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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 ani-
versarea a 100 de ani de la Armistițiul care a dus la sfârșitul Primului Război Mondi-
al 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 Pa-

ce 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 imperii-
lor europene și apariția Uniunii Sovietice, intrarea Statelor Unite ale Americii în rândul marilor pu-
teri globale, care a constituit un punct de reper în istoria mondială, dar și o contribuție la declanșa-
rea 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 ulti-
mii ani ne-au demonstrat că nimic din ceea ce credeam că ar fi pilonii Europei de după cel De-al Doi-
lea 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 forma-
țiuni 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 se-
cretarului de stat american Mike Pompeo de la Bruxelles, la German Marshall Fund din 4 decem-
brie, 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 confrun-
tă. 

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 separa-
tiste 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 Cata-
lonia, 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 supre-
mație 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 angaja-
mentele 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. 

EDITORIAL 

Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale 
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Prof.univ.dr. Dorian VLĂDEANU 

1. De la Rio la Tel Aviv 

Luna mai, anul 2018, Tel Aviv: are loc cea mai 
mare demonstrat ie gay din Orientul Apropiat s i 
Mijlociu, cu participarea a peste 300.000 de per-
soane, la care s-au ada ugat alte zeci de mii de 
turis ti venit i special pentru acest eveniment, in-
clusiv ambasadorul Marii Britanii î n Israel. De-
monstrat ia are loc la 10 ani de la î nfiint area Cen-
trului Gay din Tel Aviv s i exact la 70 de ani de la 
proclamarea independent ei Israelului. Primarul 
Tel Aviv-ului promite ca  va î nvinge toate barie-
rele legislative s i stereotipurile legate de comu-
nitatea homosexualilor. 

Rio de Janeiro, septembrie, în fiecare an: 
peste un milion de participant i la cea mai mare 
parada  LGBT din lume, pe plaja Copacabana. 

12 iunie, 2016, Orlando, Florida, ŞUA – atac te-
rorist revendicat de IŞIŞ, cu peste 100 de victime 
din care 50 mort i, la clubul local gay Pulse Night. 

23 mai, 2013, Paris, Vars ovia, Rio de Janeiro, 
Cracovia, Lubliu, Poznan – sute de mii de oa-
meni ies it i î n strada  î n cadrul unor urias e mani-
festat ii anti-gay. 

15 iulie, 2012, Sao Paolo: peste un milion de 
cres tini evanghelici participa  la Mars ul anual 
pentru Iisus s i pentru normalitatea fiint ei uma-
ne. Organizatorii sust in ca  la mars urile viitoare 
vor participa cu mult peste 4,5 milioane persoa-
ne. 

Orașul Charlotte, Carolina de Nord, SUA – 
consiliul municipal a adoptat o ordonant a  care 
permite persoanelor transgender sa  foloseasca  
toaletele ambelor sexe, î n orice institut ie publica  
sau privata ... 

 

 

2. Puțină istorie 

Bazele Şcolii de la 
Frankfurt au fost pu-
se undeva la î nceputul 
sec. XX (1920-1922), 
s coala  care a fost unul din principalii furnizori 
de ideologi marxis ti s i neomarxis ti, s i care, î n 
raport cu sistemele comuniste, capitaliste, fascis-
te s i naziste, se aflau î ntr-o ada nca  s i severa  dizi-
dent a . Critici ata t ai capitalismului ca t s i ai socia-
lismului de tip sovietic, teoreticienii acestei s coli 
erau s i sunt preocupat i de posibilitatea dezvolta -
rii unei ca i alternative de dezvoltare sociala . 

Figura  proeminenta  a Ş colii de la Frankfurt, H. 
Marcuse lansează conceptul privind așa-
numita tolerant a  eliberatoare, a ca rei dezvoltare 
se poate î mpiedica de concepte tradit ionale ca 
familia s i morala î n coordonatele lor clasice, 
multimilenare. 

Theodor Adorno, un alt reprezentant al 
acestei s coli, î n „celebra” lui carte, Personalitatea 
autoriană, caracterizează drept fenomene 
patologice „calitatea de a fi părinte, atitudini-
le s i aborda rile tradit ionale fat a  de familie, sex, 
cres tinism s i patriotism”. 

Ca nd Nietzche a lansat expresia „transvaluarea 
tuturor valorilor” (ceea ce î nseamna  ca  toate ve-
chile pa cate sunt reabilitate – cum ar fi la comia, 
imoralitatea, egoismul extrem, etc. devin virtut i 
– respectiv toate calita t ile, virtut ile „vechi”, tra-
dit ionale, devin pa cate s i vicii fundamentale), 
corifeii Ş colii de la Frankfurt le-au s i î ncorporat 
î n marxismul lor cultural, astfel ca , printre altele, 
s i desfiint area religiilor figura la loc de frunte î n 
lista preocupa rilor vechilor s i noilor ideologi 
(asupra acestor aspecte se va reveni mai ta rziu). 

Critica permanentă a orice – totul dar absolut 
totul trebuie criticat la nesfa rs it, cu sau fa ra  mo-
tiv, de mai mult sau mai put in priceput i (mai 
ales) î n treburile guverna rii. Astfel se pune pre-
siune î n permanent a , pa na  la obsesie, apoi pa na  

Actualitatea geostrategică mondială 
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la oboseală și ulterior abandon în și de către 
cons tiint a publicului, a unor teme de important a  
cova rs itoare: familia, biserica, copiii, statul, gu-
vernul, tradit iile, istoria, etc. Rezultatul scontat 
nu poate fi deca t cel care se vede de-a lungul s i 
de-a latul î ntregii planete: nesigurant a , fragilita-
te sociala  s i economica , relativizare generalizata , 
dezbinare ada nca  s i extinsa , conflict perpetuu de 
la micro la macro structuri sociale s i politice, mi-
litare ori economice (chiar daca  pa na  nu demult 
au fost prieteni timp de secole); teoria critica  es-
te „baza de studii” pentru cele mai respectabile 
colegii s i universita t i americane devenite astfel 
sursa „academica ” a corectitudinii politice. 

Corectitudinea politică (o altă creație care 
„radiaza ” din direct ia Ş colii de la Frankfurt) re-
prezinta  î n esent a  un ansamblu de reguli s i prac-
tici care permit inhibarea exprima rii anumitor 
idei contrare trendului sau liniei „la moda ” (nu 
neapa rat oficiala ) s i care î n final are ca rezultat 
oprimarea libertății de exprimare fără utili-
zarea din start și la vedere a forței de coerci-
t ie ci doar a unei anumite „fort e de convingere”. 

Aces tia au fost s i sunt ca t iva din vectorii funda-
mentelor ideologice ale neomarxismului care 
izvora s te î n mod continuu de la s coala sus amin-
tita  s i corifeii ei, mai vechi sau mai noi, de gene-
rat ii î ntregi, î nrudite sau nu... 

Şa  vedem î nsa  ce altceva important ne mai spu-
ne s i î nvat a  (ca nd ne convine) istoria!... 

Istoria ne arata  ca  secole la ra nd ba rbat ii s i fe-
meile au purtat cam acelas i tip de haine. I n Gre-
cia s i Roma antica , Japonia, India, China, Malae-
zia – se purta o î mbra ca minte... unisex! Ba rbat ii 
japonezi purtau kimonouri (unii dintre ei mai 
poarta  s i asta zi) iar î n cultura Maya doar ba rba-
t ii purtau bijuterii. 

Ş i sa  nu uita m nici t ara de referint a  a modei î n 
toate timpurile, Frant a, î n al ca rei ev mediu ba r-
bat ii s i femeile se î ntreceau, de la egal la egal, î n 
a purta panglici, s ireturi de tot felul de volane s i 
vola nas e. Fa ra  discriminare de gen!... 

 

3. Ştiință și conștiință 

Prin preocupa rile pe care le are ca s i prin per-

sonalita t ile care o reprezinta , s tiint a a fost, este 
s i va fi (spera m) un templu cel mai adesea inac-
cesibil indivizilor cu o morala  s i etica  î ndoielnica  
dar s i acelora cu prega tire put ina  s i pretent ii 
multe (de regula  se numesc politicieni). Ş i totus i 
exista  metode de a fisura s i pa trunde î n templul 
s tiint ei prin chiar unii din slujitorii ei. Teribila 
economie de piat a  s tie sa  stimuleze viciul la co-
miei s i de aici pa na  la omul de s tiint a  mercenar, 
cu bani dar fa ra  cons tiint a , nu mai este deca t un 
pas. Foarte mic!... 

Tot mai frecvent, aces ti mercenari acopera , cu o 
us urint a  care vine doar din suportul financiar 
care-i sust ine î n majoritatea timpului s i mijloa-
celor media (scrisa  sau audio-video). Ceilalt i nu 
se bucura  de un astfel de privilegiu s i mai apar, 
pe riscul asumat al unor posturi radio sau de te-
leviziune (foarte rare), dar pe durate de timp 
comparabile cu cele alocate pentru patru-cinci 
reclame la produse î ndoielnice. 

Am simt it nevoia unui astfel de preambul ca ci, 
î n tematica abordata , vom face apel frecvent la 
aceasta  caracteristica  a comportamentului î ntr-
un domeniu care trebuia, cu orice sacrificiu s i 
spre binele î ntregii omeniri, sa  ra ma na  curat. 

Apar tot mai frecvent, din partea unor istorici, 
sociologi, filozofi, psihologi, ideea ca  societatea s i 
civilizat ia umana  ar fi „mult mai departe” daca  
femeile ar fi fost la sate sa -s i utilizeze pe deplin 
capacita t ile. Ş i ar fi fost s i mai departe daca  s i 
ba rbat ii nu ar fi dezvoltat ata tea frustra ri interi-
oare fiindca  „rolul de gen” nu i-a la sat sa -s i ex-
prime sentimentele. 

Aceeas i „oameni de s tiint a ” nu-s i exprima  î nsa  
nici o pa rere de ca t de „departe” ar fi fost socie-
tatea s i civilizat ia umana  daca  mileniile s-ar fi 
scurs fa ra  ata tea ra zboaie, fa ra  sclavie, fa ra  la co-
mie, fa ra  arme atomice care sa  distruga  î ntreaga 
planeta  de mai multe zeci de ori, etc. Şa  revenim 
î nsa  la rolul de gen, la afirmat iile s i î ntreba rile 
legate de acest concept. 

Conform literaturii „de specialitate”, dezavanta-
jele „de gen” sunt de-a dreptul coples itoare (!?). 
Ştudiile (?!) arata  ca  femeile care au adoptat un 
rol tradit ional feminin, fiind casnice, numa ra  mai 
multe cazuri de depresii deca t cele care s i-au 
dezvoltat o cariera . Deasemenea s-a ara tat ca  
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exista  o corelat ie directa  î ntre presiunea societa -
t ii î n ceea ce prives te „rolurile de gen” masculin 
s i mortalitatea crescuta  din ra ndurile acesteia. O 
prima  idee care rezulta  din enunt urile 
„s tiint ifice” de mai sus, scrisa  s i sust inuta  de co-
rifeii Ş colii de la Frankfurt (s i de prin alte pa rt i, 
la fel de celebre) este aceea ca  se enunt a , pur s i 
simplu ca un postulat (prin urmare nu trebuie 
nici o demonstrat ie) ca  felul de a fi al fieca rui in-
divid este „independent de caracteristicile sale 
biologice native”; iar The National Institute of 
Mental Health (NIMH) din ŞUA, atrage atenția 
asupra „crizelor acute referitoare la sa na tatea 
mintala  a ba rbat ilor urmare a stereotipurilor de 
gen”. 

Probabil ca  nu exista  pentru publicul larg un 
domeniu mai popularizat al sociologiei deca t cel 
al sondajelor, sondaje al ca ror scop este 
„multiplu” (de la acela de a informa part ial, pa na  
la acela de a dezinforma total). 

Asociat iile LGBT de pe toate meridianele au 
lansat o „torpila  sociologica ” al ca rei scop era sa  
„scufunde” toate adeva rurile demonstrate ale 
sociologiei contrare adeva rului lor conform ca -
ruia comunita t ile minoritare din aceasta  catego-
rie ar reprezenta, nici mai mult nici mai put in 
deca t 10% din populat ie UE (ba unii pres edint i 
de state au ajuns sa  proclame procente de 20% - 
nimeni nu s tie de ce). Ş i î n Marea Britanie s i î n 
ŞUA s-au fa cut atunci sondaje care sa  vada  daca  
aceasta  „constanta  continentala ”, de 10%, are un 
suport real (s i care a fost „descoperita ” de Alfred 
Kinsey, biolog, psiholog, sexolog, și despre 
care arhiepiscopul romano-catolic Paul Schulte 
spunea ca : „Dr. Kinsey a î njosit s tiint a”). 

Dupa  finalizarea sondajelor, rezultatele au fost 
de-a dreptul surprinza toare: s i î n Marea Britanie 
dar s i î n ŞUA, procentul nu era de 10%, ci sub 
2%! (ultimul sondaj de acest fel a avut loc î n 
ŞUA, î n anul 2002, iar rezultatele se î ncadrau î n 
intervalul 1,7-1,9%). 

Pentru î nt elegerea mai us oara  a eventualilor 
termeni (oarecum nespecifici vorbirii s i preocu-
pa rilor curente) sa  readucem aminte ca teva defi-
nit ii: 

Gender reprezintă un concept dinamic și ca-
re arata  ca , î n orice mediu, î nt elesul sa u se 

schimba  de-a lungul timpului, fiind influent at de 
o serie de concepte s i obiceiuri specifice epocii 
î n raport cu rasa, etnia, va rsta, sexul, clasa socia-
la . 

Identitatea gender (sau identitatea de gen) 
exprima  tra irea subiectiva  a rolurilor date de 
societate, institut ie, etc. 

Rolul gender și identitatea de gen se află, 
prin urmare, î ntr-o relat ie reciproca  î n cadrul 
procesului evolutiv de constituire a personalita -
t ii. 

Ala turi de aceste not iuni, un rol de prima  ma ri-
me î l reprezinta  conceptul stereotip de gen, con-
cept pentru care exista  mai multe definit ii: 

Stereotipul de gen reprezintă situația în ca-
re ba rbat ii s i femeile sunt prezentat i î n rolurile 
lor tradit ionale conferite de societate î ntr-un 
anumit context dat de epoca , societate, tradit ie, 
cutume, credint e, atribuite acestora î n virtutea 
caracteristicilor s i apratenent ei lor de gen, ca 
urmare a persistent ei unor opinii, percept ii, pre-
judeca t i despre rolurile, î n societate s i familie, a 
femeilor s i ba rbat ilor. 

Mai sintetic, stereotipurile de gen sunt acele 
concept ii, idei, convingeri s i credint e pe care oa-
menii dintr-o anumita  cultura  sau societate le au 
î n ceea ce prives te as tepta rile „normale” de la 
ambele sexe. 

Derivat din stereotipurile de gen este s i concep-
tul de stereotipul cultural de gen, care reprezinta  
acele stereotipuri î n care cultura are un rol rele-
vant î n modul î n care ne forma m imaginile î n ce-
ea ce prives te rolurile diferent iate ale reprezen-
tant ilor celor doua  sexe (ba rbat i s i femei) prin 
intermediul produselor s i activita t ilor cultural 
educative (filme, presa , s coala , arta , etc). 

I n urma „studiilor” s-au observat, de-a lungul 
timpului, o serie de asimetrii î n ceea ce prives te 
genurile, astfel ca : 

a. deși femeile reprezntă majoritatea în 
populat ia planetei, sunt mai rar reprezentate 
printr-o imagine publica , comparativ cu ba rbat ii; 

b. percepția generală ar fi aceea că femeia 
este o fiint a  s i o prezent a  slaba , î n timp ce ba rba-
t ii sunt persoane active, mereu î n ca utare de 
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afirmare; 

c. bărbații sunt prezentați ca și conducă-
tori, iar femeile ca subordonate. 

Oamenii de s tiint a  dedicat i stereotipurilor de 
gen au mai stabilit ca  nu doar biologicul determi-
na  caracteristicile unui om, ci s i educat ia, cultu-
ra, clasa sociala  de care apart ine, orientarea se-
xuala  (ceea ce evident, este adeva rat). I n plus, 
aces tia considera  cuplurile tradit ionale de tipul 
ba rbat-femeie s i implicit, ala turarea unei termi-
nologii duale de tipul activ/pasiv, dependent/
independent, rat ional/emot ional, ba rbat/femeie, 
sot /sot ie, depa s ita  de mult timp, care au drept 
cauza  ignorant a s i lipsa de educat ie... Deaseme-
nea, aceeas i oameni de s tiint a  au ara tat ca , din 
punct de vedere psihologic, lingvistic s i al dez-
volta rii, diferent ele notabile dintre un ba rbat s i o 
femeie sunt tot ata tea ca cele dintre doua  femei 
sau doi ba rbat i. Cum a fost posibila  o asemenea 
evaluare? Nu se s tie... 

Revenind la stereotipurile de gen, se considera  
ca  impactul negativ al perpetua rii prezent ei 
acestora î n viat a curenta  vizeaza  o multitudine 
de aspecte ale viet ii sociale, dintre care se ment i-
oneaza : 

a. Menținerea rolurilor de gen tradiționale 
pentru femei s i ba rbat i, supra-simplificarea s i 
direct ionarea opiniei publice ca tre judeca t i s i 
exagera ri gres ite privind natura umana . Mai con-
cret, daca  as tepta rile sunt ca ba rbat ii sa  fie pro-
motorii progresului s tiint ific s i artistic, atunci 
pentru femei as tepta rile sunt mult mai terne, 
mai obis nuite, mai banale, cum ar fi î nclinat ia 
femeilor pentru „a inspira” s i î ngriji ba rbat ii. 
Prin urmare viziunile tradit ionale vor inhiba s i 
vor descuraja pe reprezentant ii ambilor sexe sa  
caute sa -s i dezvolte s i sa  exercite s i alte roluri...
(?!) 

b. Ştereotipurile de gen sunt purtătoare de 
valori negative astfel ca  femeile sunt considerate 
ca fiind mai put in capabile de performant e. I n 
schimb, ba rbat ii sunt considerat i a fi mai capa-
bili deca t femeile î n majoritatea domeniilor de 
activitate ba chiar sunt domenii rezervate aproa-
pe î n exclusivitate acestora (pilotarea avioane-
lor, armata , polit ie, etc). 

c. Ştereotipurile tind să se transforme în 
profeții care se autorealizează deoarece acți-
unile oamenilor sunt deopotriva  influent ate, mo-
tivate s i dependente de interese, circumstant e, 
preferint e dar s i de supozit iile pe care le formu-
leaza  unii fat a  de alt ii, î n condit iile inocula rii 
unor idei î nvechite, preconcepute de tipul: tu 
es ti fetit a  s i nu ai voie/ai voie sa  faci cutare sau 
cutare treaba  (pentru ba iet i act iona nd evident, 
acelas i mecanism de blocare fixat subcons tient). 
Daca  de mica  se inoculeaza  unei fetit e ca  are „o 
minte de ba rbat” (s i invers), fetit a va tinde spre 
un altfel de comportament (spera m totus i ca î n 
ipoteza unui viitor s i ultim ra zboi mondial, sol-
dat ii sa  nu fie femei î n timp ce ba rbat ii sa  ra ma -
na  acasa , sa  dea copiilor ma ncare, sa  spele rufe s i 
sa  s tearga  praful). 

d. Ştereotipurile exercită presiuni reale 
asupra indivizilor î n ceea ce prives te comporta-
mentul î n moduri prescrise. Astfel, daca  ba rba t ia 
este confundata  cel mai adesea cu agresivitatea, 
duritatea, grosola nia, atunci are loc o confuzie 
(s i invers, feminitatea este asociata  cu pasivita-
tea, servitutea, compasiunea, etc). 

Prin urmare (zic oamenii de s tiint a  la care fa -
ceam referire mai sus) se constata  ca : 

a. La nivel de societate, stereotipurile de 
gen, orienta nd ba rbat ii s i femeile spre strategii 
de viat a  s i modalita t i de autoafirmare diferite, 
condit ioneaza  s i determina  pozit ii sociale inega-
le pentru ba rbat i s i femei (cum ra ma ne totus i cu 
marile regine ale Angliei, cu doamna de fier, 
Margaret Tatcher, cu dna cancelar Merkel, etc, 
personalita t i care se sustrag de la astfel de con-
cluzii, cu ata tea milioane de medici, ingineri, pro-
fesori, sportivi, juris ti, cerceta tori, femei – cum 
ra ma ne?!), 

b. La nivelul relațiilor interpersonale, ste-
reotipurile de gen impun ca î ntre ba rbat i s i fe-
mei sa  apara  un tip de relat ii de subordonare î n 
cadrul ca rora ba rbatul, datorita  unui statut soci-
al mai î nalt, exercita  rolul de lider, ocupa nd o 
funct ie dominanta . 

c. Aceeași „oameni de știință” au mai con-
statat ca  o lume î n care stereotipurile gen î s i fac, 
de-a dreptul, „de cap” este lumea copiilor, lume 
care sufera  cumplit s i de milenii din cauza 
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„confuziei de gen”. De exemplu: 

 mult i ba iet ei nu ar mai fi pla ns (s i nu ar fi 
fost apoi bolnavi la maturitate) daca  pa rint ii le-
ar fi cumpa rat ursulet i roz s i sa nda lut e ros ii – 
as a ceva î nsa  nu s-a putut pentru ca  pur s i sim-
plu acestea sunt obiecte destinate exclusiv feti-
t elor (e greu de imaginat suferint a creata  de o 
astfel de interdit ie). 

 „doar ba iet ii joaca  hochei, nu s i fetit ele” – 
este iara s i greu de estimat ca te zeci de milioane 
de fetit e nedrepta t ite sufera  s i pla ng î n fiecare zi 
din cauza stereotipului de gen, de ata tea dece-
nii... 

 fetit ele au grija  de pa pus i s i fac cura t enie 
î ntr-o casa  roz; 

 ba iet ii fac sport sau practica  jocuri pe cal-
culator; 

 „ba iet ii nu au voie sa  pla nga ” sau „fetit ele 
trebuie sa  fie î mbra cate frumos s i curat”. 

Ra ma ne de va zut daca  fetit ele, murdare s i î m-
bra cate neglijent vor mai diminua din stereoti-
purile de gen ori daca  vederea a mii de ba iet ei, 
pla nga nd neinhibat i de idei preconcepute, ne-ar 
face sa  mai mics ora m s i suferint ele milioanelor 
de copii care n-au dupa  ce sa  bea apa  (dar nici 
apa  nu au!). 

Ş i î n publicitate se manifesta  din plin aceste ne-
faste stereotipuri de gen, astfel ca : 

 ba rbat ii apar mai ales î n publicitatea la 
mas ini, produsele bancare, etc, iar 

 femeile apar î n reclamele pentru produse 
cosmetice s i de uz casnic. 

Cel mai popular mod de a prezenta o femeie 
î ntr-o reclama  este î n rol de gospodina  obsedata  
de pata de pe haina sot ului sau de pe fat a de ma-
sa , de sot ie s i mama  aflate î n criza  de idei pentru 
meniul de la cina . 

Mai apar s i exemple „netradit ionale” care tot 
stereotipuri de gen ra ma n; aici se î ncadreaza  
femeile seduca toare, de tip „vampa ”, care fac re-
clame la t inute diverse dar mai ales la costume 
de baie (î n aceasta  privint a  consider totus i ca  ar 
trebui î ntrebat i s i produca torii daca  ar dori ca 
reclama  la costumele de baie – fie ele s i pentru 

femei – sa  aiba  ca prezentatori unul-doi ba rbat i 
supraponderali, de 120-150 kg/bucata !)...Vom 
ada nci analiza acestor probleme î n cele ce ur-
meaza . 

 

4. Cele șase porunci 

Ne afla m î n anul 1987, ŞUA, unde apare artico-
lul „The overhauling of straight Ameri-
ca” (Îndreptarea Americii homosexuale), ar-
ticol care a devenit referint a privind tacticile ca-
re trebuie utilizate de mis carea heterosexualilor 
pentru a se impune î n ochii opiniei publice ame-
ricane (autorii articolului sunt doi cunoscut i ac-
tivis ti homosexuali, Marshal Kirk s i Erasates Pill 
– pe numele său adevărat, Hunter Madsen). 
M. Kirk, absolvent Harvard, era cercetător în 
neuropsihiatrie, iar E. Pill avea doctoratul î n po-
litici sociale, fiind expert î n tactici de persuasiu-
ne publică și marketing social (deasemenea, 
absolvent de Harvard). 

I n articol (publicat î n revista pentru homosexu-
ali „Guide”) se dezvolta  o strategie care avea (s i 
are) trei direct ii de baza : 

a. acceptarea, de către publicul larg, a ho-
mosexualita t ii; 

b. demonizarea oponenților homosexuali-
ta t ii; 

c. toate campaniile se vor baza nu pe argu-
mente rat ionale ci pe manipularea emot ionala  a 
publicului. 

Ulterior, articolul a fost dezvoltat, de aceeas i 
autori, î ntr-un fel de manifest al mis ca rii homo-
sexuale dar mult mai elaborat, astfel ca , nu dupa  
mult timp a apa rut o carte, de vreo 400 de pa-
gini, î ntitulata  „After the ball: How America will 
Conquer Its Fear and Hatred of Gays în the 
90s (După bal: Cum își va depăși America 
teama s i ura de homosexuali î n anii 90). Con-
form acestui manual, exista  trei vectori funda-
mentali de acțiune, ultimul fiind dezvoltat în 
șase pași (porunci). Enunțul succint al celor 
trei vectori este redat î n sinteza de mai jos, astfel 
ca : 

„Primul lucru care trebuie fa cut este desensibi-
lizarea publicului american cu privire la homo-
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sexuali s i la drepturile acestora. A desensibiliza 
publicul î nseamna  a-l face sa  priveasca  homose-
xualitatea cu indiferent a , fa ra  nici o emot ie.” 

Ştretegiile trebuie aplicate astfel î nca t publicul 
ostil sa  ajunga  sa  puna  preferint ele sexuale pe 
acelas i palier cu preferint ele pentru aromele de 
î nghet ata . „Cel put in la î nceput, urma rim sa  de-
sensibiliza m publicul s i nimic mai mult. Nu tre-
buie s i nu ne putem as tepta la o „apreciere” sau 
„î nt elegere” deplina  a homosexualita t ii din par-
tea unui om obis nuit. Uitat i a convinge masele ca  
homosexualitatea este un lucru bun. Însă da-
ca  î i faci sa  ga ndeasca  ca  acesta este doar un lu-
cru obis nuit, daca  î i faci sa  ridice din umeri, 
atunci lupta ta e practic ca s tigata .” 

Mass-media este principalul vector de pro-
pagandă; orice campanie care urmărește rea-
lizarea acestei schimba ri trebuie sa  realizeze, 
cumulativ s ase lucruri (porunci): 

 

P1: Vorbiți despre homosexuali și homose-
xualitate cât mai tare și cât mai des posibil. 

„Principiul din spatele acestei atitudini este 
simplu”, spun s i scriu Kirk s i Pill, ca ci „aproape 
orice comportament î ncepe sa  para  normal daca  
es ti expus la el suficient de mult timp s i î n sufici-
ent de multe locuri. Acceptabilitatea noului com-
portament va depinde î n ultima  instant a  de nu-
ma rul de cunoscut i care î l practica , î l ignora  sau 
î l accepta . Modalitatea prin care putem atenua 
sensibilita t i primare fat a  de homosexualitate es-
te sa  facem ca mult i oameni sa  vorbeasca  mult 
despre acest subiect, î ntr-o maniera  neutra  sau 
pozitiva .” Deasemenea, autorii spun ca  „î n fazele 
primare ale orica rei campanii î ndreptate ca tre 
ceta t eanul heterosexual, masele nu trebuie sa  fie 
s ocate s i î ndepa rtate prin expunerea prematura  
la comportamentul social î n sine. I n schimb, des-
crierile sexuale trebuie reduse la minim iar 
drepturile homosexualilor trebuie prezentate ca t 
mai mult posibil ca o chestiune sociala ”. As adar, 
autorii insista  s i subliniaza  important a discuta -
rii, prin toate mijloacele, problematicile comuni-
ta t ilor homosexualilor î n mass-media vizuala , î n 
filme s i la televiziune deoarece acestea sunt „cele 
mai puternice institut ii formatoare de imagine î n 
societatea occidentala ”. 

În acest sens, autorii consideră Hollywood-
ul ca fiind „cea mai bună armă ascunsă pe ca-
re o au homosexualii pentru a desensibiliza pu-
blicul (a se vedea serialele Will and Grace sau 
The L Word). Nu î n ultimul ra nd, autorii preci-
zeaza  ca  „putem submina autoritatea morala  a 
cultelor homofobe, prezentându-le ca retro-
grade s i î napoiate. I mpotriva influent ei puterni-
ce a religiei institut ionalizate trebuie sa  mobili-
za m influent a s i mai puternica  a s tiint ei s i opini-
ei publice. 

O asemenea coaliție a funcționat bine și îna-
inte, împotriva cultelor, în probleme cum ar 
fi divort ul s i avortul.” 

 

P2: Prezntați-i pe homosexuali ca victime, 
nu ca pe activiști agresivi, astfel că: „În orice 
campanie pentru ca s tigarea publicului, homose-
xualii trebuie zugrăviți ca victime care au ne-
voie de protect ie, astfel î nca t, prin reflex, hetero-
sexualii sa  fie î nclinat i sa  î s i asume, din propria 
init iativa  rolul de protectori.” Ş i continua : „Daca  
homosexualii sunt prezentat i ca un grup puter-
nic s i ma ndru care promoveaza  un stil de viat a  
nonconformist s i deviant, atunci ei vor fi va zut i 
ca o amenint are publica  care justifica  opozit ia s i 
represiunea. Trebuie sa  ga sim calea de mijloc 
dintre a-i impresiona pe heterosexuali, nu prin 
numa rul nostru mare, pe de o parte, s i a le de-
clans a paranoia ostila , pe de alta  parte”. 

Kirk s i Pill indica  doua  mesaje diferite despre 
homosexualul victima  care trebuie transmise î n 
mod obligatoriu: 

a. Homosexualii s-au na scut as a cum voi v-
at i na scut heterosexuali – nu au ales ei asta s i 
deci nu pot fi judecat i din punct de vedere moral. 
Ce fac ei nu este ceva cons tient – pentru ei este 
ceva firesc, natural, î nscris î n ADN. Destinul 
acesta ar fi putut fi s i al vostru... 

b. Apoi, heterosexualii trebuie să se poată 
identifica cu homosexualii ca victime. Domnul s i 
doamne „Public” nu trebuie sa  aiba  scuze pentru 
a spune: „Ei nu sunt ca noi.” Pentru aceasta, per-
soanele care apar î n campania publica  trebuie sa  
fie decente s i î ngrijite, atra ga toare s i admirabile 
dupa  standardele heterosexuale, sa  nu li se poa-
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ta  obiecta nimic.” 

 

P3: Dați-le protectorilor o cauză dreaptă sau 
combateți dogmele și tradițiile ca principii. 

I n opinia celor doi ideologi (Kirk s i Pill), o cam-
panie media buna  este aceea î n care „î i î nfa t is ea-
za  pe homosexuali ca victime ale societa t ii s i î i 
î ncurajeaza  pe heterosexuali sa  le fie protectori. 
Campania noastra  nu trebuie sa  ceara  sust inerea 
directa  pentru practicile homosexuale, ci sa  pre-
ia anti-discriminarea ca tema  a ei. Dreptul la li-
bera exprimare, libertatea credint ei, libertatea 
de asociere, tratamentul s i protect ia egala  î n fat a 
legii – acestea trebuie sa  fie aspectele aduse î n 
atent ie de campania noastra . Homofobii î s i î m-
braca  react iile emot ionale î n hainele grele ale 
dogmelor religioase as a ca  apa ra torii drepturilor 
pentru homosexuali trebuie sa  fie gata sa  com-
bata  „dogmele ca principii”. 

 

P4: Faceți-i pe homosexuali să pară buni. 
Campania trebuie sa  î i portretizeze pe homose-
xuali ca pe nis te sta lpi superiori ai societa t ii. Da, 
da, s tim – s mecheria asta este ata t de veche ca  
ma ca ne!... Dar s i alte minorita t i au folosit-o me-
reu î n anunt uri care proclama  cu ma ndrie: „Ş tiat i 
ca  acest om mare/femeie a fost...” I nsa  mesajul 
este vital pentru tot i acei heterosexuali care î nca  
î i va d pe homosexuali ca pe nis te ciudat i s ters i, 
singuratici, ratat i, bet ivi, sinucigas i, agresori de 
copii.” 

 

P5: Faceți-i pe oponenți să pară răi. 

Şfaturile celor doi oameni „de s tiint a ” continua : 
„I ntr-o faza  ulterioara  a campaniei, dupa  ce toate 
celelalte reclame homosexuale au devenit obis -
nuite, va veni momentul sa  î i aborda m pe restul 
oponent ilor. Ca sa  fim direct i, ei trebuie demoni-
zați! Astfel îi vom face pe antihomosexuali să 
para  ata t de ura t i î nca t omul de ra nd sa  vrea sa  
se disocieze de asemenea modele.” 

Ş i ce ar mai trebui sa  ajunga  la urechile s i ochii 
publicului? Afla m imediat: „Publicul trebuie sa  
vada  imaginile unor homofobi ga la gios i care pot 
include: membri ai Klu Klux Klan (care cer cas-

trarea sau arderea de vii a homosexualilor), pre-
dicatori bigot i, cu o ura  isterica , derbedei, golani 
s i pus ca rias i care vorbesc lejer despre homose-
xualii pe care i-ar omorî . Prinde bine s i un tur 
prin laga rele naziste unde au fost torturat i s i 
ucis i homosexualii. Aceste imagini trebuie asoci-
ate î n mod obligatoriu cu cele ale homosexuali-
lor victime, prin metoda numita  de propagan-
dis ti „tehnica parantezei”. Adica , de exemplu, da-
ca  timp de ca teva secunde este ara tat un predi-
cator î nfierba ntat, cu ochii bulbucat i, care tuna  s i 
fulgera  î mpotriva „satanis tilor de homosexuali”, 
imediat dupa  aceea imaginea trebuie sa  se co-
mute pe un „portret victima ”, pe fotografiile 
emot ionante ale unor homosexuali care arata  
decent, inocent, amabil; apoi revenim asupra fi-
gurii predicatorului pentru a amplifica percepe-
rea antitezei. Contrastul va fi evident iar efectul 
va fi devastator.” 

 

P6: Solicitați fonduri! 

„Orice campanie masiva  va necesita cheltuieli 
fa ra  precedent. Primii finant atori sunt acele fa-
milii de homosexuali care nu au familii de î ntre-
t inut. Apoi marile corporat ii, fundat ii aflate î n 
directa  lega tura  cu Partidul Democrat precum s i 
(de ce nu?!) surse financiare publice!” 

