasta perspectiva constientizarea si acceptarea însemnatatii pe care o are
ideea de alteritate, de existenta egala a celuilalt
este un imperativ de neignorat pentru renuntarea la stereoptipii si clisee tabuizate. Iar acceptarea alteritatii înseamna si acceptarea pluralismului si a multiculturalismului atat de contestate în utimul timp.
Şubsumat ideii de pluralism identitar ca mediu
de exprimare neîngradita a entitatilor spirituale
si culturale într-o societate deschisa coabitarii si
alteritatii, multiculturalismul este un concept
inventat în Canada si experimentat de filosofia
occidentala, neavand putere de circulatie si – se
poate spune - o forma de manifestare pragmatica în lumea islamica decat, poate, numai în discursul si retorica studiilor academice si a abordarilor islamice ale relatiilor dintre musulmani
si non-musulmanii occidentali. In mod curent,
asa cum este înteles astazi , multiculturalismul
defineste – mai mult decat o strategie de actiune
- relatiile dintre societatile europene traditionale
si comunitatile alogene rezultate din fenomenul
migratiei si, cu deosebire, al celei originare din
lumea araba si din zone ale continentului asiatic
si extrem-oriental în care islamul reprezinta, din
punct de vedere demografic si geografic, religia
majoritara sau nationala oficiala. Pornind de la
ideea ca multiculturalismul este în masura sa
asigure integrarea elementelor islamice alogene
în comunitatile primitoare europene (fara ca,
prin aceasta sa se produca un fenomen de
“aculturatie” adica de pierderea morfologiei
identitare – culturale, cutumiare, religiose, comportamentale de catre cei invitati la aclimatizare
si integrare), acest concept, departe de a realiza,
semnificativ, vreunul din obiectivele fundamentale propuse, a condus la aparitia unei reactii total opuse – aceea a ostilitatii fata de alogenii islamici, a ideii ca , prin structura lor antropologica,
acestia nu pot deveni altceva decat ceea ce sunt,
transformandu-se, prin urmare, în factori de
amenintare la însasi identitatea si coeziunea societatilor-gazda. Astfel s-a ajuns la situatia în care lideri politici ai Europei de Vest – din Germania, Marea Britanie, Franta s.a. - sa declare, ras-
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picat, fie ca “musulmanii nu sunt îndeajuns de
formati pentru a accepta propria integrare în
societatile primitoare”, fie ca acestia constituie
“o amenintare directa la adresa indentitatii sociale (franceze, engleze, germane etc.)”, fie, în
sfarsit, ca multiculturalismul este “un experiment esuat”. Daca este adevarat ca acest concept
poate fi privit ca o sursa de “conflict între civilizatii” în sensul în care o parte din bagajul cutumiar si identitar islamic este si va ramane incompatibil cu valorile democratiei occidentale
(secularismul, libertatea de expresie, drepturile
femeiii, traditiile vestimentare alimentare sau
comportamentele), tot atat de adevarat este ca,
decenii de-a randul, multiculturalismul a putut
sa constituie, în practica, unul dintre fundamentele de functionare a politicilor sociale europene.
Confuziile si erorile apar, însa, atunci cand acest
concept are semnificatii diferite si este înteles si
aplicat, într-o diversitate larga de forme, în
functie de locul si de timpul european în care el
este abordat.
Privit ca termen normativ, termenul descrie
ansamblul acelor politici guvernamentale si norme care îsi propun sa sustina si sa încurajeze coexistenta si comunicarea într-un mediu social
multicultural. Ceea ce nu constituie o noutate în
multiseculara istorie a relatiilor occidentaloislamice: Şpania si Şicilia sub ocupatia islamica a
civilizatiilor omayyada si abbasida din Evul Mediu au oferit stralucite si fructuoase exemple în
acest sens. Problema apare în momentul în care
un asemenea multiculturalism ofera alogenilor
libertatea de a-si pastra identitatea culturala, dar
încadrata si subsumata normelor politice, culturale si institutionale proprii societatilor de
adoptie. Or, pentru spiritualitatea si identitatea
islamica, singura politica si singurul sistem de
norme carora trebuie sa li se supuna identitatile
lor spirituale si culturale sunt cele emanate din
scripturile sacre ale religiei – Coranul si traditia
profetica – si paradigmele comportamentale slefuite de-a lungul istoriei musulmane. Germania
si Marea Britanie s-au numarat printre statele
europene care au adoptat, cu entuziasm, conceptul multiculturalismului. Ş-a întamplat, însa, ca
aparitia revivalismului radical islamist si efectul
acestuia (actele teroriste din capitalele si orasele

www.ingepo.ro

Europei de Vest) sa demonstreze ca politicile
multiculturaliste integratoare nu au avut în mod
automat si nu pot sa aibe rezultatul scontat: în
loc sa duca la coexistenta, integrare si concordie
sociala, acestea au provocat adancirea faliilor
între societatea primitoare, pe de o parte, si accentuarea atitudinilor segregationiste, populiste
si politicianiste care au transformat comunitatile
imigrante, marginalizate si private de o reala
egalitate de sanse, în “societati paralele”, pe de
alta parte. Multiculturalismul a devenit, tot mai
vizibil, un gen aparte de “interculturalism” care
pune în evidenta nu aspectele care unesc, ci pe
cele care diferentiaza societatea autohtona de
“comunitatile culturale” rebarbative, prin însasi
morfologia lor antropologica, la integrare si
adaptare.
Pentru multi analisti si cercetatori, principiile
multiculturalismului, asa cum sunt ele întelese si
practicate, sunt realitati depasite si poarta raspunderea pentru fragmentatia si separatismul
cultural de care sunt afectate, astazi, societatile
occidentale traditionale. Intr-o larga masura, limitele multiculturalismului se observa cu o si
mai mare acuitate atunci cand subiectul dezbaterii este reprezentat de diversitatea religioasa si
de maniera în care se poate identifica o cale de
acomodare si de coabitare cu aceasta. Devenita
inevitabila, dar neavand suficiente argumentatii
pentru o cuprindere cat mai ampla si mai obiectiva a chestiunii multiconfesionalismului, o asemenea dezbatere a fost, vrand-nevrand, acaparata de singura problema aflata la îndemana si
anume aceea a ascensiunii fundamentalismului
conservator islamic. Iar prin actiunea virulenta
si devastatoare a radicalismului islamic, aceasta
discutie se afla, la randul sau, în impas, consolidand, si mai mult, esecul general al multiculturalismului
Nu trebuie, însa, ignorat un alt element cu profunde semnificatii pentru viitorul acestui universalism cultural catre care aspira filosofia multiculturalismului. Şi este vorba de faptul ca, în ultima analiza, multiculturalismul, ca si conceptele
subsidiare pe care acesta le presupune, precum
alteritatea, toleranta, laicismul sau aria de exercitare posibila a libertatilor de optiune si exprimare sunt, toate, o emanatie a ceea ce se identifi49
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ca prin “identitatea europeana” – cu
toate componentele sale culturale, religioase, de civilizatie, sociale, relationale etc. – si au fost gandite ca parghii
de afirmare, consolidare si propasire a
acestei identități care, în pofida reusitelor politice si institutionale, ramane
si astazi, dupa experimentul primului
val de “integrare”europeana, insuficient de bine
definita, înteleasa si interpretata. Intr-o “privire
în oglinda” ad-hoc, vom constata ca, în aria culturala si de civilizatie care este lumnea islamica si
arabo-islamica, ideea de identitate culturala islamică este, pur și simplu, inexistentă! Conceptul de
cultura si civilizatie în acest areal este, asa cum
am mai spus, în totalitate si în mod absolut subsumat religiei islamice: Islamul este cel caruia i
se datoreaza toate notiunile si toate conceptele
antropologice, epistemologice, politico-sociale
etc. Incepand cu conceptul de “natiune”, respectiv de “stat-natiune” întruchipat de institutia politico-religioasa, militara si societala a califatului
musulman, pana la stilul de viata intima si relationala a individului ca fundament al familiei,
clanului, tribului si societatii si pana la creatia
spirituala – literara, stiintifica, arhitectonica,etc.
– a acestuia. O relationare care se desfasoara sub
autoritatea omniprezenta si omnipotenta a Legii
divine si a sistemului juridic –shari’a – derivat
din aceasta. Idealul suprem si integrator al omului musulman nu este, în primul rand, acela al
dezvoltarii terestre si al constructiei, caci filosofia sa este una fundamental panteista: fiind creata de Dumnezeu-Allah, natura si regnurile sale
întruchipeaza fiinta transcendentala însasi, care,
prin sine, este perfecta, ea neavand nevoie si neputand sa fie “perfectionata” de omul care, la
randul sau nu este decat o alta forma de manifestare a spiritului si universalitatii transcendentale. Desigur, fiind dotat cu atributul liberului-arbitru, omul musulman are
îndatorireaa de a exista ca om musulman
care tinde sa devina omul perfect, omuluniversal (al-insān al-kāmil) a cărui misiune în viata tranzienta se rezuma la jihad,
înteles, pe de o parte, ca stradanie morala,
ca efort continuu pentru autocorectare si
pentru a-si asigura nemurirea în paradisul
vietii de dupa moarte. Din summumul
50

acestor stradanii decurge, pe de alta
parte, si îndatorirea lui homo islamicus de a săvârși așa-numitul jihad mic
pentru apararea religiei careia îi datoreaza existenta însasi si pentru proliferarea si expansiunea acesteia ca unica religie perfecta prin care se încheie
revelatia, Muhammad fiind ultimul
dintre profeti (khatim al-anbiyā’ ).
Este lesne de înteles ca, în atari împrejurari,
aria culturala islamica nu putea sa fie compatibila cu ceea ce presupune conceptul de pluralism,
în general, si cu acela de multiculturalism, cu deosebire. De altfel, însasi notiunea de alteritate
(din perspectiva opozitiei om islamic- om nonislamic adica omul apartinator culturii iudeocrestine) este obnubilata prin chiar scriptura coranica si prin traditia care împarte comunitatea
umana între musulmani care constituie “casa
pacii” (dar al-silm) și non-musulmani (iudeii,
crestinii si, în unele exegeze, nabateenii, sabeenii, zoroastrienii), reuniti în “casa razboiului” (dar al-harb) sau “Oamenii cărții” (ai scripturilor relevate inaintea Islamului – Pentateuchul
si Noul Testament) care sunt tolerati de Islam ca
si adepti ai unui alt cult decat islamul si protejati
(dhimmi) în calitate de cetateni ai statului musulman în interiorul califatului sau în schimbul
platii unei “taxe pe libertatea de cult” (giziyya).
Aceasta
este
acceptia
notiunii
de
“toleranta” (tasamuh) în Islam, care, precum se
vede, are prea putin sau de loc a face cu conceptul de multiculturalism si pluralism pe care exegetii si teologii islamici contemporani se straduiesc sa îl puna într-o fortata relatie de sinonimie
cu conceptul de alteritate atat de frecvent evocat, ca pe o virtute fundamentala, în discursul
islamic al zilelor noastre.
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PUNCTE DE VEDERE
Fragilitatea alianțelor în Orientul Mijlociu ca expresie a conflictelor geopolitice globale
Corneliu PIVARIU
Dupa asa-zisa primavara araba din Orientul Mijlociu si Africa de Nord (MENA), care încet-încet se
transforma într-o iarna destul de sumbra, aliantele existente la începutul acestui secol în regiune
au început sa se modifice si sa apara elemente noi, consecinta nu numai a evolutiilor regionale, dar
si a raporturilor de forte pe plan mondial.
Unul din principalele motive ale situatiei actuale îl constituie si lipsa oricarui plan pe termen lung
al Administratiei americane dupa invazia Irakului din 2003, precum si greselile facute de aceasta
în Irak, Şiria si Yemen, atat în timpul presedintelui George W. Bush, dar si în mandatele presedintelui Obama (care dorind sa-si respecte promisiunea de a nu implica ŞUA în nici un razboi în mandatele sale a ratat multe oportunitati în Orientul Mijlociu). Aceasta pozitie a determinat cresterea neîncrederii aliatilor arabi în capacitatea si dorinta Washingtonului de a-si mentine pozitia în regiune. De asemenea noua strategie de securitate nationala a ŞUA, care nu a reusit sa defineasca un rol
specific pentru ŞUA si al fortelor sale în regiune si nici sa raspunda efectiv la cresterea influentei
Rusiei în Şiria, precum si la influenta economica a Chinei în regiune, au dus la cresterea dubiilor
guvernelor arabe, dar si a altor formatori de opinii (centre de cercetare, media) privind pozitia si
politica americana pe termen mediu si lung în zona.
In aceste conditii, lipsa de unitate a lumii arabe - caracteristica pe care a avut-o dintotdeauna - s-a
accentuat, unul din cele mai elocvente exemple în acest sens fiind situatia relatiile cu Qatarul din
2017si recenta decizie a guvernului de la Doha de a parasi OPEC. Unele surse mentioneaza chiar
faptul ca la Doha se analizeaza cu mare atentie si posibilitatea retragerii tarii din Consiliul de Cooperare al Golfului.
De mai multe decenii, puteri regionale - mai ales Irak, Iran, Egipt, Israel, Arabia Şaudita si Turcia,
au fost implicate într-o competitie regionala pentru maximizarea influentei în zona, în competitie
sau alianta cu Marea Britanie, Rusia si ŞUA. In prezent Irakul nu mai poate avea asemenea pretentii, fiind sub o puternica influenta iraniana (iar Moscova încearca sa -si recastige subtil pozitiile
pierdute), Arabia Şaudita are reputatia sifonata dupa modul dezastruos cum a condus conflictul
din Yemen si dupa afacerea Khashoggi, iar Egiptul are o situatie interna mult prea complicata, mai
ales din punct de vedere economic, pentru a emite pretentii regionale.
In aceste evolutii Turcia apare ca fiind, cel putin pentru prezent si viitorul imediat, marele castigator, îmbunatatindu-si imaginea în Orientul Mijlociu, comparativ cu Arabia Şaudita. Ankara încearca
sa joace de ambele parti în conflictul din Şiria, pentru a-si maximiza rolul în viitoarele negocieri.
Este cert ca succesul politicii americane în Şiria depinde în mare parte de Turcia, Washingtonul
trebuind sa înteleaga si obiectivele regionale ale Turciei . In acelasi timp Iranul, Rusia si Turcia, implicate în conflictul din Şiria, si care par a constitui un bloc coerent ar putea încerca sa -si asume un
rol care sa transceada Orientului Mijlociu, dar interesele lor în Şiria sunt destul de divergente pentru a nu conduce la aceasta.
Rusia este multumita de ceea ce a realizat în Orientul Mijlociu si va cauta sa-si prezerve si desigur,
daca va gasi oportunitati, sa-si îmbunatateasca pozitia.
Israelul, chiar daca pastreaza un profil destul de retinut, va juca un rol hotarator în continuare în
Orientul Mijlociu, iar în conditiile cand ŞUA îsi vor defini o politica coerenta pe termen lung în zona, acest rol va fi si mai pregnant. Felul în care se va solutiona conflictul din Şiria va prefigura viitoarele aliante din Orientul Mijlociu si de ce nu, germenii unei noi ordini globale.
51
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Association of Muslim Social Scientists - Asociaţia
Dr. Alba POPESCU Ph.D. cercetătorilor sociali musulmani etc.
In decembrie 2001, autoritatile americane au
interzis activitatea the Holy Land Foundation for
Filiala Frăției Musulmane din SUA (USMB) Relief and Development ca urmare al implicării
3
The Muslim Students Association - Asociaţia sale în finantarea atentatelor teroriste ale orga4
studenţilor musulmani, prima organizație a Frați- nizatiei islamiste radicale palestiniene HAMAŞ .
lor Musulmani din ŞUA, a fost înfiintata în 1963, Desi legaturile dintre Holy Land Foundation si
5
în campusul Universitatii Illinois (o foarte scurta Fratia Musulmana au fost bine documentate informatie despre evolutia acestei organizatii exista înregistrari on-line care demonstreaza
poate fi gasita în Anexa 1). Ulterior, au fost înfi- activitatea subversiva a Fratiei Musulmane în
6
intate si alte organizatii, cum ar fi: the Council on ŞUA - activitatea Fratiei Musulmane este, înca,
American - Islamic Relations - Consiliul pentru legala pe teritoriul american. In acelasi timp, o
Relaţiile Americano - Islamice, the North Ameri- data cu dezvoltarea retelelor mass-media si acacan Islamic Trust Council - Consiliul de Securitate demica ale UŞMB, procesul de extindere a ramuIslamică din America de Nord, the North Ameri- rii sale politice locale a continuat.
can Islamic Fund - Fondul Islamic din America de In timpul procesului deschis de autoritatile
Nord în 1971, the Islamic Society of North Ame- americane Holy Land Foundation pentru activirica - Societatea Islamică din America de Nord și tati de finantare a terorismului, Biroul Federal
the International Institute of Islamic Thought - de Investigatii FBI a facut publice o serie de doInstitutul Internaţional de Gândire Islamică din cumente care au prezentat vasta retea a UŞMB,
1981, the Holy Land Foundation for Relief and alcatuita din organizatii si grupuri controlate de
Development - Fundaţia Pământului Sfânt pentru o structura centrala de comanda. Dintre aceste
Ajutor şi Dezvoltare în 1989, the American Mus- documente se disting:
lim Council1 - Consiliul musulman american în
 the Preliminary vision for preparing future
1990, the Muslim American Society - Societatea
7
musulmană americană în 1993, the Council on leadership - Viziunea preliminară pentru pregăAmerican Islamic Relations2 (CAIR) - Consiliul tirea viitoarei conduceri, datată în decembrie
pentru relaţiile islamice americane în 1994, the 1988 si semnata8 de un anume M.A. (probabil
Mohamed Akram ), în care este descrisa strate1. ANALYSIS: Holy Land Documents Point to Covert Muslim Brotherhood Structure In The U.S., GlobalMB, 29.08.2007, https://
www.globalmbwatch.com/2007/08/29/analysis-holy-land-documents-point-covert-muslim-brotherhood-structure/, accesat la
data de 07.07.2017
2. Robin Şimcox, The Trump Administration Must Investigate the Muslim Brotherhood’s U.S. Activities, The Heritage Foundation,
20.04.2017, http://www.heritage.org/terrorism/report/the-trump-administration-must-investigate-the-muslim-brotherhoods-usactivities, accesat la data de 07.07.2017
3. Şcott W. Johnson, Coming Clean About CAIR, National Review, 22.08.2007, http://www.nationalreview.com/article/221895/
coming-clean-about-cair-scott-w-johnson, accesat la data de 07.07.2017
4. Harakat al-Muqawama al-Islamiyya
5. John Mintz, Douglas Farah, In Search Of Friends Among The Foes, Washington Post, 11.09.2004, http://www.washingtonpost.com/
wp-dyn/articles/A12823-2004Şep10.html, accesat la data de 08.07.2017
6. Ikhwan in America, https://www.investigativeproject.org/redirect/Ikhwan_in_American-Zeid_Al-Nomann.pdf, accesat la data de
07.07.2017
7. http://www.investigativeproject.org/documents/case_docs/1117.pdf, accesat la data de 23.08.2018
8. Mohamed Akram Adlouni este secretarul general al Al Quds International Foundation - Fundaţiei Internaţionale Al Quds, o entitate desemnata ca fiind Special Designated Global Terrorist, acuzata de Departamentul de Trezorerie din Ş.U.A. ca finanteaza HAMAŞ.
Vezi: Thomas Quiggin, What Is the Muslim Brotherhood?, 08.02.2017,
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gia de înradacinare / dezvoltare a Fratiei Musulmane pe teritoriul ŞUA. In acest document exista
un tabel cu o coloana intitulata Aparate - termenul utilizat de Fratia Musulmana centrala
(egipteana) pentru grupurile si organizatiile sale
publice si sub acoperire. Cu exceptia the International Institute of Islamic Thought - Institutului
Internaţional de Gândire Islamică, toate organizatiile amintite mai sus au fost mentionate in categoria Aparatelor. In acelasi document exista o
nota despre structurile acoperite:
 Shura,

compusă din 59 membri condusă de
Al-Qadi - Elkadi Ahmed, seful UŞMB9 (Akram
apare în document ca membru al Şhura);
 Oficiul;
 Securitatea;
 Surorile;
 Comitetul Special;
 Palestina C. (Comitetul Palestinei - cunoscut
si sub numele de HAMAS în SUA) etc.
 An Explanatory Memorandum, On the General Strategic Goal for the Group in North America,
5/22/1991 - Un memorandum explicativ, privind
obiectivul strategic general pentru grupul din
America de Nord, 5/22/199110, care contine normele de aplicare a documentului anterior, semnat din nou de Mohamed Akram. La sfarsitul documentului se afla o lista a Aparatelor care include si the International Institute of Islamic Thought.
Ambele documente pun accentul pe obiectivul
central al USMB, respectiv colonizarea islamistă a Statelor Unite: „obiectivul general
strategic al Grupului în America, aprobat de Con-
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siliul Shura şi de Conferinţa Organizatorică pentru anul (I987)”, este „venirea la putere a Islamului în America, ceea ce presupune: înfiinţarea unei
mişcări islamice eficiente şi stabile, condusă de
Frăţia Musulmană care reprezintă cauzele musulmanilor la nivel intern şi global şi care funcţionează pentru a extinde baza musulmană observativă, are drept scop unificarea şi dirijarea eforturilor musulmane, prezintă Islamul ca alternativă
de civilizaţie şi sprijină Statul Islamic global oriunde este acesta.”11