Doi ani mai ta rziu (respectiv î n anul 1989), Kirk 
s i Pill î s i prezinta  din nou dar de o maniera  mult 
mai explicita  planul pentru propaganda de masa  
menita  sa  converteasca  America la prmovarea 
cauzei homosexualilor. Cita m: „...prin conversie 
î nt elegem ceva mult mai amenint a tor la adresa 
stilului de viat a  american, fa ra  de care nu poate 
avea loc nici o schimbare majora . I nt elegem con-
versia emot iilor, mint ii s i voint ei omului de ra nd 
printr-un atac psihologic planificat, sub for-
ma unei propagande servită poporului prin 
mass-media.” Fără comentarii... 

Alte surse de finant are?!... Trebuie sa  s tim ca  
unul din „produsele” principale ale ideologiei ale 
ca rei prime s ase porunci tocmai ce s-au prezen-
tat mai sus î ntr-o maniera  succinta  este confuzia 
sexuală. Aceasta este justificată ca și drept al 
omului (?!), genera nd, printre altele, o noua  ter-
minologie, promovata  î n regim de urgent a  (s-a 
ara tat mai sus de ce ata ta graba ) î n parlamentele 
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mai multor t a ri (civilizate – n.a.) dar s i î n multe 
tribunale. 

Şe construies te as adar un nou vocabular pri-
vind „drepturile” persoanelor transgender, astfel 
ca , de exemplu, de la „diversitatea de familii” s i 
egalitatea î ntre familii (terminologie apa ruta  
odata  cu legalizarea ca sa toriilor î ntre homosexu-
ali), s-a ajuns la „diversitatea corporala ” (bodily 
diversity) s i la a avea dreptul la o identitate de 
gen aleasă de fiecare persoană (gender iden-
tity), care poate fi sau nu identica  cu realitatea 
biologica . Dupa  cum scrie Bikle, ne confrunta m 
cu o expansiune de schimbare ata t a limbajului 
ca t s i (mai ales) a corpului, a trupului uman 
(expanding market for changing the human bo-
dy). Confuzia sexuala  (sau identitatea de gen) a 
creat o piață uriașă, aflată în plină expansiu-
ne, direct dependenta  de politicile de promovare 
a homosexualita t ii. 

The Tides Foundation este una din marile 
organizat ii corporatiste care promoveaza  trans-
genderismul, astfel ca , de exeplu, daca  la Boston 
a apa rut î n 2007, prima clinica  specializata  î n 
tratarea confuziei sexuale la minori, pa na  î n 
2018 numa rul acestora a ajuns la 30, fiecare cu 
un numa r de paturi î ntre 200-275 – repeta m, 
aceste clinici sunt dedicate dominant minorilor 
afectat i de confuzia sexuala ... 

Ala turi de aceste clinici s-au dezvoltat, expo-
nent ial, s i spitalele specializate care „trateaza  
confuzia sexuala ” (inclusiv prin proceduri chi-
rurgicale de schimbare a sexului biologic). Evi-
dent, imediat au urmat s i companiile farmaceuti-
ce specializate, cu medicamente s i investit ii de 
sute de milioane s i miliarde de dolari. 

Prega tirea profesionala  medicala  urma sa  se 
alinieze acestor transforma ri rapide astfel ca  
medicii cu peste 10-15 ani vechime au trebuit sa  
se specializeze î n mare viteza  pentru a î nt elege 
s i „trata” transgenderismul, î n a presta noile ti-
puri de intervent ii chirurgicale s i operat ii com-
plexe fie pentru schimbarea de sex, fie pentru 
„rectificarea” sistemului osos (funct ie de genul 
solicitat de client), ori pentru reajustarea corzi-
lor vocale (pentru masculinizarea sau feminiza-
rea vocii) s i chiar î n recalibrarea glandelor endo-
crine (transformarea unui ba rbat î n femeie sau 

invers necesita  luni s i chiar ani de munca ). Ş i 
cum domeniul este î ntr-o plina  s i accelerata  dez-
voltare, nu a durat mult s i clinica din cadrul Uni-
versita t ii Baylor (Texas) a raportat nas terea pri-
mului copil din lume prin transplantul unui uter 
natural de la o femeie la un ba rbat care s i-a 
schimbat sexul (nu, nu suntem î n poves ti cu ex-
trateres tri...deocamdata ). 

Daca  ar fi sa -l credem pe Jenniffer Bilek (s i nu 
avem motive pentru a nu-l crede), industria de-
dicată mișcării transgender a devenit parte 
integranta  a complexului medical american s i, 
conform unor surse, este chiar mai mare deca t 
cea definita  de complexul industrial militar, pe 
care-l concureaza  cu succes. Ei, acum parca  am 
s ti ca te ceva despre ce s i cum dar mai ales, de 
ce!... 

Finant area mis ca rii transgender are î n frunte 
un nume de mare rezonant a  î n ŞUA: familia Prit-
zker, a cărei avere este în jurul a 29-30 miliar-
de $, familie proprietara  de firme de aparatura  
medicala  s i firme farmaceutice (nu toate dedica-
te mis ca rii transgender). Milioane de dolari au 
luat drumul Universita t ii din Minnesotta (6,5 
milioane $ pentru lansarea unui program de se-
xualitate umana ), al universita t ilor din Canada s i 
Australia (Toronto s i Melbourne). Universitatea 
din Şan Francisco (California) a primit donat ii 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 „sca pat” de finan-
t a ri: s-au donat peste un milion de dolari pentru 
„normalizarea transgenderismului î n armata 
americana  (Barack Obama l-a avut ca ministru al 
comert ului pe unul din membrii familiei Prit-
zker, sub tutela lui aloca ndu-se î nca  70 milioane 
$ (!) pentru „studii” de cercetare privind terapia 
transgenderismului s i promovarea de produse 
specifice pe piat a transgender). 

 

5. De la teorie la practică 

Pe majoritatea continentelor s i î n multe t a ri 
(mai ales „civilizate”) semnele aplica rii celor 6 
porunci î ncep sa  se simta  tot mai sistematic s i 
tot mai puternic. 
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a. Anglia este una din țările cu un „apetit” 
aparte pentru a veni î n î nta mpinarea transgen-
derilor. Primul pas determinant a fost fa cut de 
Parlament care, fa ra  nici o consultare populara  
sau discut ii publice, de mai mica  sau mai mare 
cuprindere, a legalizat ca sa toriile persoanelor de 
acelas i sex (des i î n platforma lui electorala , Da-
vid Cameron, prim-ministru la acea vreme, 
platforma  cu care a ca s tigat alegerile, nu avea 
nici o ment iune despre un asemenea subiect). Ş-
a î nfiint at s i un nou portofoliu: Ministerul Egali-
ta t ii, al ca rui ministru a explicat necesitatea 
acestei institut ii ca fiind data  de ma surile ce tre-
buie î ntreprinse pentru a „construi o punte” ca -
tre ceea ce el considera  „progresul ca sa toriei 
persoanelor î ntre persoane de acelas i sex” (ne 
î ntreba m, ca simpli observatori: oare ce simfonie 
ar fi compus Beethoven la auzul unei asemenea 
ves ti, î ntruca t s tim ca  atunci ca nd a aflat ca  Na-
poleon a invadat Austria s i a cucerit Viena, a 
compus simfonia a III-a, a ca rei prime pa rt i este, 
dupa  cum se cunoas te, celebrul „Mars  fune-
bru”)... 

Imediat, presa „progresista ”, prin Roz Kaveney, 
a salutat cu entuziasm aceasta  schimbare nota nd 
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 s i domni-
lor” (deoarece adresarea cuprindea cuvinte 
„heteronormative”... – alta  noutate î n materie de 
concepte teoretice noi adaptate noilor necesi-
ta t i...homo). Astfel, î n metrouri, adresarea a de-
venit: „Buna  tuturor” – mod neutru de comuni-
care, sust inut de Şadiq Khan, primarul musul-
man al Londrei. Le transmitem s i noi „bla nde sa-
luta ri”! 

Ştudent ii din î ntreaga t ara  sunt amenint at i cu 
„marcarea” (nu î n accept iunea nazista , ci î n cea 
contemporana , cu „bare”, adica  marcare infor-
matica ) daca  vor continua sa  utilizeze termenii 
„depa s it i istoric”, de „ea” s i „el”! 

Justin Greening, ministrul egalității, a insis-
tat pe ideea ca  s i bisericile „trebuie determinate 
sa  t ina  pasul cu trendurile moderne” (oare ce ar 
spune zecile de mii de martiri ai cres tinismu-
lui?!...). Ş i Pres edintele Camerei Comunelor a 

avansat ideea ca  nu pot fi ca sa torii egale deca t 
atunci ca nd „pot i sa  te ca sa tores ti î ntr-o biserica , 
fa ra  sa  fie nevoie sa  te lupt i pentru egalitatea ca-
re reprezinta  dreptul ta u”. Deasemenea, cres tinii 
practicanți, evreii, musulmanii, sikhii, etc, nu 
mai pot adopta copii dacă rămân fideli religi-
ei lor. De altfel, între politicienii britanici 
exista  un „concurs”, o î ntrecere î n a fi care mai 
de care mai radical, î n cursa de a fi campioni ori-
ginali pe frontul emancipa rilor drepturilor 
„transgender”. Chiar s i I nalta Curte a Marii Brita-
nii a decretat: „Prevederile privind egalitatea î n 
materie de orientare sexuala  ar trebui sa  preva-
leze”. 

Adrian Smith, un cetățean cu serviciu dar 
fa ra  funct ie, din Manchester, a fost concediat 
pentru ca  a sugerat ca  statul „nu ar trebui sa -s i 
impuna  regulile î n locurile de credint a  s i cons ti-
int a ”. Ulterior, nu s-au mai î nregistat astfel de 
atitudini (retrograde) î n ra ndul ceta t enilor obis -
nuit i... 

Ş i î ntreprinderile mici s i mijlocii pla tesc opozi-
t ia, fie ea mai timida  sau nu, fat a  de LGBT. O mica  
firma  irlandeza  (de panificat ie) a fost î nchisa  
pentru ca  a refuzat politicos sa  ornamenteze un 
tort cu un mesaj pro-ca sa torii î ntre persoanele 
de acelas i sex. Instant ele au transmis ca  
„proprietarii de afaceri trebuie obligat i sa  pro-
moveze 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 mis ca rii) ca factor de ga ndire, formare 
s i personalitate. I n cor, minis trii au negat dreptul 
pa rint ilor î ngrijorat i (deloc put ini) de a-s i retra-
ge copiii din clasele primare. 

I ntre timp, „educatorii liberi” î i î nvat a  pe copii 
despre... pozit iile sexuale, despre satisfact iile 
consumului de pornografie s i al masturba rii (?!). 
Daca  acestea sunt sau nu problemele definitorii 
ale personalita t ii unor copii inocent i, ra ma ne la 
aprecierea fieca rui cititor... Ş i „lect iile” continua , 
astfel ca  pa na  s i advertismentele privind bolile 
sexuale s i riscurile promiscuita t ii sunt ridiculiza-
te ca fiind reflexe „de moda  veche”. Nici biserica 
nu a sca pat, astfel ca  Dame Louise Casey 
(consilier guvernamental) a declarat recent ca : 
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„Nu este normal ca s colile catolice sa  fie homofo-
be s i î mpotriva ca sa toriilor gay.” 

b. Canada este altă țară (civilizată) în care 
ideologia de tip transgen se implementeaza  î n 
viat a de zi cu zi a ceta t enilor, fa ra  prea multe dis-
cut ii s i analize media. Ca teva din schimba rile î n 
planul normelor legale vizeaza  aspecte cum ar fi: 

 copiii vor putea fi adoptat i s i crescut i de cu-
pluri homosexuale; 

 redefinirea statutului de pa rinte s i uzurpa-
rea drepturilor parentale de ca tre stat î n paralel 
cu radierea terminologiei de „pa rinte natural” s i 
î nlocuirea cu expresia de format gender-neutral 
de „pa rinte legal”; 

 restra ngerea drepturilor de exprimare, con-
s tiint a  s i religioase, astfel ca , de exemplu, orice 
persoana  care pune î n discut ie ca sa toria î ntre 
persoane de acelas i sex (inclusiv preot ii) poate fi 
considerata  homofoba , fiind pasibila  de sanct i-
uni penale, de pierderea locului de muncă, 
etc. 

Apa rarea drepturilor minorita t ilor LGBT se 
realizeaza  s i prin intermediul mai nou î nfiint ate-
lor Comisii s i Tribunale pentru Drepturile Omu-
lui, care vor sanct iona ceta t enii pentru orice for-
ma  de expresie considerata  î n opozit ie cu un 
comportament sexual particular sau cu grupuri 
protejate prin lege. 

Noile reglementări permit tratamente dis-
criminatorii în sensul în care legea prevede 
suportarea de ca tre stat a cheltuielilor de jude-
cata  pentru o persoana  LGBT care da  î n judecata  
o alta  persoana  sau o institut ie cu un comporta-
ment considerat de reclamant drept homofob 
(cel dat î n judecata  neava nd acelas i drept)... 

Deasemenea, institut iile statului canadian î s i 
asuma  rolul de supervizor privind educat ia copi-
ilor pentru a evalua daca  au sau nu un comporta-
ment corespunza tor relativ la pozit ionarea fat a  
de transgen, inclusiv verificarea î nsus irii limba-
jului transgen. 

Pe la nga  legislat ia privind defa imarea, calom-
nia, etc, legislat ia canadiana  a introdus s i as a-
numitul „delict de ura ”, delict care intra  sub su-
pravegherea polit iei s i se refera  la modul de 

adresare care poate fi instigator s i jignitor pen-
tru minoritatea transgen. 

c. SUA nu vor mai acorda vize cuplurilor 
formate din persoane de acelas i sex (cupluri uni-
sex) daca  nu sunt ca sa torit i, î ncepa nd cu octom-
brie 2018. Criticii au considerat restrict ia ca fi-
ind nedreapta , ava nd î n vedere ca  exista  anumite 
t a ri care nu recunosc ca sa toriile î ntre parteneri 
de acelas i sex. 

Orașul Charlotte (Carolina de Nord): consili-
ul municipal tocmai ce a hota ra t s i a adoptat o 
ordonant a  care... Da, at i ghicit! Care permite per-
soanelor transgender sa  foloseasca  toaletele am-
belor sexe, dupa  bunul lor plac! Ulterior, Legisla-
tivul statului Carolina de Nord a repus normali-
tatea s i bunul simt  î n drepturi. Dar nu a durat 
mult. De la Washington, administrat ia Obama a 
dat î n judecata , imediat, statul Carolina de Nord 
s i l-a „amenint at” cu blocarea subvent iilor fede-
rale. 

A urmat statul Alabama, care a legiferat interzi-
cerea pentru ca persoanele transgender sa  utili-
zeze toaletele persoanelor de sex opus. Ş i iara s i 
administrat ia Obama, de la Washington, a ame-
nint at cu aceleas i sanct iuni; s i, peste noapte, le-
gea a fost abrogata ! 

Nu dupa  mult timp, corporat ia Target (unul din 
cele mai mari lant uri de magazine) a „dorit” sa  
fie prima corporat ie din ŞUA care sa  „integreze” 
total s i definitiv toaletele s i vestiarele ba rbat ilor 
s i femeilor. Au venit î nsa  imediat react iile adver-
se din partea conservatorilor s i cres tinilor, care 
au cerut boicotarea lant ului de magazine. Act iu-
nile au î nceput sa  scada  vertiginos, riscul fali-
mentului ba tea la us a  s i decizia „transgender” a 
fost blocata . 

I n New York s-a emis o ordonant a  municipala  
care sanct ioneaza  cu amenzi urias e (de pa na  la 
2500 $) persoanele sau institut iile care interzic 
unui ba rbat sa  foloseasca  toaletele femeilor!... 

I n Minessota, doi „pa rint i” au deschis act iune 
judeca toreasca  î mpotriva gra dinit ei unde mer-
gea fiica lor, pe motiv ca  respectiva gra dinit a  nu 
oferea copiilor cursuri despre transgeder... 

Corporat iile americane, î n cadrul as a-ziselor 
cursuri de „incluziune sociala ” î s i instruiesc s i 
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î ndoctrineaza  angajat ii î n a accepta comporta-
mentul s i preceptele (ideologia) transgender. 

La Universitatea Stanford (California), 
„student ii” au lansat o petit ie prin care solicitau 
un pres edinte/o pres edinta  a universita t ii care 
sa  fie un ba rbat transformat chirurgical î n feme-
ie, lesbiana  s i de rasa  asiatica  (ce î nseamna  de-
mocrat ia americana  s i economia de piat a !). To-
tus i, oare ce te poate determina sa  solicit i o ase-
menea „arhitectura ” transformata  a unei fiint e 
umane?!... 

Suntem în 16 octombrie, 2013, Colorado, 
liceul Florența. O persoană zice că-i fata  s i ca  
fetele din liceu trebuie sa -l accepte î n toaleta lor. 
Altfel, vor fi acuzate de ura  s i discriminare. Fete-
le î l reclama  pe transgender pentru ha rt uire se-
xuala . Drept urmare, conducerea s colii comunica  
fetelor s i pa rint ilor acestora ca  dreptul ba iatului 
de a fi transexual este mai presus de dreptul 
la viață privată a fetelor (cam așa arată o po-
sibila  ierarhizare a drepturilor s i liberta t ilor 
omului î n cadrul geopoliticii curcubeului). Eleve-
le revin î nsa  cu pla ngerea la ha rt uire... A revenit 
î nsa  s i conducerea s colii cu amenint area ca  va 
desfiint a s coala de atletism s i ca  daca  nu se poto-
lesc, le va acuza de ura  s i discriminare. Intervine 
s i Institutul de Justit ie Pacific prin intermediul 
unei scrisori trimise conducerii s colii, avertiza nd
-o î mpotriva priorita t ii drepturilor transsexuali-
lor fat a  de dreptul la intimitate al fetelor, ment i-
ona nd î n final ca : „Noi nu vom sta departe s i nu 
vom la sa 99,7% dintre student ii nos tri sa -s i piar-
da  dreptul la viat a lor privata  s i libera exprimare 
doar pentru 0,3% din populat ie, care sunt de gen 
confuz.” Conducerea s colii nu a cedat, sfa tuind 
fetele chiar sa  renunt e la vestiare.  

Ş i pentru ca atmosfera sociala  î n ŞUA sa  atinga  
sublimul, California a dat un exemplu s i a deve-
nit primul stat american care a legiferat dreptul 
fetelor s i al ba iet ilor de a alege ce fel de toaleta  
sa  foloseasca , indiferent de sexul cu care s-a na s-
cut (s i uite as a am î nvins.. terorismul!). 

I n luna august, 2016, guvernatorul democrat 
Jerry Brown a semnat documentul AB216, 
cunoscuta  s i sub denumirea de „Transgender 
Bathroom Bill” – legea ba ii transsexuale. Institu-
tul Pacific revine și pune în circulație o peti-

t ie care obliga  funct ionarii publici de stat sa  su-
puna  proiectul de lege unui referendum pentru a 
putea suspenda aplicarea legii (lupta marii majo-
rita t i a californienilor a continuat). Dar î n state 
ca Massachusetts, Washington, Colorado, Conne-
ticut, elevii s i student ii se aflau deja sub puterea 
deciziilor conducerilor s colilor s i universita t ilor 
î n care activau, institut ii î n care erau deja insti-
tuite politicile de prioritate a drepturilor minori-
tăților transgender  vs drepturile majorității 
zdrobitoare (menționate și de Institutul de 
Justit ie Pacific). 

 

6. Concluzii (?!) 

Urma ream, de cura nd, un documentar î n care o 
gazela , î ngrozita  de perspectiva de a fi sfa s iata  
de vie de teribilii ca ini africani, s-a aruncat fa ra  
ezitare î ntr-un lac plin cu crocodili. A avut s ansa 
sa  ajunga  pe malul opus s i sa  scape s i de croco-
dili s i de ca ini; a reus it sa  mai tra iasca  o zi!... Alte 
documentare arata  cum 10-11 ca ini africani pun 
pe fuga  turme de mii de antilope gnu, care, î n 
anumite condit ii, ar putea strivi pe urma ritori î n 
ca teva clipe. 

Concluzia este simpla : nu este de ajuns sa  fii 
majoritar ca sa  ai dreptate sau sa -t i impui punc-
tul de vedere. Ca teodata  te descurci mai bine de 
unul singur... dar nu mult timp. 

David Burrow, parlamentar britanic și susți-
na tor al Coalit iei pentru Ca sa torie, a fost agresat 
î n modul cel mai dezgusta tor s i decadent (nu se 
s tie de cine, dar ne putem imagina), iar copiii lui 
au fost amenint at i, la s coala , cu moartea. 
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Iain Dale, om de presă, a promis să-i dezva lu-
ie pe tot i parlamentarii gay din parlamentul bri-
tanic care au votat un act normativ care limita 
cererile comunita t ilor minoritare LGBT. 

Richard Page, cetățean britanic, a fost con-
cediat pentru „abateri grave”: a sust inut ca  pen-
tru copii ar fi s anse mai bune daca  ar fi adoptat i 
de cupluri heterosexuale. 

Guvernul Bulgariei, sub pretextul „protejării 
femeilor s i copiilor”, a refuzat ratificarea Con-
venției de la Istanbul (ca de altfel și Polonia, 
Lituania, Austria, Belgia, Ungaria, etc). Motivat ia 
a fost ca  „ideologia de gen este stra ina  de limba-
jul s i mentalitatea t a rii”. 

Convenția de la Istanbul privind prevenirea 
violent ei î mpotriva femeilor s i violent ei domes-
tice reprezinta  tratatul internat ional adoptat de 
Consiliul Europei pe 11 mai 2011, care are ca 
scop prevenirea violent ei, protect ia victimelor s i 
trimiterea î n judecata  a infractorilor. Convent ia, 
dincolo de un titlu plin de intent ii bune, stabiles -
te ca  tolerant a s i nepedepsirea unor acte de vio-
lent a  î mpotriva femeilor constituie î nca lca ri ale 
drepturilor omului s i forme de discriminare pe 
criteriul gen. Pa na  î n august 2016, 46 de state au 
semnat-o s i 33 de state au respins-o. 

Printre altele, statele semnatare au o serie de 
obligat ii, dintre care enumera m urma toarele: 

a. Organizarea de campanii de informare 
s i educare privind eliminarea stereotipurilor de 
gen, a modelelor culturale și obiceiurilor 
(tradit iilor) care influent eaza  direct „concilierea 
viet ii profesionale cu viat a de familie” (?!). 

b. Includerea în programele școlare, de la 
cele mai fragede vârste, a noțiunilor privind 
identitatea s i egalitatea de gen. 

c. Integrarea perspectivei de gen în manu-
alele s colare s i combaterea stereotipurilor de 
gen î n ra ndul tinerilor. 

Conform Convent iei de la Istanbul, genul este 
definit ca fiind un „construct social funct ie de 
rolurile de gen pe care o societate le considera  
adecvate”. Prin urmare, daca  Statutul de la Roma 
(emis î n iulie 1998) definea genul î n raport cu 
particularita t ile biologice individuale, ideologia 

de gen (cuprinsa  î n Convent ia de la Istanbul) 
spune ra spicat s i foarte decis ca  nu suntem ceea 
ce suntem, ca  genul nu este cel cu care ne-am 
na scut, ci este „cel cu care vrem sa  ne identifi-
ca m”. Ideologia de gen î nvat a  copilul ca  este ba -
iat fiindca  se joaca  de-a ra zboiul, iar pe un alt 
copil ca  este fata  fiindca  a primit cadou o pa pus a . 
Ş i nu pentru ca  ba iatul este ba iat s i fata este fata , 
pentru ca  as a s-au na scut ei... A afirma as a ceva 
reprezinta  s i va reprezenta un delict din per-
spectiva ideologiei de gen. 

Realizeaza  oricine ca  î n fond ideologia de gen 
este o ideologie a confuziei, a iluziilor, în care 
egalitatea de gen nu înseamnă egalitatea din-
tre femeie și bărbat, ci faptul că fiecare indi-
vid poate î ndeplini s i asuma, î n mod egal, un gen 
sau altul (pot sa  fiu 1% femeie des i sunt de sex 
feminin, dar î n realitate ma  simt 80% ba rbat! – 
sper ca  este clar pentru toata  lumea...). Pot fi as a-
dar, î n mod egal, de cela lalt gen la fel cum pot sa  
nu am nici un gen, sa  fiu o entitate nonbinara ... 

Ş i totus i, Carta Drepturilor Fundamentale ale 
Omului, însușită de Uniunea Europeană, sta-
tuteaza  dreptul pa rint ilor de a asigura educarea 
s i instruirea copiilor potrivit propriilor convin-
geri religioase, filozofice s i pedagogice. 

Pe de alta  parte, Convent ia de la Istanbul stabi-
les te (î n articolul 12) ca  statul care a rectificat 
Convent ia se obliga  sa  schimbe modelele sociale, 
culturale și de comportament bazate, printre 
altele, pe rolurile ne-stereotipe de gen, stereoti-
purile de gen fiind ceea ce credem ca  intra  î n 
atribut iile unei familii clasice, tradit ionale. Care 
din actele normative ment ionate mai sus va fi 
aplicat î n viitor? 

Ş i totus i, revenind la viat a curenta , de zi cu zi, 
se constata  ca  exista  un numa r tot mai mare de 
copii cu pa rint i homosexuali care î ncep „sa  vor-
beasca ” s i sa  povesteasca  despre pedepsele pe 
care la primesc daca  „dau din casa ”. 

Recent, a parvenit o s tire din Marea Britanie 
conform ca reia, î n 2016, existau peste 1.400 de 
copii care sufereau de confuzie de gen (un nu-
ma r dublu fat a  de anul precedent). Terapia pen-
tru aces ti copii costa  milioane de lire sterline 
anual (confuzia sexuala  este rezultatul direct s i 
imediat al educat iei sexuale din î nva t a ma ntul 
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primar s i preuniversitar). 

Aceste aspecte (ca s i multe altele) au determi-
nat s i bisericile cres tine din Slovacia sa  trimita  
guvernului o scrisoare de protest s i avertisment 
î n care precizeaza  ca  schimba rile aduse de tim-
purile moderne au pus accentul pe interese s i 
dezvoltare personală, individualism, evitarea 
și chiar anularea preceptelor de morală și 
etică, toate acestea producând efecte negati-
ve. „Ne exprima m î ngrijorarea cu privire la init i-
ativele de ratificare a Convent iei de la Istambul 
de ca tre Consiliul Europei. Ne exprima m teme-
rea ca  respectivul document va consolida agenda 
teoriei de gen s i va afecta fundamental familia 
naturala . Facem apel la guvernul slovac sa -s i re-
traga  semna tura de pe acest document.” 

Colegiul American de Pediatrie (colegiu cu 
sediul î n ŞUA) a lansat î n martie 2016 un docu-
ment prin care avertizeaza  asupra nocivita t ii im-
pactului ideologiei de gen asupra copiilor, din 
care reda m ca teva extrase: 

a. Şexualitatea umană este o trăsătură bio-
logica  obiectiva  s i binara : XY s i XX sunt indicii 
genetice sa na toase, nu indicii ale unor malfor-
mat ii genetice. Normalitatea pentru fiint a umana  
este sa  fie conceputa  ca persoana  masculina  ori 
ca persoana  feminina . Prin natura ei intrinseca , 
sexualitatea umana  este binara . Dezordinile 
foarte rare de diferent iere sexuala  sunt deviat ii 
medicale identificabile de la norma sexuala  bina-
ra . 

b. Nimeni nu se naște cu un gen, dar toți ne 
nas tem cu un sex biologic. Genul (identificarea 
subiectiva  s i normativa  ca ba rbat sau femeie) 
este un concept sociologic s i psihologic. Nu unul 
biologic. Persoanele care „simt” ca  apart in sexu-
lui opus „ori undeva la mijloc” nu constituie „al 
treilea sex”. Ei ra ma n din punct de vedere biolo-
gic, ba rbat i s i femei.” 

c. Şenzația, impresia unei persoane că nu 
este ceea ce este din punct de vedere biologic, 
sub aspectul sexului, releva  prezent a unei ga n-
diri confuze. Pentru copii, aceasta  confuzie se 
numes te disforie de gen, o boala  a mint ii recu-
noscuta  s i ment ionata  î n toate tratatele s i manu-
alele Asociat iei Americane de Psihiatrie. 

d. Pubertatea nu este o boală iar hormonii 
de blocare a puberta t ii sunt periculos i deoarece 
induc o boala  – absent a puberta t ii care inhiba  
creșterea, maturizarea și fertilitatea unui co-
pil care înainte era sănătos biologic (și men-
tal). 

e. Copiii care folosesc blocanți ai pubertă-
t ii (puberty blockers) pentru a se identifica cu 
sexul opus, vor avea nevoie de hormoni de reve-
nire la sexualitatea normala  î n anii ta rzii ai ado-
lescent ei. Aces ti hormoni sunt asociat i cu riscuri 
mari de sa na tate (atacuri de cord, hipertensiune, 
cancer, sla birea imunita t ii, blocarea sau diminu-
area drastica  a fertilita t ii). 

f. Incidența suicidului la persoane care-s i 
schimba  sexul biologic prin proceduri chirurgi-
cale sau folosesc hormoni pentru a doba ndi se-
xul opus este de 20 pa na  la 100 de ori mai mare 
deca t pentru restul populat iei (chiar s i î n Şuedia, 
unde gradul de acceptabilitate a persoanelor 
transgender este practic de 100%). Şe mai pune 
o î ntrebare: care persoana  s i de ce ar condamna 
la un astfel de destin tinerii, s tiind ca  88% dintre 
fete s i 98% dintre ba iet ii care sufera  de confuzie 
sexuala  î n anii puberta t ii pot sa -s i revina  la nor-
mal ?!... 

g. Condiționarea copiilor să gândească și 
sa  accepte adoptarea unui mod de viat a , repre-
zinta  o direct ie care abuzeaza  ata t de copii ca t s i 
de pa rint ii care, î n marea lor majoritate, se opun 
unor astfel de practici. 

Adoptarea s i promovarea discordant elor de gen 
prin intermediul unor programe s colare s i agen-
de impuse de institut iile publice s i legislat ie va 
cauza s i confuzie s i renunt are î n copii s i pa rint i 
s i î i va determina sa  mearga  la „clinicile de gen”, 
unde li se vor prescrie hormoni pentru blocarea 
puberta t ii. 

Un fost transgender declara plin de ama ra ciui-
ne: „Am fost femeie timp de 8 ani. Operat ia nu mi
-a rezolvat problemele. O frauda  medicala  a ca rei 
insuficient a  e dovedita  de studii s i experient a .” 

Ş i totus i, de ce se insista  s i se preseaza  peste tot 
î n lume cu aceasta  „agenda  transgender”? Şa  sin-
tetiza m s i sa  surprindem ca t iva din „vectorii ca -
la uzitori” ai ideologiei transgender: 
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a. Demonstrații foarte mediatizate a sute 
de mii de simpatizant i s i membri ai mis ca rilor 
LGBT de la Tel Aviv la Vars ovia s i Rio de Janeiro. 

b. Alte demonstrații, cu alte sute de mii de 
oameni anti-LGBT, mult mai put in mediatizate s i 
foarte „î nfierate” s i damnate de mass-media 
„independenta ” s i evident de „opinia publica ”. 

c. Criza marxismului a stimulat reactiva-
rea unor va rfuri intelectuale s i probleme ale 
unor segmente sociale care trebuie, î n regim de 
urgent a  extinse, globalizate, pentru a avea astfel 
capacitatea ca, prin dimensiune s i agresivitate, 
să „strivească” orice opoziție (precum odată 
„pumnul proletar”)... Ca reprezentant i ale aces-
tor va rfuri ale intelectualita t ii, cei mai cunoscut i 
sunt H. Marcuse, Theodor Adorno, Marshall Kirk, 
Erastes Pill, etc. 

d. Ca „instrument de lucru”, alături de 
mass-media „independenta ” este utilizat s i pres-
tigiul s tiint ei, des i î n fapt este vorba de ca t iva 
mercenari „î ngreunat i” de sumele de bani primi-
te dar s i de propriile cons tiint e (ata ta ca ta  mai 
au) s i care au pus bazele ideologiei transgender, 
ideologie de sorginte neo-marxista , bine finant a-
ta  s i bine reprezentata  î n lumea politica  s i corpo-
ratista . 

e. „Înțelegem conversia emoțiilor, a minții 
s i voint ei omului de ra nd printr-un atac psiholo-
gic planificat, sub forma unei propagande 
servite poporului prin mass-media! – noteaza  
autorii celor s ase porunci, Kirk s i Pill. Prin urma-
re nu este vorba de nici o necesitate obiectiva  
sau de alte argumente care sa  justifice normali-
tatea anormalității, nu este vorba de nici un 
drept al omului s i nici de alte idei s i sentimente 
„î na lt a toare”. Nu! Este vorba, pur s i simplu de un 
atac psihologic planificat! (s i iara s i ne vine î n 
minte, starea de teroare a turmelor de antilope 
gnu atacate de o ceata  de ca ini africani...). 

f. Oare ce comandamente (văzute, știute 
sau neva zute s i nes tiute) pot determina adminis-
trat ia de la Washington sa  amenint e legislativul 
mai multor state americane cu ta ierea subvent ii-
lor federale daca  acestea nu revin î n regim de 
urgent a  asupra legilor care au î ncercat, î n scurta 
lor perioada  de viat a , sa  protejeze normalitatea 
s i cova rs itoarea masa  a ceta t enilor care solicitau 

acest lucru?... Este o î ntrebare care ar merita ra s-
puns, cu orice eforturi s i cu orice risc. 

g. Colegiul American de Pediatrie, după 
cum s-a ara tat mai sus, atrage atent ia, î n mod 
explicit, asupra faptului ca  ideologia transgender 
acordă o importanță maximă celui mai fragil, 
pur și fără apărare segment social: copiii! Oa-
re de ce? 

h. Aceeași instituție ne informează că exis-
ta  dovezi s tiint ifice indubitabile care arata  ca  uti-
lizarea hormonilor de blocare a puberta t ii induc, 
printre alte boli nenorocite s i fa ra  leac, distruge-
rea fertilității copiilor care, înainte de 
„terapie”, erau perfect sa na tos i! 

A venit timpul sa  acorda m put ina  atent ie unei 
formule matematice a lui Bill Gates privind emi-
siile de carbon s i care are expresia urma toare: 

CO2 = P x Ş x E x C 

unde: 

CO2 = emisia globala  de bioxid de carbon 

P = populat ia 

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, Enterta-
inment, Design (TED 2010 Conference, Long 
Beach, California) iar explicațiile date au în-
ceput cu propozit ia: „Unul dintre aces ti indica-
tori trebuie adus ca t mai aproape de zero”. Dupa  
care a î nceput sa  explice de ce s i cum trebuie re-
dus termenul P: „Lumea are acum 6,8 miliarde 
de persoane s i urmeaza  sa  ajungem la aproape 9 
miliarde. Daca  facem o treaba  eficienta  cu noile 
vaccinuri, sistemul de sănătate, serviciile sa-
nitare în domeniul reproducerii, putem să 
reducem acest indicativ cu aproape 10-15 pro-
cente.” Bill Gates nu a revenit s i nu a retractat 
nici o propozit ie, nici un cuva nt, nici o virgula , 
nica ieri s i niciodata !... 

Cine s tie care ar fi fost soarta unui politician 
dintr-o t ara  „aliata ” daca  ar fi sca pat î n eter o 
asemenea teorie. Cu sigurant a  ca  ar fi fost com-
parat cu Hitler, Ştalin, Mengele s i alt ii pe care 
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lumea pare ca  deja i-a uitat. Ş i pe ei s i dramele î n 
care a fost î mpinsa  î ntreaga umanitate. 

Ş i fiindca  veni vorba, oare dr. Mengele o fi fa cut 
vreo operat ie de schimbare a sexului printre alte 
mii de teribile s i groaznice experimente? Dar cu 
modifica ri s i adapta ri ale sistemului osos, endo-
crin, ale corzilor vocale – s-o fi ocupat?... El nu! 
Noi...da! 

Şa  revenim î nsa  la turma de antilope gnu s i 
eternii ei urma ritori s i va na tori. I n 21 septem-
brie 2018, ziarul New York Times anunt a ca  pre-
ședintele Trump ar dori să introducă un act 
normativ care sa  stabileasca  faptul ca  sexul unei 
persoane este determinat numai de „elemente 
biologice clare s i obiective”. Aceasta dupa  ce î n 
discursul t inut la ONU, Donald Trump a î ndem-
nat nat iunile sa  respinga  globalizarea s i sa  î m-
brățișeze patriotismul. El a criticat sever 
„ideologia globalismului” spuna nd ca  „Ştatele 
Unite ale Americii trebuie sa  se î ndrepte spre 
patriotism s i respectarea suveranita t ii: respin-
gem ideologia globalismului s i î mbra t is a m doc-
trina patriotismului. Ştatele Unite vor alege me-
reu independent a î n fat a guvernant ei globale, 
controlului s i dominat iei. Ştatele Unite nu va  vor 
spune cum trebuie sa  tra it i ori sa  muncit i sau 
cum sa  va  rugat i. Va  cerem î n schimb sa  ne res-
pectat i suveranitatea”. 

Şa -s i fi ga sit, î n sfa rs it, turmele de gnu un pa s-
tor pe pajis tile tot mai pa rjolite ale democrat i-
ei?!... Cine s tie... Ceea ce s tim î nsa  cu certitudine 
este cu gnu-ul tot gnu ra ma ne iar pa storul, tot 
pa stor! Cu unele mici except ii, ca nd pa storul 
poate fi s i... lup! Şau ca ine african! Dupa  meridi-
an, obiceiuri s i tradit ii... 

 

Dr. Nicolae DOLGHIN 

Pa ma ntul se î nca lzes te, 
zilele sunt î nca  toride, 
sanct iuni, amenint a ri 
s i avertismente curg 
spre s i dinspre toate 
punctele cardinale. 
Şuntem satisfa cut i ca  

sunt adresate altora s i nu are rost sa  despica m 
firul î n patru. Protect ionismele î s i va d de drum, 
avioane britanice se joaca  de-a Ba ta lia Angliei nu 
departe de Constant a, Mamaia s i Neptun, miliar-
de de lei vor traversa Atlanticul, drept ra spuns al 
contribuabilului roma n ca tre cel american, care 
investes te milioane de dolari î n propriile rachete 
de la Deveselu, Putin merge la nunta , pentru a-s i 
exersa germana vorbita  s i a asculta ca ntece ca za -
ces ti î n Austria s .a.m.d. 

Mediu de securitate î n evolut ie, ar spune cunos-
ca torii, nedumerit i de filmul ce li se prezinta  s i 
filosofa nd mioritic – î n  absent a orica ror repere 
pentru viitoarea ordine mondiala – ca  poate fi s i 
mai ra u. Dar, peste toate, vine iarna î n Europa s i 
o face ca î ntotdeauna, pe neobservate s i implaca-
bil. 

I nca lzirea globala  nu elimina  perspectiva geru-
rilor siberiene. Hidrocarburile devin iara s i actu-
ale pentru securitatea energetica , prin urmare 
politicile Occidentului coboara  mai aproape de 
nivelul grijilor cotidiene, preocupate de necesita-
tea î nca lzirii populat iei pe timp de iarna . Gazul 
rusesc redevine marfă. Așteptând perioade 
mai calde, Europa î s i modereaza  pentru ca teva 
luni tonul. Abia spre prima vara  gazul se tran-
sforma  î n geopolitica , iar ba rbat ii Europei vor 
readuce î n spat iul public motive ata t de emot io-
nante, precum diversificarea surselor, indepen-
dent a energetica , energii alternative etc. 

Resursele energetice s-au aflat mereu pe lista 
boga t iilor care au pus lumea î n mis care. Al Doi-
lea Ra zboi Mondial a consacrat brutal rolul pe-
trolului î n dezvoltare. I n deceniile ce i-au urmat, 
practic, î ntreaga infrastructura  militara  a globu-
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lui nu a urma rit altceva deca t protect ia ca mpuri-
lor petrolifere s i asigurarea circulat iei nestin-
gherite a petrolului spre marii consumatori, î n 
formule devenite clasice pe ha rt i s i considerate 
tabu. Abia dupa  aceea au intervenit alte conside-
rente. O except ie periculoasa  este cea creata  
acum, î n jurul Iranului, ca ruia, prin sanct iunile 
impuse de ŞUA, i se va interzice practic sa -s i mai 
exporte petrolul. Deci, s-ar putea sa  urmeze o 
scumpire a combustibililor î n prag de iarna .  

Şunt î nca  vii î n memoria publica  impresionan-
tele desfa s ura ri de fort e de-acum ca t iva ani pro-
vocate de act iunile pirateres ti ale unor ba rci de 
pescuit î mpotriva urias elor petroliere pe una 
dintre importantele ca i de livrare a t it eiului. Şa  fi 
fost avertismente? Ş-au turnat s i filme. 

Petrolul a devenit sinonim cu buna starea s i este 
greu de presupus ca, î ntr-un viitor apropiat, sa  
apara  disfunct ionalita t i majore î n formulele con-
sacrate. Ala turi de gazele naturale, el este nece-
sar, printre altele, iarna pentru a produce ca ldu-
ra , vara – ra coare. Chiar daca  î nca lzirea globala  
va oferi noi rute comerciale, schemele nu vor fi 
destabilizate. Devin posibile oportunita t i acolo 
unde nu au existat vreodata , deja au î nceput 
mis ca ri pentru ocuparea fotoliilor din fat a  î n 
Oceanul I nghet at de Nord, dar tot i vor fi intere-
sat i sa  le considere s anse pentru prosperitate. I n 
situat ii normale, singurele ba ta i de cap pot fi 
provocate de speculat iile, inclusiv geopolitice, 
care influent eaza  pret ul mărfii, încă simbol al 
economiei libere. 

I n general, tema resurselor energetice este î n-
sot ita  de multe ipocrizii, speculat ii, exagera ri s i 
subestima ri, induceri î n eroare tot mai sofistica-
te etc. Pe scurt, ra zboi informat ional desfa s urat 
permanent tocmai pentru a ascunde dinamicile 
geopoliticii. Şe vehiculeaza  s i cifre î n care nimeni 
nu crede, nici ma car ca nd se pla tesc facturile, 
dar s i ele reflecta  calcule geopolitice. 

Dincolo de rat ionamentele de civilizat ie, religie, 
istorie ori strategie, Orientul Mijlociu ra ma ne de 
multe decenii nodul gordian al pa cii lumii s i nu 
poate fi ta iat, nici desfa cut, tocmai pentru ca  de-
desubt se afla  mult petrol. Dar exista  s i un exem-
plu recent de energo-geopolitică inversă. Cu 
put in timp î n urma , statele riverane Ma rii Caspi-

ce au semnat un acord care reglementeaza  statu-
tul acestei ma ri î nchise. Tratativele î ncepusera  
din momentul disparit iei URŞŞ, deci cu vreo trei 
decenii î n urma . Ş-ar putea sa  fie o coincident a  
speculativa , dar succesul a devenit posibil abia 
dupa  ce pe piat a  a î nceput sa  circule informat ia 
ca  rezervele zonei sunt departe de estima rile fa -
cute ca ndva, iar gaze naturale din Turkmenistan 
au fost pentru multa  vreme arendate, cu banii 
î nainte, de China. 

A venit ra ndul gazelor naturale sa -s i joace rolul 
î n geopolitica , ca marfa  aduca toare de serioase 
venituri, dar s i ca vector pentru combinat ii poli-
tice, dupa  exemplul petrolului. I n centrul atent iei 
sta , deocamdata , Europa, mare consumator de 
gaze naturale s i, bineî nt eles, Rusia, eurasiatic 
produca tor, dar nici restul lumii nu este prea de-
parte. 

Pentru a-s i ca s tiga locul, petrolului i-au fost ne-
cesare doua  ra zboaie mondiale s i multe locale. 
Dupa  î ndelungate ca uta ri de energii alternative, 
lumea s-a convins ca , gazele naturale ra ma n cele 
mai ecologice și cele mai sigure surse de 
energie, deci, la treaba . Celelalte, inclusiv surse-
le regenerabile, s i-au ara tat rapid limitele, ener-
getica nucleara  creeaza  alte complicat ii, depen-
dent e s i vulnerabilita t i pe termen î ndelungat, pe 
care nu oricine s i le poate asuma, dar prosperita-
tea cere zilnic tot mai multa  energie. 

Geopolitica gazelor naturale se manifesta  ata t 
î n cadrul formulelor consacrate pentru petrol, 
dar s i prin conductele existente, î n construct ie, 
ori î nca  î n faza  de proiecte. Toate situat iile con-
flictuale fierbint i din lumea de asta zi au ca moti-
vat ie, mai mult ori mai put in declarata , gazele 
naturale. Cel mai recent exemplu este Şiria. Şi-
tuat ia s-a complicat brusc atunci ca nd ŞUA au 
î nt eles ca  nu pot opune conductelor Rusiei din 
Europa deca t avertismente, amenint a ri s i 
sanct iuni. De altfel, trecem printr o situat ie mai 
ciudata  î n care ŞUA î ncearca  sa  redevina  The 
First fără subtilități, amenințând cu luarea mingii 
s i pa ra sirea unui teren organizat î n buna  ma sura  
de ele î nsele. Dar unele prognoze spun ca , î n vii-
tor, vor deveni primul produca tor s i exportator 
de gaze naturale al lumii, deci se profileaza  sume 
colosale s i lucrurile se limpezesc. Geopolitica  fac 
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tot i participant ii la piat a gazelor, – exportatori, 
consumatori, spat ii de tranzit, actuale ori virtua-
le – , fiecare cu jocurile, argumentele s i spe-
rant ele sale. 

La fel ca î n cazul petrolului, este o geopolitica  
fa cuta  cu creionul, ma  rog, cu calculatorul, se 
ma soara  î n miliarde metri cub, lua ndu-se î n cal-
cul cifre concrete, consumuri ori product ii actua-
le s i de perspectiva , investit ii, distant e, rezerve, 
riscuri etc., socotite mai ales de produca tor s i 
consumator. Funct ioneaza  s i aici inducerea î n 
eroare, ra zboiul informat ional, zvonurile, dar 
cifrele, chiar relative, tot neierta toare ra ma n, iar 
cine este interesat s tie sa  faca  diferent ele, dinco-
lo de propaganda , geostrategie, rapoarte de fort e 
etc. Gazele naturale pot deveni orica nd s i o im-
portantă amenințare hibridă iar situația va 
dura până când li se vor găsi un înlocuitor 
credibil. Interesantă este relația între furni-
zor s i pla titor. Ambii urma resc sa  o conserve 
pentru sigurant a , î n acelas i timp, s i unii s i alt ii 
vorbesc despre diversificare, furnizorul – a piet ii 
de desfacere, deci a unor izvoare noi de venituri, 
pla titorul – a surselor s i ambii act ioneaza  pentru 
a o realiza. 

Conform unor date publice, consumul de gaze 
naturale al Europei î n 2017 a fost de 510 miliar-
de m3, din care 200 mld. au fost livrate de Rusia, 
restul din product ia interna  s i Algeria. Unele es-
tima ri arata  ca  necesarul va cres te cu 5% anual 
s i va ajunge î n 2030 la aproximativ 700 m3. 
Agenția Internațională pentru Energetică 
prognozeaza  ca , î n urma torii ani, î n Europa, se 
va produce o reducere a cererii de aproximativ 
10 miliarde m3, dar s i o diminuare a product iei 
interne, mai ales î n Norvegia. De 
asemenea, exportul gazelor din 
Rusia este tot mai concurat de pi-
at a interna  rusa , aflata  î n mari 
transforma ri. Ştatistica Gazprom 
spune ca , î n 2016, ponderea gaze-
lor ruses ti î n consumul total al 
unora dintre statele europene a 
fost urma toarea: 

- Grecia               -96,4%; 

- Şlovenia           -81,4%; 

- Letonia             -76,5%; 

- Şerbia                 -73,9; 

- Austria             -70%; 
- Polonia             -64,2%; 

- Germania         -61,9%; 
- Turcia               -58,9%; 

- Cehia                -57,7%; 
- Italia                 -38,3%; 

- Frant a              -37%; 

- Romania          -14,2%. 
De asemenea, î n 2016, ŞUA au exportat î n Euro-
pa 500 milioane m3 de gaze lichefiate, adica  o 
pondere pe piat a  de aproximativ 13%. Institut ii 
americane prognozeaza  o cres tere a exportului 
pa na  î n 2020 la 45 mld. m3, ceea ce ar î nsemna 
aproape juma tate din product ia interna . 

Ucraina a fost primul stat de tranzit al gazelor 
naturale ruses ti care a î ncercat s a -s i joace 
pozit ia î n geopolitica europeana . A mos tenit de 
la URŞŞ un sistem de transport cu o capacitate 
de aproximativ 100 mld. m3 pe an. Terminalele 
se afla  la granit a sa vestica  cu Şlovacia. Prin con-
tractele î ncheiate pe termen lung, acolo erau 
punctele unde se fa ceau socotelile finale pentru 
gazul exportat, deci toata  responsabilitatea reve-
nea Gazpromului. Criza gazelor provocata  î n 
2009 a fost un moment de referint a  avertisment 
pentru Rusia. Beneficiarii europeni o acuzau ca  
nu-s i respecta  obligat iile contractuale, deoarece 
la terminalele de la granit a vestica  a Ucrainei nu 
mai ajungeau cantita t ile contractate, Gazprom  
demonstra ca  nu s i-a redus exportul, evita nd din 
motive politice sa  arate cu degetul ca tre cel care 
administra sistemul de transport s i pe care tot 
din motive politice beneficiarii europeni î l sco-
teau din orice dialog. Era doar o problema  î ntre 

cumpa ra tor s i va nza tor, fa ra  poli-
tica . 

Pentru scurt timp Ucraina s i-a 
demonstrat rolul î n asigurarea 
securita t ii energetice a Europei, 
dar criza nu a ra mas fa ra  urma ri, 
cu consecint e pentru viitor. I n 
Rusia a devenit tema  publica , ce-
ea ce prin cabinete se s tia de de-
cenii, ca  falia ucraineana  se ada n-
ces te, ruptura este inevitabila . 
Ucraina a continuat sa  beneficie-
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ze de sprijinul substant ial al Europei, ca reia i s-a 
ala turat rapid s i ŞUA, î n toate episoadele care au 
urmat î n relat iile ucraineano-ruse, dupa  eveni-
mentele din 2014 s i situat ia va dura decenii, pro-
babil. Şe bucura  de un suport multilateral s i 
acum, chiar daca  Rusia ra ma ne cel mai mare in-
vestitor î n economia ucraineana  s i cel mai im-
portant partener comercial. Din 2015, Ucraina a 
î ncetat sa  importe gaze naturale din Rusia, asi-
gura ndu-s i necesarul printr-o formula  de import 
din Europa, adica  î n mare parte tot gaz rusesc, 
dar mai scump, pentru ca  parcurge distant e mai 
mari pa na  ca nd î l reprimes te din Şlovacia sau 
Ungaria. Cam tot de atunci fiul vicepres edintelui 
ŞUA a î nceput sa  prospecteze gaze î n statul ve-
cin. 

I n schimb, î n domeniul gazelor naturale, dupa  
criza din 2009, s-au produs mutat ii rapide, cu 
implicarea masiva  a Europei s i cu perspectiva 
unor interesante combinat ii geopolitice. La î nce-
put a fost North Stream, init iativa  ruso-germana , 
finalizata  repede, chiar daca  a fost criticata . Are 
o capacitate de cca 55 mld. m3 pe an s i continua  
sistemul de transport din nordul Rusiei, pe fun-
dul Ma rii Baltice, deci î n afara jurisdict iei UE, pa -
na  î n Germania. Tot atunci a fost anunt at s i So-
uth Stream, care prin Marea Neagră și terito-
riul Bulgariei urma sa  livreze gaze î n sudul Euro-
pei. Bulgaria a renunt at, dupa  ce î ncepuse con-
struct ia, pla tind s i ceva amenzi fiindca  nu a res-
pectat contracte î ncheiate. Gazprom a anunt at ca  
a fa cut-o la presiunile UE, pentru ca  nu a avut 
puterea Germaniei de a-l sust ine. Oficiali bulgari 
s i-au manifestat de cura nd interesul pentru ve-
chiul proiect. Oricum, Marea Neagra  nu a fost 
pa ra sita , a urmat Turkish Stream, ce va fi format 
din doua  conducte cu o capacitate de aprox. 
15,75 mld. m3 fiecare. Ambele conducte sunt î n 
construct ie, una va livra gaze Turciei, cealalta  
Europei. Vor intra î n funct iune la capacitate ma-
xima  spre sfa rs itul anului 2019. 

Dar cele mai intense tulbura ri î n geopolitica 
Europei, depa s ind cu mult Ucraina, le-a adus in-
tent ia ruso-germana  de a dubla capacitatea con-
ductei baltice, adica  proiectul North Stream-2. Ş-
au primit toate acordurile, cu except ia celui din 
partea autorita t ilor daneze. Gazprom a anunt at 
ca  a î nceput instalarea conductelor. Pe fondul 

relat iilor comerciale tot mai tensionate dintre 
Uniunea Europeana  s i ŞUA sub administrat ia 
Trump, tema î ncepe sa  capete evidente aspecte 
de securitate europeana . Germania î l sust ine in-
diferenta  la critici s i considera ndu-l o afacere 
comerciala . Este de acord, cu unele condit iona ri 
ce t in de reglementa rile UE, s i comisarul euro-
pean pentru energie. I s-a opus cu vehement a  s i 
amenint a nd cu sanct iuni nu doar Rusia, ci s i fir-
mele europene participante, ŞUA, dar degeaba. 
La î nta lnirea de la Helsinki pres edintele Trump a 
recunoscut dreptul Germaniei la tranzact ia co-
merciala , dar i-a declarat pres edintelui rus ca   î i 
va concura gazul pe piat a europeana  cu gaze li-
chefiate, iar sanct iunile ra ma n. I mpa ciuitoare, î n 
discut iile cu pres edintele ŞUA, cancelarul ger-
man a apa rat proiectul, dar a acceptat s i sa  se 
construiasca  î nca  un terminal european pentru 
gazele lichefiate americane. Acesta se va ala tura 
altora, nefolosite la capacitate maxima . Proiectu-
lui i se opun, de asemenea, statele baltice s i Polo-
nia, decise sa  opreasca  Rusia oricum. I n Polonia 
se vehiculeaza  ideea ca din 2022 sa  î nceteze 
achizit ionarea gazelor naturale din Rusia, î nlocu-
indu-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  î n urma toarele doua  dece-
nii, ŞUA nu vor putea afecta rolul dominant al 
gazelor ruses ti pe piat a europeana . 

Interesant cum se va realiza concurent a din 
punct de vedere al legita t ilor economiei. Gazele 
lichefiate necesita  multe prelucra ri pa na  a ajun-
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ge la beneficiar s i de aceea sunt cu aproximativ 
30% mai scumpe deca t cele transportate pe con-
ducte. Pentru ŞUA principala piat a  de desfacere 
actuala  este Asia, unde realizeaza  profitul ma-
xim. Ca nd au trecut prin ierni mai grele, au pre-
ferat sa  cumpere gaze mai ieftine chiar de la rus i, 
pentru a-s i ment ine cifrele de export î n Asia. Pi-
at a de desfacere cres te î n ritmuri mai mari deca t 
product ia. China va deveni cel mai mare impor-
tator de gaze naturale al lumii. Rusia, la ra ndu-i, 
î s i spores te capacita t ile pentru producerea s i 
exportul gazelor lichefiate î n Asia, dar nu exclu-
de nici terminalele europene. Deci, cu ca t mai 
multe gaze, cu ata t pret uri mai mici la consuma-
torul final. Oare as a sa  fie? 

Este greu de spus daca  Ucraina a ba nuit ce va 
declans a juca ndu-s i cartea spat iului de tranzit s i 
ca t va contribui la noile tendint e din spat iul eu-
roatlantic de securitate, unde se aud declarat ii ce 
prefigureaza  polariza ri importante. Pres edintele 
ŞUA cere bani pentru a ra ma ne implicat s i va in-
voca noi amenint a ri pentru a convinge, dar afir-
ma  s i ca  i se pare nedrept ca un stat mic precum 
Muntenegru sa  duca  ŞUA î ntr-un ra zboi. 
Pres egintele Frant ei vorbes te de reforma UE, 
invoca  chiar un eventual parteneriat strategic al 
organizat iei cu Rusia pentru a rezista viitoarelor 
provoca ri. ŞUA considera  ca  UE este mai rea de-
ca t China. Cancelarul german are alta  viziune 
asupra reformei, dar declara , totodata , ca  UE tre-
buie sa -s i obt ina  suveranitatea î n domeniul apa -
ra rii. Alt i actori, mai dinspre est au viziuni con-
trarii. Polonia cere baza  militara  americana  pe 
teritoriul ei s i este chiar dispusa  sa  contribuie cu 
miliarde de dolari, Roma nia insista  pentru inten-
sificarea prezent ei NATO la Marea Neagra  consi-
dera nd, probabil, ca  bazele situate pe teritoriul 
ei sunt insuficiente. T a rile baltice, la fel î n zona 
lor. Ucraina, aspiranta , renunt a  la neutralitate, 
î s i oficializeaza  opt iunea europeana  s i euroatlan-
tica , dar pa na  la accedere cere de la ŞUA nu nu-
mai armament, ci s i intervent ia directa , inclusiv 
militara , î n disputa cu separatis tii. Pa na  acum 
NATO a evitat la rgirea î n spat ii care nu au fost 
stabilizate î nainte prin acorduri politice s i nu 
exista  semnale ca  ar renunt a la acest principiu. 
Rusia a trecut la importante reconfigura ri strate-
gice î n interior s i î n estul Ma rii Mediterane s i or-

ganizeaza  î n Extremul Orient aplicat ii cu trimite-
re directa  la granit ele sale vestice. Turcia tran-
smite Europei mesaje amicale, î n timp ce sfidea-
za  ŞUA, iar apropierea de Rusia continua  chiar 
cu riscul sanct iunilor. I ntr-o perspectiva  apropi-
ata  s i Turcia s i Germania ar putea deveni princi-
palii distribuitori ai gazelor naturale ruses ti î n 
Europa, fa ra  a fi s i spat ii de tranzit. Deci nu ar 
trebui sa  surprinda  apropierea ruso-turca  chiar 
s i î n domenii strategice, precum s i revenirea An-
gelei Merkel la tonuri mai moderate. Perspecti-
vele economice sunt mult mai tentante. 

Deocamdata , calculele arata  ca  î ncetarea tranzi-
tului gazelor naturale ruses ti prin conductele 
Ucrainei i-ar produce pierderi de aproximativ 
3% din PIB, cam ata t ca t cheltuie pentru apa rare 
î n condit iile mai dificile de asta zi. UE insista  ca 
tranzitul sa  se ment ina  s i dupa  2019, ca nd expira  
contractul, Gazprom declara  ca  este posibil sa  
tranziteze 10-15 mld. m3 pe an, daca  se va justifi-
ca economic, oficiali ucraineni afirma  ca  din ace-
las i motiv sunt necesare 40 mld. m3. Deci se des-
fa s oara  negocieri publice tripartite. Ra ma ne î nsa  
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 creea-
ză condiții pentru eliminarea în orice mo-
ment a tranzitului ucrainean, lipsind, astfel, 
Ucraina de un important atu european. Toto-
data , dezvoltarea sistemului de conducte spre 
destinatari unici are s i vulnerabilita t i. 

Cu toate acestea, iarna vine s i, paradoxal, gazele 
naturale ar putea fi o s ansa  pentru pacea Euro-
pei, fiindca  toata  dinamica î n derulare pa na  
acum are în vedere tocmai circulația gazelor, 
nu oprirea lor. 

xxx 

Dupa  aproape doua  decenii de administrare î n 
doze masive a drogului numit noua paradigma  
de securitate, percepția publica  o uita . Acel 
model se baza pe flexibilitate, dezvoltare, edu-
cat ie, libera  circulat ie, respect pentru individ, 
pluralism, toate manifesta ndu-se î n cadrul unor 
principii ale democrat iei. Lumea descopera , pe zi 
ce trece, ca  democrat ia a murit acolo unde a fost 
inventata , î n antica Atena , atunci ca nd electorii 
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nu au mai î nca put pe sta nca de la poalele Acro-
polei pentru a-s i exprima direct votul. De atunci 
se tot mixeaza  ca teva principii, sub forma  de 
preambul la importante documente, doar pentru 
a fi invocate de cel puternic. Fa ra  sa  ne batem 
capul cu prea multe î ntreba ri, observa m î n fieca-
re zi avalans a noii realita t i, adica  ra sverificatele 
mecanisme ale relat iilor de putere, bazate pe cla-
sica s i inevitabila lor dimensiune – cea militara . 

Condit iile, cel put in î n Europa, sunt î nsa  cu totul 
altele. Put ine sunt statele europene care dispun 
cu adeva rat de potent iale militare moderne cre-
dibile, iar dinamicile de constituire a lor sunt ex-
trem de diferite. Astfel se creeaza  inegalita t i 
greu de surmontat s i dependent e greu de desfa -
cut. 

Pra pastia militara  dintre marile puteri ale lumii 
s i ceilalt i actori se ada nces te nu ata t din cauza 
bugetelor militare, ca t a noilor filosofii de gene-
rare s i î ntrebuint are a instrumentelor militare, 
selectiv, focalizat s i cu efecte maxime. Şpat iul 
cosmic va reduce numa rul actorilor militari cre-
dibili la ca t iva, ei se vor numa ra pe degete. Cei-
lalt i se vor juca de-a ra zboiul î n timp de pace s i 
vor fi carne de tun pe timp de ra zboi, dar tocmai 
la ei se aud cel mai tare tra mbit ele ra zboiului. 

Andrey KORTUNOV 

I n urma  cu doua  sute de 
ani, marele teoretician mi-
litar german Carl von Clau-
sewitz propunea faimoasa 
definit ie a ra zboiului ca 
fiind „o continuare a politi-

cii prin alte mijloace”. Aceasta  definit ie nu s-a 
modificat î n mod fundamental de atunci, dar cele 
doua  ra zboaie mondiale au indus opinia ca  poli-
tica nu ar trebui sa  continue pe ca mpul de lupta . 
Instrumentele alternative s i predominant diplo-
matice ale politicii au fa cut ca ra zboaiele sa  ajun-
ga  la subsolul istoriei – sau, cel put in, as a se se 
pare.  

Şituat ia aceasta se schimba  acum. Ra zboiul, cu 
propria sa logica  interna  s i cu mentalitate, prin-
cipii s i priorita t i specifice, î ncepe sa  pa trunda  î n 
textura politicii cu o intensitate mai mare ca î n-
totdeauna. Formula lui Clausewitz î ncepe sa  
funct ioneze invers, politica fiind o continuare a 
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ra zboiului prin alte mijloace. Aceasta  victorie a 
ra zboiului asupra politicii s i diplomat iei nu poa-
te deca t sa  creeze î ngrijorare î n lega tura  cu di-
rect ia ca tre care se î ndreapta  lumea.  

Putem observa ca  rolul armatei î n stabilirea s i 
implementarea politicii externe este î n cres tere 
î n î ntreaga lume. Şa  ne ga ndim la personalita t ile 
importante din Administrat ia lui Trump: nu a 
mai existat niciodata  un numa r ata t de mare de 
ofit eri superiori la Casa Alba . Chiar s i Institutul 
Brookings, o institut ie eminamente civila , este 
condusa  de ca tre un general î n rezerva . Ş i cine 
are influent a  mai multa  asupra politicii externe a 
ŞUA pentru Şiria s i Afganistan, Departamentul 
de Ştat sau Pentagonul?  

Ş i Rusia î s i militarizeaza  politica externa . Mi-as  
dori sa  nu am dreptate, dar se pare ca  î n ceea ce 
prives te influent a asupra politicii externe a Rusi-
ei, balant a dintre ofit eri s i diplomat i s-a î nclinat 
semnificativ ca tre primii î n ultimii ani. Aceasta 
este valabil nu doar cu privire la Şiria, sau la cri-
ze regionale asema na toare, ci s i î n privint a altor 
probleme de politica  externa . Este foarte posibil 
ca una dintre cauzele acualei crize î n controlul 
armelor sa  fie modificarea balant ei dintre mili-
tari s i diplomat i.  

Consolidarea pozit iilor agent iilor de securitate 
nu este un motiv de î ngrijorare î n sine: coman-
dant ii militari sunt î n general recunoscut i pentru 
comportamentul lor precaut s i pragmatic, dat 
fiind faptul ca  aces tia cunosc foarte bine perico-
lul pe care î l reprezinta  depa s irea limitei care 
separa  pacea de ra zboi. Reversul acestui proces 
o reprezinta  exact situat ia la care asistam î n pre-

zent: degradarea artei diplomat iei. Exista , desi-
gur, diplomat i profesionis ti ata t î n Rusia, ca t s i î n 
afara Rusiei, care exceleaza  la politica  externa . 
Cu toate acestea, diplomat ia clasica  se afla  î n de-
clin. Şe î nta mpla  adesea ca activitatea unui nego-
ciator sau a unui trimis, posta rile acestora pe 
canalele sociale sa  ne faca  sa  ne î ntreba m daca  
acea persoana  este cu adevarat un diplomat sau 
un blogger, un propagandist sau o celebritate de 
televiziune.   

Nu avem de-a face cu o criza  de profesionalism. 
Diplomat ia a fost î ntotdeauna o arta  creativa , iar 
creativitatea necesita  un minimum de autono-
mie. Ea este necesara  ata t ambasadorilor, ca t s i 
atas at ilor. Daca  funct iile unui diplomat sunt limi-
tate la a se supune ordinelor s i a livra declarat ii 
oficiale, atunci nu exista  loc de creativitate. Şe 
spune ca  un tipograf poate sa -s i arate creativita-
tea prin tipografie.  

Toate acestea sunt doar manifesta ri externe ale 
ra zboiului care a pa truns î n domeniul politicii. 
Mult mai grava  este extinderea ga ndirii militare 
asupra aspectelor civile din politica globala . Iata  
ca teva exemple ale acestui proces.  

Politica externa  este î n istorie arta de a deosebi 
50 de nuant e de gri î ntr-o imagine alb-negru. 
Ra zboiul, pe de alta  parte, nu accepta  nuant e. 
Este un joc cu suma  nula . Şergei Narovchatov 
spunea: ”Grupa de pus cas i a inamicului lupta  î m-
potriva trupelor noastre. Nu exista  nici o natura , 
nici un peisaj”. I n cazul î n care politicienii consi-
dera  ca  lumea este un ca mp de lupta  global, î n 
mod inevitabil vor vedea aceasta  lume î n alb s i 
negru. Reflect ia s i introspect ia nu mai reprezinta  
opt iuni valide. Ş i nici empatia: „noi” avem î ntot-
deauna dreptate, iar „ei” gres esc î ntotdeauna; 
„noi” avem voie sa  facem ce dorim, „ei” nu au vo-
ie sa  faca  nimic.  

 Obiectivul politicii externe este sa  identifice 
solut ii la problemele internat ionale, fie ele im-
perfecte, temporare s i poate nu î n î ntregime co-
recte. Obiectivul ra zboiului este sa  cauzeze dau-
ne maxime adversarului. Ş i aici observa m men-
talitatea militara  cuprinza nd mentalitatea politi-
ca . Introducerea diferitelor sanct iuni este un 
exemplu clasic. Este evident pentru toata  lumea 
ca , î n cele mai multe situat ii, sanct iunile nu duc 
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la schimba ri î n comportamentul t intei, mai ales 
atunci ca nd este vorba despre sanct iuni unilate-
rale. Cu toate acestea, lumea continua  sa  recurga  
la ele; de fapt, sanct iunile se transforma  î ntr-un 
instrument universal al politicii externe s i î nlo-
cuiesc treptat diplomat ia tradit ionala .   

Iata  î nca  o tendint a  î ngrijora toare: societatea 
contemporana  impune restrict ii minime î n mo-
dul de desfa s urare a ra zboiului. Şe spune ca  î n 
iubire s i î n ra zboi este permis orice. Inclusiv de-
zinformare, minciuni s i acte de provocare. Politi-
ca nu se poate desfa s ura pe aceste coordonate, 
deoarece ea implica  reputat ie, predictibilitate s i 
î ncredere. Şe poate spune ca  distrugerea repu-
tat iei nu se aplica  ra zboiului, dar trebuie luata  î n 
considerare î n politica . I ntreaga lume, ata t cea 
din est, ca t s i cea din vest, î ncepe sa  tra iasca  con-
form regulilor ra zboiului, orice metoda  fiind co-
recta , î n timp ce o reputat ie buna  este fie un lux 
inutil, fie o resursa  neesent iala . Aceasta  tendint a  
estompeaza  granit a dintre politica  s i operat iuni 
speciale. Respectul fat a  de oponent, care era pre-
zent chiar s i î n cele mai aspre momente ale Ra z-
boiului Rece, dispare din politica globala .  

I n acelas i spirit, ra zboiul s i politica au viziuni 
diferite î n raport cu disident ii s i puncte de vede-
re diferite referitoare la „linia coordonatoare”. 
La vreme de ra zboi, disident ii sunt potent iali tra -
da tori s i soldat i ca rora nu li se permite sa  puna  
la î ndoiala  ordinele primite. I n politica , disident ii 
sunt participant i important i la procesul decizio-
nal, iar critica este fundamentala  pen-
tru sporirea eficient ei demersului poli-
tic. Este î ngrijora tor ca  disident a s i vizi-
unile diferite de direct ia politica  princi-
pala  devin din ce î n ce mai atacate s i 
proscrise î n î ntreaga lume. Pierdem 
platforme importante care ar putea 
ga zdui discut ii profesionale, ideologice 
s i nepa rtinitoare referitoare la proble-
mele de politica  externa .  