Pe fondul invaziei sovietice din Afganistan, din
1979, (seicul) Abdullah Yusuf Azzam - un cleric
palestinian, membru al Fratiei Musulmane din
anii 1950, cunoscut drept „tatal” Jihad-ului global - a emis o Fatwa - un decret în care a afirmat
ca apararea pamanturilor Islamului este prima
obligatie a musulmanilor, dupa credinta în Allah12. Ştabilit la începutul anilor 1980 în orasul
pakistanez Peshawar, Azzam a înfiintat Bait ulAnsar - Casa de Ajutor, o organizație islamică de
ajutorare, menita sa sprijine lupta jihadistilor
împotriva invadatorilor sovietici din Afganistan13. In 1981, antreprenorul saudit Osama bin
Laden, fost student al lui Azzam la Universitatea
King Abdul Aziz din Jeddah14, a fost convins de
profesorul sau sa se mute în Peshawar si sa finanteze taberele de antrenament ale jihadistilor,
în marea lor majoritate membri ai Fratiei15. In
1984, în Peshawar, cei doi au fondat Maktab alKhidamat - Oficiul de Servicii (cunoscut și ca Al
Kifah - Lupta) pentru a coordona și a finanta activitatile de recrutare si de antrenare ale alMujaahid – mujahedinilor din Afganistan16. Maktab al-Khidamat a asigurat finantarea grupurilor

https://medium.com/@GatestoneInst/what-is-the-muslim-brotherhood-ecb35bcdc43b, accesat la data de 23.08.2018
9. OBITUARY: Former Head of U.S. Muslim Brotherhood Dies, The Global Muslim Brotherhood Daily Watch, 14.04.2009, https://
www.globalmbwatch.com/2009/04/14/former-head-of-us-muslim-brotherhood-dies/, accesat la data de 07.07.2018
10. http://www.investigativeproject.org/documents/misc/20.pdf, accesat la data de 23.08.2018
11. Textul original: “The general strategic goal of the Group in America which was approved by the Shura Council and the Organizational Conference for the year (I987)” is the “enablement of Islam in North America, meaning: establishing an effective and a stable
Islamic Movement led by the Muslim Brotherhood which adopts Muslims’ causes domestically and globally, and which works to expand
the observant Muslim base, aims at unifying and directing Muslims’ efforts, presents Islam as a civilization alternative, and supports the
global Islamic State wherever it is.”
12. Abdullah Azzam, Document – Defense of the Muslim Lands, 01.02.2002, http://english.religion.info/2002/02/01/documentdefence-of-the-muslim-lands/, accesat la data de 07.07.2017
13. Ştephen E. Atkins, Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups , Greenwood Press Westport, Connecticut London, 2004, pp.35-36
14. Ştephen E. Atkins, idem. op.cit.
15. Terrorism: Muslim Brotherhood, idem. op.cit.
16. Profile: Maktab al-Khidamat (MAK), History Commons, http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=maktab_al-khidamar,
accesat la data de 07.07.2017
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islamiste din anii 1980 care au actionat în Afga- rorism islamist. Deși conexiunile atacatorilor au
nistan si în alte state asiatice17.
condus spre Centrul Maktab al-Khidamat din
In anii 1980, Azzam a desfasurat o campanie Brooklyn, New York, autoritatile americane nu
iune semnificativa împointensa de prozelitism si de strangere de fonduri au întreprins nici o act
22. Şingura actiune demna
triva
ret
elei
islamiste
în statele din Europa, Orientul Mijlociu si în 50
de orase americane18. Prima filiala americana a de remarcat a fost arestarea „Şeicului orb” Omar
lui Maktab al-Khidamat (Al Kifah) a fost the Isla- Abdel-Rahman, a carui activitate a fost legata de
mic Center of Tucson Arizona - Centrul Islamic filiala Fratiei Musulmane din New York. Desi Abdin Tucson Arizona, aflat deja în functiune în del-Rahman era bine-cunoscut pentru islamis1984. In cativa ani, reteaua MB din ŞUA cuprin- mul sau radical, el a beneficiat de sprijinul CIA,
dea mai mult de 30 de filiale implicate în stran- care a facilitat emiterea vizei sale de intrare în
i, mai tarziu, aprobarea statutul
gerea de fonduri pentru jihadistii din Afganistan. Ştatele Unite s23
sau de rezident .
Cea mai importanta sucursala din ŞUA a fost cea
situata în Brooklyn, New York, cunoscuta sub Atacurile Al-Qa'ida împotriva Ştatelor Unite,
numele de Al Kifah Refugee Centre19 - Centrul din 11 septembrie 2001, au reprezentat apogeul
pentru refugiaţi Al Kifah. Încă de la deschiderea celui de-al treilea val de terorism islamist. Din
sa, în cadrul acestui centru a functionat oficial o acel moment, perceptia publica privind terorismoschee, Masjid al-Fukra, unde a predicat mul islamist s-a schimbat. Astfel, terorismul isla„Şeicul Orb” Omar Abdel-Rahman20. „Şeicul Orb” mist a încetat sa mai fie perceput ca un fenomen
obisnuia sa predice si la o moschee vecina, colateral al conflictului arabo-israelian si a deveMasjid at-Taqwa. Masjid at-Taqwa a fost fonda- nit o amenintare asimetrica globala introdusa,
ta de clericul Siraj Wahaj cu ajutorul petrodolari- mai tarziu, în conceptul strategic al NATO. Medilor sauditi21. In anii '80, Arabia Şaudita, Pakistan atizarea globala a atacurilor a adus în prim plan
si ŞUA (prin intermediul Agentiei Centrale de atat islamismul radical, cît si necesitatea contraInformatii CIA) au sprijinit, prin arme, logistica masurilor. Atentia opiniei publice a fost captata
si expertiza, recrutarea si instruirea retelei lui de Al-Qa'ida, de talibanii afgani si de razboiul
Azzam (mujahedini), precum si actiunile sale mi- împotriva terorismului, determinand scaderea
litare împotriva prezentei sovietice în regiune. In interesului fata de alte organizatii islamiste prefebruarie 1989, dupa retragerea sovietica din cum Fratia Musulmana - în conditiile în care
Afganistan, Azzam si bin Laden au decis sa conti- strategul atacurilor, Khalid Şhaikh Mohammed,
nue lupta pentru eliberarea „pamanturilor Isla- este membru al Fratiei Muslmane din Kuweit
mului" si au înfiintat organizatia Al Qa'ida. In no- înca din adolescenta24.
iembrie 1989, Azzam a fost ucis într-un atentat In tot acest timp, Fratia Musulmana si-a întarit
cu bomba.
aripa politica si sociala dezvoltand o retea comIn 1993, a fost înregistrat primul atac islamist plexa si foarte extinsa de organizatii Islamice de
împotriva World Trade Center din New York. ajutor financiar, caritabile, menite sa ofere spriAcest atac a declansat cel de-al treilea val de te- jin financiar proiectelor organizatiei25. Acest

17. Farhan Zahid, FOREIGN ANALYZES N°22 ORIGINS OF AL-QAEDA : REVISITING MAKTAB UL KHIDMAT AL MUJAHEDEEN (SERVICES
BUREAU FOR THE HOLY WARRIORS), Centre Français de Recherche sur le Renseignement, http://www.cf2r.org/fr/foreignanalyzes/origins-of-al-qaeda-revisiting-maktab-ul-khidmat-al-mujahedeen.php, accesat la data de 07.07.2017
18. Şteven Emerson, Terrorists Among Us: Jihad in America, 1994; Abdullah Yusuf Azzam, idem. op.cit.
19. Profile: Maktab al-Khidamat (MAK), idem. op.cit.
20. Bos Şmith, Held Hostage At Masjid Al-Taqwa, Canadian Free Press, 28.04.2008, https://2005-09.newenglishreview.org/
blog_direct_link.cfm?blog_id=14499, accesat la data de 21.08.2018
21. Bos Şmith, idem.op.cit.
22. Profile: Maktab al-Khidamat (MAK), idem. op.cit.
23. Bill Trott, 'Blind sheikh' convicted in 1993 World Trade bombing dies in U.S. prison, Reuters, 18.02.2017, http://www.reuters.com/
article/us-usa-tradecenter-rahman-idUŞKBN15X0KU, accesat la data de 07.07.2017
24. Richard Miniter, Secretary Mattis: Time To Get Tough On Qatar, Forbes, 22.05.2017, https://www.forbes.com/sites/
richardminiter/2017/04/22/secretary-mattis-time-to-get-tough-on-qatar/#181d53256311, accesat la data de 07.07.2017
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sprijin financiar s-a concentrat din ce în ce mai
mult pe mijloacele de informare în masa26, pe
mediul academic27 si pe think-tank-uri influente28. Astfel, începand cu anul 2002, Fratia Musulmana a fost re-etichetata de catre mass-media
globala (cum ar fi canalul TV Al Jazeera) drept o
miscare reformista, care a fost supusa represiunii regimurilor autoritare ale lumii arabe si care
constituie un firewall – zid protector împotriva
organizatiilor teroriste29.
Linda Sarsour

www.ingepo.ro

Desi Şarsour a afirmat mereu ca nu are nici o
legatura cu islamistii UŞMB, aceasta:
a fost invitata sa tina discursuri la conventiile si reuniunile organizatiilor apartinand UŞMB,
cum ar fi Muslim American Society 30 - Societatea
Americană Musulmană, Islamic Circle of North
America31 - Cercul Islamic din America de Nord și
Council of American Islamic Relations32(CAIR) Consiliul pentru Relaţiile Islamice Americane;
 s-a fotografiat cu Şalah Şarsour - membru al
Islamic Society of Milwaukee - Societăţii Islamice
din Milwaukee, fost operativ al HAMAŞ33, care a
fost închis în Israel în anii 1990, al carui nume
apare în documentele legate de Holy Land Foundation. Este posibil ca Şalah Şarsour să fie varul
Lindei Şarsour, pe baza afirmatiei acesteia ca are
verisori aflati în detentie în Israel pentru afilierea la HAMAŞ34;

Fostul director al Arab American Association Asociaţiei Arabe Americane din New York, americanca de origine palestiniana Linda Şarsour a
fost desemnata Champion of Change - Campioana Schimbării de către administrația Obama, a
fost delegata la Conventia Nationala a Partidului
Democrat si s-a numarat printre cei patru organizatori principali ai Women’s March - Marşului
 a fost arestata, împreuna cu alti membri ai
Femeilor.
CAIR, pentru nesupunere civica35;

25. The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, The structure and funding sources of the Muslim Brotherhood, CRETHI PLETHI, 19.06.2011, http://www.crethiplethi.com/the-structure-and-funding-sources-of-the-muslim-brotherhood/globalislam/2011/, accesat la data de 07.07.2017
26. Mohannad Şabry, Muslim Brotherhood's media machinations, Al Monitor, 29.07.2014,
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/07/muslim-brotherhood-media-egypt-propaganda.html, accesat la data de
07.07.2017; Şhaimaa Ibrahim, A Study of Official Media Outlets of Muslim Brotherhood Group and Freedom and Justice Party in
Egypt, The American University in Cairo: Şchool of Global Affairs and Public Policy, May 6457, http://dar.aucegypt.edu/
handle/10526/3638, accesat la data de 07.07.2018
27. Meira Şvirsky, Muslim Brotherhood Inside American Colleges, CLARION project, 16.05.2013, accesat la data de 07.07.2017
28. Chuck Ross, ‘Yikes!’: Influential Think Tanks In The Tank For Foreign Governments, The Daily Caller, 09.07.2014, http://
dailycaller.com/2014/09/07/yikes-influential-think-tanks-in-the-tank-for-foreign-governments/, accesat la data de 07.07.2017
29. Bob Dreyfuss, Al Jazeera’s Muslim Brotherhood Problem, The Nation, 10.07.2013, https://www.thenation.com/article/aljazeeras-muslim-brotherhood-problem/, accesat la data de 07.07.2017
30. https://www.youtube.com/watch?v=HFwA31RjZxM, accesat la data de 07.08.2018
31. https://www.facebook.com/isnahq/videos/linda-sarsour-gives-the-keynote-address-at-the-community-service-recognitionlun/10154538687786105/, accesat la data de 07.08.2018
32. https://www.youtube.com/watch?v=00gwBw6CUFc, accesat la data de 07.08.2018
33. Confesiunea lui Jamil Şarsour: „La 23 octombrie 1998, Şarsour a fost arestat de GOI pentru implicarea sa în organizatia terorista
HAMAŞ, în special pentru acordarea de asistenta financiara si de alta natura activului fugar si militar HAMAŞ, ' A1 Awadallah. La
momentul arestarii sale, Şarsour avea 66.530 de dolari, o carte telefonica personala si doua pasapoarte americane. Şarsour a fost
intervievat si a oferit informatii cu privire la activitatile lui Şalah în favoarea HAMAŞ în ultimii ani. In cursul interviului sau, Şarsour
a descris implicarea fratelui sau Şalah Şarsour în HAMAŞ si activitatile de strangere de fonduri de catre HLFRD, în Richardson, Texas, în numele HAMAŞ. Şarsour a declarat ca unii dintre membrii Islamic Center in Milwaukee - Centrului Islamic din Milwaukee,
Wisconsin, si fratii sai Şalah si Imad sunt implicati în strangerea de bani în numele HLFRD, care este de fapt pentru HAMAŞ.
(Exhibit102).“
“Jamil Şarsour Confession: On October 23, 1998, Şarsour was arrested by the GOI for his involvement with the HAMAŞ terorist organization, specifically, for providing financial and other assistance to HAMAŞ fugitive and military activist,' A1 Awadallah. At the time
of his arrest, Şarsour was carrying $66,530.00, a personal telephone book and two American passports. Şarsour was interviewed
and provided information concerning his and his brother, Şalah's activities in support of HAMAŞ over the last several years. During
the course of his interview, Şarsour described his brother Şalah Şarsour's involvement with HAMAŞ and fund raising activities by
the HLFRD, in Richardson, Texas on behalf of HAMAŞ. Şarsour stated that some of the members of s Islamic Center in Milwaukee,
Wisconsin, and his brothers Şalah and Imad are involved in raising money in the name of HLFRD that is actually for HAMAŞ.
(Exhibit102).” – Vezi http://www.investigativeproject.org/documents/case_docs/466.pdf#page=49, , accesat la data de 07.08.2018,
p.48
34. Şouad Mekhennet, Under Attack as Muslims in the U.S., New York Times, 03.08.2012, https://www.nytimes.com/2012/08/08/
us/08iht-letter08.html, accesat la data de 07.08.2018
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a

scris un mesaj exaltat pe Twitter în 2011,
în timpul „primaverii arabe”, spunand ca: „Yo the
Muslim Brotherhood knows how to parrrttaaay!
So much for radical islamists taking over! If these
r - they r da coolest! #jan25 #Egypt”36 – „Uraa,
Frăţia Musulmană ştie cum să joace!”;
 a fost numita în mod public „sora” de catre
American Muslims for Palestine37 (AMP) - Musulmanii Americani pentru Palestina, într-o scrisoare publica destinata sa o sprijine împotriva
„Islamofobiei”:

„Draga Linda:
Ai devenit baliza de speranţă pentru atât de
mulţi americani musulmani, precum şi un catalizator care îi împinge pe oameni să acţioneze pozitiv. The American Muslims for Palestine îţi apreciază cu adevărat eforturile tale neobosite în numele comunităţilor afectate de rasism şi bigotism şi
pentru susţinerea drepturilor palestinienilor. Ai o
platformă majoră în care poţi face mult bine.
Îţi scriem pentru a-ţi oferi sprijinul nostru necondiţionat în faţa bigotismului şi a atacurilor pe care le suferi în prezent. Știm că toţi musulmanii, în
special musulmanii palestinieni americani, care
sunt vizibili şi activi din punct de vedere politic,
sunt întotdeauna ţinte ale urii şi tacticilor de reducere la tăcere şi ne pare rău că treci prin asta

chiar acum, ca urmare a muncii tale excelente, de
ajutor la organizarea Women’s March la Washington .
Ne rugăm pentru protecţia ta si ne rugăm ca Allah SWT să îţi dea răbdare şi să te aline în aceste
zile dificile. AMP este aici pentru tine şi este gata
să te susţină în orice fel putem.
Cu sinceritate,
The American Muslims for Palestine.”38
The American Muslims for Palestine este o organizatie conectata la HAMAŞ, care urmareste sa
delegitimizeze statul Israel în America39. Şalah
Şarsour este membru al consiliului de administratie al acestei organizatii40 si a fost vazut în
prejma lui Şumeyye Erdogan Bayraktar, fiica
presedintelui Turciei, Reçep Tayyip Erdogan, în
timpul vizitei sale la conventia anuala a Muslim
American Society si a Islamic Circle of North
America (MAŞ-ICNA)41.
a

fost sustinuta public de UŞMB - CAIR42:
„The Council on American-Islamic Relations
(CAIR), cea mai mare organizaţie a naţiunilor
pentru drepturi civile şi organizaţii de advocacy, a
cerut astăzi oamenilor de toate credinţele şi medii
să „contracareze” campania care o vizează pe
Linda Sarsour - un activist comunitar musulman
cunoscut şi respectat la nivel naţional - folosind

35. Linda Sarsour arrested at Paul Ryan's office, Al Jazeera, 06.03.2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/03/linda-sarsourarrested-paul-ryan-office-180306103336945.html, accesat la data de 07.08.2018
36. Haris Alic, Eight of Linda Sarsour’s Most Controversial Tweets, The Washington Free Beacon, 12.03.2018, https://
freebeacon.com/culture/eight-linda-sarsours-controversial-tweets/, accesat la data de 07.08.2018
37. https://www.ampalestine.org/newsroom/a-message-of-support-to-our-sister-linda-sarsour, accesat la data de 07.08.2018
38. Textul original:
“Dear Linda:
You have become the beacon of hope for so many Muslim Americans as well as a catalyst who spurs people on to positive action. The American Muslims for Palestine truly appreciates your tireless efforts on behalf of communities impacted by racism
and bigotry and for standing up for Palestinian rights. You have a major platform where you can affect much good.
We are writing to offer you our unconditional support in the face of the bigotry and attacks you’re enduring currently. We
know that any Muslim, particularly Palestinian American Muslims who are visible and politically active, are always targets
for hatred and silencing tactics and we’re sorry you are going through this right now because of your excellent work helping
to organize the Women’s March on Washington.
We pray for your protection and we pray that Allah SWT grants you patience and comfort during these difficult days. AMP is
here for you and stands ready to support you in any way we can.
Sincerely,
The American Muslims for Palestine”.
39. Şteven Emerson, American Muslims for Palestine’s Web of Hamas Support, The Algemeiner, 14.12.2011, http://
www.algemeiner.com/2011/12/14/american-muslims-for-palestines-web-of-hamas-support/, accesat la data de 07.08.2018
40. American Muslims for Palestine, https://www.ampalestine.org/about-amp/staff, accesat la data de 07.08.2018
41. Chuck Ross, EX-HAMAŞ FINANCIER ŞPOTTED WITH TURKIŞH PREŞIDENT’Ş DAUGHTER AT UŞ MUŞLIM CONVENTION [VIDEO],
THE DAILY CALLER, 28.12.2016, http://dailycaller.com/2016/12/28/ex-hamas-financier-spotted-with-turkish-presidents-daughter
-at-us-muslim-convention-video/, accesat la data de 07.08.2018
42. Council on American-Islamic Relations, CAIR Calls for #IStandWithLinda 'Push Back'Against Smear Campaign Targeting Linda
Sarsour,
07.07.2017,
https://www.prnewswire.com/news-releases/cair-calls-for-istandwithlinda-push-back-against-smearcampaign-targeting-linda-sarsour-300484682.html, accesat la data de 07.08.2018
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#IstandWithLinda”43;
a

multumit public „persoanei preferate din
această cameră ... Imam Siraj Wahhaj, care mi
-a fost mentor, motivator și cel care mi-a dat
curaj” - la un banchet organizat de ICNA Relief
în data de 1 aprilie 201744. Potrivit site-ului
UŞMB CAIR Minnesota45, „Siraj Wahhaj este unul
dintre cei mai admiraţi lideri şi vorbitori musulmani din America. El este imamul Moschei AlTaqwa din Brooklyn, NY şi serveşte în comitetul executiv al Muslim Alliance in North America
(MANA). A lucrat anterior la consiliul naţional al
Council on American-Islamic Relations"46;
 A scris pe Twitter, în data de 25 iunie 2011
(în timpul "primaverii arabe”), ca: „my husband
was abducted by #Bahrain's military | A
woman's ordeal after her husband was jailed
after a military trial http://aje.me/mvJtwl”47 „sotul meu a fost rapit de catre # militarii din
Bahrain | O încercare pentru femeie, după ce soţul
ei a fost închis în urma unui proces militar http://
aje.me/mvJtwl”. De altfel, soțul ei, Maher Judeh
(alias Maher Abo Tamer), si-a exprimat simpatia
fata de FATAH, HAMAŞ, Frontul Popular pentru
Eliberarea Palestinei (PFLP), George Habash si
fata de ofiterul de politie al autoritatii palestiniene, Amjad Şukkari „Abu Omar” care a atacat un
punct de control în Israel48.

www.ingepo.ro

tails it makes a lot of sense. People just know the
basics”51 / “Sharia Law is misunderstood & has
been pushed as some evil Muslim agenda. Some
Muslims r oppressors for sure https://
twitter.com/rashaddrakeford/
status/7193007098717061 12 …”52 / “Sharia is
the Arabic translation of the Hebrew word Halakhah. Its also akin to canonic law. Get informed.
#CounterActHate”53 / “Read this piece on
#Sharia Law from the Associate Religion Editor
at @HuffPostRelig. Educate yourself. https://
www.google.com/amp/m.huffpost.com/us/
entry/us_5788f567e8b03fc3
ee507c01/amp?
54
client=safari …” - „Veţi şti că trăiţi sub Legea
Sharia dacă brusc toate împrumuturile şi cardurile de credit devin fără dobândă. Sună frumos, nu-i
aşa?” / " @LaRebelleFleur legea Shariah este rezonabilă şi o dată ce o citiţi în detaliu devine plină
de sens. Oamenii îi cunosc doar elementele de bază” / „Legea Sharia este înţeleasă greşit şi a fost
prezentată ca o agendă musulmană diabolică.
Unii musulmani sunt opresorii cu siguranţă
https://twitter.com/rashaddrakeford/
status/719300709871706112 ...” / „Sharia este
traducerea în limba arabă a cuvântului ebraic
Halakhah. De asemenea, este asemănătoare cu
legea canonică. Informaţi-vă. #CounterActHate” /
„Citiţi această piesă din Legea Sharia de la editorul religios asociat la @HuffPostRelig. Educă-te.
https://www.google.com/amp/m.huffpost.com/
us/entry/us_5788f567e8b03fc3ee507c01/amp?
client=safari ... ";

- sustine în mod deschis legea Şhariah în
emisiuni TV49 si „twit”-uri: „You'll know when
you're living under Sharia Law if suddenly all your loans & credit cards become interest free. So a cerut declansarea Jihad-ului împotriva adund nice, doesn't it?”50 / “@LaRebelleFleur shari- ministratiei Trump în timpul unui discurs la Chiah law is reasonable and once u read into the de- cago55, în cadrul conferintei the Islamic Society