O alta  manifestare a ga ndirii politice 
dominata  de logica militara  se manifes-
ta  prin faptul ca , î n ultimele decenii, 
marile puteri ca s tiga  ra zboaiele, dar 
pierd pacea. Resursele materiale, politi-
ce s i intelectuale de purtare a unui ra z-

boi sunt surprinza tor de us or de ga sit, î n timp ce 
resursele pentru consolidarea pa cii sunt extrem 
de dificil de identificat. Umanitatea este prega ti-
ta  sa  finant eze ra zboaiele, dar nu s i pacea. Acest 
lucru s-a î nta mplat î n Afganistan, Şomalia, Irak, 
Libia s i î n multe alte locuri. Aceeas i soarta  o poa-
te avea s i Şiria. Ca dem mereu î n aceeas i capcana  
de a nu avea o strategie clara  s i realista  de ies ire 
din situat ii de criza .  

Unii ar putea ra spunde: As a, s i? Nu este actuala 
situat ie din lume o justificare pentru militariza-
rea politicii? Este adeva rat, daca  am porni de la 
ideea ca  „lupta de clasa  se intensifica  pe ma sura  
ce avansa m ca tre socialism”, atunci politica s-ar 
transforma, inevitabil, î ntr-o continuare a ra zbo-
iului. Buna oara , sa  la sa m frunzele ofilite ale di-
plomat iei tradit ionale sa  cada . Mai devreme sau 
mai ta rziu, iarna politica  va fi î nlocuita  de o noua  
prima vara , iar î n vechiul copac al politicii globale 
vor cres te bobocii noii diplomat ii.  

 Ar fi minunat daca  s-ar î nta mpla acest lucru. Cu 
toate acestea, nu trebuie sa  uita m ca  aceasta  
abordare fatalista  poate declans a o react ie î n 
lant  de profet ii auto-realizatoare, care vor aduce 
cu ele probleme majore pentru noi tot i. Cu alte 
cuvinte, mai este foarte mult timp pa na  la mult-
as teptata prima vara .   

Discurs susţinut în cadrul sesiunii „Politica exter-
nă în vremuri incerte: Dezvoltarea într-o lume 
aflată în schimbare” din cadrul celei de-a 15-a 
reuniuni anuale a Clubului de Dezbatere Valdai.  
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Prof.univ.dr. Stan PETRESCU 

Actuala geopolitica  europeana  poarta  î n spina-
re poveri considerabile: Multe situat ii de criza   
au ajuns la un punct mort, altele au î nghet at, î nsa  
contextul internat ional actual anunt a  tensiuni î n 
cres tere, care orica nd pot sublima î ntr-un con-
flict. Şpun aceasta pentru ca  asista m la aparit ia 
unor semne prevestitoare  ra zboiului, î n care 
descifra m un potent ial agresor. Nestingherit de 
nimeni s i de nica ieri, acesta desfa s oara  act iuni 
variate ofensive î ntr-un registru foarte bogat la 
adresa unui stat, sau grupuri de state:  acuzat ii 
directe, propaganda  intensa , manipulare, min-
ciuni mass-media, denigrare, lezare s i intimida-
re, toate acestea desfa s urate continuu pentru 
obt inerea acordului s i sprijinului organismelor 
internat ionale, dar  mai ales al opiniei publice, cu 
privire la atitudinea s i suma revendica rilor sale. 

I ncet, î ncet marii actori de putere ai lumii se 
acuza  reciproc fa ra  sa  caute solut ii de compro-
mis, mult umindu-se sa  ofere explicat ii privind 
situat ia actuala  prin prisma relat iilor internat io-
nale. 

Rusia, mos tenitoarea monstrului imperial sovi-
etic, a rena scut s i vine cu alte observat ii la atitu-
dinea anglo-saxona  s i abordarea occidentala  
despre securitate. Ei pornesc linia de start de 
construct ie a securita t ii, î ncepa nd cu anul 1950, 
ca nd securitatea nat ionala  î nsemna lipsa arma-
mentelor, eliminarea neî nt elegerilor s i interzice-
rea mobiliza rii  resurselor disproport ionate.  Co-
munitatea Economica  a Ca rbunelui s i Ot elului - 
CECO1 s-a î nfiint at pe seama unei asemenea vizi-
uni, de control reciproc al product iei de ca rbune 
s i ot el, materia prima  de baza  care a stat la baza 
derula rii celor doua  ra zboaie mondiale, pornite 

de pe teritoriul eu-
ropean cres tin: Pri-
mul Ra zboi Mondi-
al (Ra zboiul Nat iunilor, sau Ra zboiul Neamuri-
lor),  28 iulie 1914 pa na  pe 11 noiembrie 1918, 
î ncheiat cu un bilant  al pierderilor umane2 de 
10.000.000 de soldat i mort i s i 3.000.000 de sol-
dat i dispa rut i, la care se adauga  13.000.000 de 
civili mort i s i  Al Doilea Ra zboi Mondial 
(Ra zboiul Ideologiilor), cu pierderile omenes ti3 
ce se situeaza  î n jurul cifrei de 72 de milioane de 
victime. Din acestea, î n jur de 47 de milioane au 
fost victime din cadrul populat iei civile, inclu-
za nd aici s i 20 de milioane de mort i provenit i 
din foametea s i bolile cauzate de ra zboi. Pagube-
le materiale, ca urmare a distrugerilor de ra zboi, 
au fost inimaginabile. 

Politicienii cad de acord ca  nu se construies te 
pe complementaritate s i ca  ar fi necesar sa  se 
ra spa ndeasca  doar valori europene, î n timp ce 
rus ii spun ca  este nevoie de toate valorile s i ca  
UE trebuie sa  prezinte mai multa  stabilitate, sa  
se aplece mai mult pe dialog. 

I n cuprinsul perioadei 1950-2018, lumea trece 
printr-un desa va rs it haos, sfa rs itul celui de-Al 
Doilea Ra zboi Mondial, crearea de organizat ii 
internat ionale de securitate s i de blocuri politico 
militare, neaduca nd mai multa  securitate. Toate 
proiectele s i intent iile de securitate pentru un 
singur stat î nseamna , de fapt, insecuritate pen-
tru celelalte, deci un context al securita t ii dile-
matic al ca rui cod î l descifra m î n echilibrul poli-
tic al puterilor. Acest echilibru are nevoie de 
foarte multa  î ncredere î ntre puteri, de o interde-
pendent a  a lor, de reglementa ri internat ionale 
solide referitor la raportul dintre ele, pentru ca  
dilematica problem, evidenta , a relat iilor inter-
nat ionale se ascunde î n dinamica mediului glo-

1. Comunitatea Europeana  a Ca rbunelui s i Ot elului (CECO) a fost fondata  î n 1951 (Tratatul de la Paris), de Frant a, Germania de Vest, 
Italia, Belgia, Luxemburg s i Olanda pentru a partaja resursele de ot el s i ca rbune ale statelor membre, prevenind astfel un nou ra zboi 
european. A reprezentat aplicarea unui plan dezvoltat de economistul francez Jean Monnet, fa cut public de ministru de externe 
francez Robert Şchuman. A fost promovat intens de Ştatele Unite.CECO a devenit fundat ia pentru Comunitatea Economica  
Europeana  (redenumita  ulterior Comunitatea Europeana  s i î n final Uniunea Europeana  prin Tratatul de la Maastricht, î n 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 s i regional de securitate. Puterile s i aliant ele 
sla bite î ncearca  î ntotdeauna reca s tigarea influ-
ent ei pierdute prin transforma ri s i reconfigura ri 
doctrinare s i de cont inut. I nca  din 1947 s-a î n-
cercat un ra spuns, prin formarea unei coalit ii de 
ma rime echilibrata . 

Echilibrul puterilor nu este o noutate, el, ope-
ra nd dupa  Pacea Westfalica  (1648), pace care 
î ncheie ultimul ra zboi religios din Europa. Ş-a 
semnat Tratatului Westfaliei, reprezenta nd o 
norma  internat ionala  de drept care a recunos-
cut, pentru prima data , principiul suveranita t ii 
statelor. Aceasta  pace a pus capa t Ra zboiului de 
30 de ani (1618-1648), î nsemna nd s i un eveni-
ment istoric care a influent at dezvoltarea drep-
tului internat ional, stabilind un sistem de pace s i 
cooperare î n Europa, bazat pe tratate î ntre state-
le suverane. Acest moment este considerat punc-
tul de plecare al dreptului internat ional modern, 
contribuind la afirmarea suveranita t ii s i egali-
ta t ii statelor4. Fiecare parte, angajata  prin sem-
na tura , se obliga sa  respecte drepturile teritoria-
le ale celorlalte pa rt i s i sa  nu se amestece î n tre-
burile interne ale altui stat. Astfel s-a na scut no-
ua Europa  ca un continent de state suverane. Şe 
revine la normele vechiului drept roman, adica  
respectarea tratatelor cu buna  credint a  (pacta 
sunt servanda). 

Regula echilibrului puterilor are drept cerint a  
î ncetarea ra zboiului s i o superputere sa  intre 
î ntr-o coalit ie cu respectarea unor reguli rezulta-
te din tratate î ncheiate î ntre pa rt i. Pentru aceas-
ta, Rusia s-a va zut nevoita  sa -s i creasca  puterea 
la nivel internat ional, reca s tiga nd, cu ra bdare, 
parte din influent a pierduta . Iata  cum, mediul de 
securitate devine fluid s i dinamic, marca nd echi-
librul puterilor de amenint a ri succesive (vezi 
ra zboiul hibrid)), coalit ii de state î ncep sa  ame-
nint e state din vecina tatea apropiata  pentru ca  
acestea din urma  ar avea o alta  percept ie. 

As a se face ca  NATO s-a apropiat prea mult de 
Rusia, provoca nd distrugerea echilibrului puteri-
lor, deci produca nd mai multa  instabilitate, feno-
men care se amplifica  dupa  pra bus irea Rusiei 
1991, an fatidic ce constituie, pentru rus i, con-
form lui Vladimir Putin, cea mai mare catastrofa  

geopolitică din istoria lor.  

Dupa  marele colaps rusesc, liderii europenii au 
crezut ca  Rusia va deveni un partener viabil î ntr-
o Europa  supusa  schimba rii, iar membrii NATO 
sperau ca  vor avea parte de un partener onest. 
Şe s tie sigur ca  nimeni nu credea î ntr-o as a 
schimbare de atitudine dupa  un Ra zboi Rece 
epuizant. I n aceste condit ii, este greu pentru Ru-
sia sa  creada  î n intent iile pacifiste declarate pe 
toate canalele media de ca tre Aliant a .  

Gazul peste foc, î n dinamizarea noilor amenin-
t a ri ale mediului internat ional de securitate, î l 
constituie mult-viu-discutatul proces al globali-
za rii care a desfiint at frontierele economice din-
tre state, transferurile de capital s i de asasini 
economici, fa ca ndu-se printr-un simplu click s i, 
î n acelas i timp, a creat linii de demarcat ie necla-
re, genera ndu-se alte noi riscuri s i amenint a ri de 
tip asimetric. 

Dupa  1990, definit ia securita t ii se refera  la sfe-
rele de influent a  s i obturarea unor ca i de comu-
nicat ii clare. I ntrepa trunderea prea lunga  a spa-
t iilor de securitate duce la situat ii paradoxale, cu 
un stat mai sigur, î nseamna  un stat mai nesigur 
pentru indivizi. 

Problema securita t ii a devenit azi un instru-
ment de sanct iuni economice pa na  la interferen-
t a cu act iuni cibernetice ofensive. NATO a luat o 
serie de ma suri pe frontiera de est, prin pre-
pozit ionarea de echipamente militare, vehicule 
blindate s i suport logistic î n Lituania, Letonia, 
Estonia, Polonia, Roma nia, Bulgaria s i o parte î n 
Germania, iar rus ii au luat contrama suri prin 
crearea unor structuri clare s i a unor unita t i 
operat ionale extrem de mobile, suta  la suta  ofen-
sive, care sa  act ioneze î ntr-un registru rapid s i 
pe t inte precise, lovite chirurgical,  dupa  ce ani 
de-a ra ndul s-au antrenat î ntr-o serie î ntreaga  de 
act iuni de criza  cu Occidentul, spre disperarea 
Aliant ei Nord Atalntice: 

1. Ra zboiul din Kosovo, martie 1999, ca nd 
NATO î ncepe o campanie de bombardamente de 
78 de zile s i obliga  Belgradul, aliat al Moscovei, 
sa  se retraga  din vechea sa provincie.  Rusia 
amenint a  NATO cu o revenire a Ra zboiului Rece, 

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Pierderi_omene%C8%99ti_%C3%AEn_cel_de-al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial 
4. Ma da lina Cocos atu, Drept internat ional public, Editura Pro Universitaria, Bucures ti 2012, p. 15. 
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î ntrerupe cooperarea militara  cu Aliant a, tensiu-
nea cres te o data  cu declararea independent ei 
Kosovo, la 17 februarie 2008, nerecunoscuta  de 
Moscova.  

2. Extinderea spre Est a NATO moment ca nd 
Moscova avertizeaza  ca  nu va admite aderarea  
unor foste republici sovietice. Cu toate aceste 
amenint a ri, acele t a ri au intrat î n NATO. 

 3. Conflictul din Georgia, august 2008, ca ri-
posta  la o intervent ie a Georgiei î mpotriva regiu-
nii separatiste Osetia de Şud, Rusia a bombardat 
capitala georgiana , Tbilisi, s i a ocupat o mare 
parte din teritoriul Georgiei, provoca nd o pro-
funda  indignare î n Occident. Dupa  acest ra zboi-
fulger, NATO a suspendat Consiliul NATO-Rusia.  

3. Şcutul antiracheta /antibalistic, creaza  î n-
grijorare mare pentru rus i, ava nd rachete inter-
ceptoare plasate î n Roma nia s i Polonia. Putin 
amenint a  direct t a rile unde au fost instalat acest 
sistem numit Aegis, versiunea terestra . 

4. Criza ucraineana , anexarea de ca tre Mosco-
va a unei buca t i din teritoriul Ucrainei, peninsula 
Crimeea, dupa  care urmeaza  pierderea controlu-
lui, î n fat a manifestant ilor prorus i, asupra unor 
sedii-cheie de institut ii din Dont ek s i Lugansk, î n 
estul t a rii. Urmeaza  sanct iuni europene s i ameri-
cane, care nu au un efect dur asupra economiei 
sale. NATO î s i suspenda  cooperarea civila  s i mili-
tara  cu Moscova, iar aliat ii decid sa -s i puna  tru-
pele î n stare de alerta . NATO desfa s oara  fort e 
terestre s i de sprijin aerian î n t a rile baltice s i î n 
Polonia.  

5. Conflictul sirian - Rusia sust ine regimul 
pres edintelui Bashar al-Assad. I ncepa nd din 
2015, Rusia intervine militar î n teren, Donald 
Trump ordona  bombardarea unei baze aeriene 
siriene, ceea ce-i face pe rus i sa -s i suspende ca-
nalul de comunicare cu armata americana  pe su-
biectul Şiria.  

6. Şuspiciuni de amestec î n campania electo-
rala  ŞUA. Exista  suspiciuni ale unei colabora ri 
î ntre echipa de campanie a lui Donald Trump s i 
Kremlinul lui Vladimir Putin.  

7. Acuzat iile de otra vire la 4 martie, î n sudul 
Angliei, a unui fost spion rus. T a rile occidentale 
expulzeaza  150 de diplomat i rus i, iar Moscova 

expulzeaza , la ra ndul sa u, 150 de diplomat i occi-
dentali. 

Aceste demonstrat ii de fort a  aduc simpatii rus i-
lor nu numai î n Europa, ci s i î n alte zone ale lu-
mii, reocupa ndu-s i locul de superputere a lumii, 
discursul fat a  de ŞUA, fiind ca nd dur, ca nd acid, 
ca nd ironic, semn ca  „Şuperputerea Şolitara ” s i-a 
î ncetat existent a. As adar, Rusia reus es te sa  sfide-
ze Occidentul, devenind o putere regionala  de 
neoprit: dupa  Crimeea, urmeaza  Europa de Est, 
de la Marea Baltica  la Marea Mediterana  (Grecia 
s i Turcia). Flancul sudic al Aliant ei, format din 
Grecia s i Turcia, ne da  sentimentul ca  se apropie 
mai mult de puterea lui Vladimir Putin. Ne afla m 
î ntr-un moment de concentrare s i prepozit iona-
re a fort elor de o parte s i de alta a unei frontiere 
de peste 2500 de kilometrii, de la Marea Baltica  
s i pa na  la Marea Neagra .  

Realitatea ha rt ilor s i a geopoliticii ne duce cu 
ga ndul la istoria interbelica , atunci ca nd Roma -
nia s i Polonia se aflau sub amenint area Rusiei 
bols evizate, motiv, absolut, temeinic pentru a 
î ncheia un tratat de colaborare s i securitate, de 
fapt crearea unui obstacol  î mpotriva Rusiei Şo-
vietice. As a a apa rut conceptul Intermarium s i 
propus pentru prima data  de ca tre generalul po-
lonez Jozef Pilsudski, dupa  prima conflagrat ie 
mondiala  s i prin care se urma rea crearea unei 
aliant e defensive pe un teritoriu dintre Baltica s i 
Pontul Euxin, adica  a unui baraj care sa  puna  ca-
pa t ofensivei bols evice ca tre vest, unde daca  s-ar 
fi unit cu Germania acelei vremi, ca zuta  sub in-
fluent a  cominternista , soarta Europei era una de 
culoare ros ie.  

I n noul context geopolitic, declans at î n urma 
crizei din Ucraina, a revenit î n actualitate proiec-
tul noului Intermarium. Cres terea puterii Rusiei 
s i politica sa duplicitar-agresiva  fat a  de t a rile 
europene a schimbat atitudinea Occidentului. Au 
fost dislocate fort e umane s i echipamente NATO 
pe frontiera de est a Aliant ei s i Uniunii Europe-
ne, iar prepozit ionarea fort elor occidentale ur-
ma res te o linie stat ionara  a frontului pleca nd din 
nord, de la statele baltice, urma nd frontierele 
Poloniei s i Roma niei, pa na  î n sud, î n Bulgaria, la 
Marea Neagra . Aceasta  serioasa  redislocare de 
fort e reprezinta  s i un semnal s i un avertisment, 
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clar, trimis rus ilor din care rezulta  ca , î n urma 
celor î nta mplate î n Ucraina, linia ros ie de demar-
cat ie semnalizata  cu semne de interzis a fost tra-
sa . O linie defensiva  de asemenea î ntindere, oda-
ta  atacata , ar putea arunca î ntr-o stare de belige-
rant a  de proport ii  î ntreaga Aliant a  Nord-
Atlantica , pacea lumii fiind grav î ncercata . Din 
apele reci ale Balticii, pa na  la Mediterana calda  s i 
nestatornica Mare Neagra  o noua  provocare isto-
rica  este propusa  t a rilor din Europa Centrala  s i 
de Şud-Est, ava nd î n spate un garant puternic 
numit ŞUA.  

 Şecuritatea Aliant ei la Marea Neagra  este pusa  
î n dificultate, drept urmare î nta ririi  pozit iilor 
strategice ale fort elor maritime î n acest Flanc 
Şud-Estic, precum s i ment inerea unei prezent e 
î n Atlantic s i î n Mediterana, direct ii strategice 
care sunt considerate drept principalele orien-
ta ri 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 Ma -
rii Negre î n Peninsula Crimeea, anexata  î n martie 
2014 de ca tre rus i.  

Interesul Rusiei de militarizare a Ma rii Negre 
vizeaza  s i oportunitatea de proiectare a fort ei î n 
Balcani s i î n Mediterana de Est, dupa  modelul 
intrevent iei militare ruses ti î n Şiria.  

Controlul Europei de Şud-Est î nseamna  primul 
pas ca tre controlul Europei Centrale.   

Unui asemenea peisaj al confrunta rilor de tip 
geopolitic i se poate ada uga  noile provoca ri ale 
ra zboiului informat ional, ceea ce amplifica  s i mai 
mult gradul de complexitate al provoca rilor ca -
rora trebuie sa  le faca  fat a  Aliant a Nord-
Atlantica  s i Uniunea Europeana . 

Problema care se pune î ntr-o aliant a  de aseme-
nea ma rime, cu ata tea culturi s i etnii, este aceea 
a conducerii operat iunilor, situat ie care trebuie 
sa  clarifice doua  chestiuni: reconsiderarea de 
ca tre ŞUA a sistemului operat ional din perioada 
Ra zboiului Rece s i reanalizarea strategiei Inter-
marium, strategie care sa  aduca  mai multa  preci-
zie î n apa rarea flancului sud-estic al Aliant ei., 
ava nt î n spate drept garant ŞUA, ca principal fur-

nizor de securitate. 

Ş i totus i, aceste mis ca ri de trupe nu elimina  
problema neî ncrederii, ci, dimpotriva , o acuti-
zeaza . Şecuritatea globala  s i regionala  nu pot fi 
ment inute prin relat ii bilaterale sau coalit ii. Une-
le state mici s i mijlocii î s i cauta  aliant e s i parte-
neriate sigure, adica  sta pa ni de na dejde s i o di-
plomat ie a vasalita t ii moderne, inventa ndu-se, 
„eufemistic vorbind”, termenul de „parteneriat 
strategic”. 

Cresc amenint a rile pe plan internat ional, cea 
mai importanta  fiind  fenomenul migrat ionist. 
Fa ra  î ndoiala  ca  este nevoie de respectarea cu 
strictet e a tratatelor s i î nta rirea relat iilor inter-
nat ionale indiferent de culoarea pielii s i sa  nu 
existe prejudeca t i î ntre culturi. Fundamentul î n-
t elegerii este comunicarea s i î ncrederea. Exista  
un medicament miraculos pentru securitate şi 
anume compromisul, iar acesta din urmă înseam-
nă dialog şi trecerea paşnică spre o Nouă Ordine 
şi nu un singur stat pentru securitatea internaţio-
nală.  În ceea ce privește diplomația activă și 
proactiva  a unui stat, vizavi de relat iile de veci-
na tate, trebuie sa  se t ina  cont de pozit ia sa geo-
grafica . Exact ceea ce nu face Roma nia. Filozofia 
diplomatica  î n gestionarea relat iilor internat io-
nale s-a redus la ferestre î nchise ca tre anumite 
pa rt i ale lumii, sau, pur s i simplu, s-a î mbra t is at 
politica ta cerii inexplicabile. I n 28 de ani, Roma -
nia a rulat, pe la Ministerul sa u de Externe, 21 de 
minis tri plini. I n anul Centenarului, Roma nia are 
nevoie urgenta  de ca t mai multa  coeziune s i soli-
daritate. Din pa cate, dihonia, termen grecesc, a 
cuprins î ntreg spat iul roma nesc, sugera ndu-le 
autorita t ilor, aflate î n cele mai î nalte pozit ii ale 
statului, ca t s i a ceta t enilor ignorant i, categorie 
aflata  î n cres tere galopanta , celebrarea unui Cen-
tenar al Dezunirii. 

Am sperant a ca  lucrurile nu vor sta chiar as a s i 
un concept geopolitic, ca cel numit 
„Intermarium”, va  lumina mintea celor pus i sa  
decida , aici la Port ile Balcanilor, la î nceputul 
acestei toamne, î nca pa t a nat de calda . 

Cel de-al treilea Şummit, anual, din istoria 
Init iativei celor Trei Mari s-a desfa s urat î n Ro-
ma nia, la Bucures ti, î n perioada 17-18 septem-
brie, unde pres edintele Klaus Iohannis a prezi-
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dat î ntrunirea de la Bucures ti a s efilor de stat din 
cele 12 t a ri invitate. Acest Şummit urmeaza  celui 
de la Dubrovnik (Croat ia), de fapt primul, 25-26 
august 2016, î ncheiat cu Declarat ia celor Trei 
Ma ri, s i celui de-al doilea, iulie 2017, desfa s urat 
la Vars ovia, ca nd î nsus i pres edintele Andrzej Du-
da a fost gazda reuniunii la care a participat, ca 
oaspete de onoare, Donald Trump, da nd, astfel, 
greutate s i prestigiul î nta lnirii la va rf. 

Şummitul de la Bucures ti a contribuit la ada nci-
rea lega turilor transatlantice din cadrul Init iati-
vei celor Trei Mari, au fost abordate, indi-
rect,chestiuni legate de apa rare s i securitate 
sporita  la Marea Neagra , î ncet, î ncet Init iativa 
celor Trei Mari, ava nd toate s ansele sa -s i asume 
s i o dimensiune militara  complementara  NATO. 

Unele curente de opinie postuleaza  ca  Init iativa 
celor Trei Mari, agreata  de ŞUA, dar privita  cu 
unele rezerve de ca tre UE, î n special de Germa-
nia, care-s i vede influent a, la nivel continental, 
diminuata  din cauza unor posibile aranjamente 
directe Rusia – ŞUA. Ştatele Unite ca s tiga  teren 
î n flancul estic al UE, deoarece este interesata  de 
o coeziune î n organizarea defensivei fat a  de 
amenint area rusa . 

Aceste semnale î ncurajatoare le dau t a ri mem-
bre NATO precum Polonia, Roma nia s i Estonia, 
care deja s-au î nscris î n angajamentul de a chel-
tui minimum 2% din PIB anual pe apa rare.  

Germania, î n mod subtil,  joaca  dublu s i anume 
ra ma ne consecventa  asigura rii unei contribut ii 
substant iale cheltuielilor 
pentru apa rare, î n cadrul 
NATO,  î nsa  achita , anual, 
rus ilor multe miliarde de 
euro pentru gaze natura-
le s i materii prime pentru 
industrie, devenind nu 
doar un partener comer-
cial consolidat, ci s i un 
apa ra tor al intereselor 
comerciale ale Moscovei 
î n Europa. 

Acestea sunt numai ca -
teva motive, î n colorit 
slav, care stau la baza lip-
sei de interes a UE de a 

sprijini coagularea unui coridor de securitate de 
la Marea Baltica la Marea Neagra . 

Acest Intermarium de concept ie roma neasca  
(Marea Baltica , Marea Neagra  s i Marea Adriati-
ca ), desfa s urat î n anul Centenar al Roma niei, pu-
tea constitui o serioasa  miza  geopolitica pe spa-
t iul roma nesc „extins” s i ma  refer aici la ocazia 
ivita , dar nu suficeint exploatata , de a fi invitat i, 
pentru prima data , î n cei trei ani,  s i reprezen-
tant ii ai Republicii Moldova. Chis ina ul ar fi avut 
s ansa unica  de a intra î ntr-o organizat ie supras-
tatala  ce are î n vedere dezvoltarea unei dimensi-
uni economice fructuoase, ocazie cu care s-ar fi 
putut apropia mai mult de NATO. 

Ş-a pierdut ocazia ca Roma nia sa -s i urmeze in-
teresul nat ional de a atrage cu mai multa  vigoa-
re, de partea sa, Republica Moldova. Pentru ca  
sub aspectul pozit iei sale geografice, Republica 
Moldova apart ine spat iului european s i eu-
roatlantic mai mult deca t celui euroasiatic. Re-
publica Moldova a ratat s ansa de a se ala tura 
Init iativei celor Trei Mari, ca cel de-al 13-lea stat 
invitat, s i nu a fost suficient de mult î ncurajata  
de Roma nia sa  o faca , s i, prin aceasta, de toate 
t a rile participante, R. Moldova, rata nd oportuni-
tatea istorica  sa  faca  alegerea geopolitica  potrivi-
ta . 

Concluziile cele mai importante la edit ia cu nu-
ma rul trei a summitului se refera  la acordarea 
sprijinului politic, la nivelul cel mai î nalt, a listei 
proiectelor regionale de interconectare î n ener-

gie, transportului s i digi-
tal. Ş-a vorbit mult despre 
conectivitate î n toate di-
rect iile, dar mai put in de 
conectivitatea elitelor ro-
ma nes ti cu cele ale t a rilor 
participante la summit.  

Potrivit pres edintelui Ro-
ma niei, „Şummit-ul celor 
Trei Ma ri a fost unul exce-
lent î n ciuda dificulta t ilor 
de politica  interna ”, califi-
ca nd reuniunea de pe ma-
lurile Da mbovit ei „ca fi-
ind un success”. 

 



 

33 

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018                                                                                             www.ingepo.ro 

 

Eduard ABRAHAMIAN 

I n urma discut iilor bila-
terale din spatele us ilor 
î nchise cu pres edintele 
rus Vladimir Putin de la 
Moscova, din 8 septem-
brie, primul ministru 

interimar al Armeniei, Nikol Pashinyan, a decla-
rant jurnalis tilor ca  Rusia s i Armenia vor demara 
î n cura nd o “misiune umanitara  comuna ” î n Şiria 
(Azatutyun.am, 8 septembrie). Operat iunea, soli-
citata  dupa  toate aparent ele de regimul Bashar 
al-Assad, va fi adusa  la î ndeplinire sub auspiciile 
comandamentului militar rus din Republica Ara-
ba  Şiriana . Pashinyan a subliniat î n mod expres 
ca  “misiunea umanitara ” nu va avea nicio 
“componenta  militara .” Cu toate acestea, aceste 
operat ii sunt clasificate, î n mod normal, drept 
“misiuni militaro-umanitare,” ava nd î n vedere 
ca , î n totalitatea sa, contribut ia Armeniei va fi 
asigurata  de personal al Ministerului Apa ra rii 
(Lragir.am, 9 septembrie). Conform ministrului 
Apa ra rii, David Tonoyan, Erevanul intent ioneaza  
sa  trimita  î n jur de 100 de oameni, inclusiv me-
dici militari, personal de deminare s i ingineri, 
dar s i un detas ament de garda  care va fi stat io-
nat î ntr-o baza  logistica  armeana  din Alep 
(Mediamax, 11 septembrie). Tonoyan a dat î nsa  
asigura ri ca  acest contingent nu se va implica î n 
operat iuni militare. I ntre timp, primul ministru 
Pashinyan s i-a exprimat sperant a ca   “s i alt i re-
prezentant i ai comunita t ii internat iona-
le se [vor] ala tura acestei init iati-
ve” (Şputnikarmenia.ru, 9 septembrie).  

Declarat ia de la Moscova din septem-
brie a lui Pashinyan a clarificat remarci-
le similare ale acestuia fa cute la 17 au-
gust la Erevan cu ocazia demonstrat ii-
lor pentru marcarea a 100 de zile de 
ca nd “Revolut ia de Catifea” l-a propul-
sat la putere. I n timpul manifestat iilor, 
primul ministru a dezmint it existent a 
tensiunilor î n cres tere cu Rusia s i a dez-
va luit ca  guvernul sa u s i Moscova pre-

ga tesc o “initiativa  umanitara  fa ra  precedent” î n 
Şiria (Civilnet.am, 17 august).  

Natura asimetrica  a relat iilor dintre aces ti doi 
apropiat i aliat i politico-militari nu este o nouta-
te. I n aceste condit ii, schimbarea regimului din 
Armenia a amplificat  s i mai mult diferendele 
conceptuale dintre Erevan s i Moscova. I n mod 
special, guvernul  Pashinyan a lansat imediat o 
cuprinza toare campanie interna  anticorupt ie; î n 
replica , Kremlinul a î nceput sa  sust ina , î n mod 
explicit, foste oficialita t i armene proruse s i sa  
aplice o “presiune delicata ” prin oligarhii rus i de 
origina  armeana . Moscova este î ngrijorata  î n 
mod deosebit de viitorul fostului pres edinte al 
Armeniei, Robert Kocharyan, s i a s efului î n func-
t ie al Organizat iei Tratatului de Şecuritate Colec-
tiva  (CŞTO) Yuri Khachaturov— simboluri vii ale 
cleptocrat iei armene. Concomitent, Moscova a 
refuzat sa -l extra deze pe fostul ministru armean 
al Apa ra rii, Mikael Arutyunyan (Interfax, 31 au-
gust).  

Intra nd î n detaliile acestei as a-numite misiuni 
umanitare comune î n Şiria, Armenia va desfa s u-
ra, dupa  toate probabilita t ile, unita t i din brigada 
sa certificata  ONU de ment inere a pa cii s i care, 
pa na  î n prezent, a participat la mai multe opera-
t iuni NATO î n Kosovo s i Afganistan. De fapt, mai 
mult i reprezentant i ai acestei briga zi armene de 
ment inere a pa cii au fost observat i î n Şiria, la î n-
ceputul lui  august, desfa s urat i î mpreuna  cu o 
misiune umanitara  separata  de livrare de ajutoa-
re (InsideŞyria, 7 august). Aparent, aces ti repre-

Armenian troops in Syria, August 2018 (Source: insidesyriamc.org)  
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zentant i militari armeni se aflau acolo s i pentru 
a negocia detaliile urma toarei misiuni.  

Moscova a î ncercat de mai mult i ani sa  atraga  
actori noi pe scena teatrului sirian. Pe de o parte, 
Moscova a î ncercat sa  internat ionalizeze sust ine-
rea regimului al-Assad; s i, pe de alta  parte, vrea 
sa -s i amplifice eforturile de a se opune interese-
lor occidentale î n regiune. Astfel, î n vara anului 
1917, Duma de Ştat (camera inferioara  a parla-
mentului) a fa cut apel la aliat i, prin vocea pres e-
dintelui Comitetului Apa ra rii, Vladimir Şhama-
nov, “pentru a contribui la eforturile Rusiei î n 
Şiria ”î n cadrul capacita t ilor de ment inere a pa cii 
din CŞTO” (Nezavisimaya Gazeta, 26 iunie). Cu 
toate acestea, aliat ii din CŞTO ai Rusiei, Belarus, 
Ka rgistan s i Kazakhstan au respins categoric ori-
ce proiect de participare, subliniind necesitatea 
î n prealabil a unei rezolut ii s i a unui mandat 
ONU (Tengrinews.kz, 24 iunie 2017).  

I ntre timp, Kremlinul continua sa  considere Ar-
menia drept cel mai vulnerabil s i dependent 
“partener” al Rusiei. Mai mult, î n opinia Mosco-
vei, Erevanul are motive legitime sa  se angajeze 
î n Şiria date fiind zecile de mii de membri ai di-
asporei armene î n Şiria care continua sa  tra iasca  
î n aceasta  t ara  pustiita  de ra zboi (Armenian We-
ekly, 9 decembrie 2015). Revenind î n 2017, cu 
ocazia discut iilor privind ajutorul umanitar pen-
tru Şiria s i refugiat ii ada postit i pe teritoriul Ar-
meniei, Vigen Şargsyan, ministrul de atunci al 
Apa ra rii, nu a exclus angajarea Fort elor Armate 
Armene î n Şiria (YouTube, 12 mai 2017). Cu toa-
te acestea, fostul pres edinte Şerzh Şargsyan a 
reus it sa  ama ne orice decizie de acest fel, refe-
rindu-se, cel mai probabil, la escaladarea cronica  
a tensiunilor cu Azerbaijanul î nvecinat.   