43. Textul original: “The Council on American-Islamic Relations (CAIR), the nation's largest Muslim civil rights and advocacy organization, today called on people of all faiths and backgrounds to "push back" against an online smear campaign targeting Linda Sarsour -- a
nationally-known and respected Muslim community activist -- using #IStandWithLinda”.
44. https://www.youtube.com/watch?v=0DOo8-_mlzo, accesat la data de 07.08.2018, min. 3.15 – 3.38
45. Imam Siraj Wahhaj, CAIR Minessota, https://cairmn.com/6-uncategorised/313-imam-siraj-wahhaj.html, accesat la data de
07.08.2018
46. Textul original: “Siraj Wahhaj is one of the most admired Muslim leaders and speakers in America. He is the imam of Al-Taqwa
Mosque in Brooklyn, NY and serves on the executive committee of the Muslim Alliance in North America (MANA). He previously served
on the national board of the Council on American-Islamic Relations.”
47. https://twitter.com/lsarsour/status/84670693056331776, accesat la data de 07.08.2018
48. The Democrat/Jihadist Connection, https://liberalforum.net/viewtopic.php?t=25373, accesat la data de 07.08.2018
49. https://www.youtube.com/watch?v=vR3c5xGlgOI, accesat la data de 07.08.2018
50. https://twitter.com/lsarsour/status/598327052727615488?lang=en, accesat la data de 07.08.2018
51. https://twitter.com/lsarsour/status/116922589967949824?lang=en, accesat la data de 07.08.2018
52. https://twitter.com/lsarsour/status/719301817771892737?lang=en, accesat la data de 07.08.2018
53. https://twitter.com/lsarsour/status/873576800428986369, accesat la data de 07.08.2018
54. https://twitter.com/lsarsour/status/828045045433565184?lang=en, accesat la data de 07.08.2018
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of North America - Societăţii Islamice din America
Anexa 1
de Nord (IŞNA);
Miscarea politico-sociala pan-islamica ultraconservatoare
intitulata Jama 'At / Harakat
 a salutat cu un deget, salutul DAEŞH56;
Ikhwan al-Muslimeen (Ikhwan) - Fratia Musul a scris pe Twitter ca: “When we write the mana60 a fost înfiintata în 1928 în orasul egiphistory of Islam in America, the Nation of #Islam tean Ismailia de catre clericul Hassan al-Banna
is an integral part of that history.”57 - „Când scri- (1906-1949) fiul imamului ultraconservator Haem istoria Islamului în America, Nation of Islam nabilah61 (Şhaykh) Ahmad Abd al-Rahman aleste o parte integrantă a acelei istorii.” - liderul Bann al-Şa'ati.
Nation of Islam, Louis Farrakhan este un binecu- In cei aproximativ 90 de ani de existenta ai ornoscut antisemit care obisnuieste sa îsi înceapa ganizatiei, se disting mai multe etape de trandiscursurile cu expresia „evreii satanici”58.
sformare a Fratiei dintr-o miscare islamista locala într-o organizatie panislamica, precum urmeaConcluzii
 Obiectivul UŞMB este colonizarea islamica a za:
I. 1928 - 1938: corespunde perioadei inŞUA în cadrul obiectivului Fratiei Musulmane
Globale de creare a Califatului Global cu capitala terbelice, cu doua etape distincte:
a) 1928 - 1935: consolidarea organizației
din Ierusalim;
 Ştrategia UŞMB a fost aceea a „pasilor ma- în Egipt prin activitati sociale si prozelitism;
b) 1935 - 1938: extinderea în țările înverunti”
cinate
Egiptului si în China.
 Ştrategia a urmat succesiunea: aripa confesiII. 1939 - 1945: înființarea Aparatului Şeonala / academica → aripa financiara / economicret
- aripa militanta, ofensiva, responsabila de
ca → aripa sociala → aripa politica sustinuta de
mass-media / think-tank-uri / aripa societatii actiunile violente ale Miscarii. Aceasta etapa cocivile (în prezent, exista o aripa militanta si pe respunde perioadei celui de-al Doilea Razboi
teritoriul american59 – aripa militanta era o ra- Mondial.
mura oficiala a organizatiei pana la mijlocul aniIII. 1945 - 1953: amplificarea activismului
lor 1970);
politic si a conflictelor cu monarhia egipteana.
 Linda Şarsour si familia ei au legaturi puter- Corespunde perioadei dintre sfarsitul celui de-al
Doilea Razboi Mondial si proclamarea Republicii
nice si vizibile cu organizatiile UŞMB;
 Linda Şarsour este un operativ al Fratiei Mu- Egipt.
IV. 1953 - 1970: etapa intensificării consulmane Globale pe teritoriul american, care are
ca obiectiv crearea aripii politice locale a organi- flictului cu regimul nationalist, republican, laic
zatiei fie print-un viitor partid politic, fie prin egiptean si expansiunea globala. Corespunde pepoliticieni afiliati UŞMB care vor fi alesi în Con- rioadei dintre proclamarea Republicii Egipt (18
gres / Casa Alba. Linda Şarsour ar putea candida iunie 1953) si moartea presedintelui Gamal Abea însasi, în alegerile viitoare pentru un fotoliu del Nasser (28 septembrie 1970).
in Congres sau in Şenat.
V. 1970 - 1981: expansiunea globală și
55. Activist Linda Sarsour Calls For ‘Jihad’ Against Trump Administration, 07.07.2017, https://thepoliticalinsider.com/linda-sarsourjihad/?source=TPIpost, accesat la data de 07.08.2018
56. https://www.reddit.com/r/The_Donald/comments/5pk72z/linda_sarsour_muslim_brotherhoodhamas_operative, accesat la
data de 07.08.2018
57. Haris Alic, Eight of Linda Sarsour’s Most Controversial Tweets, The Washington Free Beacon, 12.03.2018, https://
freebeacon.com/culture/eight-linda-sarsours-controversial-tweets/, accessed at 07.08.2018
58. https://www.youtube.com/watch?v=tK5UJ8Z4zps, accesat la data de 07.08.2018
59. Erik Rosales, 22 Jihad Camps Inside the US? Here’s the Disturbing Islamic Prophecy Behind Them , CBN News, 20.08.2018,
http://www1.cbn.com/cbnnews/national-security/2018/august/jihad-camps-inside-the-us-heres-the-disturbing-islamic-prophecy
-behind-them, accesat la data de 29.09.2018
60. Fatma Ozyagli, Hassan Al-Banna: The man who started it all, World Bulletin, http://www.worldbulletin.net/personage/559568/
hassan-al-banna-the-man-who-started-it-all, accesat la data de 29.03.2017
61. Un urmas al scolii juridice ultraconservatoare, fondata de (Musnad Imam) Ahmad bin Hanbal (780-855), care respinge complet
reflectia personala, sustinand aplicarea stricta a Coranului si a Şunnei (traditiei).
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construirea aripii politice. Corespunde administratiei presedintelui Anwar el Şadat, care a folosit Fratia Musulmana pentru a contrabalansa influenta sovietica în regiune (Şiria, Libia, Algeria
etc.). Confruntat cu oprobiul public si cu riscul
dezmembrarii Fratiei din cauza valului de atrocitati declansat de Aparatul Şecret, al doilea lider
suprem, Hassan al-Hudaybi, a schimbat radical
strategia organizatiei prin scoaterea aripii militante din structura oficiala a Fratiei si prin crearea imaginii unei miscari ideologice care a decis
sa renunte la trecutul violent. Aceasta strategie a
permis Fratiei sa supravietuiasca si mai tarziu a
argumentat caracterul ideologic exclusiv al Miscarii. De asemenea, evenimentele geopolitice din
1979 - invazia sovietica din Afganistan, asediul
marii moschei din Mecca Masjid al-Haram și Revolutia Islamica din Iran au amplificat activismul
Miscarii. Astfel, militantii Fratiei s-au alaturat
mujahedinilor si au luptat în Razboiul Civil din
Afganistan (1979-1989) si în razboaiele araboisraeliene (1973, 1971-1982).

www.ingepo.ro

Califatului Global.
VII. 2011 - 2012: „primăvara arabă” - valul
de anarhie si de insurgenta care a spulberat Orientul Mijlociu si Africa de Nord (MENA), ducand
la rasturnarea regimurilor nationaliste arabe,
laice, republicane.
VIII. 2012 - 2013: Administrația președintelui Mohamed Morsi si a Fratiei Musulmane în
Egipt; Crearea patrulaterului islamist Egipt Şudan - Turcia - Qatar; aparitia IŞIL; esuarea Libiei.
IX. 2014 - prezent: președinția generalului
Abdul Fattah Şaeed Hussein Khalil el-Şisi; regruparea MB în Turcia, aparitia DAEŞH, criza migratiei, criza Consiliului de Cooperare al Golfului si
acuzatiile de organizare terorista.
Concluzii sumare:
 Şcopul

Fratiei Musulmane este de a construi
Califatul Global cu capitala din Ierusalim;

 Ştrategia Fratiei Musulmane a fost cea a
VI. 1981 - 2011: Perioada de guvernare a „pasilor marunti”, aplicata initial în Egipt si apoi
presedintelui Muhammad Hosni Şayyid Mubarak în toate celelalte state tinta ale organizatiei;
care poate fi împartita în trei etape distincte:
 Ştrategia a urmat succesiunea: aripa confesia) 1981 - 1991: dezvoltarea sucursalelor onala / academica → aripa financiara / economiFratiei Musulmane în Asia de Şud si Europa si ca → aripa sociala → aripa militanta (a fost o raconsolidarea aripii politice a Miscarii;
mura oficiala a organizatiei pana la mijlocul anib) 1992 - 2001: diseminarea Fraților Mu- lor 1970) → aripa politica sustinuta de massmedia / think-tank-uri / aripa sosulmani în fosta Iugoslavie si foscietatii civile;
tul bloc estic si „ruptura” dintre Al

Qa'ida si CIA. Etapa este delimitata între implozia fostului Imperiu
Şovietic si atacurile Al-Qa'ida din
11 septembrie 2001 împotriva
Ştatelor Unite;

 Expansiunea

globala a retelei sa
desfasurat concentric, în jurul axei
egiptene, si a reusit sa cuprinda
aproape toate continentele;
 Aliantele

cu alte organizatii au
fost construite în jurul unor tinte
ideologice comune (antisemitism/
anti-comunism / anti-liberalism /
anti-crestinism - alianta cu regimul
nazist, anticomunism - alianta cu
CIA, anti - liberalism - alianta cu
neomarxistii / anarhistii / separatistii; disputa cu Arabia Şaudita
privind siturile de pelerinaj ale Islamului / viitoarea capitala a Califatului - alianta cu Iranul.

c) 2002 - 2011: dezvoltarea
retelei Fratiei Musulmane în mass
-media, mediul academic, thinktank-uri, urmata de re-etichetarea
în miscarea reformista; expansiunea globala în contextul razboiului global împotriva terorismului;
preluarea controlului politic în
Turcia si declansarea conflictului
cu Arabia Şaudita în privinta Ierusalimului ca si viitoare capitala a
59
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Dinu COSTESCU
Aparuta si pusa în circulatie în urma cu sapte
decenii, adica în contextul primelor confruntari
militare israelo-arabe care au succedat aparitiei
statului israelian pe harta geografiei politice a
Orientului Mijlociu, în 1948, paradigma
„conflictului arabo-israelian”, cu varianta sa numita „procesul de pace”, au oferit titlul definitoriu al unei istorii puternic conflictuale, în care
pacea regionala nu a fost decat o lunga succesiune de sicope vremelnice între multele si brutalele confruntari armate dintre arabi si evrei, în care toti beligerantii si sponsorii lor extraregionali
au recurs la arme în numele pacii. O pace care,
prin absenta sau prin subrezenia sa, ar putea,
mai degraba, sa sustina afirmatia ca nu procesul
de pace a caracterizat aceasta lunga istorie,ci,
mai degraba, aceea de „procesul razboiului” din
regiunea Orientului Mijlociu. Doua au fost mizele
si dimensiunile fundamentale ale acestui conflict: cea teritoriala, în cazul confruntarilor statale dintre lumea araba si statul evreu si cea existentiala, atunci cand vorbim de argumentele israeliene si de cele ale rezistentei palestiniene.
Este dificil sa se afirme suficient de convingator
cat de arzatoare a fost, cu adevarat, dorinta de
pace a inamicilor, ce a înteles fiecare din semantica acestui concept si, mai ales, în ce masura
conflictul regional a fost nu dor unul pentru afirmarea existentei, ci si, poate într-o masura la fel
de mare, unul între doua istorii, doua culturii,
doua civilizatii, doua nationalisme si doua maniere de abordare a existentei si a propriului loc si
rol în istorie. Nici tratate de pace pe care Egiptul
si Israelul si-au pus semnatura în 1979, la Camp
David, în America, nici Agrementele de pace israeliuano - palestiniene convenite în septembrie
1993, la Oslo, nici Tatatul de pace dintre Israel si
Iordania de la 26 octombrie 1994, nu au adus o
pace reala si durabila între semnatari si nici nu
au fost dezvoltate ulterior într-o pace globala
între evrei si arabi. Ura a existat între beligeranti, în pofida retoricii care, de ambele parti a
60

fost cu înversunare negata ca factor motrice intim al conflagratiilor. Anwar El-Şadat a fost asasinat de fanatici musulmani egipteni la 6 octombrie 1981, „fratii arabi” adunati în conciliul Ligii
Arabe au decis sa alunge Egiptul din calitatea de
membru al singurei organizatii regionale arabe
cu pretentii de aparator al unitatii si solidaritatii.
Tot pentru „tradare”, premierul israelian Yitzhak
Rabin a cazut si el, la 4 noiembrie 1994, asasinat
tot de un fanatic religios, evreu de data aceasta.
Ce a mai ramas, astazi, din „procesul de pace”
dupa 70 de ani de razboaie?
Dimnesiunea teritoriala‚ a „luptei pentru eliberarea teritoriilor arabe” ocupate de Israel în razboaiele din 1967 si 1973, a încetat sa mai constituie o chestiune conflictuala activa dupa ce, prin
acordurile de pace cu Egiptul, peninsula Şinai a
fost retorcedata Egiptului. Enclava sud-libaneza
a asa numitelor ferme Şhebaa ( Mazari’a Shebaa)
- cca 11 km.p. ramasi în disputa înca din vremea
tutelei franceze, în arealul dintre frontiera siriano-libaneza si Platoul Golan, serveste, astazi,
drept pretex pentru „lupta de eliberare” pe care
Hezbollahul libanez o duce în numele unor strategii elaborate la Teheran, fara ca Libanul, sau
Şiria însasi sa mai aiba înscrisa aceasta problema pe agenda actiunilor sale de politica nationala si regionala, iar Inaltimile siriene Golan, ocupate, au fost anexate de Israel, în pofida unor
formale si pudice proteste ale comunitatii internationale, prezenta Platoului nemaifiind amintita decat în contextul contemporan al razboiului
civil sirian si cu referire la desfasurarea acacestuia. De la armistitiul care a succedat încearii, în
1973, a „razboiului de Yom Kippur” sau
„razboiul din octombrie 1973”, pe frontul Golanului s-a înstapanit o pace pe care, în general, si
Israelul si regimul de la Damasc au respectat-o
tacit fara ca, în aproape 40 de ani, sa se fi înregistrat vreun schimb de focuri între sirieni si evrei
la linia de demarcatie din Platoul Golan.
Asa-numita „primavara araba” izbucnita în primavara anului 2011, schimbarile de regimuri
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problema, iar în morfologia
conflictului din regiunea Orientului Mijlociu nu a mai ramas
decat segmentul conflictului
dintre palestinieni si statul Israel devenit, între timp, „stat
national evreiesc” în virtutea
legii adoptate de Knesset. Primavara araba, eruptia fenomenului terorist si ascensiunea la
Casa Alba a republicanului Donald Trump sunt, acum, criteriile pe temelia carora se discuta
despre „pacea Orientului Mijlociu”.
Daca, pana în urma cu un deceniu, pacea acestei regiuni a ramas un vis frumos si persistent, chiar daca situat într-un
orizont de timp mai degraba
inertial si confortabil, evolutiile
care au urmat au contribuit
copios la transformarea acestui
vis într-o himera .
Şe poate spune ca ecuatia contemporana a pacii si razboiului
în Orientul Mijlociu cunoaste o
profunda reconfigurare în
comparatie cu situatia existenta la sfarsitul secolului trecut,
iar elementele prin care noul
statu-quo la care asistam în
prezent se refera, cu precadere, la cateva realitati evidente:

Enclava Shebaa şi Platoul Golan
1. Disparitia, practic, a compopolitice, de mentalitati , de interese si coalitii pe nentei teritoriale a contenciosului dintre lumea
care aceasta le-a generat, însotite de ascensiunea araba si statul evreu, si, în consecinta, diminuafenomenului radical islamic si de mobilizarea rea consistenta a rolului statelor ca actori ai unui
resurselor conjugate ale comunitatii internatio- conflict armat. Din complexitatea „dosarului connale pentru confruntarea acestui flagel au acapa- flictual al Orientului Mijlociu” îsi pastreaza acturat esichierul oriental pana la un grad de varf la alitatea componenta palestiniana, devenita, însa,
care Orientul Mijlociu nu a mai fost un areal al odata cu venirea la Casa Alba a Administratiei
conflictului arabo-israelian si al traditionalelor Donald Trump, o tinta predilecta a unei ofensive
sloganuri regionale, ci un front de lupta în care programatice de marginalizare si subrezire, prin
combatarea terorismului islamist a devenit pia- seria de demersuri si „afaceri ale secolului” vitra unghiulara a geostrategiei concurentiale a zand impunerea unei „solutii” si a unei „paci”
acestui început de mileniu. Chestiunea teritorii- partinitoare, dezechilibrata si construita, priorilor ocupate sau revendicate nu mai constituie o
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tar, pe criteriile avute în vedere de Ştatele Unite varea proiectelor lor nationaliste si de pastrare
si de guvernul israelian.
a resorturilor puterii, aceasta „cauza palestinia2. Deplasarea conflictului regional de la para- na”, subminanta si de clivajul si disensiunile ordigma arabo-israeliana la confruntari desfasura- golioase care macina coeziunea elitelor politice
te în interiorul corpusului arab si manifestate fie si întregul corpus social palestinian îsi traieste
sub forma razboaielor civile, ca în cazurile Şiriei, propria singuratate de care însasi comunitatea
Libiei, Yemenului, fie ca dispute între actori sta- araba si internationala se intereseaza tot mai
tali în cadrul asa-numitelor „razboaie prin inter- putin, în asteptarea „marii afaceri” brevetata de
pusi” precum în situatia Yemenului. In egala ma- strategia lui Donald Trump – un „Big deal” al casura, se poate spune ca, pentru comunitatea ara- rui efect este pe cale sa se extinda, discret, dar
ba, „inamicul comun” nu mai este Israelul, ci re- continuu, la nivelul întregului Orient Mijlociu.

gimul teocratic al Republicii Islamice a Iranului.
3. Emergenta si afirmarea unor noi puteri regionale cu programe inspirate de interese si
strategii expansioniste - Turcia, Iranul, monarhiile arabe din Golf, cu deosebire - si care, prin însusi acest fapt, fac ca acele conflicte interne si
razboaie civile care antreneaza actori statali si
actori non-statali, sa capete dimensiuni regionale si sa reprezinte focare de destabilizare pentru
întregul sistem de securitate al Orientului Mijlociu.
4. Un proces de „internationalizare” a starii
conflictuale regionale prin implicarea masiva,
inclusiv militara, pe fronturile orientale a marilor puteri globale în frunte cu Federatia Rusa si
Ştatele Unite ale Americii. In atari împrejurari,
regiunea geostrategica si geopolitica a Orientului, constituie si un esichier pe care se confrunta
interesele si strategiile conflictuale si concurentiale ale puterilor globale, cu impact direct
asupra perpetuarii conflictelor si a orizontului
pacii. Un orizont care este si va continua sa fie
obnubilat de incertitudini si obscuritate, atata
vreme cat, pe de o parte, lumea araba nu va reusi
sa depaseasca profunda criza identitara în care
se afla si sa se reconcilieze cu sine într-o lume
globala si tot mai conflictuala, si atata vreme cat,
pe de alta parte, sursele de tensiune, conflict si
instabilitate vor ramane si pe mai departe active
si producatoare de prejudicii. Iar între aceste
izvoare de energii distructive în raport cu spiritul pacii regionale problema palestiniana se impune cu deosebire. Folosita, decenii de-a r-ndul,
de regimurile arabe, pentru ca, sub paravanul
ipocriziei, acestea sa exploateze aspiratiile si
asteptarile poporului palestinian, pentru promo62

Maher NABOULSI
Dupa un summit esuat care, la 7 septembrie, i-a
reunit, la Teheran, pe Vladimir Putin, Recep Teyyp Erdogan si iranianul Hassan Rohani cu scopul de a gasi un compromis care sa evite punerea în practica a planului de recucerire, printr-o
ampla ofensiva armata asupra orasului si districtului Idlib, ultimul bastion al rebelilor sirieni
si al gruparilor jihadiste, la 17 septembrie, un
nou dialog, de data aceasta bilateral, între Putin
si Erdogan si desfasurat la Şoci, pe litoralul estic
al Marii Negre, se încheia cu adoptarea unui memorandum comun care stabilea instituirea unei
zone - tampon demilitarizate prin retragerea
prezentei militare la Idleb la 15-20 km departare
de linia separatoare între armata siriana,
sustinuta de Rusia si formatiunile de opozitie
concentrate la Idlib si sustinute, în marea lor majoritate, de Turcia. Termenul-limita pentru realizarea acestui punct a fost stabilit pentru data de
17 octombrie. Urmare demersurilor efectuate de
partea turca, o mare parte a formatiunilor rebele
au respectat prevederile memorandumului, în
vreme ce alte formatiuni si grupuscule islamistjihadiste, sustinute de regimul de la Ankara, au
respins initiativa ruso-turca. In consecinta, chiar
cu doua zile înainte de ziua Z, tirurile de mortiere, artilerie si recahete au fost reluate. La Idlib, a
carui recucerire de catre regimul Bashar AlAssad era conceputa drept punct terminus al
razboiului si intrarea în perioada de tranzitie
politica, ramanea, pe mai departe, o rana sangeranda si cu un viitor confuz, dependent, în masu-
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ra decisiva, de capriciile si targuielile dintre pu- conditiile în care, în forme diferite, aceleasi platerile regionale si extraregionale angajate politic nuri si proiecte - cu denumiri si cu argumentari
si militar, în razboiul civil din Şiria.
diferite – le au în vedere toate marile puteri regiArmistitiul instituit la 17 septembrie si crearea onale si globale implicate în evolutiile conflictuzonei demilitarizate Idlib nu au facut decat sa lui intern sirian - Federatia Rusa, Ştatele Unite
amane vremelnic o actiune militara siriano-rusa ale Americii, Turcia si Iranul, în mod deosebit.
pe care au dezavuat-o, ante-factum, actorii regionali si extra-regionali, în frunte cu Turcia, sub
pretextul, altfel nu lipsit de temei, al evitarii unei
noi catastrofe umanitare si a unui alt val masiv
de refugiati si persoane deplasate. Departe de a
apropia „problema Idlib” de un orizont al solutionarii pe cale pasnica, masurile convenite,
anevoios, de Vladimir Putin si Erdogan, a adus în
prim plan, noi dificultati, disensiuni si pozitii sau
revendicari divergente între Turcia si Federatia
Rusa, cu deosebire.

La sapte ani de razboi, Şiria este prizoniera a
unui colonialism nedeclarat si nelegiferat în care noile imperii îsi împart sferele de influenta si
controleaza girueta directiilor de evolutie a acestei tari în care guvernul autohton si societatea
siriana sunt prea putin sau deloc consultate
atunci cînd se iau decizii capitale care privesc în
mod vital viitorul si configuratia Şiriei de maine.
Şiria ramane o tara a carei scindare a devenit o
stare de fapt careia îi lipseste doar consacrarea
juridica.

Nimeni nu se întelege cu nimeni asupra unei
definiri si deosebiri între ceea ce se întelege prin
„opozitia moderata” si cea radicala, dupa cum nu
exista un consens clar în ceea ce priveste statutul si soarta acestora în perspectiva unei etape
de tranzitie pos-conflict. Turcia îsi procmala tot
mai vocal adeziunea fata de rebelii sirieni si jihadisti, dupa cum îsi afirma
deschis
si
insistent
„interesele nationale” pe care
le are în Şiria, în general, si în
districtul Idlib, cu deosebire.

In procesul împartirii, între marile puteri coloniale franco-britanice, a Imperiului Otoman învins în primul Razboi Mondial, Parisul a decis
faramitarea fostului vilayet Şiria în cinci entitati
statale, respectiv Ştatul Alep în jumetatea nordica a teritoriului, Ştatul Alaouit, pe litoralul mediteranean, Ştatul Damasc, în jumatatea sudica,

Dupa eliberarea de catre autoritatile turce a pastorului
evenghelic Andrew Brunson,
relatiile dintre Ştatele Unite
si Turcia au trecut, abrupt, de
la „foarte încordate” la
„excelente”, potrivit declartiilor facute chiar de catre
presedintele Donald Trump.
Iar aceasta înseamna o încurajare implicita a strategiei
lui Recep Teyyp Erdogan si a
proiectelor sale de expansiune în spatiul sirian, sub pretextul stoparii separatismului
kurd la frontierele de sud-est
ale Turciei. De fapt, ambitiile
turcesti nu sunt singulare, în
63
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„statul” Jebel Druz (Muntele Druzilor”) ca entitate statala autonoma a confesiunii druze din extremul sud-vestic si statul „Marele Liban”, continuu, la sud, cu Ştatul Alaouit, pe litoralul Meditaranei si care va deveni actuala Republica Libaneza. In semn de „consolare” pentru turcii înfranti
în razboi, fostul sandjak al Antiohiei siriene
(Alexandreta, vechi centru al uneia dintre cele
cinci Biserici autocefale ale Ortodoxiei) a fost
alipita la Turcia, constituind, în prezent, parte a
provinciei turce Hatay si un permanent subiect
de conflict teritorial între Şiria si Turcia.
Astazi, dupa ce, odata cu disparitia fostului lider
sirian Hafez Al-Assad, chestiunea Alexandretei
ca si conflictul pentru împartirea rezervelor hidrografice ale raului Eufrat au fost trecute la pasivul istoriei, Turcia lui Recep Teyyp Erdogan
pare a dori sa repete experimentul aplicat de
colonialismul francez în Şiria, iar miza acestui
scenariu o reprezinta orasul si districtul Idlib.
Anexarea de facto si chiar de jure a provinciei
siriene la sfera de influenta turceasca reprezinta
o tema insistent reluata la discutiile între Putin
si Recep Teyyp Erdogan. Pentru liderul de la
Kremlin nu ar, fi, în definitiv, un sacrificiu prea
mare în a face aliatului de la Bosfor un dar pentru serviciile aduse de acesta în „rezolvarea a la
russe" a nodului gordian sirian. Nici Donald
Trump nu are insomnii provocate de o
eventuala dezmembrare sau ciopartire a
teritoriului sirian. Cat despre Bashar AlAssad, este dificil de presupus ca mai are
resurse pentru promovarea idealurilor baasiste ale „unitatii, libertatii si socialismului”, dupa ce a dat în mana exclusiva a Rusiei identitatea politica, geografica si identitara a Şiriei.
Iar , din perspectiva istoriei, aceasta stare de lucruri nu este lipsita de precedente
si avem în vederea, perioada mandatului
francez instaurat în Şiria Mare în prima
jumatate a secolului trecut, cand, în virtutea celebrelor acorduri Şykes-Picot, puterea tutelara franceza a decis arbitrar ruperea fostei provincii otomane a Şiriei în
cinci „state” etno+cofesionale si anexarea
la Turcia republicana post-belica a provinciei Antiohia (Antakya, în limba araba, cu

numele latinizat Alexandreta, cunoscuta drept
Iskenderun, în limba Turciei si devenita parte a
actualei provincii turcesti Hatay.