Trei considerente esent iale pot sta î n spatele 
deciziei primului  ministru Pashinyan de a parti-
cipa la o operat ie comuna  de ment inere a pa cii î n 
Şiria î mpreuna  cu Rusia. I n primul ra nd, este 
vorba de diplomat ia î n fort a  a Rusiei fat a  de no-
ua elita  politica  a Armeniei. Acest  modus ope-
randi a fost probat anterior î n cel mai intens 
mod î n septembrie 2013. Atunci, Armenia s-a 
î ndepa rtat drastic de integrarea Euro-Atlantica  
dupa  ce pres edintele Şargsyan a refuzat sa  sem-
neze î ndelung negociatul accord cu Uniunea Eu-

ropeana  s i a optat î n schimb sa  adere la Regiu-
nea Economica  Eurasia condusa  de Rusia. I n ca-
zul Şiriei, s-ar putea ca Moscova sa  fort eze con-
ducerea Armeniei de a intra î n conflictul sirian 
sub amenint area î nceta rii de a-i mai livra arme.  

I n al doilea ra nd, ca urmare a Revolut iei de Ca-
tifea care l-a propulsat pe Pashinyan la putere, 
guvernul interimar al acestuia se stra duie sa -l 
calmeze pe Putin care vede î n orice manifestare 
de institut ionalizare a democrat iei î n vecina tatea 
imediata  a Rusiei drept o amenint are la dresa 
propriei lui legitimita t i î n t ara . Proceda nd astfel, 
probabil ca  echipa lui  Pashinyan a optat pentru 
implicare militara  î n Şiria pentru a stabiliza s i a 
echilibra relat ia ambigua  din prezent a Erevanu-
lui cu Moscova.  

I n al treilea ra nd, cu ocazia negocierilor recente 
cu Putin, primul ministru armean a reiterat do-
rint a de a reas eza relat ia strategica  bilaterala  pe 
respectul reciproc al interesului national al celor 
doua  pa rt i s i pe neamestecul î n afacerile interne 
(Gazeta.ru, 8 septembrie). Ceea ce este impor-
tant este ca  aceasta  propunere este prima tenta-
tiva  subtila  a Erevanului de a trasa linii ros ii î n 
complicatele sale relat ii cu Moscova. Mai pre cis, 
Pashinyan urma res te sa  remodeleze relat ia cli-
entelara  institut ionalizata  cu Rusia s i sa  o tran-
sforme î ntr-o asociat ie mai echilibrata  dintre “un 
partener major s i un partener mic”. Acest tip de 
format ar permite Armeniei sa  urmeze o politica  
externa  s i de securitate mai diversificata . Drept 
urmare, motivat ia Erevanului de a se ala tura 
unei “misiuni umanitare” poate fi pur s i simplu o 
concesie pentru a ca s tiga neamestecul Rusiei î n 
afacerile sale interne. Aceasta  a treia motivat ie, 
daca  este exacta , ar sugera o abordare destul de 
naiva  a Moscovei din partea noii elite politice de 
la Erevan. Este improbabil din partea Kremlinu-
lui sa  accepte, indiferent de circumstant e, sa  pri-
veasca  fa ra  sa  intervina   la felul î n care mediul 
armean politico economic corupt s i oligarchic—
un important instrument al controlului rus asu-
pra Armeniei, este demontat î n mod es alonat.  

I n acelas i timp, o piesa  lipsa  î n acest moment 
din misiunea umanitara  armeana  î n Şiria este 
inexistent a orica rui plan de repatriere a sirieni-
lor de origine armeana . Astfel de prega tiri init ia-
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le, prezentate s i coordonate cu organizat ii inter-
nationale cum ar fi ONU, ar putea diminua reac-
t ia negativa  anticipata  a Occidentului cu privire 
la implicarea Armeniei î n ra zboi ala turi de Rusia, 
cu ata t mai mult cu ca t Armenia nu s-a ala turat 
niciodata  Coalit iei Globale de combatere a Ştatu-
lui Islamic condusa  de ŞUA. I n schimb, Armenia 
ar putea aduce î n joc diaspora sa consolidata  s i 
considerabila  din Liban s i Şiria. Prin urmare, ac-
ceptarea internat ionala  a act iunilor de sine sta -
ta toare ale Armeniei î n Şiria ar putea genera 
oportunita t i din partea partenerilor Occidentali 
de prega tire militara  s i livra ri de echipamente, 
dar s i o posibila  revigorare a relat iilor î nghet ate 
cu Ştatele Unite. Este improbabil ca o simpla  mi-
siune bilaterala  ala turi de Moscova sa  aduca  vre-
unul din aceste avantaje colaterale. Din contra , 
î n cel mai probabil caz, va consolida influent a 
regionala  a Moscovei. 

 

 

 

Dhiana PUSPITAWATI 

Rezumat  

Neî ntrerupta disputa  referi-
toare la o mare semi-
î nchisa , Marea Chinei de 
Şud, a culminat cu ma sura 
luata  de Filipine s i China de 
a duce cazul î n fat a Curt ii 
Permanente de Arbitraj 

(Permanent Court of Arbitartion PCA). I n confor-
mitate cu Convent ia privind Legea Ma rilor din 
1982 a Nat iunilor Unite (UNCLOŞ 1982), Curtea 
Permanenta  de Arbitraj a decis î n favoarea Fili-
pine s i 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 î n-

cearca  sa  analizeze implicat iile legale ale 
refuzului Chinei de a respecta deciziile 
Curt ii Permanente de Arbitraj cu privire 
la securitatea frontaliera  a Indoneziei î n 
apele Insulelor Natuna. Mai mult, ne pro-
punem sa  stabilim ce ar trebui sa  faca  
Indonezia pentru a anticipa ata t conse-
cint ele legale, ca t s i cele politice ale unei 
react ii ata t de asertive din partea Chinei.  

Anterior deciziei PCA, Pres edintele indo-
nezian Joko Widodo a comentat pe mar-
ginea disputelor din Marea Chinei de 
Şud, afirma nd ca  des i Indonezia este si-
tuata  î n imediata vecina tate a Ma rii Chi-
nei de Şud, nu are un interes direct î n 
Marea Chinei de Şud. Cu toate acestea, 
evolut iile din ultima perioada  indica  o 
alta  situat ie. I n timpul recentei vizite a 
Pres edintelui Joko Widodo î n Insulele 
Natuna, s-a punctat faptul ca  î n anul 
1996 China a recunoscut apele din jurul 
Insulelor Natuna ca fiind Zona Economi-
ca  Exclusiva  a Indoneziei.  

Acest articol arata  ca  des i disputele pri-
vind Marea Chinei de Şud nu au deocam-
data  un impact direct asupra Indoneziei, 
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unele port iuni ale Zonei Economice Exclusive a 
Indoneziei din Insulele Natuna se suprapun cu 
pretent iile Chinei. Din moment ce China a decla-
rat ca  nu accepta  decizia PCA, Indonezia ar tre-
bui sa  creeze cadrul legal s i politic pentru a-s i 
implementa drepturile suverane î n Zona Econo-
mica  Exclusiva  din jurul Insulelor Natuna. I n 
plus, ar trebui sa  existe o puternica  asert iune 
politica  pentru anticiparea  mis ca rilor Chinei î n 
Marea Chinei de Şud pe baza celor noua linii de 
delimitare.  

Cuvinte cheie: Marea Chinei de Sud, Indonezia, 
Zonă Economică Exclusivă, Securitate frontalieră  

 

1.  Introducere 

Drepturile statelor de coasta  cu privire la ocea-
ne au fost stabilite prin Convent ia asupra Drep-
tului Ma rii din 1982 (Law of the Şea Convention 
- LOŞC), printr-un acord de tipul „quid pro quo”, 
adica  ceva î n schimbul a altceva. Des i statelor de 
coasta  li s-a acordat o oarecare suveranitate asu-
pra oceanelor din vecina tate, s i interesele altor 
state trebuie respectate, ceea ce include dreptul 
de navigare precum s i alte drepturi de utilizare a 
resurselor din oceane. Des i acest acord poate fi 
considerat o „afacere la pachet” oferita  prin in-
termediul LOŞC, î n realitate lucrurile nu sunt ni-
ciodata  us oare. Complicat iile care rezulta  din 
stipula rile LOŞC variaza  de 
la situat ia geografica  a sta-
tului de coasta  s i a oceanu-
lui, pa na  la interese extin-
se ale altor state, adica  cele 
care sunt utilizatori mari-
timi. La acestea se adauga  
s i problema delimita rii 
maritime î ntre statele î n-
vecinate.    

Marea Chinei de Şud a 
reprezentat permanent o 
problema  î n privint a deli-
mita rii maritime s i a acce-
sului la resursele oceanu-
lui. Marea Chinei de Şud 
este o mare semi-î nchisa  
î nconjurata  de cel put in 
opt state: China, Vietnam, 

Malaezia, Şingapore, Indonezia, Brunei, Filipine 
s i Taiwan. Aceasta  pozit ionare geografica  a fa cut 
ca Marea Chinei de Şud sa  fie î nconjurata  de teri-
toriul multor state, iar suveranitatea s i drepturi-
le suverane ale acestor state sa  devina  complica-
te. I n plus, zona Ma rii Chinei de Şud include pa-
tru insule: Pratas, Grupul Macclesfield, Paracels 
s i Şpratlys. I n acest context geografic complicat, 
China s i-a declarat pretent iile din Marea Chinei 
de Şud prin cele noua  linii de delimitare care î n-
cercuiesc aproape î ntreaga Mare a Chinei de Şud, 
prin care China sust ine ca  delimiteaza  apele isto-
rice ale sale, asupra ca rora are suveranitate. Pe 
de alta  parte, s i alte state litorale solicita  drep-
turi de suveranitate asupra unor insule mai mici 
din Marea Chinei de Şud: Vietnamul pretinde In-
sula Şpartly, iar Brunei s i Filipine pretind Grupul 
de Insule Kalayan.  

Pretent iile se suprapun. I n mai 2009, China a 
î naintat o solicitare la Nat iunile Unite pentru mai 
multe insule, inclusiv Şpartly, Atolul Şcarboro-
ugh, Paracel s i altele, pentru ca acestea sa  fie in-
cluse î n teritoriul statului, pe baza ha rt ilor cu 
cele noua  linii de delimitare s i a referirilor ocazi-
onale la „apele istorice”. I n aprilie 2012, Marina 
din Filipine a interceptat opt nave de pescuit ale 
Chinei î n apele Atolului Şcarborough, situate la 
220 km de Filipine. Trebuie sa  ment iona m ca  
asupra Atolului Şcarborough s i-au emis pretent ii 

Figura 1: Cele nouă linii de delimitare ale Chinei care acoperă marea 
majoritate a Mării Chinei de Sud  
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mai multe state: China, Filipine s i Taiwan. I n ia-
nuarie 2013, Filipine a î naintat obiect ii la cele 
noua  linii de demarcat ie ale Chinei la Curtea Per-
manenta  de Arbitraj, solicita nd anularea ha rt ii 
cu aceste delimita ri propuse de China. Curtea 
Permanenta  de Arbitraj (PCA) a decis ca  pre-
tent iile Chinei sunt ilegale, dar China a declarat 
ca  nu va participa la proceduri s i nici nu va ac-
cepta decizia finala  a PCA.  

Acest articol î ncearca  sa  analizeze implicat iile 
legale ale refuzului Chinei de a respecta deciziile 
Curt ii Permanente de Arbitraj cu privire la secu-
ritatea frontaliera  a Indoneziei î n apele Insulelor 
Natuna. Mai mult, ne propunem sa  stabilim ce ar 
trebui sa  faca  Indonezia pentru a anticipa ata t 
consecint ele legale, ca t s i cele politice ale unei 
react ii ata t de asertive din partea Chinei. 

 

2. Filipine vs. China în fața Curții Perma-
nente de Arbitraj Internațional 

Des i conflictul dintre statele de coasta  ale Ma rii 
Chinei de Şud continua , î n 2013, Filipine a dus 
cazul î n fat a Curt ii Permanente de Arbitraj. Dis-
putele se refera  la baza legala  a drepturilor mari-
time s i a altor drepturi din Marea Chinei de Şud, 
la statutul anumitor elemente geografice din Ma-
rea Chinei de Şud1 s i la legalitatea unor act iuni 
ale Chinei î n Marea Chinei de Şud. Pe scurt, exis-
ta  patru pretent ii care au fost î naintate de Filipi-
ne la PCA2. I n primul ra nd, Filipine dores te sfa tu-
ire din partea PCA pentru a solut iona disputele 
existente î n lega tura  cu Marea Chinei de Şud s i a 
drepturilor de utilizare a acesteia. Mai exact, 
Curt ii Permanente de Arbitraj  i s-a cerut sa  de-
clare ca  drepturile de a ocupa Marea Chinei de 
Şud trebuie sa  se bazeze pe Convent ia asupra 
Dreptului Ma rii din 1982 (LOŞC), s i nu pe 
„drepturi istorice”. I n al doilea ra nd, Filipine do-
res te ca PCA sa  fie sfa tuita  î n lega tura  cu delimi-
tarea maritima  a zonei Atolului Şcarborough s i a 
anumitor resurse din Insulele Şpratly, care au 

fost solicitate ata t de Filipine, ca t s i de China. I n 
al treilea ra nd, Filipine solicita  PCA sa  stabileas-
ca  validitatea pretent iilor Chinei asupra Ma rii 
Chinei de Şud. Filipine a cerut PCA sa  stabileasca  
faptul ca  urma toarele act iuni ale Chinei au fost 
ilegale:    

a. Intervenirea asupra drepturilor pe care 
Filipine le-a primit prin LOŞC cu referire la pes-
cuit, navigat ie, explorarea s i exploatarea altor 
resurse naturale precum s i la stabilirea unor in-
sule artificiale;  

b. Nu a acordat atenție salvării mediului 
oceanului, dar a sprijinit pescarii chinezi care au 
pescuit specii rare s i au utilizat metode de pes-
cuit care da uneaza  mediului oceanului, ceea ce a 
dus mai departe la distrugerea ecosistemului din 
recifele Ma rii de Şud a Chinei;   

c. A avariat mediul marin prin construirea 
de insule artificiale s i prin reclamarea a s apte 
zone de recifuri de corali î n zona Insulelor 
Şpratly. 

I n al patrulea ra nd, China a ada ncit disputa prin 
limitarea accesului pe care î l avea Filipine la De-
tas amentul Maritim din Atolul Şecond Thomas.    

Cazul referitor la Marea Chinei de Şud dintre 
Filipine s i China implica  de fapt mai multe aspec-
te legale. Aspectul esent ial care trebuie sa  fie dis-
cutat este conceptul de „drepturi istorice”, care a 
fost utilizat de ca tre China ca s i baza  legala  î n 
solicitarea suveranita t ii asupra Ma rii Chinei de 
Şud. Curtea Permanenta  de Arbitraj a folosit 
LOŞC ca s i baza  legala  î n adoptarea unei decizii 
finale. PCA a afirmat ca :  

„Acest arbitraj a privit rolul drepturilor istorice 
s i a pretent iilor maritime din Marea Chinei de 
Şud, statutul anumitor elemente s i pretent ii ma-
ritime care se pot genera s i legalitatea unora 
dintre act iunile Chinei pe care Filipine le consi-
dera  ca fiind opuse stipula rilor Convent iei. I n 
lumina limita rilor unei solut ii obligatorii dispu-

1. 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 Convent iei Nat iunilor Unite asupra Dreptului Ma rii din 1982 î ntre Filipine s i Republica Populara  Chineza ,  
disponibil online la https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf, accesat î n 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 Convent iei, Curtea a subliniat ca  nu 
decide asupra problemelor privind suprafet e de 
uscat s i nu stabiles te nici o granit a  î ntre pa rt i”3.  

Curtea Permanenta  de Arbitraj a decis î n unani-
mitate î n favoarea Filipine declara nd: „s-a con-
cluzionat ca , des i China a avut drepturi istorice 
î n apele Ma rii Chinei de Şud, aceste drepturi au 
fost anulate deoarece erau incompatibile cu zo-
nele economice exclusive preva zute de Con-
vent ie4. Decizia a fost aceea ca  „drepturile istori-
ce” sunt incompatibile cu LOŞC, dar este intere-
sant de aflat care este originea acestor „pretent ii 
istorice” s i de stabilit daca   termenii de „drepturi 
istorice” s i „ape istorice” au existat vreodata  î n 
LOŞC sau î n alte legi internat ionale cu privire la 
ma ri.  

 

3.  Implicațiile legale ale refuzului Chinei 
de a respecta decizia PCA  

I n ciuda deciziei PCA, guvernul Chinei insista  ca  
nu va respecta aceasta  decizie datorita  faptului 
ca  nu a fost prezenta  la proces. Aceasta  pozit ie a 
fost exprimata  fa ra  echivoc de ca tre China prin 
intermediul unor note diplomatice intitulate 
„Document privind pozit ia guvernului Republicii 
Populare Chineze asupra problemei de juris-
dict ie din arbitrajul Ma rii Chinei de Şud la init ia-
tiva Republicii Filipine”, emise î n data de 7 de-
cembrie s i î naintate Curt ii s i guvernului olandez. 
Pe scurt, notele diplomatice sust in ca : 

„I n opinia Chinei, Curtea de Arbitraj nu are nici 
un fel de jurisdict ie î n acest arbitraj, init iat unila-
teral de ca tre Filipine, cu privire la disputa din-
tre China s i Filipine î n Marea Chinei de Şud. 

I n primul ra nd, esent a procesului de arbitraj o 
reprezinta  suveranitatea teritoriala  asupra unor 
importante elemente maritime din Marea Chinei 
de Şud, ceea ce nu face obiectul Convent iei s i 
deci nu are lega tura  cu interpretarea sau aplica-
rea sa.  

I n al doilea ra nd, exista  un acord î ntre China s i 
Filipine pentru solut ionarea disputelor privind 

Marea Chinei de Şud prin intermediul negocieri-
lor, as a cum este preva zut î n instrumentele bila-
terale s i î n DOC. Prin urmare, init ierea unilatera-
la  a acestui arbitraj de ca tre Filipine a î nca lca t î n 
mod evident legea internat ionala .   

I n al treilea ra nd, chiar s i accepta nd ca  tema 
arbitrajului corespunde interpreta rii s i aplica rii 
Convent iei, ea a fost exclusa  prin declarat ia î na-
intata  de China conform Articolului 298 a Con-
vent iei, datorita  faptului ca  este parte constitu-
enta  a unei dispute de delimitare maritima  î ntre 
doua  state.  

I n al patrulea ra nd, China nu a acceptat nicioda-
ta  procedurile obligatorii ale Convent iei cu privi-
re la solicita rile de arbitraj emise de Filipine. 
Curtea de Arbitraj trebuie sa  respecte î n totalita-
te dreptul pa rt ilor din Convent ie de a alege mij-
loacele de solut ionare ale disputei s i de a-s i exer-
cita competent a pentru a decide asupra juris-
dict iei conform Convent iei. Init ierea acestui ar-
bitraj de ca tre Filipine este un abuz al proceduri-
lor obligatorii de solut ionare a unei dispute con-
form Convent iei. Refuzul Chinei de a participa la 
acest arbitraj este puternic sust inut de dreptul 
internat ional.”   

China a mai ada ugat ca  „prezentele declarat ii 
nu vor fi considerate sub nici o forma  ca repre-
zenta nd participarea Chinei la procedurile de 
arbitraj.” I n acest context, Articolul 288 al LOŞC 
s i Articolul 9 din Anexa VII a LOŞC stipuleaza  ca :  

a. Conform Articolului 288 a Convent iei: ”I n 
cazul unei dispute cu privire la jurisdict ia unei 
curt i, decizia va fi luata  de ca tre acea curte sau 
tribunal.”   

b. Articolul 9 din Anexa VII a Convent iei sti-
puleaza  ca : „Daca  una dintre pa rt i nu se prezinta  
î n fat a Curt ii sau nu î s i apa ra  cazul, cealalta  parte 
poate solicita Curt ii continuarea procedurilor s i 
luarea unei decizii. Absent a unei pa rt i sau lipsa 
apa ra rii uneia dintre pa rt i nu reprezinta  un im-
pediment pentru proceduri. I nainte de luarea 
unei decizii, Curtea trebuie sa  confirme ca  are 
jurisdict ie asupra disputei s i ca  solicitarea este 

3. Comunicatul de Presa  al Curt ii Permanente de Arbitraj, 12 iulie 2016, care a decis î n favoarea Filipine î n privint a 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-china-
case-on-south-china-sea/, accesat la 30 noiembrie 2016. 
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bine fundamentata  s i legala ”.  

Şe afirma  cu claritate ca  î n situat ia î n care 
Curtea are competent a  î n luarea unei decizii re-
feritoare la un anumit caz, autoritatea de a deci-
de revine Curt ii s i nu pa rt ilor. I n plus, î n absent a 
unei pa rt i, cealalta  parte are dreptul de a solicita 
Curt ii continuarea procedurilor. Prin urmare, se 
afirma  ca  absent a unei pa rt i nu î nseamna  sus-
pendarea procedurilor. Cu privire la jurisdict ie, 
Curtea Permanenta  de Arbitraj a luat decizia î n 
conformitate cu Articolul 281 s i 282 a LOŞC, care 
permit unui stat sa  recurga  la alte metode de so-
lut ionare a unei dispute deca t LOŞC, î n cazul î n 
care pa rt ile sunt de acord. Articolul 281 s i 282 
ale LOŞC afirma  ca :   

 „Daca  pa rt ile dintr-o disputa  privind interpre-
tarea sau aplicarea acestei Convent ii au stabilit 
sa  caute solut ionarea acestei dispute prin mijloa-
ce pas nice stabilite de ei, procedurile din aceasta  
Parte a Convent iei se aplica  doar acolo unde nu s
-a ajuns la o solut ionare prin recurgerea la astfel 
de mijloace, iar acordul dintre pa rt i nu exclude 
proceduri suplimentare.  

Daca  pa rt ile dintr-o disputa  privind interpreta-
rea sau aplicarea acestei Convent ii au stabilit 
printr-un acord general, bilateral, regional, sau 
de orice alta  natura , ca  o astfel de disputa  va fi, la 
solicitarea orica reia dintre pa rt i, supusa  unei 
proceduri care presupune luarea unei decizii, 
acea procedura  se va aplica î nlocul procedurilor 
prezentate î n aceasta  Parte, excepta nd situat ia î n 
care pa rt ile decid altfel”.     

Curtea Permanenta  de Arbitraj a aplicat preve-
derile Articolelor 281 s i 282 pe urma toarele do-
cumente pentru a constata daca  pa rt ile au stabi-
lit un acord  cu privire la alte metode de solut io-
nare a disputei: (a) Declarat ia China-AŞEAN cu 
privire la Conduita Pa rt ilor î n Marea Chinei de 
Şud (DOC) – 2002, (b) o serie de declarat ii cu-
mune fa cute de Filipine s i China referitoare la 
solut ionarea disputelor prin intermediul negoci-
erilor, (c) Tratatul de Prietenie s i Cooperare î n 
Asia de Şud-Est s i (d) Convent ia pentru Bio-
diversitate” (CBD).   

Cu toate acestea, Curtea a refuzat argumentul 
Chinei conform ca ruia Documentul de Conduita  
(DOC) agreat de AŞEAN s i China reprezinta  un 

acord care se poate aplica metodelor de solut io-
nare a conflictelor. Din moment ce DOC nu speci-
fica  mecanismul prin care s-a stabilit acordul s i 
nu exclude nici o alta  metoda  de solut ionare a 
disputelor, se considera  ca  PCA poate decide 
conform Articolelor 281 s i 282 a LOŞC. PCA a 
stabilit o concluzie similara  s i î n cazul Declarat ii-
lor comune ment ionate î n Notele diplomatice ale 
Chinei. I n ce prives te Tratatul de Prietenie s i Co-
operare î n Asia de Şud-Est s i CBD, PCA a stabilit 
ca  des i ambele acorduri leaga  cele doua  pa rt i î n 
solut ionarea disputelor prin metode alese de 
pa rt i, mecanismul acestuia nu este specificat. I n 
concluzie, nu exista  nimic î n aceste acorduri care 
sa  nu permita  aducerea cazului î n fat a Curt ii Per-
manente de Arbitraj.    

I n aceste condit ii, PCA a decis î n favoarea Filipi-
ne, a declarat ilegale delmita rile Chinei din Ma-
rea Chinei de Şud s i a stabilit ca  China se face vi-
novata  de desfa s urarea de activita t i maritime 
ilegale î n zona economica  exclusiva  det iuta  de 
Filipine. China a refuzat sa  accepte decizia. Mai 
mult, î n loc sa  se distant eze de zona disputata , 
navele militare s i nemilitare ale Chinei au des-
fa s urat activita t i regulate de consolidare a con-
trolului de facto a zonei. China pare sa  fi adoptat 
o asertivitate pasiva  s i evita  act iunile asertive 
care ar putea duce la incidente, des i î s i extinde 
activita t ile î n Marea de Şud a Chinei. Aceasta  si-
tuat ie are ca teva implicat ii legale fat a  de statele 
î nvecinate, î ndeosebi asupra statelor membre 
AŞEAN.  Este vorba despre sporirea puterii mari-
time a Chinei î n regiunea Asiei de Şud, ceea ce 
afecteaza  s i regiunea de sud-est. I n plus, se pre-
supune ca  China î s i va consolida legea nat ionala  
pentru a pretinde mai multe zone din Marea Chi-
nei de Şud. Şe pot dezvolta astfel dispute puter-
nice î ntre China s i alte state, î ndeosebi state 
membre AŞEAN. Ra spunsul agresiv al Chinei la 
decizia Curt ii Permanente de Arbitraj ar putea 
avea s i alte implicat ii legale pentru state mai 
put in afectate precum Indonezia. Des i disputa 
din Marea Chinei de Şud nu afecteaza  acum î n 
mod direct Indonezia, situat ia s-ar putea schim-
ba î n viitor. Fiind un stat de arhipelag, Indonezia 
are dreptul de a stabili limite pentru cele mai 
î ndepa rat punct de pe cele mai î ndepa rtate insu-
le. I n ciuda faptului ca  Indonezia nu pretinde nici 
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una dintre insulele disputate din Marea Chinei 
de Şud, Indonezia are un grup de insule, Insulele 
Natuna, care sunt î n  vecina tatea Ma rii Chinei de 
Şud. Aceste insule sunt puncte de baza  pentru 
Indonezia. Datorita  suveranita t ii Indoneziei asu-
pra Insulelor Natuna, Indonezia det ine drepturi 
asupra unor anumite ape de la limita Insulelor 
Natuna, conform legii internat ionale. Pe baza 
acestor limite, Indonezia este î ndrepta t ita  s i la 
anumite zone maritime stabilite prin LOŞC.  Prin 
urmare, Indonezia trebuie sa  î mparta  oceanul cu 
alte state î nvecinate care au pretent ii î n dispute-
le din Marea Chinei de Şud, s i anume Malaezia s i 
Vietnam. Des i exista  acorduri de delimitare a 
platoului continental î ntre state, delimitarea Zo-
nelor Economice Exclusive ra ma ne nesolut iona-
ta . Daca  China î s i consolideaza  pretent iile s i con-
tinua  sa  desfa s oare putere militara  î n regiune, 
este posibil ca s i î ntre China s i Indonezia sa  î n-
ceapa  un conflict pe marginea delimita rii mariti-
me din jurul Insulelor Natuna.    

 

4. Concluzii  

Anterior deciziei PCA, Pres edintele indonezian 
Joko Widodo a comentat pe marginea disputelor 
din Marea Chinei de Şud, afirma nd ca  des i Indo-
nezia este situata  î n imediata vecina tate a Ma rii 
Chinei de Şud, nu are un interes direct î n Marea 
Chinei de Şud. Cu toate acestea, evolut iile din 
ultima perioada  indica  o alta  situat ie. I n timpul 
recentei vizite a Pres edintelui Joko Widodo î n 
Insulele Natuna, s-a punctat faptul ca  î n anul 
1996 China a recunoscut apele din jurul Insule-
lor Natuna ca fiind Zona Economica  Exclusiva  a 
Indoneziei.  

Acest articol arata  ca  des i disputele privind Ma-
rea Chinei de Şud nu au deocamdata  un impact 
direct asupra Indoneziei, unele port iuni ale Zo-
nei Economice Exclusive a Indoneziei din Insule-

le Natuna se suprapun cu pretent iile Chinei. Din 
moment ce China a declarat ca  nu accepta  deci-
zia PCA, Indonezia ar trebui sa  creeze cadrul le-
gal s i politic pentru a-s i implementa drepturile 
suverane î n Zona Economica  Exclusiva  din jurul 
Insulelor Natuna. I n plus, ar trebui sa  existe o 
puternica  asert iune politica  pentru anticiparea  
mis ca rilor Chinei î n Marea Chinei de Şud pe baza 
celor noua linii de delimitare.  

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

I n urma  cu 18 ani, la 30 octombrie 2000, Uniu-
nea Europeana  s i Federat ia Rusa  semnau un im-
portant document de relat ionare bilaterala  prin 
care î ntre pa rt ile semnatare era instituit un par-
teneriat î n domeniul energetic. Momentul res-
pectiv î i oferea proaspa t-alesului pres edinte Vla-
dimir Putin prilejul de a face ca teva declarat ii 
greu de trecut cu vederea datorita  dimensiunii s i 
semnificat iilor lor geostrategice s i politice, î ntre 
ele fiind ret inute, cu deosebire, declarat ia  potri-
vit ca reia Federat ia Rusa  nu prives te la Aliant a 
Atlanticului de Nord ca fiind un inamic al Rusiei 
s i, î n egala  ma sura , asigurarea liderului de la 
Kremlin ca  Rusia nu va afirma  niciodata  ca  o 
anumita  parte  a geografiei politice globale re-
prezinta  pentru Kremlin o zona  de interes nat io-
nal, î n accept ia mai vechii paradigme a „spat iului 
vital”. 14 ani mai ta rziu, Rusia intervine î n regiu-
nea ucraineana  Donbass s i anexeaza  peninsula 
Crimeea. Evolut iile „revolut ionare” din Georgia 
s i Ucraina, precum s i extinderea prezent ei mili-
tare a NATO î n Europa centrala  s i de sud-est ca 
s i î n spat iul unora dintre fostele republici sovie-
tice au produs un profund s i durabil clivaj î ntre 
Moscova s i comunitatea occidentala . Pe harta , 
din Turcia pa na  î n nordul estonian al continen-
tului european s i î n bazinul Mediteranei - cu ex-
cept ia a cca. 20 kilometri de litoral bosniac – toa-
te statele aflate î n acest areal au fost sau au de-
venit î ntre timp membre ale NATO care se extin-
de fa ra  î ncetare spre Est, î n vreme ce fostul Tra-
tat militar de la Vars ovia î s i î ncetase existent a 
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î nca  din 1991, iar toate acestea nu au fa cut deca t 
sa  acutizeze la Kremlin vechea obsesie, devenita  
sindrom, a „î ndiguirii” s i „asediului” la care Rusia 
este supusa  de ca tre lumea politico-militara  oc-
cidentala . Atmosfera ra zboiului rece era, asfel, 
nu numai reconstituita , ci s i aprofundata .  

 

* 

„Nu este oare o situat ie suprarealista  aceea î n 
care Federat ia Rusa  s i Uniunea Europeana  se 
declara  a fi parteneri strategici care, î nsa , î s i im-
pun reciproc sanct iuni internat ionale?” se î ntre-
ba , cu o falsa  naivitate, s efa diplomat iei europe-
ne, Federica Mogherini, î n cadrul unei conferint e 
de presa  cu omologul sa u rus Şerghei Lavrov, la 
Moscova, î n aprilie 2017. Adoptate de UE ca ur-
mare a sprijinului acordat de Rusia secesionis ti-
lor din Donbass s i a anexa rii peninsulei Crimeea, 
penalita t ile au fost reî nnoite, î n iunie 2018, pen-
tru o noua  perioada  de un an (pa na  î n iulie 
2019). I n riposta , la 13 iulie a.c. Federat ia Rusa  
prelungea, la ra ndul sa u, pa na  la finele anului 
2019, embargoul asupra importurilor de produ-
se agro-alimentare din statale Uniunii Europene. 
Şistemul penalita t ilor aplicate Rusiei de ca tre 
comunitatea europeana  este criticat nu numai î n 
mediile nat ionaliste s i ale extremei-drepte euro-
pene din Austria, Ungaria, Italia s .a., ci s i de insti-
tut ii publice vest-europene, ca î n cazul Şenatului 
francez care, î n aprilie 2016, adopta o rezolut ie  
prin care cerea ridicarea sanct iunilor. Progresiv, 
ata t la Bruxelles, ca t s i la Moscova, se cons tienti-

zeaza  (s i se resimte acut) faptul ca  acest joc al 
penalita t ilor s i contra-penalita t ilor î nseamna , 
pentru toate pa rt ile implicate, pierderi economi-
ce s i comerciale majore, evaluate, î n 2016, pen-
tru Uniunea Europeana , la 30 miliarde Euro, din 
care cca. 11 miliarde Euro anual  au fost trecut i 
î n contul pierderilor î nregistrate de Germania. I n 
aceeas i ordine de idei, statisticile elaborate de 
EUROŞTAT au ret inut ca , numai î n perioada 
2013-2015, exporturile europene au sca zut de la 
119, 4 miliarde Euro î n anul 2013 la 73,8 Euro î n 
2015 s i aceasta î n condit iile î n care comert ul 
constituie principalul domeniu de relat ionare 
normala  î ntre Rusia s i spat iul european care este 
primul principalul partener de schimburi al Mos-
covei care, la ra ndul sa u,  se situeaza  pe locul al 
patrulea î n ansamblul comert ului extern global 
al Uniunii Europene.  

 

* 

Nu sunt put ini analis tii s i reprezentant i ai elite-
lor politice occidentale pentru care Vladimir Pu-
tin este un om politic animat de un „patriotism 
visceral”, a ca rui manifestare paroxistica  a fost 
marcata  de rezolut ia decident ilor de la Bruxelles 
de negociere cu Ucraina a unui acord de asociere 
a acestei t a ri la structurile pan-europene. Şunt 
î ndeajuns cunoscute contorsiunile s i manifesta -
rile contradictorii generate de semnarea unui 
asemenea document, consecint ele cele mai im-
portante fiind, cu deosebire, concretizate î n ane-
xarea de ca tre Rusia a Crimeii s i declans area, î n 

regiunea ucraineana  Donbass a unui 
ra zboi de secesiune sust inut generos 
de Federat ia Rusa . Acordul, semnat la 
21 martie 2014, prevede accelerarea 
procesului de asociere politica  s i inte-
grare economica  a Ucrainei s i Uniunii 
Europene. Şpre deosebire de acordu-
rile precedente convenite cu statele 
din Europa Centrala  s i din Balcanii de 
Vest, documentul î ncheiat cu Kievul 
nu stipula promisiunile s i condit iile 
exprese de aderare de care beneficia-
sera  celelalte state europene asociate. 
Era, as adar, vorba de un compromis 
care accepta asocierea fa ra  a deschide 
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o perspectiva  de aderare. Ceea ce, î nsa , a produs 
nelinis te s i iritare la Moscova au fost prevederile 
documentului care prevedeau o aliniere progre-
siva  a Ucrainei la politicile externe, de securitate 
s i de apa rare ale Uniunii Europene. O astfel de 
evolut ie ar fi î nsemnat, î n opinia lui Vladimir Pu-
tin,  un atu de prima  ma rime pentru politicile 
sale de vecina tate. Fat a  cu caracterul ambiguu al 
acordului de asociere, Kremlinul a optat pentru 
ment inerea unor relat ii privilegiate cu Kievul, 
ceea ce, î n practica , î nsemna un ajutor economic 
de 15 miliarde euro s i un tarif preferent ial la li-
vrarile de gaz natural. Argumente care s-au do-
vedit suficiente pentru ca pres edintele ucrainean 
Viktor Ianukovici sa -s i retraga  semna tura de pe 
documentul î n discut ie. Chestiunea ucraineana  
devenea, din acel moment, „dosarul Ucraina”- 
unul dintre cele mai î nca rcate s i mai complexe 
care continua  sa  marcheze î n mod negativ clima-
tul raporturilor dintre  Bruxelles s i Moscova. I n 
alinierea  Ucrainei la structurile s i politicile eu-
ropene s i, eventual, euroatlantice, Vladimir Putin 
vede, î n acelas i timp, o privare a Rusiei de o im-
portanta  zona -tampon s i „centura  de securitate” 
î ntre Rusia s i flancul ra sa ritean al prezent ei occi-
dentale, iar o asemenea viziune, î ncadrata  î n po-
litica de vecina tate a liderului rus, este aplicabila  
s i î n alte cazuri relativ apropiate, precum cele ale 
Republicii Moldova, sau ale fostelor republici 
sovietice din proximitatea geografiei politice asi-
atice. „Contenciosul ucrainian” nu a apa rut din 
neant. El  este, mai degraba ,  concretizarea con-
flictuala  s i tot mai î nda rjita  a disensiunilor din-
tre Federat ia Rusa  s i Occident s i aduce î n lumina  
tectonica pla cilor geopolitice de dupa  î ncheierea 
Ra zboiului Rece”  (Maxim Lefebvre, februarie 
2018). 

 I n atari conjuncturi, atas amentul beligerant ilor 
fat a  de perpetuarea unei relat iona ri reciproc os-
tile s i concurent iale nu poate sa  produca  deca t o 
neproductiva  risipire a unui timp care nu va mai 
putea sa  fie vreodata  recuperat î ntr-o maniera  
unanim pozitiva  s i constructiva . Şe poate aprecia 
ca  perpetuarea î ncorda rii î n relat iile dintre de-
mocrat iile occidentale s i „patriotismul visceral” 
al lui Vladimir Putin incumba  riscul, de loc negli-
jabil, ca nat ionalismul sistemului rus s i autorita-
rismul acestuia, sprijinit s i pe dinamica relat iilor 

sale  cu Biserica Ortodoxa , sa  evolueze pe o tra-
iectorie ascensionala  ca tre o acutizare s i ca tre o 
radicalizare mai accentuata  a viziunii s i practicii 
politice a regimului condus de pres edintele Pu-
tin, recent reinvestit î n demnitatea suprema  de 
lider necontestat al „Marii Rusii” care ar putea sa  
pretinda  a fi s i mai „mare” dupa  ce soldat ii rus i 
se vor î ntoarce î nvinga tori acasa  de pe fronturile 
ra zboaielor s i conflictelor din Şiria s i, î n general, 
din regiunea strategica  a Orientului Mijlociu.. 
Uniunea Europeana  ar trebui sa  manifeste un 
plus de luciditate î n a î nt elege ca  este o eroare a 
miza pe disensiunile dintre noua Admininistrat ie 
americana  s i Federat ia Rusa  drept argument de 
sust inere s i escaladare a elementelor de ruptura  
î n relat iile dintre Bruxelles s i Moscova. Noua po-
litica  imprevizibila  s i schimba toare a pres edinte-
lui Donald Trump este departe de a fi privita  ca 
un element de protect ie pentru comunitatea eu-
ropeana  pe termen mediu, fie s i pentru motivul 
ca  nimic nu î mpiedica  girueta politicii americane 
fat a  de Federat ia Rusa  sa  î s i schimbe orientarea 
printr-un singur mesaj postat pe Twitter de lide-
rul de la Casa Alba , spre a se orienta î n direct ia 
turlei cu steaua ros ie care stra juies te forta reat a 
Kremlinului s i... a lui Vladimir Putin. 

 

* 

Ideea unei reproblematiza ri a dialogului euro-
rus, î n sensul readucerii acestuia pe un fa gas  mai 
dinamic s i mai put in contorsionat nu trebuie ne-
glijata , fie s i pornind de la evocarea mai vechilor 
afirmat ii oficiale europene s i ruse potrivit ca rora 
„nu exista  securitate europeana  fa ra  Federat ia 
Rusa ” dupa  cum „nici Rusia nu poate beneficia 
de o credibila  securitate fa ra  continentul euro-
pean” 

I n luna martie 2016, Uniunea Europeana  adop-
ta cele cinci principii directoare ale raporturilor 
cu Moscova, respectiv: punerea efectiv s i com-
prehensiv î n aplicare a Acordurilor Minsk II; 
promovarea unor relat ii mai active cu vecinii ge-
ografici ai Rusiei; luarea î n considerat ie a capita-
lului de rezilient a  a amenint a rilor care pot sa  
vina  din partea Federat iei Ruse; angajarea selec-
tiva  ala turi de Rusia î n abordarea unor probleme 
de egal interes precum combaterea provoca rilor 
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teroriste; sust inerea mai angajata  a comunica rii 
î ntre nat iuni s i popoare. Şunt, desigur, criterii s i 
principii limitative s i chiar neconforme cu spiri-
tul unui dialog de substant a , dar ele pot contri-
bui la demararea unui real proces de echilibrare 
a raporturilor bilaterale. Nici pentru Uniunea 
Europeana  s i nici pentru Federat ia Rusa , nici un 
dialog serios nu va ajunge la finalitatea dorita  
ata ta vreme ca t î n centrul acestuia nu se va afla 
chestiunea securita t ii exterioare a pa rt ilor. I n 
acest sens, pres edintele Comisiei Europene, Jean
-Claude Juncker afirma, î ntr-o scrisoare adresata  
lui Vladimir Putin, ca  „obiectivul nostru comun 
trebuie sa  fie acela de restabilire a unei ordini de 
securitate europeana  cooperanta ”, iar pres edin-
tele francez Emmanuel Macron, î n mesajul de 
felicitare adresat, î n martie 2018, lui Vladimir 
Putin, dupa  realegerea acestuia pentru un nou 
mandat prezident ial, propunea „ o revizuire a 
arhitecturii europene de securitate, printr-un 
dialog nou, î ndeosebi cu Federat ia Rusa ”. 

Este s i ideea pe care, aflata  la Moscova, aceeas i 
Federica Mogherini o accentua, î n prima vara 
anului 2017, atunci ca nd afirma ca  „avem cu tot ii 
responsabilitatea de a identifica un teren comun 
al î nt elegerii s i solut iilor, obiectiv pentru a ca rui 
realizare nici o oportunitate nu trebuie ignora-
ta ”. Ca utarea comuna  a unor punt i de comunica-
re este, oricum, mai folisitoare deca t retoricile 
care cauta , inutil, timpul pierdut î n zadar. 

 

Dumitru CHICAN 

I. 

Şocietatea cibernetica , economia mondializata , 
emergent a identita t ilor post-nat ionale, abun-
dent a s i varietatea politicilor transfrontaliere s i 
supranat ionale, deculturat ie s i uniformizarea 
culturii – iata  doar ca teva din noile s i numeroa-
sele paradigme care, la î nceputul acestui al trei-
lea mileniu al istoriei sunt tot ata tea expresii ale 
transforma rilor polimorfe la care lumea post-
moderna  este supusa  s i care au devenit obiect de 
î ndelungi, complexe s i contradictorii dezbateri 
care au drept tema  destinul s i configurat ia viito-

rului omenesc. Un viitor ca ruia, î n general, i se 
aplica  descriptive devenite lucru comun, precum 
“globalizare”, “mondializare”, “statul global”, 
“federalizare”, “unitatea diversita t ilor” s i altele 
care î nca  î s i as teapta  ra ndul la intrarea î n spat iul 
primitor al lexicului politic, sociologic s i cultural. 

I n acelas i timp s i cu intensitt a i s i forme de ex-
presie diferite se manifesta  tot mai insistent ori-
enta ri s i mis ca ri ideologice s i politice nat ionalis-
te mai mult sau mai put in radicale care au ca tra -
sa tura  comuna  opozit ia ireductibila  fat a  de feno-
menul globaliza rii s i insistent a cu care se expri-
ma  ca apa ra toare s i salvatoare ale nat iunii s i pa-
triei î ntr-un context î n care conceptul de stat-
nat iune pare a-s i pierde din atractivitate s i dina-
mism pe scena relat iona rii politice s i economice 
internat ionale. 

Considerata  de unii teoreticieni drept retrogra-
da  s i opusa  ideii de democrat ie, ga ndirea nat io-
nalista  este apreciata , î n alte aborda ri analitice, 
ca fiind, dimpotriva , o mis care eminamente de-
mocratica  s i progresista , iar aceasta  opozit ie 
conceptuala  demonstreaza , nu ata t faptul ca  
nat ionalismul este pe deplin contestat sau î n to-
talitate sust inut, ca t, cu deosebire, realitatea ca  
dezbaterile î n curs nu au reus it sa  identifice o 
definire clara  s i unanim acceptabila  a conceptu-
lui î n discut ie s i ca  dezbaterile î nsele sunt orien-
tate s i dominate de interesele s i valorile proprii 
ale analis tilor s i practicienilor care, la ra ndul lor, 
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exprima  incapacitatea de distant are s i obiectiva-
re a dezbaterilor teoretice î n raport cu angaja-
mentele s i apartenent ele ideologice, politice s i 
partizane ale sust ina torilor, ca t s i ale detractori-
lor nat ionalismului, î n aceeas i ma sura . Mai mult 
deca t ata t, se vorbes te, asta zi, de falsitatea dis-
cursului despre un nat ionalism ca denominativ 
generic pentru un mod de ga ndire, sust ina ndu-
se ideea ca  se impune a vorbi, mai degraba , des-
pre, „nat ionalisme”, folosirea a cestui plural fiind 
menita , din acest punct de vedere, sa  exprime 
larga diversitate s i complexitate a acestui con-
cept care nu este î ntru totul lipsit de ambiguita-
te. 

Şe accepta , î n general, ca  aceasta  construct ie 
semantica  este cla dita  pe trei principii funda-
mentale, respectiv acela ca  ansamblul comuni-
ta t ii omenes ti este, prin î nsa s i natura sa, divizat 
î ntr-un summum de enita t i -nat iuni. Este vorba, 
î n al doilea ra nd, de ma sura î n care specificul 
propriu al fieca reia dintre aceste entita t i poate fi 
identificat î n mod obiectiv. Ş i este vorba, î n al 
treilea ra nd, de ideea ca  auto-guvernarea este 
singura forma  viabila  de gestionare, apa rare s i 
afirmare a acestor entita t i-nat iuni. Daca  teoreti-
zarea principiilor este, indiscutabil, moderna , î n 
schimb ideea s i sentimentul nat ionalist î nsus i nu 
este noua , punerea sa î n circulat ie fiind atribuita  
filosofului german Herder iar primele sale mani-
festa ri se rega sesc, buna oara , î n lupta de emanci-

pare a Lumii Noi î mpotriva colonialismului spa-
niol, sau î n revolut ia franceza  din 1789. Din 
acest punct de vedere, se poate afirma ca  ideea 
nat ionalista  s-a na scut s i a evoluat î n strî nsa  le-
ga tura  cu conceptul de democrat ie, statul-
nat iune fiind considerat spat iul ideal pentru ma-
nifestarea „participa rii democratice” î n care tot i 
indivizii membri ai nat iunii beneficiaza  de drep-
turi s i î ndatoriri egale care dau substant a  not iu-
nii de „ceta t ean”.  

O asemenea complementaritate istorica  î ntre 
ga ndirea democratica  s i sentimentul nat ional 
pare a fi pusa  la î ndoiala  î n zilele noastre, prin 
formele contemporane de exprimare a nat iona-
lismului politic, ceea ce î nseamna  ca  tot mai 
ofensiv, nat ionalismul democratic este confrun-
tat cu tentat ia luneca rii ca tre un nat ionalism ra-
sist, xenofob, autoritar s i greu separabil de o alta  
atitudine foarte apropiata  ca forma  de manifes-
tare s i anume, populismul î n cele mai variate 
structuri s i scopuri ale sale. Pentru aceste orien-
ta ri s i curente, nat iunea este un datum natural al 
istoriei deosebit prin specificita t ile sale irepeta-
bile î n plan cultural, rasial s i chiar biologic s i, fi-
ind astfel, ea este o existent a  exclusivista  s i im-
permeabila  la primirea s i asimilarea de nou-
venit i alogeni s i de fapte culturale s i sociale de 
origine extrinseca . Astfel, pentru exemplificare, 
un algerian purta tor al nat ionalita t ii franceze nu 
va putea niciodata   sa  fie considerat ca apart i-
na nd nat iunii franceze as a cum aceasta este defi-
nita  de ca tre Marie Le Pen. 

Amenint area unor asemenea derapaje ca tre ra-
dicalism este cu ata t mai actuala  cu ca t î n unele 
t a ri europene format iunile extremiste s i populis-
te constituie, deja, o fort a  electorala  semnificati-
va , susceptibila  ca, pa na  la un punct, sa  domine 
s i sa  orienteze dezbaterile s i discursul politic. O 
alta  provocare nu mai put in serioasa  din partea 
unei asemenea situat ii poate sa  se manifeste - s i 
se manifesta , deja - î n ma sura î n care discursul 
onest despre „interesul nat ional”, de pilda , poate 
fi discreditat prin false suprapuneri î ntre acesta 
s i nat ionalismul radical s i, nu î n ultimul ra nd, 
prin asimilarea tendent ioasa  î ntre afirmarea s i 
promovarea intersului nat ional, adica  a unui 
„nat ionalism moderat”, pe de o parte, cu populis-
mul politic electoral s i care, î n esent a sa, ser-
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ves te doar intereselor ideologice ale indivizilor 
sau grupurilor partinice. 

 

II 

O privire retrospectiva  asupra istoriei pe care a 
acumulat-o  procesul construct iei europene pu-
ne î n lumina  adeva rul ca  nu au fost put ini cei ca-
re, de pe diverse pozit ii ideologice s i politice, au 
va zut î n aceasta  experient a  o cale sau un instru-
ment ideal pentru depa s irea nat ionalismului 
considerat ca bariera  î n calea uniunii continenta-
le. 

Ca t de realista  a fost - s i continua  sa  fie - o ase-
menea abordare? Ş i ce trebuie î nt eles, î n defini-
tiv, prin nat ionalismul care trebuie rega ndit? 

I n Europa dintre cele doua  Ra zboaie Mondiale 
nat ionalismul a funct ionat ca un fenomen de ma-
sa , cu un formidabil potent ial mobilizator. Pri-
vind la Europa contemporana , se poate constata 
fa ra  dificultate ca  situat ia este cu totul alta. Iar 
semnalele î n acest sens nu sunt nici put ine, nici 
de important a  minora . Şentimentul patriotismu-
lui, î n accept ia clasica  a conceptului, a par-
curs o perioada  de declin, î n favoarea senti-
mentului de apartenent a  identitara  la marea 
familie europeana . Numai ca  aceasta  evolut ie 
ca tre pan-europenism a generat, lent, dar 
continuu, sentimentul ca  ceea ce trebuia sa  
fie nas terea unei cons tiint e europene,a deve-
nit  un fenoment de glisare ca tre supremat ia 
unei cons tiint e supranat ionale s i supra-
identitare daca  nu de-a dreptul autoritaista  s i 
care ignora  lucrul important ca  entuziasmul 
aprobator de care a beneficiat unificarea co-

munitara  nu a fost, î n integralitatea sa, izvora t 
din perspectivele comune deschise de Europa 
Unita , ci s i, chiar daca  nema rturisit, , dintr-un 
fond solid de preocupa ri s i interese nat ionale. 
Altfe exprimata , aceasta  afirmat ie vrea sa  arate 
ca  Europa prezenta , continua  sa  se afle î n epo-
ca nat ionalismelor, depa rtata , î nca , de per-
spectiva „post-nat ionalista ” care, la î nceputuri, 
a dat imboldul necesar experimentului unifica-
tor care ar fi trebuit sa  realizeze tocmai 
„eliberarea de corsetul nat ionalismului”. 

„Europa profunda ” trebuie ca, recunosca nd 
realitatea ca  nat ionalismul nu mai este fort a 

motrice socio-politica  as a cum a fost î n perioada 
interbelica , sa  accepte, î n acelas i timp, ca  rezili-
ent a s i dinamica acestui concept-sentiment con-
tinua  sa  se manifeste cel put in pe trei paliere. 
Mai î nta i, este vorba de cota î nalta  la care se 
ment ine  adeziunea puternica  a ceta t enilor fat a  
de identitatea nat ionala , as a cum este cazul Da-
nemarcei, Marii Britanii, Poloniei, Ungariei, dar 
s i î n Grecia s i Frant a care, î n 1992, opunea un 
voluminos veto Tratatului de la Maastricht, do-
vedind ca  milioane de ceta t eni erau departe de a 
accepta sa  renunt e la un substant ial pachet de 
componente ale suveranita t ii nat ionale. Este 
vorba, î n al doilea ra nd, de faptul ca  nat ionalis-
mul, s i, mai ales, aripa radicala  a acestuia, î s i ma-
nifesta  fort a de react ie la „globalizarea europea-
na ” sub forma unui nat ionalism populist acerb. 
Ş i este vorba, î n al treilea ra nd, de nat ionalismul 
manifestat sub forma mis ca rilor s i format iunilor 
separatiste-scizioniste care trebuie privite sepa-
rat de acele mis ca ri care militeaza  pentru drep-
turi locale extinse, dar î n cadrul aceluias i stat. Or 
toate aceste aspecte ofera  tot ata tea argumente 
de sust inere a afirmat iei, deja, notata , potrivit 
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ca reia Europa este, î nca , departe de pragul „erei” 
post-nat ionaliste care, î n definitiv, este imagina-
ta , dorita  s i as teptata  de ca tre curentele s i retori-
ca celor care pornesc de la ideea ca  statul-
nat iune nu mai este apt sa  ofere cadrul adecvat 
pentru manifestarea plenara  a voint ei ce-
ta t enes ti. Din aceasta  perspectiva , Jurgen Haber-
mas vorbes te de perspectiva ca Europa sa  devi-
na   primul exemplu de democrat ie construita  pe 
deasupra statului nat ional, proiect care, î nsa , nu 
presupune inventarea sau crearea unui 
„nat ionalism european”, dat fiind ca , î n opinia 
autorului sus-citat, „nivelarea identita t ilor nat io-
nale ale statelor membre si topirea acestora î ntr-
o nat iune numita  „Europa” nu este de dorit , du-
pa  cum nu este nici posibila ” 

 

* 

I n pofida retoricii care, de mai multa  vreme, î i 
anunt a  decesul, nat ionalismul ofera , fa ra  î nceta-
re, noi dovezi de rezilient a . Ştatul-nat iune este, 
fa ra  î ndoiala , afectat de fenomenul globaliza rii s i 
confruntat cu atentatele la suveranitate pe care 
le reprezinta  tendint ele regionaliste. Nu acees i 

dimensiune o au aceste provoca ri atunci ca nd 
este vorba de nat ionalism. Mai î nta i pentru ca , 
as a cum se poate constata, culturile nat ionale au 
o consistenta  capacitate de rezistent a  la asaltul 
mondializa rii. Apoi, ret elele globale de comuni-
cat ii, pot sa  promoveze orica t de agresiv simbo-
luri s i paradigme standardizate ale consumului 
de bunuri materiale, dar efectul nu va avea re-
zultatele decisive scontate, dat fiind ca , chiar s i 
î n acest domeniu al consumului de ma rfuri ma-
teriale s i spirituale, a cestea vor fi supuse unui 
proces de indigenizare s i adaptare locala , proces 
identificat prin denumirea de glocalizare.  

Vra nd-nevra nd, lumea s i, î mpreuna  cu ea, co-
munitatea europeana  parcurg o etapa  î n care se 
manifesta  activ confruntarea dintre identitatea 
nat ionala  s i proiectata identitate globala , iar s an-
sele de biruint a  ale unuia sau ale celuilalt dintre 
aces ti doi poli sunt î nca  foarte dificil de evaluat 
î ntr-o perspectiva  previzibila . Iar daca  retorica 
lumii contemporane s-a obis nuit de mai mult 
timp cu utilizarea frecventa  a particulei „post-„, 
calea pa na  la intrarea î n universul „post-
nat ional” este î nca  lunga  s i cu serpentine greu de 
stabilit ante-factum. 
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Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

Este un adeva r al contempo-
raneita t ii noastre acela ca  
sfa rs itul bipolarismului î n 

ordinea globala  a lumii a avut s i continua  sa  aibe 
o influent a  de neta ga duit asupra  relat iona rii 
dintre marile comunita t i umane, reaprinza nd 
dezbaterile contradictorii sta rnite de teoria uni-
versitarului american Şamuel Huntington privi-
toare la noua divizare a lumii conflictuale nu du-
pa  criterii ideologice s i interese materialist-
consumiste, ci dupa  apartenent a la identita t i spi-
rituale s i culturale. 

Ambiguita t ile care au î nsot it, de la bun î nceput, 
aceste dezbateri au  fa cut ca s i polemicile pe 
aceasta  tema  sa  fie, nu de put ine ori, viciate de 
stigmatiza ri, suspiciuni s i ofense reciproce, as a 
cum se î nta mpla , de ca t iva ani buni, î n cazul re-
lat iilor dintre Occidentul cres tin s i laic, pe de o 
parte, s i Orientul islamic s i pios, pe de alta  parte, 
unii cerceta tori neezita nd sa  vorbeasca , î n con-
text, chiar de instalarea progresiva  a unui nou 
ra zboi rece î ntre Occident s i Islam, al ca rui tea-
tru principal de desfa s urare sa  devina  continen-
tul european. Ş i toate aceste construct ii discursi-
ve sunt construite pe temelia ala tura rii dintre 
teoriile simpliste s i simplificatoare sust inute cu-
rentele islamiste s i islamizante s i prejudeca t ile – 
nu put ine – ale lumii occidentale despre un islam 
prea put in sau defectuos î nt eles. 

Or realizarea unor necesare s i durabile punt i 
ale dialogului presupune abordarea islamului 
dintr-o dubla  perspectiva   a esent ei sale identita-
re: el este, î nainte de toate, un modus vivendi, o 
stare existent iala  ca reia religia î i defines te nor-
mele s i coordonatele s i este, apoi, un summum 
de caracteristici ale civilizat iei ca reia acesta i-a 
dat nas tere î n dimensiunile ei culturala  s i misti-
ca . Este o abordare care nu trebuie, î nsa , sa  duca  
la concluzia ca  oricare individ venit dintr-o t ara  

islamica  este, cu necesitate, fie un arab, fie un 
musulman. Daca  ne limita m la prima definire a 
universului islamic, aceea de “stare” s i “mod de 
raportare la existent a ”, atunci vom constata ca  
aceasta este, s i ea, generatoare de ambiguitate, 
î n ma sura î n care ea pune î n relat ie de echilibru 
o civilizat ie s i o arie de cultura  – Occidentul – s i o 
religie – cea islamica . Or aceasta  incongruent a  
face ca ata t islamul, ca t s i Occidentul, sa  fie privi-
te ca entita t i monolitice s i impermeabile la evo-
lut ii s i schimburi de valori. Ceea ce, î n mod evi-
dent este î n nonconcordant a  cu realitatea evo-
lut ionista  a orica rei culturi s i î ngreuneaza  î nt ele-
gerea adeva rului ca  nici cultura occidentala , î n 
raport cu cea islamica , nu se reduce la islamofo-
bie, dupa  cum, î n acelas i raport, nici jihadul s i 
formele sale de manifestare extrema  nu exprima  
aspirat ia unei lumi, bogata  î n istoria s i tradit ia 
sa, de a se face cunoscuta  , valoric, î ntr-o lume 
majoritar cres tina  sau laica . 

De la faimoasa sentint a  atribuita  lui Andre  Mal-
raux, potrivit ca reia “secolul al XXI-lea va fi reli-
gios sau nu va fi deloc”, relat iile î ntre civilizat ii s i 
religii det in un loc de frunte î n agenda chestiuni-
lor principale care anima  scena s i dinamica viet ii 
internat ionale contemporane. I nsa s i vocea lui 
Şamuel Huntington se face ecou al  reflect iei lui 
Malraux atunci ca nd ne anunt a  ca  “secolul al XXI-
lea va fi unul  al ciocnirii î ntre civilizat ii”1. A de-
generat dialogul civilizat iilor î ntr-o confruntare 
î ntre acestea? I nclina m sa  credem ca  ra spunsul 
este negativ, sust ina ndu-ne afrimat ia prin reali-
tatea ca , fiind “religios” s i cultural î n acelas i 
timp, secolul î n care ne afla m nu poate fi deca t 
unul al dialogului s i comunica rii ata ta vreme ca t 
cultura, ca s i religia, se adreseaza  spiritului s i 
cons tiint ei umane  care î ndeamna  la pace, la con-
viet uire, la edificare s i la confruntare dialectica  
î ntre spirite s i idei. Asta zi, tehnologia informat iei 
s i a comunica rii favorizeaza  cu generozitate cu-
noas terea reciproca  s i schimburile de valori ma-
teriale s i spirituale î ntre indivizi, nat iuni s i po-
poare. 

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 fiint e rat ionale, suntem 
confruntat i fa ra  contenire cu provoca ri s i sfida ri 
structurale care î ngreuneaza  considerabil aspi-
rat ia noastra  antropologica  la dialog s i cu-
noas tere. Iar printre piedicile pe care indivizii s i 
comunita t ile trebuie sa  le depa s easca  pe  calea 
lor ca tre î nta lnire nu ezita m sa  nota m, orica t ar 
pa rea de paradoxal, chiar procesul globaliza rii, 
al unei mondializa ri care, î n mod inevitabil, apla-
tizeaza  s i uniformizeaza , amenint a nd cu defor-
marera, chiar pa na  la disparit ie, a ceea ce este 
specific, definitoriu s i irepetabil unor culturi s i 
civilizat ii î ntre care se numa ra  s i arealul islamic 
care nu trebuie – repeta m – sa  fie nici confundat 
s i nici limitat la lumea araba . Este î n firea lucru-
rilor ca oricare popor sa  doreasca , î nainte de 
toate, sa -s i exprime identitatea s i sa -s i promove-
ze valorile î ndelung construite cu ra bdare de-a 
lungul secolelor de istorie s i care ofera  sursa cea 
mai apropiata  de securitate s i de da inuire î n ce-
ea ce el este  Or o asemenea afirmare nu poate fi 
impusa  nici prin colonizare, nici prin superiori-
tate xenofoba , nici prin tirania sa ngeroasa  a 
unor ideologii s i doctrine din categoria celei pro-
clamate de radicalismul ireductibil al unei enti-
ta t i periferice  precum Ştatul Islamic. 

Am asistat s i asista m, din pa cate, la proliferarea 
s i diseminarea unor atitudini care nu au nimic a 
face cu ideea de apropiere s i dialog. Daca , î n 
Frant a, de pilda , interdict ia impusa  purta rii î n 
spat iul public a va lului ca semn distinctiv al unei 
apartenent e identitare a putut sa  provoace vii s i 
contradictorii dezbateri, nu mai put in pa guboasa  
se dovedes te s i pretent ia, vituperant s i zgomotos 
exprimata  de unele comunita t i islamice din lu-
mea occidentala  de a impune dreptul canonic 
islamic shari’a ca sistem juridic independent, pa-
ralel s i simultan cu sistemul exitent de veacuri î n 
t ara de res edint a , sau de a  institut ionaliza inter-
dict iile comportamentale islamice (consumul 
ca rnii de porc, buna oara , î n s colile englezes ti un-
de î nvat a  s i copii musulmani). Lipsa unui dialog 
sau chiar a deschiderii pentru î nt elegere prin 
comunicare a realita t ilor contribuie la î ncuraja-
rea exceselor, degenerate  î n acte brutale, cu ca-
re as eza rile s i oras ele europene sunt confrunta-
te. 

Una dintre pietrele unghiulare ale  orica rui dia-

log contructiv se rega ses te î n disponibilitatea 
î nsa s i pentru depa s irea diferendelor s i ca utarea 
concordiei, iar din aceasta  perspectiva  cons tien-
tizarea s i acceptarea î nsemna ta t ii  pe care o are 
ideea de alteritate, de existent a  egala  a celuilalt 
este un imperativ de neignorat pentru renunt a-
rea la stereoptipii s i clis ee tabuizate. Iar accepta-
rea alterita t ii î nseamna  s i acceptarea pluralis-
mului s i a multiculturalismului ata t de contesta-
te î n utimul timp. 

Şubsumat ideii de pluralism identitar ca mediu 
de exprimare neî ngra dita  a  entita t ilor spirituale 
s i culturale î ntr-o societate deschisa  coabita rii s i 
alterita t ii, multiculturalismul este un concept 
inventat î n Canada s i experimentat de filosofia 
occidentala , neava nd putere de circulat ie s i – se 
poate spune - o forma  de manifestare pragmati-
ca  î n lumea islamica  deca t, poate, numai î n dis-
cursul s i retorica studiilor academice s i a abor-
da rilor islamice ale relat iilor dintre musulmani 
s i non-musulmanii occidentali. I n mod curent, 
as a cum este î nt eles asta zi , multiculturalismul 
defines te – mai mult deca t o strategie de act iune 
- relat iile dintre societa t ile europene tradit ionale 
s i comunita t ile alogene rezultate din fenomenul 
migrat iei s i, cu deosebire, al celei originare din 
lumea araba  s i din zone ale continentului asiatic 
s i extrem-oriental î n care islamul reprezinta , din 
punct de vedere demografic s i geografic, religia 
majoritara  sau nat ionala  oficiala . Pornind de la 
ideea ca  multiculturalismul este î n ma sura  sa  
asigure integrarea elementelor islamice alogene 
î n comunita t ile primitoare europene (fa ra  ca, 
prin aceasta sa  se produca  un fenomen de 
“aculturat ie” adica  de pierderea morfologiei 
identitare – culturale, cutumiare, religiose, com-
portamentale  de ca tre cei invitat i la aclimatizare 
s i integrare), acest concept, departe de a realiza, 
semnificativ, vreunul din obiectivele fundamen-
tale propuse, a condus la aparit ia unei react ii to-
tal opuse – aceea a ostilita t ii fat a  de alogenii isla-
mici, a ideii ca  , prin structura lor antropologica , 
aces tia nu pot deveni altceva deca t ceea ce sunt, 
transforma ndu-se, prin urmare, î n factori de 
amenint are la î nsa s i identitatea s i coeziunea so-
cieta t ilor-gazda . Astfel s-a ajuns la situat ia î n ca-
re lideri politici ai Europei de Vest – din Germa-
nia, Marea Britanie, Frant a  s .a. - sa  declare, ra s-
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picat, fie ca  “musulmanii nu sunt î ndeajuns de 
format i pentru a accepta propria integrare î n 
societa t ile primitoare”, fie ca  aces tia constituie  
“o amenint are directa  la adresa indentita t ii soci-
ale (franceze, engleze, germane etc.)”, fie, î n 
sfa rs it, ca  multiculturalismul este  “un experi-
ment es uat”. Daca  este adeva rat ca  acest concept 
poate fi privit ca o sursa  de “conflict î ntre civili-
zat ii” î n sensul î n care o parte din bagajul cutu-
miar s i identitar islamic este s i va ra ma ne in-
compatibil cu valorile democrat iei occidentale 
(secularismul, libertatea de expresie, drepturile 
femeiii, tradit iile vestimentare alimentare sau 
comportamentele), tot ata t de adeva rat este ca , 
decenii de-a ra ndul, multiculturalismul a putut 
sa  constituie, î n practica , unul dintre fundamen-
tele de funct ionare a politicilor sociale europene. 
Confuziile s i erorile apar, î nsa , atunci ca nd acest 
concept are semnificat ii diferite s i este î nt eles s i 
aplicat, î ntr-o diversitate larga  de forme, î n 
funct ie de locul s i de timpul european î n care el 
este abordat. 

Privit ca termen normativ, termenul descrie 
ansamblul acelor politici guvernamentale  s i nor-
me care î s i propun sa  sust ina  s i sa  î ncurajeze co-
existent a s i comunicarea î ntr-un mediu social 
multicultural. Ceea ce nu constituie o noutate î n 
multiseculara istorie a relat iilor occidentalo-
islamice: Şpania s i Şicilia sub ocupat ia islamica  a 
civilizat iilor omayyada  s i abbasida   din Evul Me-
diu au oferit stra lucite s i fructuoase exemple î n 
acest sens. Problema apare î n momentul î n care 
un asemenea multiculturalism ofera  alogenilor 
libertatea de a-s i pa stra identitatea culturala , dar 
î ncadrata  s i subsumata  normelor politice, cultu-
rale s i institut ionale proprii societa t ilor de 
adopt ie. Or, pentru spiritualitatea s i identitatea 
islamica , singura politica  s i singurul sistem de 
norme ca rora trebuie sa  li se supuna  identita t ile 
lor spirituale s i culturale sunt cele emanate din 
scripturile sacre ale religiei – Coranul s i tradit ia 
profetica  – s i paradigmele comportamentale s le-
fuite de-a lungul istoriei musulmane. Germania 
s i  Marea Britanie s-au numa rat printre statele 
europene care au adoptat, cu entuziasm, concep-
tul multiculturalismului. Ş-a î nta mplat, î nsa , ca  
aparit ia revivalismului radical islamist s i efectul 
acestuia (actele teroriste din capitalele s i oras ele 

Europei de Vest) sa  demonstreze ca  politicile 
multiculturaliste integratoare nu au avut î n mod 
automat s i nu pot sa  aibe rezultatul scontat: î n 
loc sa  duca  la coexistent a , integrare s i concordie 
sociala , acestea au provocat ada ncirea faliilor 
î ntre societatea primitoare, pe de o parte, s i ac-
centuarea atitudinilor segregat ioniste, populiste 
s i politicianiste care au transformat comunita t ile 
imigrante, marginalizate s i private de o reala  
egalitate de s anse, î n “societa t i paralele”, pe de 
alta  parte. Multiculturalismul a devenit, tot mai 
vizibil, un gen aparte de “interculturalism”  care 
pune î n evident a  nu aspectele care unesc, ci pe 
cele care diferent iaza  societatea autohtona  de 
“comunita t ile culturale” rebarbative, prin î nsa s i 
morfologia lor antropologica , la integrare s i 
adaptare.  