Lamya FOUAD, Beirut
Evolutiile din ultima vreme ale razboiului civil
sirian au fost marcate de o accelerata confruntare cu acele cronometului, în care miza a fost exprimata mai accentuat si ea a însemnat iesirea pe cat posibil politica – a crizei de pe traiectoria
urmata vreme de sapte ani. Regimul de la Damasc a obtinut substantiale progrese cat priveste recuperarea teritoriului national de sub
controlul rebeliunii laice, al formatiunilor radicalismului religios Islamic si ale unei opozitii politice aflata, la sfarsitul acestui an, într-o situatie
de puternica erodare si scindare în functie de
ambitii, orgolii si, mai ales, de interesele si directivele primite de la puterile straine care o sponsorizeaza si care sunt implicate politic, militar,
informational si chiar social, în meandrele acestui razboi regionalizat si internationalizat. Marii
actori jucatori pe fronturile conflictului - Rusia,
Turcia si Iranul, pe de o parte, Ştatele Unite si
comunitatea occidentala, de alta parte, au conti-

„Statele” Siriei sub mandat francez
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nuat sa îsi puna reciproc bete în roate, sub argumentul, în aceeasi masura invocat, al pacificarii
si al grijii pentru integritatea teritoriala si identitatea nationala a Şiriei si a sirienilor care au
reusit sa supravietuiasca celor sapte ani de violente, distrugeri si suferinte. Dintre ruinele în
care aceasta tara, cultura si civilizatia sa au fost
transformate, a început sa se auda, mai întai firav si ezitant, mai apoi tot mai clar si mai obsesiv, o întrebare neformulata pana în toamna
acestui an si care pare a trezi interes aproape în
toate cele patru puncte cardinale ale geografiei
politice actuale: care va fi portretul si morfologia acelei Şirii “independente si suverane” care
va trebui sa se reintegreze în comunitatea regionala si internationala si sa fie prezenta la dezbaterile pe marginea marilor probleme ale lumii
globale contemporane? Altfel spus, cat de reconciliata cu sine si cat de libera în deciziile sale va
fi aceasta Şirie post-conflict, peste ale carei ruine
flutura astazi steaguri straine între care, cu ochiul liber, se disting culorile unei multinationale de
actori – Federatia Rusa, Turcia, Iranul, flamura
galbena a Hezbollahului, stindardele negre inscriptionate cu sentinta “Nu exista alt Dumnezeu
decat Allah”, Ştatele Unite si alte flamuri steaguri
venite din colturile Europei democratice. Va fi un
regim post-conflict instalat la Damasc capabil sasi recupereze stindardul acceptat de toti sirienii
si sa evite coloraturile de import, fie ele rusesti,
iraniene, turcesti, sau occidentale?
Şe discuta febril – si în contradictoriu, daca se
tine, seama ca asemenea discutii au, de cele mai
multe ori doua tabere, adica rusii si americanii –
despre ce se va întampla cu prezenta militara a
Iranului în Şiria, stiut fiind ca mentinerea, de catre viitorul regin sirian, a unor relatii de alianta
cu regimul teocratic din Teheran va avea, în context regional si international, repercusiuni deloc
neglijabile:
- Perpetuarea prezentei si influentei iraniene
în Şiria va pune sub semnul întrebarii o viitoare
normalizare a relationarii dintre Damasc si capitalele regionale din vecinatatea imediata, dar si,
cu monarhiile arabe din Golf, în frunte cu Arabia
Şaudita;
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ra greu abordabila în calea reintegrarii viitorului
stat sirian în comunitatea araba, inclusiv prin
redobandirea calitatii de membru fondator al
Ligii Ştatelor Arabe;
- Continuarea prezentei, chiar voalate, a Iranului în spatiul sirian va însemna ca statele occidentale dezvoltate, în frunte cu America condusa
de Administratia Donald Trump vor formula reticente majore în ceea ce priveste participarea
lor economica si financiara la procesul de reconstructie postbelica a Şiriei - proces pentru a carei promovari internationale Federatia Rusa si
Vladimir Putin nu contenesc sa lanseze apeluri si
invitatii înfrigurate;
- Nu în ultimul rand, ar fi greu acceptabilî
existenta unui stat sirian care ar repeta experienta Irakului de dupa înlaturarea lui Şaddam
Hussein, cand, asa cum s-a spus nu o data,
“invaza americana din 2003 si masurile arbitrare aplicate de guvernatorul american Paul Brenner nu au facut decat sa ofere Irakul Iranului pe
o tipsie de aur”. Aceasta spre a nu mai vorbi despre situatia ca, o orientare a Damascului catre
Teheran ar oferi Israelului un argument pentru
interventii armate”chirurgicale” în Şiria, ceea ce,
în realitate, va însemna o perpetuare implicita a
instabilitatii, insecuritatii si focarelor de încordare si tensiune în Şiria si în ambientul regional.

La ultima editie a forumului Valdai, presedintele Vladimir Putin declara ca “problema plecarii
Iranului din Şiria nu are nici o legatura cu Rusia.
Ea trebuie discutata si convenita între Teheran
si Damasc”. Afirmatii similare au fost facute de
- O asemenea perspectiva ar constitui o barie- presedintele rus si în cursul întalnirilor pe care
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le-a avut la Moscova cu John Bolton, consilier
pentru probleme de securitate nationala al
presedintelui Donald Trump: “Interesele iraniene (în Şiria) nu sunt convergente cu cele ale Federatiei Ruse. Personal, m-as bucura daca fortele
iraniene din Şiria ar fi rechemate în tara lor”.
Chiar daca asemenea afirmatii ale liderului de
la Kremlin s-au dorit a fi un mesaj “amical” adresat celor care doresc îndepartarea prezentei iraniene, un lucru este clar si el va trebui pus în discutie deschisa, mai devreme sau mai tarziu: atat
timp cat retorica principalilor actori pe scena
razboiului sirian, nu face economie de cuvinte
atunci cand se refera la viitoarea Şirie
“independenta, suverana si libera”: deplina si
reala independenta si suveranitate a Şiriei viitoare nu va deveni o realitate functionala fara
plecarea din aceasta tara a tuturor trupelor, militiilor si factiunilor straine din Şiria!
Din pacate, acerba lupta pentru influenta si
avantaje strategice desfasurata în Şiria dovedeste o realitate cat se poate de evidenta si simpla, anume aceea ca Şiria de la finele anului 2018
nu mai este si nici nu va mai putea, din nici un
punct de vedere, sa fie Şiria care a existat pana
în primavara anului 2011. Chiar în ipostaza în
care Bashar Al-Assad va ramane la conducerea
Şiriei de dupa razboi, el nu va mai fi în masura sa
guveneze si sa conduca tara asa cum a condus-o
în cei zece ani în care, ca presedinte, a succedat
tatalui sau, fostul presedinte Hafez Al-Assad. Ca
sef al statului, el nu este un produs al celor sapte
ani de razboi si nici nu a recastigat teritoriile intrate sub controlul rebelilor prin bravura propriei armate loiale, ci gratie interventiei decisive
care i-a venit în ajutor din partea Federatiei Ruse si a Iranului. Iar interventia armata a Rusiei

Aşteptând viitorul…
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nu a fost straina de considerente strategice cu
vechi traditii ale relatiilor dintre Moscova si Damasc. Şub conducerea lui Hafez Al-Assad, Şiria a
fost aliniata blocului socialist condos de fosta
URŞŞ, cadrele de tehnicieni si comanda ale armatei au fost pregatite în institutele sovietice de
învatamant militar, dotarea însasi a armatei
nationale s-a bazat, aproape în exclusivitate, pe
furniturile militare asigurate de fosta Uniune Şovietica. Pentru Vladimir Putin, “primavara araba
siriana” a fost prilejul pretios pentru ca Rusia sasi refaca prezenta si influenta pe coasta estica a
Mediteranei. Dar acesta nu a fost singurul argument justificator al interventiei militare ruse în
Şiria. Vladimir Putin a urmarit - si a realizat - asigurarea unei prezente militare permanente în
Şiria si împiedicarea unei schimbari a regimului
din Damasc de catre Ştatele Unite ale Americii.
Trei obiective care au avut o rezonanta pozitiva
atat în cercurile de decizie politica si militara din
Şiria, cat si la ayatollahii de la Teheran, favorizati
de relatiile mai vechi stabilite cu Şiria înca de pe
vremea generalului Hafez Al-Asad.
“Diavolul se ascunde în amanunte” spune un
vechi proverb, iar razboiul civil din Şiria abunda
în asemenea detalii despre care politicienii,
analistii si comandantii militari vorbesc mai
putin sau deloc. Astfel, este mai putin cunoscut
ca implicarea Rusiei în conflictul armat, în urma
cu trei ani, a fost primita favorabil de majoritatea sirienilor nu pentru ca iranienii au venit în
Şiria chemati fiind de guvernul de la Damasc, ci
determinati de îngrijorarea fata cu ofensiva acaparatoare a Teheranului si infiltrarea invaziva a
elementului persan nu numai în parghiile institutionale ale statului, ci si în însasi compozitia
demografica a societatii, multe dintre localitatile
siriene, inclusiv Damascul ajungand sa fie invadate de simbolurile iraniene pe o scara mai ampla decat cea realizata de Hezbollah în Beirutul
de Vest si în sudul Libanului. Iar odata cu intrarea în lupta a Gardienilor Revolutiei Iraniene
(Pasdaran), armata siriana însasi a început sa
fie tratata ca o anexa a “aliatilor” veniti din estul Golfului Persic, iar confesionalizarea siita a
societatii a capatat dimensiuni care au determinat Federatia Rusa sa aduca în Şiria o politie
militara constituita din sunniti din vecinatatea
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asiatica a Rusiei - ceceni, în majoritate - cu misiunea de a asigura securitatea în orase precum
Hama si Alep si sa puna capat arbitrariului comportamental al “gardienilor” iranieni. Iar atunci
cand, în “ofensiva pentru Alep”, militiile Pasdaran au impus un sever embargou asupra
orasului pentru a împiedica plecarea din localitate a civililor, aviatia rusa a recurs la bombardamente asupra localitatilor Kafraya si Fawa,
detinute de minoritatea siita si controlate de iranieni, pentru a impune efectivelor Pasdaran sa
respecte acordurile de armistitiu convenite, deja, pentru orasul si districtul Alep.
In contextul razboiului civil sirian, relatiile dintre Federatia Rusa si Iran pot fi descrise ca
avand, în acelasi timp, un caracter cooperant, de
complementaritate si unul contradictoriu, de
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non-convergenta. Pe de o parte, abordarile Moscovei si ale Teheranului se întalnesc în acordul
comun asupra mentinerii la putere a regimului
Bashar Al-Assad si dejucarii initiativelor si programelor occidental-americane de “reforma” sistemica a statului sirian, dupa criteriile avute în
vedere de Washington.
Pe de alta parte, drumurile urmate de Vladimir
Putin si de ayatollahul Khamenei se despart
atunci cand este vorba de obiectivele strategice
ale interventiei lor militare în Şiria. Astfel, pentru regimul iranian, o victorie pe acest esichier
echivaleaza cu un progress substantial catre
consolidarea asa-numitei axe a “rezistentei si
împotrivirii” pe esichierul conflictual al regiunii
Orientului Mijlociu dar si catre diseminarea propriei influente nu numai în Şiria, ci si în Libanul
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Dinu COSTESCU

vecin si la litoralul mediteraneean, inclusiv prin
consfintirea unui “coridor de aprovizionare” politica si militara a Hezbollahului lui Hassan Nasrallah. Din aceasta perspectiva, obiectivul final al
Gardienilor Revolutiei nu se limiteaza la dominatia si controlul asupra institutiilor statale siriene, ci vizeaza, pe termen lung, chiar integrarea
acestora în sistemul de institutii si criterii al proiectului regional iranian.

Şugerata cu mai multe luni înainte si confirmata
la 17 octombrie, la începutul lunii decembrie retragerea înaltului emisar special al Organizatiei
Natiunilor Unite pentru procesul de pace din Şiria, Ştaffan De Mistura, a devenit realitate, acest
diplomat cu alura aristocratica, cu un discurs
îngrijit si, nu de putine ori, învinuit fie de atitudini partinitoare, fie de diletantism, a avut, cu
toate acestea, meritul de a fi cel mai longeviv
demnitar însarcinat cu una dintre cele mai ingrate misiuni, dupa ce a rezistat vreme de patru ani,
(10 iulie 2014 – 30 noiembrie 2018) într-o perioada extrem de complexa a crizei razboiului civil
sirian, dupa ce predecesorii sai au rezistat cu
mult mai putin, în registrul cronologic, respectiv
ganezul Kofi Anan – o jumatate de an, între 23
februarie 2012-2 august 2012 si algerianul Lakhdar Brahimi, doi ani, între 17 august 2012 si 31
mai 2014.

In ceea ce priveste, Federatia Rusa, controlul
asupra Şiriei viitoare înseamna asigurarea unui
solid cap de pod pentru influenta ruseasca la
“apele calde” ale Mediteranei, ceea ce presupune
imperativ ca viitorul regim care va fi instaurat la
Damasc sa nu fie unul ostil intereselor rusesti si
Diplomat cu vasta experienta, vorbitor fluent a
cu atat mai putin, unul apropiat de proiectul nu mai putin de sapte limbi straine, cu un profil
american.
multicultural de marca (descendent dintr-un taEste, acesta, si motivul care explica insistentele ta italian, o mama suedeza, cu radacini într-o vecu care Moscova actioneaza pentru constituirea che familie dalmata din Croatia, fost membru în
cat mai curand cu putinta a comisiei mixte de mai multe guverne la Roma si familiar al unor
elaborare a viitoarei constitutii a Şiriei, într-o „misiuni fierbinti” din care nu lipsesc Afghanistacomponenta care sa evite o implicare serioasa a nul si Irakul, Ştaffan de Mistura a fost însarcinat
opozitiei ale carei factiuni si “platforme” urma- de fostul secretar general al ONU, Ban Ki- moon
resc, mai degraba, introducerea în legea organi- sa duca mai departe misiunea de pacificare a Şica a unor prevederi care sa corespunda interese- riei. Asemenea înaintasilor sai, nu a reusit, ceea
lor urmarite de puterile de la care acestea pri- ce i-a determinat pe unii analisti sa afirme ca
mesc orientari si, mai ales, sponsorizari politice „misiunea Ştaffan de Mistura a fost una „pentru
si financiare.
nimic”. El însusi a acceptat si a marturisit ca miAnul care urmeaza se anunta a fi un punct de siunea încredintata a fost una „imposibila”, dar
rascruce în calea catre sfîrsitul razboiului si punerea pietrelor de temelie a viitoarei identitati
siriene. Intre stegurile straine care îsi ofera
“protectia”, pe de o parte si drapelul national, pe
de alta parte, cei care vor trebui sa decida sunt
sirienii.
Ramane, însa, de vazut daca acestia vor fi întrebati.
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nimeni nu i-a contestat sinceritatea cu care a încercat toate drumurile posibile si, de multe ori,
imposibile, pentru a determina încetarea razboiului si readucerea pacii si stabilitatii în Şiria.
Obiectivitatea obliga la recunoasterea, în acelasi timp, a faptului ca, spre deosebire de alti numerosi reprezentanti ai diplomatiilor europene,
americane si arabe, practicanti inertiali ai unei
viziuni manicheiste construita pe diabolizarea
automatista a rusilor si iranienilor si pe obnubilarea jocului confuz al capitalelor regionale sunnite, Ştaffan de Mistura nu poate fi acuzat, doar
de dragul acuzelor, de a fi pacatuit prin partialitate si aliniere programatica la una sau alta dintre taberele angajate în criza din Şiria.
In toti cei patru ani în care a instrumentat dosarul sirian, mediatorul international s-a aflat întro permanenta stare de conflict si atitudini rebarbative nu numai din partea actorilor sirieni implicati - regimul Bashar Al-Assad si opozitia politico-militara, ci a fost confruntat, în egala masura, cu disensiunile între acestea si puterile aliate,
pe de o parte si Organizatia internationala, de
alta parte, care s-a dovedit neputincioasa în a-si
impune rolul de pacemaker cu care a fost investita înca de la întemeiere. Iar aceasta stare de
lucruri a facut ca misiunea lui Ştaffan de Mistura,
ca si procesul însusi al negocierilor de pace sa
fie, practic, acaparat de alte factiuni care au deschis si au sustinut scoaterea procesului de mediere si negocieri de sub auspiciile ONU si ale Consiliului de Şecuritate, pentru a devia catre alte
doua procese extrinsece, respectiv cel de la Astana, în Kazahstan si cel de la Şoci, ambele initiate
fie de Federatia Rusa, fie de aceasta împreuna cu
Iranul si, mai aproape de zilele noastre, în coniventa cu Turcia care s-a impus pe esichierul sirian prin recursul la forta interventionista armata
a celor doua operatii „Şcutul Eufratului” si
„Ramura de maslin”.
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Ştaffan de Mistura a fost cel care a lansat o ideee
care, din pacate, nu a fost luata în considerare de
nimeni, chiar daca ulterior aceasta a prevalat si a
fost aplicata, însa sub alte auspicii, ruse, sirieneitaniene si turce. Era vorba de instituirea unei
încetari a focului la Alep care sa permita evacuarea populatiei civile si identificarea prin dialog a
unei solutionari care, progresiv, sa puna capat
varsarii de sange în toate sectoarele frontului
sirian.
Atunci cînd Randa Qasis, membra în forurile de
conducere a opozitiei politice siriene, afirma ca
bilantul misiunii lui Ştaffan De Mistura poate fi
plasat, mai degraba, în vecinatatea nivelului zero, afirmatiile erau, poate, severe, dar nu lipsite
de realism, în masura în care, dupa noua runde
ale procesului de negocieri de la Geneva, Organizatia Natiunilor Unite avea prea putine si nesemnificative realizari concrete pe calea catre pace
în Şiria.
Dar, totodata, acelasi realism impune recunoasterea faptului ca nu toate esecurile de care s
-a vorbit si se vorbeste trebuie puse exclusiv în
seama mediatorului international Ştaffan de Mistura si aceasta în conditiile în care la aceasta situatie o contributie covarsitoare a avut-o si un
alt razboi nedeclarat si desfasurat în umbra între
marii actori implicati în conflictul din Şiria si, în
acest cadru, politica perseverenta promovata de
Federatia Rusa, de coniventa cu celalat aliat al
regimului sirian - si este vorba de Republica Islamica Iran - pentru scoaterea procesului politic
de pace de sub autoritatea si auspiciile internationale reprezentate de „procesul Geneva” si
individualizarea acestuia sub forma „umbrelei”
rusesti, resimtita prin asa - numitele runde de
tratative de la Şoci si Astana. Nu trebuie ignorat
nici faptul ca, puternic scindata în grupuri de interese numite, cu pudoare, „platforme”, opozitia
politica siriana însasi segmentata, dupa puterile
sustinatoare, în „platforma Rusia”, „platforma
Cairo”, si „platforma Istanbul” sau „platforma
Ryad”, a constituit tot atatea elemente de dezbinare si de incoerenta în angajarea unui dialog de
substanta si sustenabil.

Diplomatul international nu a ezitat niciodata
sa caute si sa provoace un dialog cu toate partile
în conflict - regimul de la Damasc, opozitia siriana, Federatia Rusa, Iranul, Turcia, fapt care nu
întotdeauna a fost vazut cu ochi buni la Washington sau în alte capitale occidentale europene.
Şpre deosebire de predecesorii sai Kofi Anan si
Lakhdar
Brahimi, Ştaffan de Mistura a manifesLa sfîrsitul anului 2014, în toiul razboiului civil,
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tat tactul de a nu invoca „imposibilitatea” unei
solutii în Şiria drept motiv al retragerii sale din
ipostaza de mediator international, preferand sa
vorbeasca de probleme personale si, în primul
rand, de dorinta de a se ocupa mai îndeaproape
de cele doua fete pe care le are dintr-o prima
casatorie.
Dupa consultari cu membrii permanenti ai Consiliului de Şecuritate si cu guvernul de la Damasc, la sfarsitul lunii noiembrie secretaul general al O.N.U., Antonio Guterres anunta numele
noului emisar special pentru Şiria, în persoana
diplomatului norvegian de cariera Geir Otto Pedersen.

de Mistura a stafetei ca emisar international
pentru Şiria, are loc în ultima luna a anului, întro perioada de loc dificila, în care situatia din Şiria evolueaza pe o „muche de cutit” si într-un
ritm accelerat al oscilarii între perspectiva dinamizarii procesului politic si riscul unui esec al
acestuia, totul pus sub semnul disputelor aprige
între partizanii „procesului Geneva”, girat de
Natiunile Unite si partizanii solutiilor promovate de „axa Astana - Şoci”. Noul mediator international preia de la predecesorul sau un pachet
de probleme care, nefiind foarte voluminos, este,
la fel de complex, daca nu chiar mai dificil, în
perspectiva imediata. Gasirea unui consens
functional pentru intrarea în perioada de
tranzitie, conditionalta de constituirea grupului
mixt de lucru care va trebui sa convina asupra
unui proiect viabil al noii constitutii a statului
sirian, consolidarea zonelor de dezescaladare si
mentinerea calmului pe fronturile de lupta, problema revenirii la casele lor a refugiatilor sirieni
si a persoanelor deplasate, sunt doar cateva dintre provocarile carora Geir Pedersen va trebui
sa le faca fata de o maniera care sa asigure, cel
putin din perspectiva retoricii diplomatice oficiale, ca Organizatia Natiunilor Unite nu a fost înfranta în confruntarea cu realitatea istoriei în
miscare.

Nascut la Oslo, în 1955, cel de-al patrulea emisar international pentru Şiria are înscrisa în
curricula sa profesionala o bogata activitate diplomatica desfasurata atat în centrala Ministerului Afacerilor Externe de la Oslo si la nivelele
de decizie ale institutiei, cat si în cadrul misiunilor diplomatice externe în alternanta cu activitati diplomatice de dimensiunea internationala,
ca diplomat în structurile Organizatiei Natiunilor Unite. In 1993, Geir Pedersen a condus delegatia norvegiana la negocierile confidentiale între Israel si Organizatia de Eliberare a Palestinei,
soldate, cu semnarea cunoscutelor Agremente
de la Oslo din septembrie 1993. Dupa doi ani
petrecuti în centrala ministerului unde a condus Deocamdata, tot în nota amabilitatilor diplomastafful ministrului norvegian de Externe si a fost tice, sa spunem „Good Bye, Mr. de Mistura, Good
Luck, Mr. Pedersen!
director general al Departamentului pentru problemele pacii si umanitare,
între 2005-2008, este coordonator special al ONU
pentru Liban, iar între
2012-2017 este reprezentant permanent al Norvegiei la Natiunile Unite,
apoi, la încheierea acestui
mandat, în iunie 2017,
preia, ca ambasador, conducerea misiunii diplomatice norvegiene în China.
Geir Pedresen este casatorit si are cinci copii.
Preluarea, de la Ştaffan
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Munir SALAMEH, Ramallah
Daca, pana la jumatatea acestui an, discursul
despre procesul de pace israeliano-arab si, în
acest cadru, demersurile de solutionare a spinosului dosar al conflictului dintre palestinieni si
statul evreu s-au mentinut în limitele sperantei
într-o deblocare efectiva a demersurilor politice,
astazi aceste sperante par a tine, mai degraba,
de domeniul imaginarului. Recunoasterea de
catre Administratia Trump a Ierusalimului drept
capitala eterna a Israelului si mutarea ambasadei americane în perimetrul „orasului sfant”, urmata de sangerosul „mars al reîntoarcerii” organizat, în semn de protest, de catre palestinienii
din Gaza, o ampla demonstratie pentru care armata israeliana a intervenit în forta, lasand în
urma 60 de morti palestinieni si peste 2.400 de
raniti, au fost percepute drept un punct de cotitura, în sens negativ, în procesul politic de solutionare a dosarului palestinian.
Cu mai multe luni înainte de aceste evenimente, presedintele Donald Trump îsi facuse publica
intentia de lansare a unui nou plan de pace, pe
care fostul antrepenor îl denumise cu un termen
specific lumii afacerilor, respectv „Marea Aface-
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re” sau, mai obisnuit, „Afacerea Şecolului”. In legatura cu acest bussiness, s-a speculat din abundenta, cu atat mai mult cu cat mediile oficiale
americane au mentinut esenta „afacerii” lui Donald Trump într-un val de secretomanie care nu
a întarziat sa atraga ironiile editorialistilor si
analistilor din mass-media pentru care,
„afacerea secolului” era comparabila cu monstrul din lacul Loch Ness: toata lumea vorbeste
despre acesta, cateva sute sunt gata sa jure ca lau vazut si cativa pretind ca detin probe irefutabile ca monstrul exsta, probabilitatea cea mai
ridicata fiind aceea ca monstru n-a existat niciodata!
Majoritatea comentariilor din mass-media araba si internationala este unanima în a aprecia ca
„afacerea” conceputa de presedintele Donald
Trump si promovata de Jared Kushner, ginerele
si consilierul presedintelui, împreuna cu Jason
Greenblatt, emisar special al Casei Albe are
drept obiectiv identificarea si implementarea
unei solutii „finale” a contenciosului palestiniano-israelian, astfel încat Administratia de la
Washington sa-si poata concentra energiile asupra unor dosare prioritare legate de securitatea
regionala a Orientului Mijlociu, între acestea fiind amintite eradicarea fenomenului islamist
terorist, izolarea regimului teocratic din Iran si
edificarea unui sistem de aliante strategice de
securitate si aparare în conformitate cu obiectivele stipulate în noua viziune strategica adoptata dupa instalarea
la Casa Alba a actualei Administratii.
Daca pentru liderul
de la Casa Alba,
„afacerea secoluluii” reprezinta o
premiza
istorica
majora pentru pacificarea durabila a
Orientului Mijlociu,
nu aceeasi parere o
au opinia publica si
elitele politice palestiniene, pentru
care proiectul american nu ar fi decat
71
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o alta mare „nakba” (calamitate) suferita de poporul palestinian în ultimii 70 de ani, sinonima
fiind, prin consecintele sale, cu lichidarea „finala”
a perspectivelor ca palestinienii sa poata beneficia la drepturile elementare de a trai liberi întrun stat national propriu si suveran. Pentru proeminenta militanta palestiniana Dr. Hannan Ashrawi, membra în mai multe randuri a guvernului si a parlamentului national palestinian
„aceasta ultima afacere nu este conceputa pentru
a oferi o solutie, cat, mai degraba, pentru a reinventa ocupatia ca sistem de dominatie militara
nesupusa
nici
unei
forme
de
control" (www.theguardian.com) .
Din perspectiva esichierului politic israelian si a
pozitiei de principiu pe care acesta se situeaza în
legatura cu chestiunea reconcilierii si pacii cu
palestinienii, se poate constata ca, odata cu demararea, în 1991, a „procesului Madrid” care
avea sa duca, în septembrie 1993, la semnarea
Agrementelor israeliano-palestiniene, cunoscute
si sub denumirea de „Acordurile de la Oslo”, nu a
existat un criteriu de masura si de încadrare taxonomica a formatiunilor de pe scena politica
israeliana, cu atat mai mult cu cat chiar abordarea subiectului în discutie în programele si platformele acestor formatiuni, referitoare la ecuatia
pacii si a razboiului, a fost supusa unei serii continui de schimbari, reconsiderari si reevaluari
care au cunoscut un ritm mai accelerat cu prilejul alegerilor pentru Knesset din luna mai 1996
si din luna mai 1999, care au pus în evidenta o
clara lunecare a scenei politice interne catre centrul plajei politico-ideologice, fenomen care a
cuprins, în egala masura, atat formatiunile de
dreapta sub liderismul Blocului Likud, opuse categoric ideii de renuntare la vreo parte din teritoriul „marelui Israel”, cat si tabara formatiunilor de stanga avand ca lider incontestabil Partidul Muncii, sustinator fluctuant al „teoriei celor
doua state” - israelian si palestinian care sa coexiste în interiorul unor frontiere recunoscute si
garantate. Coloratura politica a guvernarii a cunoscut momente de alternanta, mai întai prin
revenirea, în 1992, a Partidului Muncii la conducerea guvernului, dupa 15 ani de suprematie a
dreptei, urmata, în 1996, de reîntoarcerea formatiunilor de dreapta si, în 1996, de o noua vic72

torie în alegeri a stangii, avandu-l în frunte pe
generalul si omul politic Ehud Barak. Preluarea
guvernului a fost considerata, atat în Israel, cat si
în arealul arab, un prilej istoric pentru deblocarea si eventuala finalizare pozitiva a negocierilor
de pace cu palestinienii. A fost o speranta vremelnica, pentru ca odata cu izbucnirea, la 28 iulie 2000 a celei de a doua Intifada palestiniana
(Intifada Al-Aqsa) și până în prezent, segmentul
de stanga al esichierului politic israelian, cunoscut în Israel si ca „tabara pacifistilor” a intrat într
-un persistent con de umbra, în avantajul formatiunilor de dreapa si de extrema dreapta.
Şe cuvine precizat ca nu de putine ori se face o
confuzie între conceptul de „stanga politica israeliana” si „fortele pacii”, care, în morfologia lor
organizatorica si militantista sunt parte componenta a stangii, sustinand, în general, ideea retragerii israeliene la frontierele existente la 5
iunie 1967, sau încorporarea „teritoriilor” la Israel, în schimbul pacii juridice si de facto. Nu mai
putin importanta pentru definirea conceptului
de „forte ale pacii” în Israel este si precizarea ca,
de la razboiul din iunie 1967 încoace, toate guvernele care s-au succedat la conducere statului
israelian au promovat un discurs al pacii cu palestinienii si arabii, procedand, în acelasi timp,
la implementarea unei politici sustinute de colonizare evreieasca în teritoriile palestinienem astfel încat, din 1967 pana în 2018, Israelul a construit 151 de colonii locuite de 530.000 coloni
evrei, dintre care 180.000 locuiesc în 26 colonii
dispuse în jurul orasului Ierusalim. O asemenea
situatie ambigua face dificil discursul despre
conceptul de pace în viziunea clasei politice israeliene.

In cei peste 25 de ani care au trecut de la Acordurile de la Oslo, nu s-a înregistrat nici un progres demn de mentionat în directia unei solutionari a acestui conflict si cu atît mai putin catre
orizontul drepturilor palestiniene si al pacii între
palestinieni si israelieni. Iar în aceste conditii,
este fireasca întrebarea daca presedintele Donald Trump va fi un providential „deus ex machina” aducator al unei paci prea multa vreme întarziata.
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Munir SALAMEH, Ramallah
Inca de la aparitia „problemei palestiniene” dupa crearea, în 1948, a statului Israel si, apoi, de-a
lungul întregii istorii a asa-numitului „conflict
palestiniano-israelian” si a demersurilor de solutionare a acestuia pe calea negocierilor politico-diplomatice, chestiunea reîntoarcerii la caminele lor a refugiatilor palestinieni a constituit,
alaturi de statutul juridic al orasului Ierusalim si
crearea unui stat palestinian suveran, independent si durabil, unul dintre subiectele cele mai
spinoase ale contenciosului dintre palestinieni si
israelieni, înscris pe agenda tuturor etapelor pe
care le-a parcurs procesul negocierilor – publice,
secrete, bilaterale sau mediate – fara ca, dupa 70
de ani de eforturi, sa se fi ajuns la un consens
minimal cat priveste soarta diasporei palestiniene.

de decizia Administratiei Donald Trump de încetare a contributiilor americane la finantarea activitatilor umanitare, sociale si educationale
pentru refugiatii palestinieni.
Din punctul de vedere al guvernului israelian,
definitia data conceptului de refugiat, care ar
putea fi luata, eventual, în consideratie în cadrul
tratativelor, se aplica numai acelor palestinieni
care au locuit efectiv în Palestina înainte de anul
1948, astfel încat descendentii acestora - copii si
nepoti- majoritari în ansamblul diasporei, nu
pot fi încadrati în categoria refugiatilor.

Daca, pentru partea palestiniana, reîntoarcerea Partea palestiniana are o definitie fundamental
refugiatilor a constituit o componenta funda- diferita a notiunii de refugiat. Astfel, beneficiaza
mentala a ceea ce aceasta întelege prin sintag- de acest statut toate persoanele palestiniene care au fost expulzate cu forta din Palestina istorima de „drepturi legitiRepartiția teritorială regională în 2018
me”, în schimb, Israelul,
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ca pîna în 1948. Ştatutul de refugiat este transmisibil descendentilor din „generatia ‘48”. Dupa
criteriile autoritatilor palestiniene, în ansamblul
populatiei refugiate sunt identificabile trei grupe
în functie de momentul istoric în care acestea sau format:

tente nu va face decat sa îngreuneze si sa esueze,
pe mai departe, procesul de cautare negociata a
unor solutii care, în final, sa duca la normalitate
si pace.

- Persoanele care au devenit refugiati în perioada 1947 – 1949;
- Persoanele refugiate sau expulzate pe fondul razboiului arabo-israelian din 1967;

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
I. Cronica unei morți prea tîrziu anunțate

- Expulzati din Palestina istorica în alte împre- Izbucnita la 2 octombrie, la consulatul Arabiei
jurari decat razboaiele arabo-israeliene.
Şaudite la Istanbul si instalata cu remarcabila
Abordarea partii israeliene potrivit careia, în promptitudine si rezilienta în fruntea stirilor
principiu, Israelul ar putea discuta eventuala re- mediatice regionale si globale, dar si în palierul
venire a „adevaratilor refugiati”, adica a celor din superior al prioritatilor si preocuparilor politice
„generatia 1948”, ar însemna ca o reîntoarcere a si strategce ale cabinetelor prezidentiale, guveracestora ar fi aplicabila numai palestinienilor cu namentale si mediatice de pe toate meridianele
varste de peste 70 de ani care, aproximativ în lumii, criza starnita de disparitia jurnalistului
decurs de 10-15 ani vor disparea prin extinctie saudit Jamal Ahmad Hamza Khashoqgi, ca urbiologica. Iar „problema refugiatilor” va fi consi- mare a unui atroce asasinat politic atribuit sferederat ca fiind rezolvata!
lor de varf ale regimului si familiei saudite si,
In 1948, Adunarea Generala a ONU proclama ca punctual, ambitiosului mostenitor al tronului de
„se impune ca refugiatilor palestinieni care do- la Ryad, emirul Mohammed Bin Şalman,
resc, sa li se permita reîntoarcerea la caminele “chestiunea Khashoggi” s-a dezvoltat într-o halulor, cat mai curand cu putinta. Celor care nu do- cinanta constructie romanesca vecina cu pararesc sa revina, li se va asigura plata unor com- digma epica a “capei si spadei”, transformand
pensatii pentru bunurile si proprietatile pierdu- anotimpul toamnei într-un decor de thriller care
te ca urmare a exodului”. O asemenea rezolutie ar fi putut face un perfect izvor de inspiratie
nu a fost niciodata luata în seama, iar comunita- pentru Agahta Christie sau pentru parintele litetea internationala a manifestat prea putin inte- rar al lui Şherlock Holmes.
res pentru solutionarea acestei probleme. Daca, Cum poate fi înteleasa aceasta “odisee orientaîn planul actiunilor cu caracter umanitar, în la” si cine a fost eroul-victima a acesteia?
1949 a fost înfiintata Agentia ONU pentru Refu- Patronimul Khashoqgi - pana la ziua fatidica de
giatii Palestinieni, în schimb, în plan
politic nu a fost înregistrat nici un
demers semnificativ, iar textul Agrementelor de la Oslo, din 1993, ignora
in mod deliberat orice referire la
aceasta chestiune spinoasa.
Masurile coercitive adoptate împotriva partii palestiniene si lansarea
de „afaceri ale secolului” care pluteste în neclaritate nu vor putea sa
stinga din memoria colectiva palestiniana nostalgia pentru întoarcerea la
origini, iar perpetuarea situatiei exis74
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2 octombrie un perfect anonim pentru marea opinie publica - îsi are radacinile în cuvantul turcesc Kashik, scris,
în araba, sub forma Khashuq,
în care, în vorbirea dialectala,
consoana terminala q se pronunta g,. La acest cuvant care
înseamna “lingura”, s-a adaugat sufixul turcesc gi prin
care este desemnata o ocupatie, o profesiune, rezultand,
astfel, cuvantul Khashoggi ca
denominativ
pentru
“lingurar”,
“mestesugarul
producator de linguri”, cu grafia turca Kasikçi.
Ştrabunicii nefericitului jurnalist, oameni înstariti si cu origini cercheze s-ar fi stabilit, în perioada Imperiului Otoman, în urma cu cca. 300
de ani, în orasul saudit Medina, unde savarsisera
pelerinajul la locurile sfinte ale Islamului.
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septembtie 2017, le-a formulat la adresa fiului
regal, Mohammed Bin Şalman, dupa înaltarea
acestuia în demitatea de print mostenitor devenit, cu rapiditate, un factotum al politicii interne
si externe a monarhiei, nu sunt si nu trebuie
întelese ca un act de opozitie si dizidenta ideologica, nationala si politica patriotica, ci, mai degraba, ca expresie a ranchiunei personale fata de
king Şalman & son si a rivalitatii cronice între
doua clanuri aflate sub cupola aceluiasi regim
autoritar si ultraconservator – Al-Şaud si AlŞheikh. Khashoggi s-a pozitionat nu împotriva
regimului monarchic, cat, fundamental, împotriva persoanelor prezentante ale acestuia, în cazul
de fata regele Şalman si fiul sau, emirul Mohammed.

Genealogic, Jamal este nepot al unui Mohammed Khaled Khashoggi, medicul personal al suveranului Abdelaziz Ibn Şaoud, fondator al regatului saudit si, în egala masura, al lui Adnan
Khashoggi, cunoscut om de afaceri (îndeosebi cu
arme) si, considerat, în anii ’80, cel mai bogat om
de afaceri din lume. Legaturi de rudenie au existat si
între jurnalistul Jamal si Şamira
Khashoggi, mama egipteanului Dodi El-Fayed,
cunoscutul amant al printesei Diana si fiu al miliardarului Mohammed El-Fayed, proprietar al Asasinarea cu brutalitate a lui Jamal Khashoggi
marelui lant comercial de lux Harods din Lon- a starnit vii reactii internationale generate nu
atat de mijloacele folosite de stalpii regimului
dra.
wahhabit pentru a se debarasa de criticii incoViitorul editorialist al cotidianului american mozi - cazul de fata nefiind nici primul nici ultiWashington Post, nu a fost, asadar, un familiar al mul de acest gen în istoria tenebroasa a regimusocietatii civile sau un sustinator si promotor al rilor totalitare – cat de consecintele negative
vederilor progresiste si reformiste ci, dimpotri- globale, de imagine si de scaderea posibila a zeva, a evoluat ca un om apropiat al “seraiului” în rourilor din facturile afacerilor bilaterale pe care
slujba caruia s-a aflat fie ca jurnalist la publicatii o implicare a lui Mohammed Bin Şalman le-ar
fidele regimului si sustinatoare ale acestuia, putea provoca.
(cunoscutele cotidiane Ukkaz si Al -Watan - Patria), fie în calitate de consilier si apropiat al Arabia Şaudita, este implicata într-un nefericit
emirului Turki Feissal, fost sef al serviciilor sau- si costisitor razboi de franciza cu Iranul pe frondite de spionaj, fie în antuarjul restrans al mili- tul Yemenului de Şud, unde arsenalele folosite
de Ryad poarta inscriptii de origine occidentale,
ardarului print Walid Bin Talal.
dar si pe frontul mai amplu al confruntarii regiCriticile pe care, dupa stabilirea în America, în onale pentru liderism confesional între sunnis75
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mul reprezentat de regimul de la Ryad si siismul
al carui lider aspira sa fie regimul teocratic din
Teheran. In acelasi timp, viitorul posibil monarh
saudit, printul Mohammad, si-a asumat rolul ambitios de a deschide porti mai largi catre comunitatea internationala si modernitatea acesteia, de
a rupe cu conservatorismul rigorist al wahhabismului sectar si de a transforma regatul întrun taram regandit dupa criterii futuriste daca nu
chiar destinat exclusiv “visatorilor” (sinonim în
onirica emirului cu bogatasii excentrici). Caci
“Viziunea 30”, cum a fost botezat acest proiect
presupune investitii faraonice de care Şaudia
duce tot mai mult lipsa. Or în aceasta perspectiva, orice piedica, indiferent de unde ar veni, în
calea ascensiunii la toate parghiile puterii absolute va fi extirpata prompt si prin toate mijloacele posibile. Iar reatiile externe, asa cum s-au derulat acestea dupa disparitia lui Jamal
Khashoggi, arata înca o data, daca mai era nevoie, cat de friabile sunt principiile si valorile diplomatiei atunci cand acestea sunt confruntate cu
interesele economice si financiare dar si cu competitiile conflictuale pentru putere si influenta
între marii actori ai politicii internationale contemporane, pentru care moartea jurnalistului
saudito-american a devenit o valoroasa moneda
de schimb si un eficient instrument de presiune,
santaj si razboi psihologic în care fiecare actor
isi supraliciteaza interesele si abordarile proprii.

tico-militar si confesional sunnit, la concurenta
cu regimul wahhabit al regelui Şalman Bin Abdulaziz Al-Şaud, episodul Khashoggi serveste cum
nu se poate mai bine obiectivele relationale regionale si globale ale acestui proiect..
Dinspre Tel-Aviv nu a parvenit catre opinia publica decat un discurs elaborat în fraze parcimonioase si cat se poate de diplomatice, tradand
preocuparea de a nu produce nedorite contrareactii din partea Ryadului la eventualele accente critice fata de afacerea Khashoggi. Iar aceasta
pozitionare este lesne de înteles daca se are în
vedere orientarea, exprimata public si oficial, a
monarhiei saudite catre normalizarea relatiilor
cu statul evreu si sustinerea explicita a unei
„solutii finale” a problemei palestiniene, dupa
reteta pregatita în culisele Administratiei Donald
Trump sub numele redundant de „afacerea secolului” din care, pentru palestinieni, n-ar rezulta,
în final decat ceea ce însusi premierul Benjamin
Netanyahu identifica prin „ceva care sa fie mai
putin decat un stat si ceva mai mult decat o autonomie”. „Palestinienii, spunea, în legatura cu
acest subiect, candidatul la tronul saudit, Mohammed Bin Şalman, ar trebui sa nu mai boceasca si sa se aseze la masa negocierilor”. Şe întelege ca, la bursa politico-diplomatica, pretul lui
Mohammed Bin Şalman este astronomic mai ridicat decat cel al unui Khashoggi mort care a devenit viral prin propria moarte.

In caruselul declaratiilor contradictorii furnizate de oficialii de la Ryad privitoare la moartea
Daca, în acest context, comunitatea lumii arabe brutala a lui Khashoggi, pe de o parte, si la postaa adoptat tripla si clasica pozitie a maimutei care, atunci „cand trebuie”, nu
vede, nu aude si nu vorbeste - exceptie
facand doar emiratul Qatar pentru care
monarhiile vecine sunt purtatoare ale
tuturor responsabilitatilor cauzale ale
crizelor de orice fel pe care le parcurg
Consiliul de Cooperare al Golfului, zona
Orientului Mijlociu si chiar ansamblul
comunitatii internationale – în schimb,
pentru Turcia, aspiranta , prin vocea si
viziunea presedintelui Erdogan, la transformarea cat mai rapida a tarii în noul
pol de liderism regional economic, poliII. Tripla poziție a maimuței
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rile Twitter, la fel de contradictorii, ale lui Donald Trump cu privire la acelasi subiect, Casa
Alba are de ales între a canta, inutil, recviemuri
la capataiul unei „morti anonime” si între
uriasele avantaje comerciale si financiare - comensurabile în miliarde de dolari ale relatiilor . îndeosebi în sfera comertului militar- cu Ryadul unde viitorul rege, prieten activ al Americii,
este, în acelasi timp, un fidel prieten si ascultator al lui Jared Kouchner, sfetnic principal si ginere al locatarului din Biroul Oval. Miza relatiilor este prea mare pentru a fi ignorata de un
„incident” care, foarte curand, va trece în arhiva
prafuita a altor morti similare. In fond, ce ar însemna aplicarea de sanctiuni si embargouri, mai
ales asupra livrarilor militare si în domeniul investitional, impotriva Arabiei Şaudite? Nimic
deosebit, în afara, poate, de faptul ca, mortii nemaîntorcandu-se
din
mormant,
regimul
wahhabit, avand în etnogeneza vechiul si acutul
sentiment al vendettei, s-ar putea orienta - si a
mai facut-o-n alte ocazii- catre punctul cardinal
estic unde îl asteapta nimeni altcineva decît pacifistul Vladimir Putin. Ceea ce este valabil si în
cazul amenintarilor europene de rigoare privind
sistarea livrarilor lor militare catre locurile sfinte ale Islamului.
O nota aparte în toata aceasta istorie a facut-o
presedintele Turciei, Recep Teyyp Erdogan care,
în mai multe luari publice de pozitie si-a declarat si reitarat decizia irevocabila de a face totul
pentru a aduce la lumina adevarul dspre moarte
lui Khashogi si despre adevaratii comanditari si
executanti ai acestui asasinat politic. Dupa mai
multe runde de convorbiri între autoritatile de
la Ankara, inclusiv printr-o vizita în Turcia a
procurorului general al regatului, liderul turc
anunta, public, propria concluzie, deloc surprinzatoare, de alfel, ca întreaga afacere este „un teatru regizat de sauditi pentru salvarea unei anumite persoane” (cu referire la printul mostenitor
Monammed Bin Şalman, desigur).
Nu au fost putini analistii din regiune si din afara acesteia care au avansat ideea ca dosarul
Khashoggi va determina schimbari profunde pe
esichierul intern saudit, care ar putea sa se materializeze inclusiv prin punerea sub semnul întrebarii a viitorului monarhic al lui Mohammed
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Bin Şalman. Dar, privind la istoria regatului si a
familiei domnitoare wahhabite, se va putea întelege ca atata vreme cat guvernantii sauditi vor
continua sa fie dominati în profunzime de sentimentul impunitatii si de credinta ca banii pot
cumpara orice, inclusiv vietile omenesti, Arabia
Şaudita va ramane acelasi stat osificat în care un
print ambitios permite femeilor sa se urce la volanul automobilului sau sa asiste la spectacole în
arenele publice – concesie care, deocamdata ramane unica „reforma” pe care wahhabismul o
afiseaza cu a ceeasi nonsalanta cu care îsi neaga
propriile fapte atunci cand acestea nu s-au potrivit cu calculele initiale. Intr-o asemenea continuitate, „toamna Khashoggi”, va fi urmata, în
liniste, de alte de anotimpuri inertiale atata vreme cat si sauditii simpli si „aliatii strategici” de
pe mapamondul geopolitic vor continua sa accepta tacerea, surzenia si orbirea învatate de la
rudele noastre antropoide.
III. Dincolo de jurnalistul JK : acerba confruntare între două puteri regionale sunnite: neo
-otomanismul lui Erdogan și wahhabismul
lui MBS
Pana de curand, adica pana la metafora numita
„primavara araba”, contextul multisecularului
razboi confesional între sunnismul si shiismul
musulman a fost dominat, orientat si desemnat,
în mod incontestabil, prin numele Egiptului sunnit si a simbolurilor si institutiilor sale religioase
în frunte cu faimoasa universitate cairota AlAzhar. Odata cu vizita facuta de Anwar El-Şadat
în Israel, în 1977 si cu semnarea, la Camp David,
în 1979, a primului tratat de pace între evrei si
arabi, lumea musulmana sunnita a devenit una
multipolara si pluralista cat priveste modul violent de manifestare a unui asemenea pluralism.
Este cunoscuta prea bine cronica acestei violente si a razboiului confesional intra-islamic ti
nu ne propunem a zabovi, aici, asupta acestui
subiect.
Afacerea Khashoggi, nascuta din asasinarea
atroce, la 2 octombrie, a unui jurnalist exilat în
America, scena crimei fiind o misiune diplomatica supusa conventiilor internationale de la Geneva, respectiv, consulatul saudit din Istanbul,
77
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este, de la începutul toamnei acestui an, un epicentru nu numai al speculatiilor mediatice care
ating, nu de putine ori, apogeul fabulatiei, ci si,
mai ales, si o capsa exploziva care ameninta cu
urmari dintre cele mai necugetate, în acest cadru
putandu-se vorbi, fara teama acuzei de exagerare, de rabufnirea, la scena deschisa, a unui veritabil si vechi razboi între puterile regionale sunnite si între acestea, pe de o parte, si interesele
marilor actori globali extra-regionali, pe de alta
parte. Iar actorii-vedete ale acestui scenariu
sunt Turcia, prin vocea presedintelui Recep Teyyp Erdogan, si edificul de putere al wahhabismului saudit - ambele aflate într-un acerb razboii, pe care retorica diplomatica o poate ascunde
cu greu, pentru suprematie regionala - politica,
spiritual-confesionala, militara si securitara si,
de ce nu? culturala, în masura în care atat Ryadul cat si Ankara se auto-proclama drept paradigme ideale ale modului de evolutie catre viitor
a lumii arabe si a comunitatii islamice. Daca, în
urma cu cateva luni, Recep Teyyp Erdogan se
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afla într-o pozitie defensiva în raport cu America
lui Donald Trump, acum, liderul turc pare a fi
urcat pe piedestalul dirijoral al evolutiilor actuale si viitoare ale Orientului Mijlociu.
Moartea lui Khashoggi, despre care s-au pus în
circuitul mediatic cele mai fantasmagorice
„informatii”, inclusiv de ordin chirurgical, a declansat un razboi pe fata între Turcia si Arabia
Şaudita, razboi a carui miza o reprezinta acapararea liderismului regional al sunnismului musulman si al paradigmelor statale si ideologice
pe care atat Ankara, cat si Riadul le promoveaza
cu îndarjire. Şi nu este cazul sa ocolim realitatea
ca Recep Teyyp Erdogan are în vedere, ca obiectiv final, schimbarea de ecuatie si de regim la Ryad, aspiratie pentru care asasinarea lui
Khashoggi reprezinta moneda forte si esenta
scenariului pus în scena pe malurile Cornului de
Aur. Şi în aceeasi masura, la poalele muntilor
arizi care strajuiesc „cele doua sfinte moschei”
de la Mekka si de la Medina.
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Orizont Economic

Edith și Emilian M. DOBRESCU
Modelul economic bazat pe petrol nu mai promitea de mult o crestere economica ispititoare.
Daca în 2011 Arabia Şaudita înregistra o
crestere economica de 10%, la un PIB de 671,2
miliarde de dolari, aceasta crestere a devenit din
ce în ce mai mica de la an la an, ajungand în 2016
la o crestere de doar 1,7%, respectiv la un PIB de
644,9 miliarde dolari. In 2017, PIB-ul a ajuns la
683,8 miliarde de dolari, iar economistii Fondului Monetar International vad o crestere masiva
în 2018, pana la 748 miliarde de dolari.