Pentru mult i analis ti s i cerceta tori, principiile 
multiculturalismului, as a cum sunt ele î nt elese s i 
practicate, sunt realita t i depa s ite s i poarta  ra s-
punderea pentru fragmentat ia s i separatismul 
cultural de care sunt afectate, asta zi, societa t ile 
occidentale tradit ionale. I ntr-o larga  ma sura , li-
mitele multiculturalismului se observa  cu o s i 
mai mare acuitate atunci ca nd subiectul dezbate-
rii este reprezentat de diversitatea religioasa  s i 
de maniera î n care se poate identifica o cale de 
acomodare s i de coabitare cu aceasta. Devenita  
inevitabila , dar neava nd suficiente argumentat ii 
pentru o cuprindere ca t mai ampla  s i mai obiec-
tiva  a chestiunii multiconfesionalismului, o ase-
menea dezbatere a fost, vra nd-nevra nd, acapara-
ta  de singura problema  aflata  la î ndema na  s i 
anume aceea a ascensiunii fundamentalismului 
conservator islamic. Iar prin act iunea virulenta  
s i devastatoare a radicalismului islamic, aceasta  
discut ie se afla , la ra ndul sa u, î n impas, consoli-
da nd, s i mai mult, es ecul general al multicultura-
lismului 

Nu trebuie, î nsa , ignorat un alt element cu pro-
funde semnificat ii pentru viitorul acestui univer-
salism cultural ca tre care aspira  filosofia multi-
culturalismului. Ş i este vorba de faptul ca , î n ulti-
ma  analiza , multiculturalismul, ca s i conceptele 
subsidiare pe care acesta le presupune, precum 
alteritatea, tolerant a, laicismul sau aria de exer-
citare posibila  a liberta t ilor de opt iune s i expri-
mare sunt, toate, o emanat ie a ceea ce se identifi-
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ca  prin “identitatea europeana ” – cu 
toate componentele sale culturale, re-
ligioase, de civilizat ie, sociale, relat io-
nale etc. – s i au fost ga ndite ca pa rghii 
de afirmare, consolidare s i propa s ire a 
acestei  identități care, în pofida reus i-
telor politice s i institut ionale, ra ma ne 
s i asta zi, dupa  experimentul primului 
val de “integrare”europeana , insuficient de bine 
definita , î nt eleasa  s i interpretata . I ntr-o “privire 
î n oglinda ” ad-hoc, vom constata ca , î n aria cultu-
rala  s i de civilizat ie care este lumnea islamica  s i 
arabo-islamica , ideea de identitate culturala  isla-
mică este, pur și simplu, inexistentă! Conceptul de 
cultura  s i civilizat ie î n acest areal este, as a cum 
am mai spus, î n totalitate s i î n mod absolut sub-
sumat religiei islamice: Islamul este cel ca ruia i 
se datoreaza  toate not iunile s i toate conceptele 
antropologice, epistemologice, politico-sociale 
etc. I ncepa nd cu conceptul de “nat iune”, respec-
tiv de “stat-nat iune” î ntruchipat de institut ia po-
litico-religioasa , militara  s i societala a califatului 
musulman, pa na  la  stilul de viat a  intima  s i re-
lat ionala  a individului ca fundament al familiei, 
clanului, tribului s i societa t ii s i pa na  la creat ia 
spirituala  – literara , s tiint ifica , arhitectonica ,etc. 
– a acestuia. O relat ionare care se desfa s oara  sub 
autoritatea omniprezenta  s i omnipotenta  a Legii 
divine s i a sistemului juridic –shari’a – derivat 
din aceasta. Idealul suprem s i integrator al omu-
lui musulman nu este, î n primul ra nd, acela al 
dezvolta rii  terestre s i al construct iei, ca ci filoso-
fia sa este una fundamental panteista : fiind crea-
ta  de Dumnezeu-Allah, natura s i regnurile sale 
î ntruchipeaza  fiint a transcendentala  î nsa s i, care, 
prin sine, este perfecta , ea neava nd nevoie s i ne-
puta nd sa  fie “perfect ionata ” de omul care, la 
ra ndul sa u nu este deca t o alta  forma  de mani-
festare a spiritului s i universalita t ii tran-
scendentale. Desigur, fiind dotat cu atribu-
tul liberului-arbitru, omul musulman are 
î ndatorireaa de a exista ca om musulman 
care tinde sa  devina  omul perfect, omul-
universal (al-insān al-kāmil) a cărui misiu-
ne î n viat a tranzienta  se rezuma  la jiha d, 
î nt eles, pe de o parte, ca stra danie morala , 
ca efort continuu pentru autocorectare s i 
pentru a-s i asigura nemurirea î n paradisul 
viet ii de dupa  moarte. Din summumul 

acestor stra danii decurge, pe de alta  
parte,  s i î ndatorirea lui homo islami-
cus  de a săvârși așa-numitul jihad mic 
pentru apa rarea religiei ca reia î i dato-
reaza  existent a î nsa s i s i pentru proli-
ferarea s i expansiunea acesteia ca uni-
ca  religie perfecta  prin care se î ncheie 
revelat ia, Muhammad fiind ultimul 

dintre profet i (kha tim al-anbiyā’ ). 

Este lesne de î nt eles ca , î n atari î mprejura ri, 
aria culturala  islamica  nu putea sa  fie compatibi-
la  cu ceea ce presupune conceptul de pluralism, 
î n general, s i cu acela de multiculturalism, cu de-
osebire. De altfel, î nsa s i not iunea de alteritate 
(din perspectiva opozit iei om islamic- om  non-
islamic adica  omul apart ina tor culturii iudeo-
cres tine) este obnubilata  prin chiar scriptura co-
ranica  s i prin tradit ia  care î mparte comunitatea 
umana  î ntre musulmani care constituie “casa 
pa cii” (da r al-silm)  și non-musulmani (iudeii, 
cres tinii s i, î n unele exegeze, nabateenii, sabee-
nii, zoroastrienii), reunit i î n “casa ra zboiu-
lui” (da r al-harb) sau “Oamenii cărții” (ai scriptu-
rilor relevate inaintea Islamului – Pentateuchul 
s i Noul Testament) care sunt tolerat i de Islam ca 
s i adept i ai unui alt cult deca t islamul s i protejat i 
(dhimmi) î n calitate de ceta t eni ai statului mu-
sulman î n interiorul califatului sau î n schimbul 
pla t ii unei “taxe pe libertatea de cult” (giziyya). 
Aceasta este accept ia not iunii de 
“tolerant a ” (tasa muh) î n Islam, care, precum se 
vede, are prea put in sau de loc a face cu concep-
tul de multiculturalism s i pluralism pe care exe-
get ii s i teologii islamici contemporani se stra du-
iesc sa  î l puna  î ntr-o fort ata  relat ie de sinonimie 
cu conceptul de alteritate ata t de frecvent evo-
cat, ca pe o virtute fundamentala , î n discursul 
islamic al zilelor noastre.  
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Fragilitatea alianțelor în Orientul Mijlociu ca expresie a conflictelor geopolitice globale 
 

Corneliu PIVARIU 

 Dupa  as a-zisa  prima vara  araba  din Orientul Mijlociu s i Africa de Nord (MENA), care î ncet-î ncet se 
transforma  î ntr-o iarna  destul de sumbra , aliant ele existente la î nceputul acestui secol î n regiune 
au î nceput sa  se modifice s i sa  apara  elemente noi, consecint a  nu numai a evolut iilor regionale, dar 
s i a raporturilor de fort e pe plan mondial. 

 Unul din principalele motive ale situat iei actuale î l constituie s i lipsa orica rui plan pe termen lung 
al Administrat iei americane dupa  invazia Irakului din 2003, precum s i gres elile fa cute de aceasta 
î n Irak, Şiria s i Yemen, ata t î n timpul pres edintelui George W. Bush, dar s i î n mandatele pres edinte-
lui Obama (care dorind sa -s i respecte promisiunea de a nu implica ŞUA î n nici un ra zboi î n manda-
tele sale a ratat multe oportunita t i î n Orientul Mijlociu). Aceasta  pozit ie a determinat cres terea ne-
î ncrederii aliat ilor arabi î n capacitatea s i dorint a Washingtonului de a-s i ment ine pozit ia î n regiu-
ne. De asemenea noua strategie de securitate nat ionala  a ŞUA, care nu a reus it sa  defineasca  un rol 
specific pentru ŞUA s i al fort elor sale î n regiune s i nici sa  ra spunda  efectiv la cres terea influent ei 
Rusiei î n Şiria, precum s i la influent a economica  a Chinei î n regiune, au dus la cres terea dubiilor  
guvernelor arabe, dar s i a altor formatori de opinii (centre de cercetare, media) privind pozit ia s i 
politica americana  pe termen mediu s i lung î n zona . 

 I n aceste condit ii, lipsa de unitate a lumii arabe - caracteristica  pe care a avut-o dintotdeauna - s-a 
accentuat, unul din cele mai elocvente exemple î n acest sens fiind situat ia relat iile cu Qatarul din 
2017s i recenta decizie a guvernului de la Doha de a pa ra si OPEC. Unele surse ment ioneaza  chiar 
faptul ca  la Doha se analizeaza  cu mare atent ie s i posibilitatea retragerii t a rii din Consiliul de Coo-
perare al Golfului. 

De mai multe decenii, puteri regionale - mai ales Irak, Iran, Egipt, Israel, Arabia Şaudita  s i Turcia, 
au fost implicate î ntr-o competit ie regionala  pentru maximizarea influent ei î n zona , î n competit ie 
sau aliant a  cu Marea Britanie, Rusia s i ŞUA. I n prezent Irakul nu mai poate avea asemenea preten-
t ii, fiind sub o puternica  influent a  iraniana  (iar Moscova î ncearca  sa -s i reca s tige subtil pozit iile 
pierdute), Arabia Şaudita   are reputat ia s ifonata  dupa  modul dezastruos cum a condus conflictul 
din Yemen s i dupa  afacerea Khashoggi, iar Egiptul are o situat ie interna  mult prea complicata , mai 
ales din punct de vedere economic,  pentru a emite pretent ii regionale. 

I n aceste evolut ii Turcia apare ca fiind, cel put in pentru prezent s i viitorul imediat, marele ca s tiga -
tor, î mbuna ta t indu-s i imaginea î n Orientul Mijlociu, comparativ cu Arabia Şaudita . Ankara î ncearca  
sa  joace de ambele pa rt i î n conflictul din Şiria, pentru a-s i maximiza rolul î n viitoarele negocieri. 
Este cert ca  succesul politicii americane î n Şiria depinde î n mare parte de Turcia, Washingtonul 
trebuind sa  î nt eleaga  s i obiectivele regionale ale Turciei . I n acelas i timp Iranul, Rusia s i Turcia, im-
plicate î n conflictul din Şiria, s i care par a constitui un bloc coerent ar putea î ncerca sa -s i asume un 
rol care sa  transceada  Orientului Mijlociu, dar interesele lor î n Şiria sunt destul de divergente pen-
tru a nu conduce la aceasta.  

Rusia este mult umita  de ceea ce a realizat î n Orientul Mijlociu s i va ca uta sa -s i prezerve s i desigur, 
daca  va ga si oportunita t i, sa -s i î mbuna ta t easca  pozit ia. 

Israelul, chiar daca  pa streaza  un profil destul de ret inut, va juca un rol hota ra tor î n continuare î n 
Orientul Mijlociu, iar î n condit iile ca nd ŞUA î s i vor defini o politica  coerenta  pe termen lung î n zo-
na , acest rol va fi s i mai pregnant. Felul î n care se va solut iona conflictul din Şiria va prefigura vii-
toarele aliant e din Orientul Mijlociu s i de ce nu, germenii unei noi ordini globale. 

PUNCTE DE VEDERE 
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Filiala Frăției Musulmane din SUA (USMB) 

The Muslim Students Association - Asociaţia 
studenţilor musulmani, prima organizație a Frați-
lor Musulmani din ŞUA, a fost î nfiint ata  î n 1963, 
î n campusul Universita t ii Illinois (o foarte scurta  
informat ie despre evolut ia acestei organizat ii 
poate fi ga sita  î n Anexa 1). Ulterior, au fost î nfi-
int ate s i alte organizat ii, cum ar fi: the Council on 
American - Islamic Relations - Consiliul pentru 
Relaţiile Americano - Islamice, the North Ameri-
can Islamic Trust Council - Consiliul de Securitate 
Islamică din America de Nord, the North Ameri-
can Islamic Fund - Fondul Islamic din America de 
Nord în 1971, the Islamic Society of North Ame-
rica - Societatea Islamică din America de Nord și 
the International Institute of Islamic Thought - 
Institutul Internaţional de Gândire Islamică din 
1981, the Holy Land Foundation for Relief and 
Development - Fundaţia Pământului Sfânt pentru 
Ajutor şi Dezvoltare în 1989, the American Mus-
lim Council1  - Consiliul musulman american în 
1990, the Muslim American Society - Societatea 
musulmană americană în 1993, the Council on 
American Islamic Relations2 (CAIR) - Consiliul 
pentru relaţiile islamice americane în 1994, the 

Association of Muslim Social Scientists - Asociaţia 
cercetătorilor sociali musulmani etc. 

I n decembrie 2001, autorita t ile americane au 
interzis activitatea the Holy Land Foundation for 
Relief and Development ca urmare al implicării 
sale î n finant area atentatelor teroriste3 ale orga-
nizat iei islamiste radicale palestiniene HAMAŞ4. 
Des i lega turile dintre Holy Land Foundation s i 
Fra t ia Musulmana 5 au fost bine documentate - 
exista  î nregistra ri on-line care demonstreaza  
activitatea subversiva  a Fra t iei Musulmane î n 
ŞUA6 - activitatea Fra t iei Musulmane este, î nca , 
legala  pe teritoriul american. I n acelas i timp, o 
data  cu dezvoltarea ret elelor mass-media s i aca-
demica  ale UŞMB, procesul de extindere a ramu-
rii sale politice locale a continuat. 

I n timpul procesului deschis de autorita t ile 
americane Holy Land Foundation pentru activi-
ta t i de finant are a terorismului, Biroul Federal 
de Investigat ii FBI a fa cut publice o serie de do-
cumente care au prezentat vasta ret ea a UŞMB, 
alca tuita  din organizat ii s i grupuri controlate de 
o structura  centrala  de comanda . Dintre aceste 
documente se disting: 

 the Preliminary vision for preparing future 
leadership7 - Viziunea preliminară pentru pregă-
tirea viitoarei conduceri, datată în decembrie 
1988 s i semnata  de un anume M.A. (probabil 
Mohamed Akram8), î n care este descrisa  strate-

Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 

1. 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-us-
activities, 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 entita-
te desemnata  ca fiind Special Designated Global Terrorist, acuzata  de Departamentul de Trezorerie din Ş.U.A. ca  finant eaza  HAMAŞ. 
Vezi: Thomas Quiggin, What Is the Muslim Brotherhood?, 08.02.2017,  

https://counterjihadreport.com/tag/al-quds-international-foundation/
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gia de î nra da cinare / dezvoltare a Fra t iei Musul-
mane pe teritoriul ŞUA. I n acest document exista  
un tabel cu o coloana  intitulata  Aparate - terme-
nul utilizat de Fra t ia Musulmana  centrala  
(egipteana ) pentru grupurile s i organizat iile sale 
publice s i sub acoperire. Cu except ia the Interna-
tional Institute of Islamic Thought - Institutului 
Internaţional de Gândire Islamică, toate organi-
zat iile amintite mai sus au fost ment ionate in ca-
tegoria Aparatelor. I n acelas i document exista  o 
nota  despre structurile acoperite:  

 Shura, compusă din 59 membri condusă de 
Al-Qadi - Elkadi Ahmed, s eful UŞMB9 (Akram 
apare î n document ca membru al Şhura); 

 Oficiul; 
 Securitatea; 

 Surorile; 

 Comitetul Special; 

 Palestina C. (Comitetul Palestinei - cunoscut 
s i sub numele de HAMAS î n SUA) etc. 

 An Explanatory Memorandum, On the Gene-
ral 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 cont ine nor-
mele de aplicare a documentului anterior, sem-
nat din nou de Mohamed Akram. La sfa rs itul do-
cumentului se afla  o lista  a Aparatelor care inclu-
de s i the International Institute of Islamic Tho-
ught. 

Ambele documente pun accentul pe obiectivul 
central al USMB, respectiv colonizarea isla-
mistă a Statelor Unite: „obiectivul general 
strategic al Grupului în America, aprobat de Con-

siliul Shura şi de Conferinţa Organizatorică pen-
tru anul (I987)”, este „venirea la putere a Islamu-
lui în America, ceea ce presupune: înfiinţarea unei 
mişcări islamice eficiente şi stabile, condusă de 
Frăţia Musulmană care reprezintă cauzele musul-
manilor la nivel intern şi global şi care funcţio-
nează pentru a extinde baza musulmană observa-
tivă, are drept scop unificarea şi dirijarea efortu-
rilor musulmane, prezintă Islamul ca alternativă 
de civilizaţie şi sprijină Statul Islamic global ori-
unde este acesta.”11 

Pe fondul invaziei sovietice din Afganistan, din 
1979, (s eicul) Abdullah Yusuf Azzam - un cleric 
palestinian, membru al Fra t iei Musulmane din 
anii 1950, cunoscut drept „tata l” Jihad-ului glo-
bal - a emis o Fatwa - un decret în care a afirmat 
ca  apa rarea pa ma nturilor Islamului este prima 
obligat ie a musulmanilor, dupa  credint a î n Al-
lah12. Ştabilit la î nceputul anilor 1980 î n oras ul 
pakistanez Peshawar, Azzam a î nfiint at Bait ul-
Ansar - Casa de Ajutor, o organizație islamică de 
ajutorare, menita  sa  sprijine lupta jihadis tilor 
î mpotriva invadatorilor sovietici din Afganis-
tan13. I n 1981, antreprenorul saudit Osama bin 
Laden, fost student al lui Azzam la Universitatea 
King Abdul Aziz din Jeddah14, a fost convins de 
profesorul sa u sa  se mute î n Peshawar s i sa  fi-
nant eze taberele de antrenament ale jihadis tilor, 
î n marea lor majoritate membri ai Fra t iei15. I n 
1984, î n Peshawar, cei doi au fondat Maktab al-
Khidamat - Oficiul de Servicii (cunoscut și ca Al 
Kifah - Lupta) pentru a coordona și a finant a acti-
vita t ile de recrutare s i de antrenare ale al-
Mujaahid – mujahedinilor din Afganistan16. Mak-
tab al-Khidamat a asigurat finant area 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 Organiza-
tional 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/document-
defence-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, Connecti-
cut 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 act ionat î n Afga-
nistan s i î n alte state asiatice17. 

I n anii 1980, Azzam a desfa s urat o campanie 
intensa  de prozelitism s i de stra ngere de fonduri 
î n statele din Europa, Orientul Mijlociu s i î n 50 
de oras e americane18. Prima filiala  americana  a 
lui Maktab al-Khidamat (Al Kifah) a fost the Isla-
mic Center of Tucson Arizona  - Centrul Islamic 
din Tucson Arizona, aflat deja î n funct iune î n 
1984. I n ca t iva ani, ret eaua MB din ŞUA cuprin-
dea mai mult de 30 de filiale implicate î n stra n-
gerea de fonduri pentru jihadis tii din Afganistan. 
Cea mai importanta  sucursala  din ŞUA a fost cea 
situata  î n Brooklyn, New York, cunoscuta  sub 
numele de Al Kifah Refugee Centre19 - Centrul 
pentru refugiaţi Al Kifah. Încă de la deschiderea 
sa,  î n cadrul acestui centru a funct ionat oficial o 
moschee, Masjid al-Fukra, unde a predicat 
„Ş eicul Orb” Omar Abdel-Rahman20. „Ş eicul Orb” 
obis nuia sa  predice s i la o moschee vecina , 
Masjid at-Taqwa. Masjid at-Taqwa a fost fonda-
ta  de clericul Siraj Wahaj cu ajutorul petrodolari-
lor saudit i21. I n anii '80, Arabia Şaudita , Pakistan 
s i ŞUA (prin intermediul Agent iei Centrale de 
Informat ii CIA) au sprijinit, prin arme, logistica  
s i expertiza , recrutarea s i instruirea ret elei lui 
Azzam (mujahedini), precum s i act iunile sale mi-
litare î mpotriva prezent ei sovietice î n regiune. I n 
februarie 1989, dupa  retragerea sovietica  din 
Afganistan, Azzam s i bin Laden au decis sa  conti-
nue lupta pentru eliberarea „pa ma nturilor Isla-
mului" s i au î nfiint at organizat ia Al Qa'ida. I n no-
iembrie 1989, Azzam a fost ucis î ntr-un atentat 
cu bomba . 

I n 1993, a fost î nregistrat primul atac islamist 
î mpotriva World Trade Center din New York. 
Acest atac a declans at cel de-al treilea val de te-

rorism islamist. Deși conexiunile atacatorilor au 
condus spre Centrul Maktab al-Khidamat din 
Brooklyn, New York, autorita t ile americane nu 
au î ntreprins nici o act iune semnificativa  î mpo-
triva ret elei islamiste22. Şingura act iune demna  
de remarcat a fost arestarea „Ş eicului orb” Omar 
Abdel-Rahman, a ca rui activitate a fost legata  de 
filiala Frat iei Musulmane din New York. Des i Ab-
del-Rahman era bine-cunoscut pentru islamis-
mul sa u radical, el a beneficiat de sprijinul CIA, 
care a facilitat emiterea vizei sale de intrare î n 
Ştatele Unite s i, mai ta rziu, aprobarea statutul 
sa u de rezident23. 

Atacurile Al-Qa'ida î mpotriva Ştatelor Unite, 
din 11 septembrie 2001, au reprezentat apogeul 
celui de-al treilea val de terorism islamist. Din 
acel moment, percept ia publica  privind teroris-
mul islamist s-a schimbat. Astfel, terorismul isla-
mist a î ncetat sa  mai fie perceput ca un fenomen 
colateral al conflictului arabo-israelian s i a deve-
nit o amenint are asimetrica  globala  introdusa , 
mai ta rziu, î n conceptul strategic al NATO. Medi-
atizarea globala  a atacurilor a adus î n prim plan 
ata t islamismul radical, cî t s i necesitatea contra-
ma surilor. Atent ia opiniei publice a fost captata  
de Al-Qa'ida, de talibanii afgani s i de ra zboiul 
î mpotriva terorismului, determina nd sca derea 
interesului fat a  de alte organizat ii islamiste pre-
cum Fra t ia Musulmana  - î n condit iile î n care 
strategul atacurilor, Khalid Şhaikh Mohammed, 
este membru al Fra t iei Muslmane din Kuweit 
î nca  din adolescent a 24. 

I n tot acest timp, Fra t ia Musulmana  s i-a î nta rit 
aripa politica  s i sociala  dezvolta nd o ret ea com-
plexa  s i foarte extinsa  de organizat ii Islamice de 
ajutor financiar, caritabile, menite sa  ofere spri-
jin financiar proiectelor organizat iei25. 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/foreign-
analyzes/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 î n ce mai 
mult pe mijloacele de informare î n masa 26, pe 
mediul academic27 s i pe think-tank-uri influen-
te28. Astfel, î ncepa nd cu anul 2002, Fra t ia Musul-
mana  a fost re-etichetata  de ca tre mass-media 
globala  (cum ar fi canalul TV Al Jazeera) drept o 
mis care reformista , care a fost supusa  represiu-
nii regimurilor autoritare ale lumii arabe s i care 
constituie un firewall – zid protector î mpotriva 
organizat iilor teroriste29.  

Linda Sarsour 

Fostul director al Arab American Association - 
Asociaţiei Arabe Americane din New York, ameri-
canca de origine palestiniana  Linda Şarsour a 
fost desemnata  Champion of Change - Campioa-
na Schimbării de către administrația Obama, a 
fost delegata  la Convent ia Nat ionala  a Partidului 
Democrat s i s-a numa rat printre cei patru orga-
nizatori principali ai Women’s March - Marşului 
Femeilor. 

Des i Şarsour a afirmat mereu ca  nu are nici o 
lega tura  cu islamis tii UŞMB, aceasta: 

a fost invitata  sa  t ina  discursuri la convent ii-
le s i reuniunile organizat iilor apart ina nd UŞMB, 
cum ar fi Muslim American Society30 - 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 î nchis î n Israel î n anii 1990, al ca rui nume 
apare î n documentele legate de Holy Land Foun-
dation. Este posibil ca Şalah Şarsour să fie va rul 
Lindei Şarsour, pe baza afirmat iei acesteia ca  are 
veris ori aflat i î n detent ie î n Israel pentru afilie-
rea la HAMAŞ34; 

 a fost arestata , î mpreuna  cu alt i membri ai 
CAIR, pentru nesupunere civica 35; 

25. The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, The structure and funding sources of the Muslim Brotherhood, CRE-
THI PLETHI, 19.06.2011, http://www.crethiplethi.com/the-structure-and-funding-sources-of-the-muslim-brotherhood/global-
islam/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/al-
jazeeras-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-recognition-
lun/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 î n organizat ia terorista  
HAMAŞ, î n special pentru acordarea de asistent a  financiara  s i de alta  natura  activului fugar s i militar HAMAŞ, ' A1 Awadallah. La 
momentul aresta rii sale, Şarsour avea 66.530 de dolari, o carte telefonica  personala  s i doua  pas apoarte americane. Şarsour a fost 
intervievat s i a oferit informat ii cu privire la activita t ile lui Şalah î n favoarea HAMAŞ î n ultimii ani. I n cursul interviului sa u, Şarsour 
a descris implicarea fratelui sa u Şalah Şarsour î n HAMAŞ s i activita t ile de stra ngere de fonduri de ca tre HLFRD, î n Richardson, Te-
xas, î n numele HAMAŞ. Şarsour a declarat ca  unii dintre membrii Islamic Center in Milwaukee - Centrului Islamic din Milwaukee, 
Wisconsin, s i frat ii sa i Şalah s i Imad sunt implicat i î n stra ngerea de bani î n 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 orga-
nization, 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 î n 2011, 
î n timpul „prima verii arabe”, spuna nd 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  î n mod public „sora ” de ca tre 
American Muslims for Palestine37 (AMP) - Musul-
manii Americani pentru Palestina, într-o scrisoa-
re publica  destinata  sa  o sprijine î mpotriva 
„Islamofobiei”: 

„Draga  Linda:  

Ai devenit baliza de speranţă pentru atât de 
mulţi americani musulmani, precum şi un catali-
zator care îi împinge pe oameni să acţioneze pozi-
tiv. The American Muslims for Palestine îţi apreci-
ază cu adevărat eforturile tale neobosite în nume-
le 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 necon-
diţionat în faţa bigotismului şi a atacurilor pe ca-
re 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 re-
ducere 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 Washin-
gton . 

Ne rugăm pentru protecţia ta si ne rugăm ca Al-
lah 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 orga-
nizat ie conectata  la HAMAŞ, care urma res te sa  
delegitimizeze statul Israel î n America39. Şalah 
Şarsour este membru al consiliului de adminis-
trat ie al acestei organizat ii40 s i a fost va zut î n 
prejma lui Şumeyye Erdog an Bayraktar, fiica 
pres edintelui Turciei, Reçep Tayyip Erdog an, î n 
timpul vizitei sale la convent ia anuala  a Muslim 
American Society s i a Islamic Circle of North 
America (MAŞ-ICNA)41. 

 a fost sust inuta  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-sarsour-
arrested-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 ac-
tion. 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-smear-
campaign-targeting-linda-sarsour-300484682.html, accesat la data de 07.08.2018  
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#IstandWithLinda”43; 

 a mult umit 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 
î n data de 1 aprilie 201744. Potrivit site-ului 
UŞMB CAIR Minnesota45, „Siraj Wahhaj este unul 
dintre cei mai admiraţi lideri şi vorbitori musul-
mani din America. El este imamul Moschei Al-
Taqwa din Brooklyn, NY şi serveşte în comite-
tul 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, î n data de 25 iunie 2011 
(î n timpul "prima verii 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 - 
„sot ul meu a fost ra pit de ca tre # 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), s i-a exprimat simpatia 
fat a  de FATAH, HAMAŞ, Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei (PFLP), George Habash s i 
fat a   de ofit erul de polit ie al autorita t ii palestini-
ene, Amjad Şukkari „Abu Omar” care a atacat un 
punct de control î n Israel48.  

- sust ine î n mod deschis legea Şhariah î n 
emisiuni TV49 s i „twit”-uri: „You'll know when 
you're living under Sharia Law if suddenly all yo-
ur loans & credit cards become interest free. So-
und nice, doesn't it?”50 / “@LaRebelleFleur shari-
ah law is reasonable and once u read into the de-

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 Halak-
hah. 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?
client=safari …”54 - „Veţi şti că trăiţi sub Legea 
Sharia dacă brusc toate împrumuturile şi carduri-
le de credit devin fără dobândă. Sună frumos, nu-i 
aşa?” / " @LaRebelleFleur legea Shariah este re-
zonabilă şi o dată ce o citiţi în detaliu devine plină 
de sens. Oamenii îi cunosc doar elementele de ba-
ză” / „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 edito-
rul religios asociat la @HuffPostRelig. Educă-te. 
https://www.google.com/amp/m.huffpost.com/
us/entry/us_5788f567e8b03fc3ee507c01/amp?
client=safari ... ";  

 a cerut declans area Jihad-ului împotriva ad-
ministrat iei Trump î n timpul unui discurs la Chi-
cago55, î n cadrul conferint ei the Islamic Society 

43. Textul original: “The Council on American-Islamic Relations (CAIR), the nation's largest Muslim civil rights and advocacy organiza-
tion, 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 
de Nord (IŞNA);  

 a salutat cu un deget, salutul DAEŞH56;  

 a scris pe Twitter ca : “When we write the 
history of Islam in America, the Nation of #Islam 
is an integral part of that history.”57 - „Când scri-
em istoria Islamului în America, Nation of Islam 
este o parte integrantă a acelei istorii.” - liderul 
Nation of Islam, Louis Farrakhan este un binecu-
noscut antisemit care obis nuies te sa  î s i î nceapa  
discursurile cu expresia „evreii satanici”58. 

Concluzii 
 Obiectivul UŞMB este colonizarea islamica  a 

ŞUA î n cadrul obiectivului Fra t iei Musulmane 
Globale de creare a Califatului Global cu capitala 
din Ierusalim; 

 Ştrategia UŞMB a fost aceea a „pas ilor ma -
runt i” 

 Ştrategia a urmat succesiunea: aripa confesi-
onala  / academica  → aripa financiara  / economi-
ca  → aripa sociala  → aripa politica  sust inuta  de 
mass-media / think-tank-uri / aripa societa t ii 
civile (î n prezent, exista  o aripa  militanta  s i pe 
teritoriul american59 – aripa militanta  era o ra-
mura  oficiala  a organizat iei pa na  la mijlocul ani-
lor 1970); 

 Linda Şarsour s i familia ei au lega turi puter-
nice s i vizibile cu organizat iile UŞMB; 

 Linda Şarsour este un operativ al Fra t iei Mu-
sulmane Globale pe teritoriul american, care are 
ca obiectiv crearea aripii politice locale a organi-
zat iei fie print-un viitor partid politic, fie prin 
politicieni afiliat i UŞMB care vor fi ales i î n Con-
gres / Casa Alba . Linda Şarsour ar putea candida 
ea î nsa s i, î n alegerile viitoare pentru un fotoliu 
in Congres sau in Şenat. 

Anexa 1 

Mis carea politico-sociala  pan-islamica  ultra-
conservatoare intitulata  Jama 'At / Harakat 
Ikhwan al-Muslimeen (Ikhwan) - Fra t ia Musul-
mana 60  a fost î nfiint ata  î n 1928 î n oras ul egip-
tean Ismailia de ca tre clericul Hassan al-Banna  
(1906-1949) fiul imamului ultraconservator Ha-
nabilah61 (Şhaykh) Ahmad Abd al-Rahman al-
Bann al-Şa'ati. 

I n cei aproximativ 90 de ani de existent a  ai or-
ganizat iei, se disting mai multe etape de tran-
sformare a Fra t iei dintr-o mis care islamista  loca-
la  î ntr-o organizat ie panislamica , precum urmea-
za : 
I. 1928 - 1938: corespunde perioadei in-

terbelice, cu doua  etape distincte: 
a) 1928 - 1935: consolidarea organizației 

î n Egipt prin activita t i sociale s i prozelitism; 

b) 1935 - 1938: extinderea în țările înve-
cinate Egiptului s i î n China. 

II. 1939 - 1945: înființarea Aparatului Şe-
cret - aripa  militanta , ofensiva , responsabila  de 
act iunile violente ale Mis ca rii. Aceasta  etapa  co-
respunde perioadei celui de-al Doilea Ra zboi 
Mondial. 
III. 1945 - 1953: amplificarea activismului 

politic s i a conflictelor cu monarhia egipteana . 
Corespunde perioadei dintre sfa rs itul celui de-al 
Doilea Ra zboi Mondial s i proclamarea Republicii 
Egipt. 

IV. 1953 - 1970: etapa intensificării con-
flictului cu regimul nat ionalist, republican, laic 
egiptean s i expansiunea globala . Corespunde pe-
rioadei dintre proclamarea Republicii Egipt (18 
iunie 1953) s i moartea pres edintelui Gamal Ab-
del Nasser (28 septembrie 1970). 

V. 1970 - 1981: expansiunea globală și 

55. Activist Linda Sarsour Calls For ‘Jihad’ Against Trump Administration, 07.07.2017, https://thepoliticalinsider.com/linda-sarsour-
jihad/?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 s colii juridice ultraconservatoare, fondata  de (Musnad Imam) Ahmad bin Hanbal (780-855), care respinge complet 
reflect ia personala , sust ina nd aplicarea stricta  a Coranului s i a Şunnei (tradit iei). 
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construirea aripii politice. Corespunde adminis-
trat iei pres edintelui Anwar el Şadat, care a folo-
sit Fra t ia Musulmana  pentru a contrabalansa in-
fluent a sovietica  î n regiune (Şiria, Libia, Algeria 
etc.). Confruntat cu oprobiul public s i cu riscul 
dezmembra rii Fra t iei din cauza valului de atroci-
ta t i declans at de Aparatul Şecret, al doilea lider 
suprem, Hassan al-Hudaybi, a schimbat radical 
strategia organizat iei prin scoaterea aripii mili-
tante din structura oficiala  a Fra t iei s i prin crea-
rea imaginii unei mis ca ri ideologice care a decis 
sa  renunt e la trecutul violent. Aceasta  strategie a 
permis Fra t iei sa  supraviet uiasca  s i mai ta rziu a 
argumentat caracterul ideologic exclusiv al Mis -
ca rii. De asemenea, evenimentele geopolitice din 
1979 - invazia sovietica  din Afganistan, asediul 
marii moschei din Mecca Masjid al-Haram și Re-
volut ia Islamica  din Iran au amplificat activismul 
Mis ca rii. Astfel, militant ii Fra t iei s-au ala turat 
mujahedinilor s i au luptat î n Ra zboiul Civil din 
Afganistan (1979-1989) s i î n ra zboaiele arabo-
israeliene (1973, 1971-1982). 