Eliminarea
corupției
din Regat
La începutul lunii noiembrie a anului 2017, Arabia Şaudita a început
procesul de epurare a coruptiei, tintind unii dintre cei mai bogati si influenti oameni din tara.
Toate rezervarile facute la hotelul Ritz au fost
anulate, iar agentiilor de turism li s-a spus ca
respectiva cladire a fost preluata pentru uz guvernamental. Printre „oaspetii” hotelului s-a numarat printul miliardar Alwaleed bin Talal, alti
10 printi, patru ministri si cateva zeci de oficiali
si oameni de afaceri. In noiembrie 2017, RitzCarlton a devenit închisoarea utilizata de printul
mostenitor Mohammed bin Şalman, care a preluat coroana de la tatal sau, regele Şalman bin Abdulaziz al Şaud.

Cea mai dezvoltata economie din lumea araba,
care are a doua cea mai mare rezerva petroliera
din lume, se afla pe primul loc la nivel de export
de combustibil fosil, Arabia Şaudita si-a castigat
titlul de superputere energetica. Arabia Şaudita
va deveni în curand de la al doilea cel mai mare
producator de petrol din lume la cel mai mare
Noul lider saudit, care a ocupat în trecut functia
producator de energie regenerabila din lume.
de ministru al apararii de la 29 de ani, conduce
Regatul îsi continua programul de reforme soci- Arabia Şaudita de la varsta de 31 de ani, iar amale si economice. Printul mostenitor, Mohammed bitiile sale pot fi întrecute doar de dependenta
bin Şalman, îsi propune sa treaca economia ba- economiei saudite de „aurul negru”, fiind un stat
zata pe combustibili fosili a tarii spre economia cu radacini economice puternic înfipte în indusbazata pe tehnologie si servicii, o tara care înce- tria petroliera. Cu toate acestea, Fondul Public
pe sa ofere mai multe drepturi femeilor si sa per- de Investitii al Arabiei Şaudite a pus la bataie 45
mita, daca nu chiar sa doreasca, accesul turistilor de miliarde de dolari în formarea fondului de
în numar cat mai mare1.
investitii Vision Fund, initiat de ŞoftBank. Vision
Fund, care a strans peste 100 de miliarde de dolari, si-a propus sa investeasca în principal în
Cel mai mare producător de energie solară start-up-uri si în proiecte de amploare din sectoCel mai nou proiect anuntat de sauditi în cola- rul energiei regenerabile.
borare cu ŞoftBank este reprezentat de un parc
solar de 200 de miliarde de dolari, care va atinge
Emanciparea femeii
capacitatea instalata de 200 de gigawati.
Una dintre reformele sociale care reflecta impactul tendintelor ideologice mondiale în regiu-

1. Ideile urmaatoare, în cea mai mare parte a lor sunt preluate si usor adaptate din art. lui Alex Ciutacu, Sauditii si petrolul – un capitol
încheiat?, în Ziarul Financiar, 57 iulie 2018

80

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018

ne este aceea prin care femeile au dreptul sa
conduca autoturisme. Anuntul a venit dupa un
decret regal semnat în septembrie 2017: mai
multe femei au facut campanie si demonstratii
pentru a avea dreptul de a conduce, iar majoritatea au fost arestate pentru ca au sfidat interdictia. Mutarea încearca sa ofere femeilor un rol
mult mai mare în economia tarii, în conditiile în
care doar 22% dintre femei sunt active în economie. Ştrategia printului mostenitor saudit, denumita “Vision 2030” îsi propune sa ridice acest
procent la 30%.
In plus, femeile vor avea voie pe stadioane pentru evenimente sportive. Accesul va fi permis pe
stadioanele din marile orase ale tarii. Autoritatea Generala pentru Şport, corpul guvernant în
ceea ce priveste sporturile, a anuntat din octombrie 2017 aceasta schimbare: pana atunci, barbatii si femeile saudite erau separati în locurile
publice, iar acum stau împreuna la evenimentele
culturale si sportive „Cele mai notabile reforme
vor fi legate de drepturile femeilor”, spune Şalman Al-Ansari, presdinte al Comitetului de Relatii Publice Şaudit-American. „De fapt, nu as fi
surprins deloc daca am vedea o femeie numita
într-o pozitie de ministru”.
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companie, ceea ce ar însemna 100 de miliarde
de dolari.
In luna ianuarie 2018, directorul executiv al
“Aramco”, Amin Nasser, declara ca oferta publica initiala a “Aramco”, grup detinut de stat, este
planificata pentru cea de-a doua jumatate a anului 2018, însa guvernul nu a decis la ce bursa internationala va avea loc listarea. Atunci, Nasser
spunea: “Compania este gata sa fie listata în
2018, cand va fi luata decizia privind bursa la
care va fi cotata. Vrem sa stabilim daca vom face
o listare si pe o alta piata în afara de cea saudita,
de la Tadawul. Exista o comisie care analizeaza
acest lucru, iar cand decizia va fi luata, compania
este gata sa o puna în aplicare”. Pietele luate în
calcul pentru listarea externa erau, conform presei straine, Londra, New York si Hong Kong.

“Aramco” intentioneaza sa cumpere o participatie de control la producatorul de petrochimice
“Şaudi Basic Industries” (ŞABIC), fiind posibil sa
preia întreaga cota de 70% detinuta în companie
de Fondul Şuveran al Arabiei Şaudite. Conform
surselor, intentia initiala a companiei “Aramco”
este sa cumpere întregul pachet detinut de Fondul de Investitii Publice, dar daca nu va reusi
acest lucru, va prelua un pachet de peste 50%
din ŞABIC, devenind actionar majoritar. ŞABIC,
companie listata la Riad, este al patrulea mare
Listarea “Aramco”
producator de petrochimice din lume si are o
”Aramco” este cea mai mare companie petrolie- capitalizare de piata de 385,2 miliarde riali (103
ra din lume, cu rezerve de titei de aproximativ miliarde de dolari).
265 miliarde de barili, reprezentand 15% din
depozitele mondiale de petrol. Autoritatile sau- ”Decizia de a anula oferta publica initiala a fost
dite intentionau sa listeze 5% din “Aramco”, iar luata cu ceva timp în urma, dar nimeni nu poate
oferta era asteptata sa genereze 100 de miliarde dezvalui acest lucru, astfel ca declaratiile comde dolari. Conform autoritatilor, aceasta listare paniei se vor îndrepta treptat în acest sens. Mai
este punctul central al planului guvernului Ara- întai va anunta amanarea, apoi oprirea”, a spus o
biei Şaudite de a transforma economia prin atra- sursa saudita apropiata planului de listare. La un
moment dat, ministrul Energiei din Arabia Şaugerea de investitii straine si prin diversificare.
dita, Khalid al-Falih, a negat faptul ca oferta puOficialii sauditi au declarat în mod repetat ca îsi blica initiala a “Aramco” va fi anulata. Khalid aldoresc sa vanda o participatie în Aramco pana la Falih a precizat: “Guvernul ramane angajat în
finalul lui 20182. Daca se întampla, vanzarea va oferta publica initiala a Aramco, în conformitate
reprezenta cea mai ampla listare bursiera din cu circumstantele si momentul potrivit ales de
istorie. Oficialii au anuntat ca îsi doresc sa liste- Guvern”. Acesta a adaugat ca autoritatile saudite
ze Aramco la aproximativ 2 trilioane de dolari, au luat masuri pentru pregatirea listarii, iar cadaca pietele sunt de acord, si sa vanda 5% din lendarul va depinde de factori precum conditiile
2. Alina Vasiescu, Listarea ”Aramco” anulata, în Ziarul Bursa, 24 august 2018
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favorabile de piata si de o achizitie planificata în tment Fund. Proiectul va fi sustinut cu fonduri
sectorul downstream (de distributie petroliera), de peste 500 miliarde de dolari din partea guîn urmatoarele luni.
vernului saudit, a fondului suveran amintit, investitori locali si internationali. Focusarea NEOM
va fi pe industria energetica, pe biotehnologie,
Mega-orașele viitorului
apa, mancare si divertisment. NEOM va functioLa finalul lunii octombrie 2017, Printul Moham- na pe baza de energie regenerabila 100%. NEOM
med bin Şalman si-a anuntat intentia de a con- va deveni în cca 10 ani unul dintre cele mai mari
strui un oras în întregime nou, denumit NEOM, orase din lume care functioneaza fara combusti4
pe coasta de nord a tarii3. Orasul va functiona bil fosili .
independent de „cadrul guvernamental existent” Un alt megaoras pe care sauditii îsi bazeaza nope o suprafata 25.900 km patrati în apropierea ul model economic este KAEC (King Abdullah
Marii Rosii. Proiectul va fi sustinut cu peste 500 Economic City – Orasul Economic al Regelui Abde miliarde de dolari, bani proveniti de la guver- dullah – n.red.), acesta fiind primul oras listat la
nul saudit, din fondul suveran, dar si de la inves- bursa din lume. „Acum suntem în businessul de a
titori locali si internationali. „Orasul NEOM va fi construi orase”, spunea Fahd al Rasheed, manaconstruit de la zero, pe terenuri verzi si va avea ging director si executiv al KAEC, în cadrul Foruo oportunitate unica de a fi distins de toate cele- mului Economic Mondial de la Davos de anul
lalte locuri care au fost construite si dezvoltate acesta. „Vorbim despre mutarea înspre o econode-a lungul a sute de ani”, spune Mohammed bin mie bazata pe servicii, postpetroliera, si cred ca
Şalman.
urmatorul punct fierbinte al economiei saudite
Şustinatorii proiectului NEOM spun ca acesta va fi reprezentat de aceste megaorase.”
reprezinta o initiativa îndrazneata de transfor- KAEC face parte din planul de a reforma relatiimare a tarii: printre cele mai puternice initiative le comerciale externe ale Arabiei Şaudite, fiind
din actualul proiect se remarca ambitia ca acesta unul dintre proiectele care nu au fost initiate de
sa functioneze 100% pe baza energiilor regene- noul lider al tarii, ci de tatal sau; regele Abdullah
rabile. Potrivit celor de la Yahoo Finance, NEOM bin Abdulaziz Al Şaud a fondat acest oras în
va fi de 33 de ori mai mare decat New Yorkul, 2006. CNBC scrie ca se estimeaza ca populatia
prima zona independenta din lume care se va Arabiei Şaudite sa se dubleze pana în 2050 si
întinde pe suprafata a trei taria arabe (Arabia economia sa ajunga la 1,5 miliarde de dolari. AsŞaudita, Egiptul si Iordania). Orasul va fi concen- tfel, oficialii considera ca regiunea Marii Rosii va
trat spre industria energetica si biotehnologie: deveni una dintre cele mai importante regiuni
„Toate serviciile în oras vor fi complet automati- din lume pentru economia globala.
zate, scopul fiind acela de a transforma NEOM în
cea mai eficienta destinatie din lume”, a anuntat
Fondul Public de Investitii al Arabiei Şaudite.
Modelul economic apus
Prima parte a orasului ar putea fi gata în 2025.
Şe va pune mult accent pe tehnologie, vor exista
multe drone, iar internetul de mare viteza, Wireless va fi gratuit. ”Toate serviciile în oras vor fi
complet automatizate, scopul fiind acela de a
transforma NEOM în cea mai eficienta destinatie
din lume” , a anuntat Şaudi Arabia Public Inves-

Ministrul energiei, Khalid al Falih, a declarat ca
Regatul a fost „transformat” din punct de vedere
economic, referindu-se la ambitiile Printului
mostenitor de a se îndeparta de petrol: „Mesajul
nostru pentru investitori este acela ca Regatul
este transformat si suntem seriosi cu privire la
schimbare. Trebuie nu doar sa fim pregatiti pen-

3. Preluare de pe site-ul http://www.mediafax.ro/life-inedit/arabia-saudita-va-construi-un-mega-oras-de-33-de-ori-mai-mare-canew-yorkul-cat-costa-neom-si-cu-ce-vrea-sa-cucereasca-lumea-16788472?
utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery_gandul, postat pe 26 noiembrie 2017, site vizitat pe 3 noiembrie 2017,
orele 6:46
4. In ŞUA, cel mai mare oras de acest gen este Burlington, din statul Vermont, care functioneazta 100% pe baza de energie regenerabila. De asemenea, orase din Islanda si Norvegia sustin ca sunt foarte aproare de a functiona si ele la fel.
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temelie pentru o sala de spectacole
de opera. “Veti vedea o schimbare
reala în sector pana în 2020”, a mai
spus acesta.
Printre pasii catre liberalizarea
ideologica se numara si faptul ca
cinematografele se întorc si sunt
deschise pentru public. Dupa 35 de
ani de interdictie, guvernul a început sa elibereze licente pentru cinematografele comerciale. Adam
Aron, CEO al AMC, unul dintre cele
mai mari lanturi americane de cinematograf, considera ca industria
tru viitor, ci sa construim viitorul prin initiative cinematografica din Regat poate genera peste 1
care nu sunt construite doar în jurul punctelor miliard de dolari.
noastre forte traditionale – petrol si gaz – ci, de
asemenea, prin construirea de noi industrii, prin
fabrici cu procese de productie avansate, prin
Turismul – o nouă axă de dezvoltare
turism si în acelasi timp prin reforme sociale.
Arabia Şaudita intentioneaza sa transforme suAcestea sunt noile coordonate”.
te de kilometri din coasta virgina a Marii Rosii
Pana la sfarsitul anului 2018, viata în Arabia într-o destinatie turistica globala, care sa tinŞaudita va fi foarte diferita. In primul rand, teasca spre standarde internationale în cadrul
pretul gazului natural va creste: compania de proiectului denumit Red Şea. Noul resort turistic
stat Aramco, cel mai mare producator de petrol va fi construit începand cu anul 2019 si ar urma
din lume, a crescut preturile la pompa cu 127% sa fie o regiune semiautonoma, guvernata de
din 1 ianuarie 2018. Preturile ajung pana la 2 legi independente si de un cadru de reglementadolari per galon. Aceasta initiativa va scadea re sofisticat, gestionat de un comitet privat Proconsumul si va permite trecerea spre o econo- iectul de 34.000 de kilometri patrati (mai mare
mie nonpetroliera. Cetatenii sauditi platesc decat suprafata Belgiei – n.n.) va fi situat între
acum mai mult pentru bunurile de consum si actualele orase Umluj si Al Wajh si va cuprinde
servicii, dupa ce Guvernul Regatului a impus o cel putin 50 de insule, plaje si o serie de vulcani
noua taxa de 5% pe acestea.
latenti. Ca impact econonomic, acesta va genera
35.000 de locuri de munca.
Societatea loisirului

Arabia Şaudita investeste 64 de miliarde de dolari în industria de divertisment în perioada
2018-2027 ani, conform sefului Autoritatii pentru Divertisment General, Ahmad bin Aqeel alKhatib, care a declarat ca suma va fi asigurata
atat de Guvern, cat si din surse private (numai în
anul 2018 sunt programate a se desfasura 5.000
de evenimente de profil pentru anul 2018). “Ne
ocupam de construirea infrastructurii”, a adaugat Khatib, mentionand ca deja s-a pus piatra de

Printul Şultan bin Şalman, care conduce Comisia de Turism din Arabia Şaudita, a anuntat ca
Regatul va emite primele vize pentru turisti din
anul 2018. Pana acum, vizele erau acordate celor care ajungeau în Regat în interes de serviciu
sau în interes religios. Regatul dovedeste ca mizeaza pe turism, propunandu-si atat prin megaorasele si resorturile pe care le construieste,
cat si prin legislatie sa ajunga la 30 de milioane
de vizitatori anual pana în 2030, de la 18 milioane de vizitatori în 2016.

5. Preluare de pe site-ul http://www.businessmagazin.ro/actualitate/arabia-saudita-va-investi-64-de-miliarde-de-dolari-inindustria-de-divertisment-17028695, postat pe 22 februarie 2018, site vizitat pe 23 februarie 2018, orele 6:42
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Dr. Octavian DUMITRESCU
Preocuparea si ambitia conducerii politice a
Chinei pentru atingerea unui nivel tot mai ridicat
de dezvoltare este recunoscuta pe toate meridianele lumii, iar actorii globali actuali urmaresc cu
mare atentie evolutiile ce au loc în mai toate domeniile vietii sociale si economice, inclusiv în
domeniul securitatii si apararii nationale. O
atentie aparte este acordata Chinei din partea
Ştatelor Unite ale Americii, cu care se afla în
competitie pentru ocuparea primului loc în lume, inclusiv în plan militar. Aceasta competitie
pare înclestata deoarece China doreste sa realizeze un organism militar modern, cu capacitati
combative moderne, eficiente si flexibile, adaptabile unei largi diversitati de conditii de lupta, care sa poata crea avantaje geopolitice si geostrategice semnificative, inclusiv în plan politic. Conform indexului Global Firepower (GFP) pentru
2018, China se pozitioneaza pe locul trei, dupa
ŞUA si Rusia, în privinta capacitatilor combative
detinute, cu 2.693 milioane de militari - din care
2.183 milioane militari activi si 510 mii rezervisti -, 3.035 avioane, 7.716 tancuri, 9.000 vehicule blindate de lupta, 714 mijloace navale - din
care 1 portavion, 50 fregate, 29 distrugatoare si
73 submarine. Potrivit aceleiasi surse, pentru
mentinerea si instruirea acestei armate, bugetul
chinez al apararii este, în 2018, de 151 miliarde
dolari ŞUA.
Tinta generala a demersurilor liderilor politico
- militari chinezi este atingerea unui nivel al capacitatilor combative mult superioare celor actuale, care sa permita Chinei sa-si implementeze
interese globale pe toate marile si oceanele lumii
si în orice regiune a globului, depasind actualele
limite. In contextul acestei concurente, Departamentul Apararii al ŞUA acorda o atentie corespunzatoare dezvoltarii armatei chineze, materia84

lizata si printr-un raport anual al Oficiul secretarului apararii, destinat Congresului ŞUA, referitor la Evolutiile Militare si de Securitate care implică Republica Populară Chineză în 2018.
Unele date si informatii rezultate din acest raport stau la baza prezentului material.
In prezent, Armata Populara de Eliberare a Chinei (PLA) este subordonată, la nivelul cel mai
înalt, Comisiei Militare Centrale, condusa de un
presedinte - în persona presedintelui Chinei Xi
Jinping - ajutat de doi vicepresedinti si patru
membri. Conducerea strategica este asigurata de
șase departamente - Departamentul de Ştat
Major Intrunit, Departamentul Activitatii Politice, Departamentul de Şprijin Logistic, Departamentul de Dezvoltare a Echipamentelor, Departamentul pentru Instructie si Administratie si
Departamentul de Mobilizare Nationala pentru
Aparare. De asemenea, la acelasi nivel de comanda China are trei comisii - de Inspectie Disciplinara, de Politica si Legislatie si de Ştiinta si Tehnologie, precum si cinci oficii - pentru administratie, audit, cooperare militara internationala,
reforma si organizare, precum si pentru planificare strategica. Aceste structuri de conducere
strategica constituie Ministerul Apararii Nationale al Republicii Populare Chineze. În mod
generic, structurile de conducere si fortele armate propriuzise constituie Armata Populara de
Eliberare (People’s Liberation Army - PLA) a
Republicii Populare Chineze.
Fortele armate chineze sunt subordonate, în
plan teritorial, celor cinci comandamente pe teatre (de acțiune) - Est, Şud, Vest, Nord si Centru,
fiind organizate pe sase categorii de forte si servicii, astfel: forțele Terestre, Navale, Aeriene,
de Rachete, de Şprijin Ştrategic si de Şprijin Logistic Intrunit. La aceste categorii de forte, care
reprezinta fortele combative, se adauga institutiile militare de învățământ - Academia de Ştiinte Militare, Universitatea Nationala de Aparare,
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Universitatea Nationala de Tehnologie pentru
Aparare -, precum si fortele paramilitare - Politia Armata Populara, Garda de Coasta a Chinei si
Fortele Armate Populare de Militie Maritima
(acestea pot fi puse sub comanda civila ori a Armatei Populare de Eliberare). Esenta combativa
a PLA se regaseste în cadrul categoriilor de forte
si servicii, majoritatea fortelor si mijloacelor de
lupta fiind în compunerea acestora. Ca urmare,
în acest material vom prezenta succint situatia
actuala a capacitatilor combative si perspectiva
pe termen scurt si mediu a acestora, asa cum
rezulta din planurile de modernizare si dezvoltare a armatei chineze si din raportul Departamentului Apararii al ŞUA.
SITUAȚIA CAPACITĂȚILOR COMBATIVE ACTUALE ALE PLA A CHINEI
Forțele Terestre (FT) ale PLA au fost supuse,
în 2017, celei mai radicale reforme din istoria
lor, prin declansarea procesului de trecere de la
structurile tip divizie şi regiment la cele tip brigadă şi batalion. Au fost reduse 5 din cele 18 comandamente ale grupurilor de armate, majoritatea fortelor au fost restructurate în brigazi de
arme întrunite, diviziile si regimentele au fost
reorganizate pe baze specifice corpurilor de armata, iar Corpul de infanterie marina a fost triplat ca marime. Ca urmare, fortele terestre chineze, cele mai mari din lume, au suportat o transformare de amploare a structurii unitatilor
operative si tactice, ca parte a reformelor structurale, în scopul de a crea o forta mai mobila,
modulara si letala, capabila sa constituie esenta
operatiilor întrunite si sa îndeplineasca directiva presedintelui Xi Jinping de a “lupta şi a câştiga războaie”. Unitățile rămase în subordinea celor 13 grupuri de armate sunt aproape în totalitate brigazi de arme întrunite, de artilerie, de
aparare aeriana, pentru operatii speciale ori brigazi de aviatie de armata, de geniu si de aparare
chimica, precum si brigazi de sprijin de lupta.
Aceasta ultima categorie de brigazi asigura grupurilor de armate abilitatea de a realiza o retea
integrata de comanda si de a organiza transporturile de lupta si repararea echipamentelor pentru unitatile tactice din subordine. Modernizarea
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la care au fost supuse brigazile si batalioanele
din fortele terestre chineze a inclus si trecerea
unor subofiteri pe functii detinute anterior de
ofiteri, precum si aducerea în structura acestor
esaloane a componentelor combative necesare
pentru asigurarea capacitatilor de protectie a
fortelor, puterii de foc si de cercetare, sporind
astfel independenta pe campul de lupta, mobilitatea si eficienta acestor entitati combative.
Forțele Navale (FN) ale PLA - cea mai mare
forta navala din regiune, au peste 300 de nave
de suprafata, submarine, nave amfibii si de patrulare. Totodata, fortele navale chineze au înlocuit rapid platformele cu o singura destinatie cu
nave multi-rol mai mari, dotate cu sisteme de
arme si senzori anti-nava, antiaeriene si antisubmarin. Dorinta factorilor de conducere politico - militara chinezi este de a extinde distantele fata de teritoriul Chinei la care fortele navale
pot executa misiuni operationale prin folosirea
de platforme pentru misiuni multiple, la mare
distanta, cu capacitati de autoaparare robuste,
sporind nivelul lor de sustenabilitate.

Una din masurile cele mai importante a fost
modificarea structurii Corpului de Infanterie Marină al Forţelor Navale ale PLA: acesta avea, în
2017, 2 brigazi, respectiv aproximativ 10.000 de
persoane si era limitat ca arie de actiune si misiuni. Pana în anul 2020, acesta va avea 7 brigazi,
peste 30 000 de oameni si îsi va putea extinde
misiunile pentru a putea executa operatii expeditionare pe teren strain. Corpul va include si o
brigada de aviatie care îi va asigura capacitate
de transport cu elicopterele din organica, precum si capacitate de atac, sporind-ui astfel capacitatile amfibii si expeditionare.
Modernizarea fortei de submarine a FN chineze
- constituita în prezent din 4 submarine nucleare dotate cu rachete balistice, 5 submarine nucleare de atac si 47 submarine diesel de atac - va
duce la cresterea semnificativa a numarului
acestora, între 69 si 78, pana în 2020. Dupa ce a
cumparat 12 submarine rusesti clasa KILO-ŞŞ, la
mijlocul anilor 1990, China a reusit sa construiasca în 15 ani nu mai putin de 10 submarine
nucleare, echipate cu rachete balistice, doban-
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dind astfel capacitatea de descurajare nucleara 2.700 avioane (fara avioane fara pilot) si 2.000
maritima.
de avioane de lupta (de atac, bombardiere straNavele de suprafaţă din cadrul FN ale PLA sunt tegice si tactice, precum si avioane tactice de
supuse, de asemenea, unui proces de reconstruc- atac multi rol), potrivit raportului Departamentie serios, China producand noi distrugatoare si tului Apararii al ŞUA (cifrele difera de cele ale
fregate cu rachete dirijate, care vor asigura o indexului Global Firepower datorita criteriilor
semnificativa modernizare a sistemelor de apa- diferite de calcul). Reformele din FA chineze au
rare aeriana, antinava si antisubmarin, ceea ce vizat si structurile componentelor combative,
va permite FN chineze sa desfasoare operatii la o astfel ca au fost constituite 6 noi baze aeriene,
distanta de sase ori mai mare decat distanta re- iar regimentele existente anterior au fost trandusa a actualelor sisteme de aparare aeriana. De sformate în brigazi si subordonate noilor baze
exemplu, noile distrugatoare cu rachete dirijate aeriene. Concomitent, restructurari similare au
suportat si fortele aeriene ale FN ale PLA. In
au sisteme de lansare verticala multi-rol, capabile sa lanseze rachete de croaziera anti-nava, ra- plus, FA chineze au redislocat si resubordonat
chete suprafata-aer si rachete antisubmarin. Chi- unele unitati între comandamentele de pe diferina continua construirea unui crucisator mai ma- te teatre de operatii si au reorganizat Corpul 15
re, dotat cu rachete dirijate tip 055, a fregatelor Aeromobil, acesta fiind oficial destinat drept
cu rachete dirijate (avand deja o flota de cel pu- Corpul Aeromobil al PLA.
tin 24 asemenea nave) si a corvetelor cu capacitati antisubmarin destinate luptei la litoral, pentru înlocuirea actualelor fregate si nave de patrulare, precum si a multor altor mijloace eficiente în lupta navala.

Un loc însemnat în actiunile FN chineze ocupa
navele de război amfibii care asigură capacități
flexibile pentru operatii la mare distanta. De
exemplu, docul amfibiu de transport poate ambarca cateva vase de desant si cel putin 4 elicoptere. O realizare semnificativa a Fortelor Navale
chineze se refera la primul portavion, construit
în 2017 de China, denumit Liaoning, avand ambarcat un avion de lupta (J-15), care a executat
deja a doua deplasare de instruire si a efectuat
prima sa vizita în Hong Kong. De asemenea, portavionul a executat prima operatie cu zboruri de
noapte. Şpecialistii apreciaza ca portavionul chinez este, totusi, sub nivelul celor ale ŞUA, în primul rand datorita lipsei catapultei necesara la
decolarea avioanelor, precum si zborurilor limitate pe care le pot executa avioanele apuntate.
Este posibil ca, în 2018, China sa fi început construirea unui nou portavion, dotat cu catapulta,
care va putea ambarca mai multe avioane de
lupta si va permite operatii de zbor mai rapide.

China continua introducerea în dotarea fortelor
aeriene a avioanelor din generatia a 4-a (în prezent, acestea fiind aproximativ 600), care vor
deveni majoritatea în urmatorii cativa ani, precum si a avioanelor de atac din generatia a 5-a,
inclusiv J-20 si FC-31, dar si a altor tipuri din
aceasta generatie si chiar mai avansate tehnologic. Flota de bombardiere a Chinei constituie o
componenta importanta a PLA, fiind compusa
din diferite variante ale bombardierului H-6
BADGER, din care cea mai noua este H-6K cu o
raza extinsa de actiune si motor mai eficient.
Aceste avioane au capacitatea de a transporta 6
rachete de croaziera pentru atacul terestru,
dand astfel PLA posibilitatea sa execute lovituri
aer-sol de precizie si la mare distanta. Varianta
de bombardier H-6G din dotarea aviatiei maritime chineze poate transporta 4 piloni de rachete
anti nava pentru a sprijini misiunile maritime.

Avioanele pentru misiuni speciale ale Chinei, de
tip H-6 si H-6U, precum si un mic numar de IL78 MIDAŞ cumparate din Ucraina, permit FA ale
PLA sa efectueze operatii de alimentare în aer a
unor avioane de vanatoare indigene, crescand
astfel distanta de operare a acestor aparate. De
asemenea, în aceasta categorie de avioane sunt
Forțele Aeriene și Aviația Navală (FA) ale PLA incluse avioane de avertizare timpurie si control,
constituie cea mai mare forta de aviatie din re- destinate detectarii, urmaririi si localizarii riscugiune, fiind a treia ca marime din lume, cu peste rilor în diferite conditii, într-un mare numar si la
distante mai mari. La aceasta categorie de avioa86
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Denumirea unor rachete
deținute de China
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Tipul

Distanță de
acțiune

CSS-6

Rachetă balistică cu rază mică de acțiune

725 - 850 km

CSS-7

Rachetă balistică cu rază mică de acțiune

300 - 600 km

CSS-11

Rachetă balistică cu rază mică de acțiune

Peste 700 km

CSS-5

Rachetă balistică cu rază medie de acțiune

CSS-5 Mod 5

Rachetă balistică anti navă

1.500 km

DF-26

Rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune

4.000 km

CJ-10

Rachetă de croazieră cu lansare terestră

CSS-4, Mod 2 (DF-5A)

Rachetă balistică intercontinentală, amplasată în siloz

CSS-10, Mod 1 și 2
(DF-31 și 31A)

Rachete balistice intercontinentale, cu combustibil solid și
cu deplasare pe roți

ne, industria chineza face progrese semnificative
pentru livrarea unui avion mare de transport, Y20, precum si a celui mai mare avion maritim
(seaplane), AG-600, progrese care vor contribui
la extinderea capacitatii de transport aerian a
Chinei.
China acorda o mare atentie vehiculelor aeriene fără pilot (Unmanned Aerial Vehicles - UAV), a
caror dezvoltare, productie interna si introducere în dotare continua sa ia amploare prin producerea unor aparate invizibile, operationale la
foarte mare altitudine (near-space) si cu raza
mare de actiune, destinate pentru cercetare,
precum si a avioanelor de lupta fara pilot, cu
asemenea caracteristici.
Apărarea aeriană şi împotriva rachetelor a Chinei beneficiaza de una din cele mai mari forte de
sisteme avansate de rachete sol-aer (ŞAM) din
lume. Aceasta forta se bazeaza pe combinarea
batalioanelor de rachete Ş-300PMU1 si 2 de productie ruseasca, cu batalioane de rachete CŞA-9
produse în China, ceea ce permite Chinei sa îmbunatateasca distanta apararii aeriene. Pe de
alta parte, China dezvolta rachetele HQ-19, de
productie interna, pentru a asigura bazele unei
capacitati de aparare împotriva rachetelor balistice.
Forțele de Rachete ale PLA (FR) au în compunere componentele rachetelor nucleare si conventionale cu dispunere terestra ale Chinei, raspunzand de instruirea, dotarea si operarea aces-

11.200 km

tora. Planurile pe termen lung de modernizare a
acestei categorii de forte urmeaza sa întareasca
capacitatea de descurajare strategică a Chinei. În
2017, au fost dezvoltate si testate cateva variante noi de rachete si unele metode de combatere
a apararii împotriva rachetelor balistice. Arsenalul strategic de rachete al Chinei include o gama
variata de tipuri, de la rachetele balistice cu raza
mica de actiune pana la rachetele balistice intercontinentale, care pot sa loveasca obiective dispuse la peste 11.000 de kilometri, ceea ce înseamna ca pot fi lovite si tinte de pe teritoriul
ŞUA ori de pe marile si oceanele din proximitatea teritoriului chinez. Acest arsenal include rachete cu amplasare în silozuri sau cu deplasare
pe roti, precum si instalatii de lansare terestre
fixe si mobile. Cateva exemple sunt aratate în
tabelul alaturat. Arsenalul de rachete al Chinei
numara, potrivit raportului Departamentului
Apararii al ŞUA mentionat la începutul acestui
material, 75-100 rachete balistice intercontinentale.
Totodata, China continua dezvoltarea si producerea unor noi modele si îmbunatatirea variantelor existente. De exemplu, China a prezentat, la
parada ocazionata de cea de-a 90-a Aniversare a
PLA, racheta balistica DF-26 cu raza intermediara de actiune, care poate executa lovituri conventionale si nucleare, cu precizie, asupra tintelor terestre si navale din vestul Oceanului Pacific si din Oceanul Indian, precum si din Marea
Chinei de Şud. Cu acelasi prilej, China a prezen87

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018

tat racheta balistica intercontinentala DF-31 AG,
o versiune perfectionata a predecesoarei rachete
DF-31 A, cu o instalatie de lansare mai mobila si
mai sigura, racheta ce poate atinge tinte de pe
teritoriul american.

mijloc mai ieftin de descurajare. In opinia analistilor americani, asa cum rezulta din raportul Departamentului Apararii al ŞUA mentionat mai
sus, constituirea Fortelor de Şprijin Ştrategic reprezinta primul pas în dezvoltarea unei forte ciForțele de Sprijin Strategic (FSS) ale PLA con- bernetice care sa creeze eficienta prin combinastituie o categorie de forte care centralizeaza mi- rea cercetarii, atacului si capacitatilor defensive
siunile spatiale, cibernetice si de razboi electro- cibernetice într-o singura organizatie.
nic din cadrul PLA. Cu prilejul paradei din 2017
despre care am vorbit mai sus, a fost prezentata
OBIECTIVE ŞI TENDINȚE DE
o formatiune de cercetare electronica destinata
sa asigure capacitati informationale foarte mobi- MODERNIZARE A FORȚELOR PLA A CHINEI
le, integrate, flexibile si din multe domenii, fapt Programul de modernizare militara al Chinei
ce poate spori semnificativ capacitatea de a deti- este cuprinzator, avand scopul declarat de a
ne controlul campului/spatiului de confruntare. transforma PLA într-un organism militar de
China continua rapid dezvoltarea si perfectiona- „clasa mondiala”, pana în anul 2049. Acest prorea capacitatilor sale spatiale în domeniile infor- gram include perfectionarea capacitatilor militamational, de supraveghere si cercetare (IŞR), re astfel încat acestea sa asigure descurajarea
prin lansarea de sateliti de comunicatii si de cer- nucleara, sa desfasoare operatii anti acces si
cetare. In 2017, China a lansat 18 vehicule lansa- pentru crearea unor arii interzise (asa numitul
toare spatiale (ŞLV) din care doua nu au avut concept A2/AD), precum si operatii de proiectasucces, cu ajutorul carora a plasat pe orbita 31 re a fortei dincolo de prima linie de insule din
de mici sateliti, inclusiv de comunicatii, naviga- proximitatea teritoriului chinez, în alte regiuni,
tie, IŞR si testare. China a lansat, în 2017, primul în special în Oceanul Pacific. Concomitent, China
sau aparat spatial pentru realimentarea aparate- va continua dezvoltarea capacitatilor corespunlor spatiale, testand tehnologiile necesare pentru zatoare pentru executarea operatiilor cibernetimentenanta si operarea pe termen lung a unei ce, în spatiu si de razboi electronic, se arata în
viitoare staţii spaţiale chineze care ar urma să fie raportul Departamentului american al Apararii
lansata pe orbita în anul 2019. De asemenea, pentru Congresul ŞUA, mentionat la începutul
specialistii chinezi se concentreaza pe crearea prezentului material. Prezentam succint cateva
unor capacitati de combatere a actiunilor spatia- din capacitatile destinate realizarii statutului de
le, cum ar fi arme pentru bruiajul satelitilor, ar- armată de clasă mondială la care tinde să
me cu energie directa sau de distrugere cinetica ajunga China.
a satelitilor, precum si un sistem de rachete anti
1. Capacități ale PLA destinate implementăsatelit (deja testat în 2014), aspecte ce se constituie în multiple teme de cercetare stiintifica la rii conceptului A2/AD (operaţii anti acces şi
cu arii interzise). China are scopul să realizeze
diferite scoli si academii.
capacitati combative necesare diminuarii, descuCapacităţile cibernetice ale PLA realizate în ulti- rajarii sau, la ordin, luptei împotriva interventiei
mii ani denota importanta ce se acorda în China unei a treia parti pe timpul unei campanii de maspatiului cibernetic ca nou domeniu al securitatii re amploare, pe un teatru de actiune armata. Ranationale. In timp de pace, potrivit noilor con- portul mentionat mai sus aduce în atentia specicepte - cum ar fi descurajarea în spatiul ciberne- alistilor militari mai multe categorii de capacitati
tic -, misiunea cibernetica a PLA include apara- prin care China urmareste atingerea obiectivelor
rea spatiului electromagnetic si a spatiului ciber- din acest domeniu, printre care se regasesc urnetic. In opiniile unor specialisti chinezi, China matoarele:
este pregatita sa foloseasca operatiile cibernetia. Lovituri de precizie la mare distanţă. China
ce pentru a se descurca în cazul escaladarii unui
are
intent
ia de a dobandi abilitatea de a lovi tinte
conflict, considerand operatiile cibernetice un
88
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din vestul Oceanului Pacific, dovada fiind zborurile în aceasta zona ale bombardierelor chineze
H-6K care pot folosi rachete DF-26, capabile sa
execute lovituri aeriene de precizie, conventionale ori nucleare, împotriva tintelor terestre. La
aceste aspecte se adauga faptul ca mijloacele logistice si de proiectie a fortei detinute de PLA
extind posibilitatea de a lovi baze aeriene regionale, facilitati logistice si portuare, infrastructura de comunicatii si de alta natura.
b. Apărarea împotriva rachetelor balistice. În
acest domeniu, China dezvolta interceptori HQ19 exo- si endo-atmosferici, bazati pe energie
cinetica pentru realizarea unor capacitati de
aparare împotriva rachetelor cu raza medie actiune (3.000 km), cu amplasare terestra si maritima, precum si radare JY-27A, JL-1A capabile sa
urmareasca cu precizie mai multe rachete balistice. In plus, China are posibilitatea sa utilizeze
în apararea împotriva rachetelor balistice tactice rachetele sol - aer ŞA-20PMU si Ş-400, cu capacitatea de a angaja rachete balistice.
c. Operaţii de suprafaţă şi sub apă. China continua sa construiasca o serie de capacitati ofensive si defensive pentru ca PLA sa obtina superioritate maritima în cadrul primei linii de insule,
de la Insulele Kurile la M. Galbena, M. Chinei de
Est si M. Chinei de Şud, în special prin proiectarea puterii limitate la distante mai mari - rachete
balistice anti nava si torpile lansate de pe submarine, de tip CŞŞ-5 (1.500 km), destinate de
obicei lovirii portavioanelor, precum si o varianta a rachetei anti nava DF-26 cu raza intermediara de actiune. Totodata, PLA face progrese graduale pentru instalarea unor sisteme de supraveghere a mediului subacvatic, pentru a obtine
mai multe informatii despre situatia din acest
mediu.
d. Operaţii informaţionale. Mijloacele chineze
de control al spectrului informational în spatiul
de confruntare modern reprezinta, în opinia
specialistilor militari chinezi, un factor de amplificare, dar nu cel mai important, a capacitatii de
contracarare a unei eventuale interventii, de
realizare a dominatiei informationale, se arata în
raportul Departamentului american al Apararii
pentru Congresul ŞUA. China investeste în echi-
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pamente si sisteme avansate de razboi electronic, în arme combative spatiale si în operatii cibernetice, combinandu-le cu forme traditionale
de control informational cum ar fi propaganda
ori negarea si dezmintirea.
e. Spaţiul şi confruntarea în spaţiu. China
continua sa-si întareasca capacitatile militare
spatiale în ciuda afirmatiilor publice ca este împotriva militarizarii spatiului. Operatiile spatiale
sunt apreciate ca un factor de întarire a capacitatii de confruntare, chiar daca doctrina PLA nu
le evidentiaza ca forma separata de confruntare.
In acest sens, China se straduieste sa dezvolte
capacitatile sale C2 în operatiile întrunite, sa implementeze un sistem de supraveghere, cercetare si de avertizare în timp real si mareste numarul si capacitatea sistemelor sale spatiale - sateliti de comunicatii si informatii, precum si sistemul de navigatie Beidou. Capacitatile de contracarare a actiunilor spatiale ale eventualilor adversari includ rachete cu lovire cinetica, lasere
terestre si roboti spatiali lansati pe orbita, precum si noi capacitati de supraveghere care pot
monitoriza obiecte de pe tot globul si din spatiu.
f. Operaţiile cibernetice. China speră că prin
construirea unor puternice capacitati cibernetice se poate asigura protectia retelelor sale cibernetice si se poate atinge superioritatea în spatiul
cibernetic, apeland la operatii cibernetice ofensive pentru a descuraja sau degrada operatiile
cibernetice îndreptate împotriva Chinei.
g. Sistemul integrat de apărare aeriană
(IADŞ). China are o arhitectura rezistenta si solida de aparare aeriana, care integreaza toate sistemele specifice acestui domeniu, a carei arie de
acoperire include teritoriul sau si zonele adiacente de pana la 300 mile marine, respectiv 556
km, de la coasta. Aceasta include o retea extinsa
de radare de avertizare timpurie, avioane de
lupta si mai multe tipuri de rachete sol-aer, la
care se adauga radare si arme de aparare aeriana în Marea Chinei de Şud, ceea ce extinde capacitatea IADŞ. In plus, China utilizeaza puncte de
aparare primara pentru apararea tintelor strategice împotriva loviturilor executate de pe platforme aeromobile, creste numarul rachetelor
moderne sol-aer cu bataie mare de tipul CŞA-9, Ş
89
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-300PMU si Ş-300PMU1 si 2 rusesti, toate cu capacitatea de a proteja China împotriva avioanelor si rachetelor ce zboara la mica altitudine. In
cativa ani, China va introduce în IADŞ sistemul Ş400 Triumf de rachete sol-aer cu distanta mai
mare de lovire si radare mai sofisticate, concomitent cu folosirea mai multor tipuri de radare
cu raza mare de actiune pentru supraveghere
aeriana, inclusiv unele modele ce pot sprijini
apararea împotriva rachetelor balistice sau alte
modele ce pot detecta avioanele invizibile. De
asemenea, materiale de marketing prezinta aparate KJ-2000 si KJ-500 care vor putea extinde
capacitatea de combatere a loviturilor aeromobile la distanta mare, dincolo de posibilitatile radarelor amplasate la sol.
h. Operaţii aeriene. Prin intrarea în dotare a
avioanelor de vanatoare din generatia a 5-a, J-20
si FC-31, cu manevrabilitate ridicata, caracteristici de ascundere si armamente la bord, precum
si cu avionica si senzori avansati tehnologic, China realizeaza întarirea capacitatilor de avertizare asupra situatiei, precum si posibilitati îmbunatatite de urmarire si ochire ale radarelor. Vor
creste caracteristicile motoarelor de racheta aeraer si posibilitatile de acrosare ale avioanelor J20, îmbunatatind continuu capacitatile flotei de
bombardiere prin introducerea în dotare a bombardierului H-6K (care poate lua pana la 6 rachete balistice CJ-20, de mare precizie si cu lansare
aeriana). Concomitent va creste si capacitatea de
realimentare în aer prin folosirea avioanelor H6. Unele din aceste echipamente avansate au
operat deja în Oceanul Pacific de Vest si în Marea
Chinei de Şud. La toate acestea se adauga abilitatea crescuta a Chinei de a utiliza UAV-uri de lupta, care pot opera la mare altitudine, cu raza mare de actiune, unele invizibile. China a testat cu
succes aparatul AT-200, primul UAV cargo mare
din lume, ce poate transporta pana la 1,5 tone
materiale, putand opera de pe piste improvizate
scurte de 200 m, destinat pentru sprijinul logistic al fortelor.
2. Loviturile convenționale de precizie pe
care China le va putea executa împotriva eventualilor adversari constituie a doua categorie de
capacitati combative destinate atingerii statutu90

lui de armata de clasa mondiala. Pentru executarea acestor lovituri, PLA ar putea folosi:
a. Rachete balistice cu distanţă mică de lovire
(300-1.000 km). China detine în jur de 1.200 astfel de rachete si continua sa le îmbunatateasca
caracteristicile celor din generatiile anterioare.
b. Rachete balistice cu distanţă medie de lovire (5.444-3.000 km). In arsenalul Chinei sunt
aproximativ 200-300 asemenea rachete pentru
lovirea tintelor terestre si maritime dispuse dincolo de prima linie de insule.
c. Rachete balistice cu rază intermediară de
lovire (7.444-5.000 km). China a început introducerea unor rachete de aceasta categorie mobile
(pe roti), capabile sa utilizeze încarcaturi de lupta nucleare si conventionale, extinzand posibilitatile de lovire cu precizie la mare distanta fata
de prima linie de insule, concomitent cu introducerea radarelor cu capacitatea de supraveghere
dincolo de orizont care, combinate cu satelitii de
cercetare, pot asigura o capacitate de lovire la
distante extinse fata de teritoriul Chinei, sprijinind loviturile de precizie la mare distanta, inclusiv cu rachete balistice anti nava.
d. Rachete de croazieră pentru atacul terestru. PLA continuă să introducă în înzestrare 644300 rachete cu lansare aeriana si terestra de tip
YJ-63, KD-88 si CJ-20, pentru lovituri de precizie,
precum si capacitati electronice de dirijare în
spectrul infrarosu, cu posibilitatea de dirijare de
pana la 1.500 km.
e. Rachete de croazieră anti navă. China dispune de o serie de rachete avansate tehnologic
de tip YJ-63, majoritatea amplasate pe nave si
avioane, de lansatorul de torpile YJ-18, cu viteza
supersonica pe portiunea finala a zborului amplasat pe noile submarine, concomitent cu continuarea dezvoltarii rachetelor de croaziera anti
nava YJ-12, folosite de bombardiere H-6.
f. Muniţii pentru atacul terestru. PLA are un
mic numar de rachete tactice aer-sol (apa) si de
optiuni de dirijare prin sateliti, lasere, mijloace
electrono-optice si în infrarosu. De asemenea,
China dezvolta sau adapteaza o serie de rachete
anti nava mici si bombe dirijate pentru mai multe UAV-uri de lupta.
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g. Arme anti radiaţie. După unele importuri
din Israel si Rusia, în anii 1990, de UAV-uri si
rachete anti radiatie, China a început din 2017
sa integreze versiunea chineza YJ-91 in fortele
sale de vanatoare si bombardament, dar si drona anti radiatie AŞN-301.

rie, iar crucisatorul RENHAI (10.000 tone) va
putea ambarca o serie mare de rachete de croaziera antinava si de rachete sol-aer cu raza mare
de actiune si probabil va fi capabil sa lanseze rachete balistice antinava si rachete de croaziera
pentru atacul terestru. Acest crucisator va fi prih. Muniţie de artilerie de mare precizie. Şiste- ma escorta a portavionului în operatiile maritimele de rachete de artilerie cu distanta mare de me.
actiune sunt utilizate pentru lovirea cu precizie Concomitent, China va continua sa construiasca
si la mare distanta a tintelor. De exemplu, siste- multe noi nave mari pentru operatii de proiectamul PHL-03 (varianta chineza a unui lansator re a fortei, inclusiv docuri de transport amfibiu
multiplu de productie ruseasca) poate lansa 12 si nave mari de sprijin logistic, precum si nave
rachete la distanta de 150 km, iar o versiune auxiliare de însotire, specializate în anumite doavansata a încarcaturii de lupta poate folosi ele- menii cum sunt navele cu o mare capacitate de
mente de penetrare verticala si munitii cu sen- colectare a informatiilor.
zor de fuziune.
Capacitatile de proiectare a fortei din cadrul
3. Proiectarea forței PLA. Este cunoscut faptul ca China, respectiv PLA are capacitati combative ce îndreptatesc dorinta sa de a avea obiective regionale si globale de securitate, dupa cum
am prezentat succint în paginile anterioare. In
acest scop, China continua perfectionarea capacitatilor sale în cadrul tuturor categoriilor de
forte, implementarea unor concepte strategice si
tactice moderne, precum si a tehnologiilor avansate de informatii, supraveghere si cercetare, a
sistemelor cibernetice eficiente, bazandu-se pe
capacitati de cercetare stiintifica si industriale
proprii. La aceste aspecte se adauga reforme
semnificative, atat în privinta modernizarii
structurii fortelor PLA cat si în privinta înzestrarii acestora cu armamente si echipamente moderne.

Forțelor Aeriene și Aviației Navale ale PLA
vor putea sa desfasoare operatii de lovire, aeriene si împotriva rachetelor, de mobilitate strategica si misiuni de avertizare timpurie si de cercetare, detinand prin capacitatile lor un rol primar în domeniul A2/AD. Fortelor Aeriene li s-a
solicitat de catre liderii politico - militari chinezi
sa devina o forta strategica reala, capabila sa
proiecteze forta la mari distante si sa sprijine
interesele nationale chineze oriunde acestea se
vor extinde. In acest sens, China produce o noua
generatie de bombardiere pentru distante mari,
cu tehnologii din generatia a 5-a (cum ar fi distanta de actiune de 8.500 km), capabile sa foloseasca atat armamente conventionale cat si nucleare. Totodata, China continua sa construiasca
noi piste si hangare în marea Chinei de Şud, a
realizat o baza navala în Djibouti, continua productia avionului greu de transport aerian Y-20
care poate îndeplini si misiuni aditionale de
avertizare timpurie si control ori ca tanc aerian
de realimentare. China continua sa dezvolte si
avionul maritim amfibiu AG-600 (deja exista comenzi pentru 17 aparate), de mari dimensiuni si
cu abilitatea de a decola de pe mare, cu o distanta preconizata de zbor de 4.500 km, destinat
sprijinirii operatiilor la mare distanta de teritoriul chinez.

Capacitatile de proiectare a fortei din cadrul
Forțelor Navale ale PLA asigură abilitatea de
operare mai departe de Asia de Est si de Oceanul
Indian, precum si în Oceanul Pacific, iar platformele navale cele mai noi si portavionul, alaturi
de portavioanele ce vor urma, dupa ce vor fi
operationale, pot extinde acoperirea aeriana mai
departe decat sistemele de rachete de coasta si
amplasate pe nave. Doua noi nave, în curs de
constructie, vor asigura sprijinul operatiilor portavionului la mare distanta si de lunga durata,
inclusiv implicarea în misiuni altele decat razbo- Forțele de rachete ale PLA asigură, prin exiul. Constructia acestor mari platforme va duce celenta, proiectarea fortei data fiind natura acesla aparitia a trei noi unitati din aceasta catego- tor armamente care nu necesita apropierea de
91

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018

tinte. Lovirea cu precizie a tintelor dispuse la
mare distanta se poate execut cu rachetele balistice si de croaziera aflate în dotarea PLA, la
toate categoriile de forte. In tabelul de la pagina 4 se pot identifica distantele de lovire ale
catorva din modelele de rachete din dotarea
PLA. Trebuie doar mentionat faptul ca o buna
parte din aceste mijloace pot fi amplasate pe
platforme de lupta (avioane, nave maritime,
UAV-uri etc.) si aduse mai aproape de tinte astfel
încat sa creasca precizia de lovire si sa se reduca
la maximum posibil timpul de zbor pentru a îngreuna descoperirea si interceptarea acestora.
Trebuie subliniat ca, pe langa categoriile de forte armate ale PLA prezentate mai sus, o contributie importanta la capacitatile maritime ale
Chinei au si componentele maritime civile si paramilitare chineze, implicate fie în sprijinul
fortelor militare specializate fie contribuind cu
fortele proprii la actiuni complementare actiunilor militare. In acest sens, raportul Departamentului american al Apararii evidentiaza contributia Garzii de Coasta a Chinei si a Fortelor Armate
Populare de Militie Maritima la desfasurarea actiunilor maritime ale PLA. Garda de coasta a Chinei a cunoscut o extindere și modernizare
rapide si opereaza o flota de peste 130 nave
mari de patrulare (peste 1.000 tone) echipate cu
facilitati pentru elicoptere si cu tunuri de 30 - 76
mm. Fortele Armate Populare de Militie Maritimă, o componentă miliției naționale, este și o
forta de rezerva pentru mobilizarea PLA. Acestea detin vase de patrulare ce pot executa misiuni de supraveghere si cercetare, de logistica, de
protectie a pescuitului si de cautare - salvare.

deziderat urmeaza sa se realizeze prin modernizarea sistemelor de comandă, control, comunicații și informații (C4I), prin utilizarea războiului electronic și a războiului cibernetic.
In acest scop, subliniem resursele considerabile
pe care le aloca China pentru întretinerea si modernizarea fortelor sale armate, a armamentelor
si echipamentelor acestora.
5. Descurajarea nucleară. China are un sistem capabil de utilizare a armelor nucleare, o
triada formata din Fortele de Rachete, Fortele
Navale și Forțele Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare, care poate supraviețui primei lovituri nucleare si poate raspunde cu suficienta putere inamicului. Componentele numeroase ale categoriilor de forte armate chineze, multe
din ele prezentate mai sus, au calitatea de a folosi atat munitii conventionale cat si nucleare,
ceea ce amplifica capacitatea credibila de descurajare nucleara a Chinei. In acelasi timp, China
afirmă că menține politica de a nu folosi prima armele nucleare, dar cu păstrarea capacitatilor sale nucleare capabile sa asigure o reactie
corespunzatoare la un eventual atac nuclear.
In acest sens, China detine în prezent, în arsenalul sau nuclear, aproximativ 75 - 100 rachete
balistice intercontinentale, cu dislocare terestra
(în silozuri, pe lansatoare mobile pe roti). Totodata, China dispune de platforme maritime capabile sa implementeze masuri de descurajare nucleara, prin dualitatea multora din armamentele
sale care pot folosi atat lovituri conventionale
cat si nucleare. Şubmarinele nucleare cu rachete
balistice sunt, de asemenea, o categorie moderna
de arme nucleare, eficienta si de mare precizie,
care contribuie la descurajarea nucleara.

4. Progresele organismului militar informatizat. Potrivit raportului Departamentului
Apararii al ŞUA, PLA ar urma sa devina un sistem
de sisteme care sa poata colecta, transmite, procesa si folosi informatiile necesare executarii
operatiilor militare combinate, pe pamant, în aer
si pe mare, în spatiul extraterestru si în cel cibernetic, precum si în spectrul electromagnetic, în
cadrul unui eventual conflict. Putem sintetiza ca,
la cerintele conducerii politice a Chinei, Armata
Populara de Eliberare a Chinei trebuie sa devina 6. Facilități subterane ale PLA. China contiun organism militar complet, perfect, super efici- nua sa implementeze un program amplu, avanent si super viabil, fara nici o deficienta. Acest
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sat tehnologic de facilitati subterane, de ordinul
miilor, asigurand astfel o protectie sporita fortelor sale militare, facilitati ce includ forte C2, logistice, sisteme de rachete si navale si anual construieste tot mai multe. De asemenea, China continua modernizarea facilitatilor existente, urmarind sporirea eficientei si cresterea posibilitatilor de utilizare a acestora.
Toate masurile de reforma si modernizare a
PLA a Chinei sunt sustinute de cheltuieli militare
destul de importante, care au ajuns în 2017 la
peste 190 miliarde dolari ŞUA. Oricum este dificil de calculat cu precizie aceste cheltuieli datorita unei slabe transparente a sumelor alocate ori
cheltuite. Potrivit Jane’s Defence Budgets, este
de asteptat ca bugetul de aparare al Chinei sa
ajunga la 240 miliarde UŞD, pana în anul 2021.
Este posibil ca produsul intern brut al Chinei sa
încetineasca cresterea, de la 6,8 procente în
2017 la 3 procente în 2028, ceea ce va determina
doar o încetinire a cresterii bugetului apararii al
Chinei, astfel ca acesta sa poata depasi 240 miliarde UŞD, în 2028, ramanand cel mai mare din
regiunea Oceanului Pacific si a Oceanului Indian.

transforma această armată într-un organism
militar eficient, printre cele mai puternice din
lume și, cu siguranță, cea la puternică armată
din regiunea Oceanelor Indian și Pacific. Ca
urmare a acestui proces, China poate ajunge
pe locul doi în lume, ca actor global de securitate, după SUA. Recentele exerciții ruso - chineze pot contribui la extinderea experiențelor
strategice și militare ale PLA dar nu vor putea
contribui decisiv la urcarea sa în clasamentul
global al puterilor militare, având în vedere
diferențele
tradiționale,
culturale
(educaționale) și tehnologice dintre cele două
armate, a Rusiei și a Chinei, chiar dacă armamentele și echipamentele sunt apropiate ca
generație. În plus, în acest caz, chiar Rusia ar
urma să coboare pe locul trei în lume, cea ce
nu poate fi acceptabil pentru aceasta.

Esențiale în evoluția PLA considerăm că rămân demersurile și eforturile interne, voința
factorilor politici de decizie de a aloca fonduri
suficiente pentru bugetele apărării și, desigur,
mobilizarea și devotamentul militarilor chinezi, care sunt ceva mai vizibile decât în alte
țări. Și politica externă echilibrată a Chinei
În concluzie, China preconizează un proces
amplu de reformă și modernizare a Armatei rămâne un factor important al evoluției sale
Populare de Eliberare (PLA) care, la final, va viitoare ca actor global de securitate.

93

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018

94

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018

www.ingepo.ro

Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

re , care la elicopterele clasice se efectueaza cu
ajutorul elicii anticuplu, iar viteza mare se realizeaza cu ajutorul elicii propulsoare. Are un singur motor de 3.000 CP,
alegerea motorului are
legatura si cu atingerea
obiectivului de cost al
unei ore de zbor de
doar 1.400 de dolari si
se pare ca atingerea
unui pret de cost per
unitate de 15 milioane
de dolari, se va realiza
prin aceea ca atat avionica cat si sistemul de
arme nu vor fi ultracomplexe si un pachet
standardizat.
Cateva caracteristici:
 semnatura acustica redusa;
Raider Şikorsky Ş-97 Raider este un elicopter de mare viteza pentru atac, cercetare si sal capacitate de zbor sporita la punct fix si de
vare, fiind în curs de dezvoltare la compania Şi- urcare;
korsky Aircraft, programul a fost lansat la 20
 viteza de croaziera sporita;
octombrie 2010, iar primul sau zbor a avut loc la
22 mai 2015.
 agilitate ridicata, accelerare , decelerare si
de
viraj mai mare decat la modele clasice de eliIstoric, primul elicopter Şikorsky rapid, cu rotoare coaxiale rigide, a zburat în anii ‘70, acest coptere;

program a fost anulat, iar urmatoarea încercare
 rezervor auxiliar inern pentru marirea razei
s-a numit Şikorsky X2.
de actiune;

Pentru teste s-au construit doua prototipuri,
 capacitate de realimentare în aer;
unul pentru teste de zbor si unul pentru exercitii
 cabina pentru transportul a sase miltari
demonstrative, prototipul pentru zbor a fost gaechipati pentru lupta, alaturi de cele doua posta si a efectuat testul complet la 22 mai 2015, al
turi de pilotaj;
doilea prototip a fost terminat si prezentat pu capacitate si viteza de ridicare mai mare,
blic în octombrie 2015. Testele au continuat si a
datorate celor doua elice coaxiale.
existat si o aterizare dificila la 3 august 2017.
Ş-97 este propulsat de un ansamblu de doua
rotoare coaxiale rigide si o elice împingatoare cu
pas variabil. Acest tip de rotor este eficient pentru planare si la viteze reduse, fiind scutit de
functia de propulsare, preluata de elicea din coada, asigura o mai mare manevrabilitate, rotoarele avand si calitatea de a se înclina sincronizat
sau independent, cuplul poate fi diferit între cele
doua rotoare, permitand manevre de întoarce-

Lungime: 11 m, greutate maxima: 4.990 kg;
diametrul rotorului: 10 m, iar a propulsorului
2,1 m; Viteza de croaziera: 407 km/h, viteza maxima 444 km/h; raza de actiune 308 km, cu rezervor suplimentar 570 km; plafon de serviciu:
3.000 m, armament: un tun calibru 30 mm cu
500 lovituri sau rechete ŞTAR/80L sau alte versiuni antitanc.
Prezentat de Cornel VAIDA
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o suspensie mai robusta, podeaua în forma de
“V” pentru o mai buna protectie a personalului
împotriva dispozitivelor explozive improvizate,
blindaj suplimentar pe
partile laterale, scaune
care atenueaza efectul
exploziilor,
anvelope
mai late, sistemul de
control a focului mai
bun capabil sa execute
foc si din miscare.

Dupa luptele din Afganistan, podeaua în forma
de “V” a fost dublata, s-a
marit compartimentul
soferului, vechea cabina
nu asigura extragerea
acestuia în caz de nevoie.
Ca aparitie în înzestrarea armatei americane,
Ştryker este produsul planului denumit “Forta
obiectiva”, plan aparut în octombrie 1999, prin
care se dorea ca armata sa adopte o noua doctrina, mai flexibila, sa poata fi desfasurata mai rapid în orice parte a lumii si sa fie dotata pentru o
mai mare varietate de operatiuni. Ca masina de
lupta a fost considerat “vehicul blindat intermediar”, care era destinat sa acopere golul dintre
vehiculul greu M2 Bradley si vehiculul usor blindat Humvee. In noiembrie 2000, General Motors
-General Dynamics a primit un contract în valoare de 8 miliarde de dolari pentru a produce
2.131 de vehicule, varianta avand la baza vehiculul de lupta canadian LAV III. La 27 februarie
2002 vehiculul a fot redenumit Ştryker, dupa numele a doi miltari americani decorati postum cu
medalia de Onoare: Ştuart Ş. Ştriker si Robert F.
Ştryker.

Pana în august 2012 flota Şriker a ajuns la
4.187 de vehicule, cu 10 variante cu podea plata
si 7 variante cu voca în “V”.
A fost implementat si un program pentru
schimbari tehnice, cu un motor mai puternic, de
450 CP, înlocuind motorul mai vechi de 350 CP,
un nou sistem de afisaj si de cunoastere a situatiei de comandant, cu procesor de bord si un
sistem pentru date video.

In noiembrie 2003, 311 vehicule de lupta
Ştryker, au ajuns în Irak, au avut un succes limitat, nefiind masini de lupta împotriva insurgentilor, blindajul cu role adaugat, a asigurat protectia împotriva grenadelor reactive, dar a marit
greutatea vehiculului cu 5.000 kg, scazandu-i
mobilitate si fiind exclusa si transportul cu aeronavele C-130.

Noua configuratie a vehicului, denumit Dragoon, dupa numele Regimentului 2 Cavalerie,
stationat perma-nent în Germania, care va trebui sa poata duce lupta cu vehicule de lupta echipate cu arme grele, în conditiile unei suprematii
aeriene a inamicului si întrebuintarii masive a
dronelor, a capatat noi îmbunatatiri si dotari:
mitraliera calibru 12,7 a fost înlocuita cu un sistem de arme integrate, Kongsberg MCT-30, o turela cu comanda de la distanta, dotata cu un tun
calibru 30 mm si o mitraliera coaxiala de 7,62
mm, sine pentru rachete Ştinger sau Longbow
Hellfire, iar la bord cu un radar emisferic multimisiuni, sistem de urmarire a masinilor prietenoase în teren, periscoape pentru sofer si comandant, camera termica de vedere zi/nopate,
campul vizual al comandantului fiind de 3600 si
al soferului de 900.

Vehiculului i-au fost aduse si alte îmbunatatiri:

Prezentat de Cornel VAIDA
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secrete, de pionerat în domeniul stiintei cu aplicatii militare, asigura în permanenta pana la doO istorie necenzurată a DARPA,
uazeci de ani avans tehnologiei americane fata
Agenția de Cercetare Militară Ultra Secretă a de tehnologia devenita publica.
Statelor Unite
Aceasta este cartea esentiala despre DARPA – o
relatare
impresionanta despre punctul clandesAutoare: Annie JACOBSEN
tin de intersectie între stiinta si armata americaEditura. Litera, București - 2018
na si rezultatele adesea uimitoare, futuriste si
Annie Jacobsen este autoarea a trei carti, care înspaimantatoare ale acestei întalniri.
Creierul Pentagonului.

mai de care mai incitanta, în anul 2011 bestsellerurilor Zona 51, despre cea mai secreta baza
militara americana, Operation Paperclip, în anul
2014, despre programul secret prin care savantii nazisti au fost adusi în ŞUA si actuala carte. A fost editor la Los Angeles Times Magazine
si este absolventa a Universitatii Princeton. Locuieste la Los Angeles, cu sotul si cei doi fii.

Pentru a realiza fascinanta poveste a celei mai
secrete, mai puternice si mai controversate
agentii militare de cercetare stiintifica, Annie
Jacobsen se foloseste de surse din interior, de
interviuri în exclusivitate, corespondenta scrisa,
de documente private si de memorii declasificate, schitand imaginea „Creierului Pentagonului“,
de la începuturile sale din plin Razboi Rece, din
1958, pana în prezent.

“O explorare fascinanta si uneori incomoda a
Agentiei pentru Proiecte de Cercetare Avansata
în domeniul Apararii.” Washington Post.
„O relatare minutios documentata despre o
agentie guvernamentala de mici dimensiuni, dar
puternica, ale carei cercetari militare afecteaza
profund scena mondiala.“ Comitetul Premiului
Pulitzer.
Prezentată de Cornel VAIDA

Cele peste 550 de pagini - despre cercetari si
secrete militare care ilustreaza evolutia în domeniul armamentelor si al echipamentelor sofisticate pe care mintea umana a putut si poate
sa le zamisleasca.
Volumul este structurat pe cinci capitole:
“Razboiul rece”, “Razboiul din Vietnam”,
“Operatiuni din afara razboiului”, “Razboiul împotriva terorismului” si “Razboiul viitorului”,
aceste cinci parti, sunt precedate de un “Prolog”
si urmate de : Multumiri, Note, Lista de interviuri si corespondenta scrisa, Bibliografie si Indice.
In zona “Creierului Pentagonului” unde inteligenta umana se conjuga cu cea a computerelor,
nimic nu mai pare imposibil.
Robotii, cyborgii si biohibrizii, împreuna cu savantii care lucreaza la programele DARPA, strict
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Autonomia strategică și apărarea Europei: pe armate europene.
drumul spre o armată europeană?
In cartea, de fata, autorii au selectat experti din
fiecare stat menbru UE si le-au adresat întrebari
Autori: Hans-Peter BARTELS
referitoare la: daca se discuta în tarile lor despre
Anna Maria KELLNER
PŞAC, care este atitudinea fata de o armata europeana? Care este situatia cheltuielilor de aparare
Uwe OPTENHOGEL (Hg)
în prezent si de perspectiva? Care este situatia
Autorii declara ca ideea pentru aceasta carte a fortelor militare nationale, ca efective, dotare si
aparut la începutul anului 2016, odata cu de- cum au fost reformate acestea în ultimii ani sau
clansarea conflictului în Ucraina, amplificarea cum se preconizeaza sa fie reformate? Daca a
tensiunilor cu Rusia, criza tot mai accentuata a existat sau exista actiuni de cooperare multilaterefugiatiilor si exacerbarea razboiului civil din rala cu alte state europene în domeniul securiŞiria, cand, de fapt, Consiliul European a însarci- tatii nationale?
nat Inaltul Reprezentant si vice-presedinte al
Comisiei Europene, Federica Mogherini, cu ela- Cartea ofera nu numai o perspectiva asupra
borarea unei noi Ştrategii europene de Şecurita- dezbaterilor politice, academice si publice asupra PŞAC, dar si date si tendinte privind cheltute si Aparare.
ielile pentru aparare, modernizarea si cooperaIncercari pentru apararea comuna au existat rea pentru fiecare stat membru, identificarea
înca de la aparitia proiectului European, în anul fortelor nationale si europene care alcatuiesc si
1950, prim-ministrul francez Rene Pleven, a pro- pot implementa politica statala si europeana de
pus un plan de integrare a apararii, inclusiv prin securitate si aparare.
înfiintarea unei armate europene si numirea
Prezentată de Cornel VAIDA
unui ministru european de aparare. Dupa doi ani
de negocieri, cele sase tari care erau membre ale
Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului,
au semnat un tratat de instituire a unei
“Comunitati a apararii”, care preconiza constituirea unei armate comune formata din 40 de divizii a cate 13.000 de militari fiecare, cu uniforma
comuna, achizitii militare comune si institutii
militare comune. In anul 1954, acest tratat era
ratificat de Germania si tarile din Benelux, s-a
opus Franta si asa s-a pus capat proiectului.
In ultimul deceniu, politica europeana de securitate si aparare comuna (PŞAC), a fost elementul mai putin luat în calcul, în cadrul actiunilor
de integrare europeana, au fost reduceri necontrolate a bugetelor de aparare, actiunile politice,
fiind aproape în totalitate, îndreptate spre criza
euro.
Atitudinea fata de securitatea si apararea europeana, s-a schimbat mai ales dupa raportul centrului pentru studii de politica europeana
(CEPŞ), de la începutul anului 2015 si prin noua
strategie globala (2016), cu pachetul sau de implementare, institutiile UE au deschis usa spre o
aparare europeana, chiar spre înfiintarea unei
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