VI. 1981 - 2011: Perioada de guvernare a 
pres edintelui Muhammad Hosni Şayyid Mubarak 
care poate fi î mpa rt ita  î n trei etape distincte: 

a) 1981 - 1991: dezvoltarea sucursalelor 
Fra t iei Musulmane î n Asia de Şud s i Europa s i 
consolidarea aripii politice a Mis ca rii; 

b) 1992 - 2001: diseminarea Fraților Mu-
sulmani î n fosta Iugoslavie s i fos-
tul bloc estic s i „ruptura” dintre Al 
Qa'ida s i CIA. Etapa este delimita-
ta  î ntre implozia fostului Imperiu 
Şovietic s i atacurile Al-Qa'ida din 
11 septembrie 2001 î mpotriva 
Ştatelor Unite; 

c) 2002 - 2011: dezvoltarea 
ret elei Fra t iei Musulmane î n mass
-media, mediul academic, think-
tank-uri, urmata  de re-etichetarea 
î n mis carea reformista ; expansiu-
nea globala  î n contextul ra zboiu-
lui global î mpotriva terorismului; 
preluarea controlului politic î n 
Turcia s i declans area conflictului 
cu Arabia Şaudita  î n privint a Ieru-
salimului ca s i viitoare capitala  a 

Califatului Global. 

VII. 2011 - 2012: „primăvara arabă” - valul 
de anarhie s i de insurgent a  care a spulberat Ori-
entul Mijlociu s i Africa de Nord (MENA), duca nd 
la ra sturnarea regimurilor nat ionaliste arabe, 
laice, republicane. 

VIII. 2012 - 2013: Administrația președin-
telui Mohamed Morsi  s i a Fra t iei Musulmane î n 
Egipt; Crearea patrulaterului islamist Egipt -
Şudan - Turcia - Qatar; aparit ia IŞIL; es uarea Li-
biei. 

IX. 2014 - prezent: președinția generalului 
Abdul Fattah Şaeed Hussein Khalil el-Şisi; regru-
parea MB î n Turcia, aparit ia DAEŞH, criza migra-
t iei, criza Consiliului de Cooperare al Golfului s i 
acuzat iile de organizare terorista .  

Concluzii sumare: 

 Şcopul Fra t iei Musulmane este de a construi 
Califatul Global cu capitala din Ierusalim; 

 Ştrategia Fra t iei Musulmane a fost cea a 
„pas ilor ma runt i”, aplicata  init ial î n Egipt s i apoi 
î n toate celelalte state t inta  ale organizat iei; 

 Ştrategia a urmat succesiunea: aripa confesi-
onala  / academica  → aripa financiara  / economi-
ca  → aripa sociala  → aripa  militanta  (a fost o ra-
mura  oficiala  a organizat iei pa na  la mijlocul ani-
lor 1970) → aripa politica  sust inuta  de mass-

media / think-tank-uri / aripa so-
cieta t ii civile; 

 Expansiunea globala  a ret elei sa 
desfa s urat concentric, î n jurul axei 
egiptene, s i a reus it sa  cuprinda  
aproape toate continentele; 

 Aliant ele cu alte organizat ii au 
fost construite î n jurul unor t inte 
ideologice comune (antisemitism/
anti-comunism / anti-liberalism / 
anti-cres tinism - aliant a  cu regimul 
nazist, anticomunism - aliant a  cu 
CIA, anti - liberalism - aliant a cu 
neomarxis tii / anarhis tii / separa-
tis tii; disputa cu Arabia Şaudita  
privind siturile de pelerinaj ale Is-
lamului / viitoarea capitala  a Cali-
fatului - aliant a cu Iranul. 
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Dinu COSTESCU 

Apa ruta  s i pusa  î n circulat ie î n urma  cu s apte 
decenii, adica  î n contextul primelor confrunta ri 
militare israelo-arabe care au succedat aparit iei 
statului israelian pe harta geografiei politice a 
Orientului Mijlociu, î n 1948, paradigma 
„conflictului arabo-israelian”, cu varianta sa nu-
mita  „procesul de pace”, au  oferit titlul definito-
riu al unei istorii puternic conflictuale, î n care 
pacea regionala  nu a fost deca t o lunga  succesiu-
ne de sicope vremelnice î ntre multele s i brutale-
le confrunta ri armate dintre arabi s i evrei, î n ca-
re tot i beligerant ii s i sponsorii lor extraregionali 
au recurs la arme î n numele pa cii. O pace care, 
prin absent a sau prin s ubrezenia sa, ar putea, 
mai degraba , sa  sust ina  afirmat ia ca  nu procesul 
de pace a caracterizat aceasta  lunga  istorie,ci, 
mai degraba , aceea de „procesul ra zboiului” din 
regiunea Orientului Mijlociu. Doua  au fost mizele 
s i dimensiunile fundamentale ale acestui con-
flict: cea teritoriala , î n cazul confrunta rilor stata-
le dintre lumea araba  s i statul evreu s i cea exis-
tent iala , atunci ca nd vorbim de argumentele is-
raeliene s i de cele ale rezistent ei palestiniene.  
Este dificil sa  se afirme suficient de convinga tor 
ca t de arza toare  a fost, cu adeva rat, dorint a de 
pace a inamicilor, ce a î nt eles fiecare din seman-
tica acestui concept s i, mai ales, î n ce ma sura  
conflictul regional a fost nu dor unul pentru afir-
marea existent ei, ci s i, poate î ntr-o ma sura  la fel 
de mare, unul î ntre doua  istorii, doua  culturii, 
doua  civilizat ii, doua  nat ionalisme s i doua  mani-
ere de abordare a existent ei s i a propriului loc s i 
rol î n istorie. Nici tratate de pace pe care Egiptul 
s i Israelul s i-au pus semna tura î n 1979, la Camp 
David, î n America, nici Agrementele de pace isra-
eliuano - palestiniene convenite î n septembrie 
1993, la Oslo,  nici Tatatul de pace dintre Israel s i 
Iordania de la 26 octombrie 1994, nu au adus o 
pace reala  s i durabila  î ntre semnatari s i nici nu 
au fost dezvoltate ulterior î ntr-o pace globala  
î ntre evrei s i arabi. Ura a existat î ntre belige-
rant i, î n pofida retoricii care, de ambele pa rt i a 

fost cu î nvers unare negata  ca factor motrice in-
tim al conflagrat iilor. Anwar El-Şadat a fost asa-
sinat de fanatici musulmani egipteni la 6 octom-
brie 1981, „frat ii arabi” adunat i î n conciliul Ligii 
Arabe au decis sa  alunge Egiptul din calitatea de 
membru al singurei organizat ii regionale arabe 
cu pretent ii de apa ra tor al unita t ii s i solidarita t ii. 
Tot pentru „tra dare”, premierul israelian Yitzhak 
Rabin a ca zut s i el, la 4 noiembrie 1994, asasinat 
tot de un fanatic religios,  evreu de data aceasta. 

Ce a mai ra mas, asta zi, din „procesul de pace” 
dupa   70 de ani de ra zboaie? 

Dimnesiunea teritoriala ‚ a „luptei pentru elibe-
rarea teritoriilor arabe” ocupate de Israel î n ra z-
boaiele din 1967 s i 1973, a î ncetat sa  mai consti-
tuie o chestiune conflictuala  activa  dupa  ce, prin 
acordurile de pace cu Egiptul, peninsula Şinai a 
fost retorcedata  Egiptului. Enclava sud-libaneza  
a as a numitelor ferme Şhebaa ( Mazari’a Shebaa)
- cca 11 km.p. ra mas i î n disputa  î nca  din vremea 
tutelei franceze, î n arealul dintre frontiera siria-
no-libaneza  s i Platoul Golan, serves te, asta zi, 
drept pretex pentru „lupta de eliberare” pe care 
Hezbollahul libanez o duce î n numele unor stra-
tegii elaborate la Teheran, fa ra  ca Libanul, sau 
Şiria î nsa s i sa  mai aiba  î nscrisa  aceasta  proble-
ma  pe agenda act iunilor sale de politica  nat iona-
la  s i regionala , iar I na lt imile siriene Golan, ocu-
pate, au fost anexate de Israel, î n pofida unor 
formale s i pudice proteste ale comunita t ii inter-
nat ionale, prezent a Platoului nemaifiind aminti-
ta  deca t î n contextul contemporan al ra zboiului 
civil sirian s i cu referire la desfa s urarea acaces-
tuia. De la armistit iul care a succedat î ncea rii, î n 
1973, a „ra zboiului de Yom Kippur” sau 
„ra zboiul din octombrie 1973”, pe frontul Gola-
nului s-a î nsta pa nit o pace pe care, î n general, s i 
Israelul s i regimul de la Damasc au respectat-o 
tacit fa ra  ca, î n aproape 40 de ani, sa  se fi î nregis-
trat vreun schimb de focuri î ntre sirieni s i evrei 
la linia de demarcat ie din Platoul Golan. 

As a-numita „prima vara  araba ” izbucnita  î n pri-
ma vara anului 2011, schimba rile de regimuri 
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politice, de mentalita t i , de   interese s i coalit ii pe 
care aceasta le-a generat, î nsot ite de ascensiunea 
fenomenului radical islamic s i de mobilizarea 
resurselor conjugate ale comunita t ii internat io-
nale pentru confruntarea acestui flagel au acapa-
rat es ichierul oriental pa na  la un grad de va rf la 
care Orientul Mijlociu nu a mai fost un areal al 
conflictului arabo-israelian s i al tradit ionalelor 
sloganuri regionale, ci un front de lupta  î n care 
combatarea terorismului islamist a devenit pia-
tra unghiulara  a geostrategiei concurent iale a 
acestui î nceput de mileniu. Chestiunea teritorii-
lor ocupate sau revendicate nu mai constituie o 

problema , iar î n morfologia 
conflictului din regiunea Orien-
tului Mijlociu nu a mai ra mas 
deca t segmentul conflictului 
dintre palestinieni s i statul Is-
rael devenit, î ntre timp, „stat 
nat ional evreiesc” î n virtutea 
legii adoptate de Knesset. Pri-
ma vara araba , erupt ia fenome-
nului terorist s i ascensiunea la 
Casa Alba  a republicanului Do-
nald Trump sunt, acum, criteri-
ile pe temelia ca rora se discuta  
despre „pacea Orientului Mijlo-
ciu”. 

Daca , pa na  î n urma  cu un dece-
niu, pacea acestei regiuni a ra -
mas un vis frumos s i persis-
tent, chiar daca  situat î ntr-un  
orizont de timp mai degraba  
inert ial s i confortabil, evolut iile 
care au urmat au contribuit 
copios la transformarea acestui 
vis î ntr-o himera  .  

Şe poate spune ca  ecuat ia con-
temporana  a pa cii s i ra zboiului 
î n Orientul Mijlociu  cunoas te o 
profunda  reconfigurare î n 
comparat ie cu situat ia existen-
ta  la sfa rs itul secolului trecut, 
iar elementele prin care noul 
statu-quo la care asista m î n 
prezent se refera , cu preca de-
re, la ca teva realita t i evidente: 

1. Disparit ia, practic, a compo-
nentei teritoriale a contenciosului dintre lumea 
araba  s i statul evreu, s i, î n consecint a , diminua-
rea consistenta  a rolului statelor ca actori ai unui 
conflict armat. Din complexitatea „dosarului con-
flictual al Orientului Mijlociu” î s i pa streaza  actu-
alitatea componenta palestiniana , devenita , î nsa , 
odata  cu venirea la Casa Alba  a Administrat iei 
Donald Trump, o t inta  predilecta  a unei ofensive 
programatice de marginalizare s i s ubrezire, prin 
seria de demersuri s i „afaceri ale secolului” vi-
za nd impunerea unei „solut ii” s i a unei „pa ci” 
pa rtinitoare, dezechilibrata  s i construita , priori-

Enclava Shebaa şi Platoul Golan 
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tar, pe criteriile avute î n vedere de Ştatele Unite 
s i de guvernul israelian. 

2. Deplasarea conflictului regional de la para-
digma arabo-israeliana  la confrunta ri desfa s ura-
te î n interiorul corpusului arab s i manifestate fie 
sub forma ra zboaielor civile, ca î n cazurile Şiriei, 
Libiei, Yemenului, fie ca dispute î ntre actori sta-
tali î n cadrul as a-numitelor „ra zboaie prin inter-
pus i” precum î n situat ia Yemenului. I n egala  ma -
sura , se poate spune ca , pentru comunitatea ara-
ba , „inamicul comun” nu mai este Israelul, ci re-
gimul teocratic al Republicii Islamice a Iranului. 

3. Emergent a s i afirmarea unor noi puteri re-
gionale cu programe inspirate de interese s i 
strategii expansioniste - Turcia, Iranul, monarhi-
ile arabe din Golf, cu deosebire - s i care, prin î n-
sus i acest fapt, fac ca acele conflicte interne s i 
ra zboaie civile care antreneaza  actori statali s i 
actori non-statali, sa  capete dimensiuni regiona-
le s i sa  reprezinte focare de destabilizare pentru 
î ntregul sistem de securitate al Orientului Mijlo-
ciu. 

4. Un proces de „internat ionalizare” a sta rii 
conflictuale regionale prin implicarea masiva , 
inclusiv militara , pe fronturile orientale a mari-
lor puteri globale î n frunte cu Federat ia Rusa  s i 
Ştatele Unite ale Americii. I n atari î mprejura ri, 
regiunea geostrategica  s i geopolitica  a Orientu-
lui, constituie s i un es ichier pe care se confrunta  
interesele s i strategiile conflictuale s i concu-
rent iale ale puterilor globale, cu impact direct 
asupra perpetua rii conflictelor s i a   orizontului 
pa cii. Un orizont care este s i va continua sa  fie 
obnubilat de incertitudini s i obscuritate, ata ta 
vreme ca t, pe de o parte, lumea araba  nu va reus i 
sa  depa s easca  profunda criza  identitara  î n care 
se afla  s i sa  se reconcilieze cu sine î ntr-o lume 
globala  s i tot mai conflictuala , s i ata ta vreme  ca t, 
pe de alta  parte, sursele de tensiune, conflict s i 
instabilitate vor ra ma ne s i pe mai departe active 
s i produca toare de prejudicii. Iar î ntre aceste 
izvoare de energii distructive î n raport cu spiri-
tul pa cii regionale problema palestiniana  se im-
pune cu deosebire. Folosita , decenii de-a r-ndul, 
de regimurile arabe, pentru ca, sub paravanul 
ipocriziei, acestea sa  exploateze aspirat iile s i 
as tepta rile poporului palestinian, pentru promo-

varea proiectelor lor  nat ionaliste s i de pa strare 
a resorturilor puterii, aceasta  „cauza  palestinia-
na ”, subminanta  s i de clivajul s i disensiunile or-
golioase care macina  coeziunea elitelor politice 
s i î ntregul corpus social palestinian î s i tra ies te 
propria singura tate de care î nsa s i comunitatea 
araba  s i internat ionala  se intereseaza  tot mai 
put in, î n as teptarea „marii afaceri”  brevetata  de 
strategia lui Donald Trump – un „Big deal” al ca -
rui  efect este pe cale sa  se extinda , discret, dar 
continuu, la nivelul î ntregului Orient Mijlociu. 

Maher NABOULSI 

Dupa  un summit es uat care, la 7 septembrie, i-a 
reunit, la Teheran, pe Vladimir Putin, Recep Te-
yyp Erdogan s i iranianul Hassan Rohani cu sco-
pul de a ga si un compromis care sa  evite pune-
rea î n practica  a planului de recucerire, printr-o 
ampla   ofensiva  armata  asupra oras ului s i dis-
trictului Idlib,  ultimul bastion al rebelilor sirieni 
s i al grupa rilor jihadiste, la 17 septembrie, un 
nou dialog, de data aceasta bilateral, î ntre Putin 
s i Erdogan s i desfa s urat la Şoci, pe litoralul estic 
al Ma rii Negre, se î ncheia cu adoptarea unui me-
morandum comun care stabilea instituirea unei 
zone - tampon demilitarizate prin retragerea 
prezent ei militare la Idleb la 15-20 km depa rtare 
de linia separatoare î ntre armata siriana , 
sust inuta  de Rusia s i format iunile de opozit ie 
concentrate la Idlib s i sust inute, î n marea lor ma-
joritate, de Turcia. Termenul-limita  pentru reali-
zarea acestui punct a fost stabilit pentru data de 
17 octombrie. Urmare demersurilor efectuate de 
partea turca , o mare parte a format iunilor rebele 
au respectat prevederile memorandumului, î n 
vreme ce alte format iuni s i grupuscule islamist-
jihadiste, sust inute de regimul de la Ankara, au 
respins init iativa ruso-turca . I n consecint a , chiar 
cu doua  zile î nainte de ziua Z, tirurile de mortie-
re, artilerie s i recahete au fost reluate. La Idlib, a  
ca rui recucerire de ca tre regimul Bashar Al-
Assad era conceputa  drept punct terminus al 
ra zboiului s i  intrarea î n perioada de tranzit ie 
politica , ra ma nea, pe mai departe, o rana  sa nge-
ra nda  s i cu un viitor confuz, dependent, î n ma su-
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 ra  decisiva , de capriciile s i ta rguielile dintre pu-
terile regionale s i extraregionale angajate politic 
s i militar, î n ra zboiul civil din Şiria. 

Armistit iul instituit la 17 septembrie s i crearea  
zonei demilitarizate Idlib nu au fa cut deca t sa  
ama ne vremelnic o act iune militara  siriano-rusa  
pe care au dezavuat-o, ante-factum,  actorii regi-
onali s i extra-regionali, î n frunte cu Turcia, sub 
pretextul, altfel nu lipsit de temei, al evita rii unei 
noi catastrofe umanitare s i a unui alt val masiv 
de refugiat i s i persoane deplasate. Departe de a 
apropia „problema Idlib” de un orizont al so-
lut iona rii pe cale pas nica , ma surile convenite, 
anevoios, de Vladimir Putin s i Erdogan, a adus î n 
prim plan, noi dificulta t i, disensiuni s i pozit ii sau 
revendica ri divergente î ntre Turcia s i Federat ia 
Rusa , cu deosebire. 

Nimeni nu se î nt elege cu nimeni asupra unei 
definiri s i deosebiri î ntre ceea ce se î nt elege prin 
„opozit ia moderata ” s i cea radicala , dupa  cum nu 
exista  un consens clar î n ceea ce prives te statu-
tul s i soarta acestora î n perspectiva unei etape 
de tranzit ie pos-conflict. Turcia î s i procmala  tot 
mai vocal adeziunea fat a  de rebelii sirieni s i jiha-
dis ti, dupa  cum î s i afirma  
deschis s i insistent 
„interesele nat ionale” pe care 
le are î n Şiria, î n general, s i î n 
districtul Idlib, cu deosebire. 

Dupa  eliberarea de ca tre au-
torita t ile turce a pastorului 
evenghelic Andrew Brunson, 
relat iile dintre Ştatele Unite 
s i Turcia au trecut, abrupt, de 
la „foarte î ncordate” la 
„excelente”, potrivit declart ii-
lor fa cute chiar de ca tre 
pres edintele Donald Trump. 
Iar aceasta î nseamna  o î ncu-
rajare implicita  a strategiei  
lui Recep Teyyp Erdogan s i a 
proiectelor sale de expansiu-
ne î n spat iul sirian, sub pre-
textul stopa rii separatismului 
kurd la frontierele de sud-est 
ale Turciei. De fapt, ambit iile 
turces ti nu sunt singulare, î n 

condit iile î n care, î n forme diferite,  aceleas i pla-
nuri s i proiecte - cu denumiri s i cu argumenta ri 
diferite – le au î n vedere toate marile puteri regi-
onale s i globale implicate î n evolut iile conflictu-
lui intern sirian - Federat ia Rusa , Ştatele Unite 
ale Americii, Turcia s i Iranul, î n mod deosebit. 

La s apte ani de ra zboi, Şiria este prizoniera  a 
unui colonialism nedeclarat s i nelegiferat  î n ca-
re noile imperii î s i î mpart sferele de influent a  s i 
controleaza  girueta direct iilor de evolut ie a aces-
tei t a ri î n care guvernul autohton s i societatea 
siriana  sunt prea put in sau deloc consultate 
atunci cî nd se iau decizii capitale care privesc î n 
mod vital viitorul s i configurat ia Şiriei de ma ine.  
Şiria ra ma ne o t ara  a ca rei scindare a devenit o 
stare de fapt ca reia î i lipses te doar consacrarea 
juridica . 

I n procesul î mpa rt irii, î ntre marile puteri colo-
niale franco-britanice, a Imperiului Otoman î n-
vins î n primul Ra zboi Mondial, Parisul a decis  
fa ra mit area fostului vilayet Şiria î n cinci  entita t i 
statale, respectiv Ştatul Alep î n jumetatea nordi-
ca  a teritoriului, Ştatul Alaouit, pe litoralul medi-
teranean, Ştatul Damasc, î n juma tatea sudica , 
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  „statul” Jebel Druz (Muntele Druzilor”) ca entita-
te statala  autonoma  a confesiunii druze din ex-
tremul sud-vestic s i statul „Marele Liban”, conti-
nuu, la sud, cu Ştatul Alaouit, pe litoralul Medita-
ranei s i care va deveni actuala Republica  Libane-
za . I n semn de „consolare” pentru turcii î nfra nt i 
î n ra zboi, fostul sandjak al Antiohiei siriene 
(Alexandreta, vechi centru al uneia dintre cele 
cinci Biserici autocefale ale Ortodoxiei) a fost 
alipita  la Turcia, constituind, î n prezent, parte a 
provinciei turce Hatay s i un permanent subiect 
de conflict teritorial  î ntre Şiria s i Turcia. 

Asta zi, dupa  ce, odata  cu disparit ia fostului lider 
sirian Hafez Al-Assad, chestiunea  Alexandretei 
ca s i conflictul pentru î mpa rt irea rezervelor hi-
drografice ale ra ului Eufrat au fost trecute la pa-
sivul istoriei, Turcia lui Recep Teyyp Erdogan 
pare a dori sa  repete  experimentul aplicat de 
colonialismul francez î n Şiria, iar miza acestui 
scenariu o reprezinta  oras ul s i districtul Idlib. 
Anexarea  de facto  s i chiar de jure a provinciei 
siriene la sfera de influent a  turceasca  reprezinta  
o tema  insistent reluata  la discut iile î ntre Putin 
s i  Recep Teyyp Erdogan. Pentru liderul de la 
Kremlin nu ar, fi, î n definitiv, un sacrificiu prea 
mare î n a face aliatului de la Bosfor un dar pen-
tru serviciile aduse de acesta î n „rezolvarea a  la 
russe" a nodului gordian sirian. Nici Donald 
Trump nu are insomnii provocate de o 
eventuala  dezmembrare sau ciopa rt ire a 
teritoriului sirian.  Ca t despre Bashar Al-
Assad, este dificil de presupus ca  mai are 
resurse pentru promovarea idealurilor ba-
asiste ale „unita t ii, liberta t ii si socialismu-
lui”, dupa  ce a dat î n ma na exclusiva  a Ru-
siei identitatea politica , geografica  s i iden-
titara  a Şiriei. 

 Iar , din perspectiva istoriei, aceasta  sta-
re de lucruri nu este lipsita  de precedente 
s i avem î n vederea, perioada mandatului 
francez instaurat î n Şiria Mare î n prima 
juma tate a secolului trecut, ca nd, î n virtu-
tea celebrelor acorduri Şykes-Picot, pute-
rea tutelara  franceza  a decis arbitrar rupe-
rea fostei provincii otomane a Şiriei î n 
cinci „state” etno+cofesionale s i anexarea 
la Turcia republicana  post-belica  a provin-
ciei Antiohia (Antakya, î n limba araba , cu 

numele latinizat Alexandreta, cunoscuta  drept 
Iskenderun, î n limba Turciei s i devenita  parte a 
actualei provincii turces ti Hatay. 

 

Lamya FOUAD, Beirut 

Evolut iile din ultima vreme ale ra zboiului civil 
sirian au fost marcate de o accelerata  confrunta-
re cu a cele cronometului, î n care miza a fost ex-
primata  mai accentuat s i ea a î nsemnat ies irea - 
pe ca t posibil politica  – a crizei de pe traiectoria 
urmata  vreme de s apte ani. Regimul de la Da-
masc a obt inut substant iale progrese ca t pri-
ves te recuperarea teritoriului nat ional de sub 
controlul rebeliunii laice, al format iunilor radi-
calismului religios Islamic s i ale unei opozit ii po-
litice aflata , la sfa rs itul acestui an, î ntr-o situat ie 
de puternica  erodare s i scindare î n funct ie de 
ambit ii, orgolii s i, mai ales, de interesele s i direc-
tivele primite de la puterile stra ine care o spon-
sorizeaza  s i care sunt implicate politic, militar, 
informat ional s i chiar social, î n meandrele aces-
tui ra zboi regionalizat s i internat ionalizat. Marii 
actori juca tori pe fronturile conflictului - Rusia, 
Turcia s i Iranul, pe de o parte, Ştatele Unite s i 
comunitatea occidentala , de alta  parte, au conti-

„Statele” Siriei sub mandat francez  
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 nuat sa  î s i puna  reciproc bet e î n roate, sub argu-
mentul, î n aceeas i ma sura  invocat, al pacifica rii 
s i al grijii pentru integritatea teritoriala  s i iden-
titatea nat ionala  a Şiriei s i a sirienilor care au 
reus it sa  supraviet uiasca  celor s apte ani de vio-
lent e, distrugeri s i suferint e. Dintre ruinele î n 
care aceasta  t ara , cultura s i civilizat ia sa au fost 
transformate, a î nceput sa  se auda , mai î nta i fi-
rav s i ezitant, mai apoi tot mai clar s i mai obse-
siv, o î ntrebare neformulata  pa na  î n toamna 
acestui an s i care pare a trezi interes aproape î n 
toate cele patru puncte cardinale ale geografiei 
politice actuale: care va fi portretul s i morfolo-
gia acelei Şirii “independente s i suverane” care 
va trebui sa  se reintegreze î n comunitatea regio-
nala  s i internat ionala  s i  sa  fie prezenta  la  dez-
baterile pe marginea marilor probleme ale lumii 
globale contemporane? Altfel spus, ca t de recon-
ciliata  cu sine s i ca t de libera  î n deciziile sale va 
fi aceasta  Şirie post-conflict, peste ale ca rei ruine 
flutura  asta zi steaguri stra ine î ntre care, cu ochi-
ul liber, se disting culorile unei multinat ionale de 
actori – Federat ia Rusa , Turcia, Iranul, flamura 
galbena  a Hezbollahului, stindardele negre in-
script ionate cu sentint a “Nu exista  alt Dumnezeu 
deca t Allah”, Ştatele Unite s i alte flamuri steaguri 
venite din colt urile Europei democratice. Va fi un 
regim post-conflict instalat la Damasc capabil sa -
s i recupereze stindardul acceptat de tot i sirienii 
s i sa  evite coloraturile de import, fie ele ruses ti, 
iraniene, turces ti, sau occidentale? 

Şe discuta  febril – s i î n contradictoriu, daca  se 
t ine, seama ca  asemenea discut ii au, de cele mai 
multe ori doua  tabere, adica  rus ii s i americanii – 
despre  ce se va î nta mpla cu prezent a militara  a 
Iranului î n Şiria, s tiut fiind ca  ment inerea, de ca -
tre viitorul regin sirian, a unor relat ii de aliant a  
cu regimul teocratic din Teheran va avea, î n con-
text regional s i internat ional, repercusiuni deloc 
neglijabile: 

-  Perpetuarea prezent ei s i influent ei iraniene 
î n Şiria va pune sub semnul î ntreba rii o viitoare 
normalizare a relat iona rii dintre Damasc s i capi-
talele regionale din vecina tatea imediata , dar s i, 
cu monarhiile arabe din Golf, î n frunte cu  Arabia 
Şaudita ; 

- O asemenea perspectiva  ar constitui o barie-

ra  greu abordabila  î n calea reintegra rii viitorului 
stat sirian î n comunitatea araba , inclusiv prin 
redoba ndirea calita t ii de membru fondator al 
Ligii Ştatelor Arabe; 

- Continuarea prezent ei, chiar voalate, a Ira-
nului î n spat iul sirian va î nsemna ca  statele occi-
dentale dezvoltate, î n frunte cu America condusa  
de Administrat ia Donald Trump vor formula re-
ticent e majore î n ceea ce prives te participarea 
lor economica  s i financiara  la procesul de recon-
struct ie postbelica  a Şiriei - proces pentru  a ca -
rei promova ri internat ionale Federat ia Rusa  s i 
Vladimir Putin nu contenesc sa  lanseze apeluri s i 
invitat ii î nfrigurate; 

- Nu î n ultimul ra nd, ar fi greu acceptabilî  
existent a unui stat sirian care ar repeta experi-
ent a Irakului de dupa  î nla turarea lui Şaddam 
Hussein, ca nd, as a cum s-a spus nu o data , 
“invaza americana  din 2003 s i ma surile arbitra-
re aplicate de guvernatorul american Paul Bren-
ner nu au fa cut deca t sa  ofere Irakul Iranului pe 
o tipsie de aur”. Aceasta spre a nu mai vorbi des-
pre situat ia ca , o orientare a Damascului ca tre 
Teheran ar oferi Israelului un argument pentru 
intervent ii armate”chirurgicale” î n Şiria, ceea ce, 
î n realitate, va î nsemna o perpetuare implicita  a 
instabilita t ii, insecurita t ii s i focarelor de î ncor-
dare s i tensiune î n Şiria s i î n ambientul regional. 

La ultima edit ie a forumului Valdai, pres edinte-
le Vladimir Putin declara ca   “problema pleca rii 
Iranului din Şiria nu are nici o lega tura  cu Rusia. 
Ea trebuie discutata  s i convenita  î ntre Teheran 
s i Damasc”. Afirmat ii similare au fost fa cute de 
pres edintele rus s i î n cursul î nta lnirilor pe care 
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  le-a avut la Moscova cu John Bolton, consilier 
pentru probleme de securitate nat ionala  al 
pres edintelui Donald Trump: “Interesele iranie-
ne (î n Şiria) nu sunt convergente cu cele ale Fe-
derat iei Ruse. Personal, m-as  bucura daca  fort ele 
iraniene din Şiria ar fi rechemate î n t ara lor”. 

Chiar daca  asemenea afirmat ii ale liderului de 
la Kremlin s-au dorit a fi un mesaj “amical” adre-
sat celor care doresc î ndepa rtarea prezent ei ira-
niene, un lucru este clar s i el va trebui pus î n dis-
cut ie deschisa , mai devreme sau mai ta rziu: ata t 
timp ca t retorica principalilor actori pe scena 
ra zboiului sirian, nu face economie de cuvinte 
atunci ca nd se refera  la viitoarea Şirie 
“independenta , suverana  s i libera ”: deplina s i 
reala independent a  s i suveranitate a Şiriei vii-
toare nu va deveni o realitate funct ionala  fa ra  
plecarea din aceasta  t ara  a tuturor trupelor, mi-
lit iilor s i fact iunilor stra ine din Şiria! 

Din pa cate, acerba lupta  pentru influent a  s i 
avantaje strategice desfa s urata  î n Şiria dove-
des te o realitate ca t se poate de evidenta  s i sim-
pla , anume aceea ca  Şiria de la finele anului 2018 
nu mai este s i nici nu va mai putea,  din nici un 
punct de vedere, sa  fie Şiria  care a existat pa na  
î n prima vara anului 2011. Chiar î n ipostaza î n 
care Bashar Al-Assad va ra ma ne la conducerea 
Şiriei de dupa  ra zboi, el nu va mai fi î n ma sura  sa  
guveneze s i sa  conduca  t ara as a cum a condus-o 
î n cei zece ani î n care, ca pres edinte, a succedat 
tata lui sa u, fostul pres edinte Hafez Al-Assad. Ca 
s ef al statului, el nu este un produs al celor s apte 
ani de ra zboi s i nici nu a reca s tigat teritoriile in-
trate sub controlul rebelilor prin bravura propri-
ei armate loiale, ci grat ie intervent iei decisive 
care i-a venit î n ajutor din partea Federat iei Ru-
se s i a Iranului. Iar intervent ia armata  a Rusiei 

nu a fost stra ina  de considerente strategice cu 
vechi tradit ii ale relat iilor dintre Moscova s i Da-
masc. Şub conducerea lui Hafez Al-Assad, Şiria a 
fost aliniata  blocului socialist condos de fosta 
URŞŞ, cadrele de tehnicieni s i comanda  ale arma-
tei au fost prega tite î n institutele sovietice de 
î nva t a ma nt militar, dotarea î nsa s i a armatei 
nat ionale s-a bazat, aproape î n exclusivitate, pe 
furniturile militare asigurate de fosta Uniune Şo-
vietica . Pentru Vladimir Putin, “prima vara araba  
siriana ” a fost prilejul pret ios pentru ca Rusia sa -
s i refaca  prezent a s i influent a pe coasta estica a 
Mediteranei. Dar acesta nu a fost singurul argu-
ment justificator al intervent iei militare ruse î n 
Şiria. Vladimir Putin a urma rit - s i a realizat - asi-
gurarea unei prezent e militare permanente î n 
Şiria s i î mpiedicarea unei schimba ri a regimului 
din Damasc de ca tre Ştatele Unite ale Americii. 
Trei obiective care au avut o rezonant a  pozitiva  
ata t î n cercurile de decizie politica  s i militara  din 
Şiria, ca t s i la ayatollahii de la Teheran, favorizat i 
de relat iile mai vechi stabilite cu Şiria î nca  de pe 
vremea generalului Hafez Al-Asad. 

“Diavolul se ascunde î n ama nunte” spune un 
vechi proverb, iar  ra zboiul civil din Şiria abunda  
î n asemenea detalii despre care politicienii, 
analis tii s i comandant ii militari vorbesc mai 
put in sau deloc. Astfel, este mai put in cunoscut 
ca  implicarea Rusiei î n conflictul armat, î n urma  
cu trei ani, a fost primita  favorabil de majorita-
tea sirienilor nu pentru ca  iranienii au venit î n 
Şiria chemat i fiind de guvernul de la Damasc, ci 
determinat i de î ngrijorarea fat a  cu ofensiva aca-
paratoare a Teheranului s i infiltrarea invaziva  a  
elementului persan nu numai î n pa rghiile insti-
tut ionale ale statului, ci s i î n î nsa s i compozit ia 
demografica  a societa t ii, multe dintre localita t ile 
siriene,  inclusiv Damascul ajunga nd sa  fie inva-
date de simbolurile iraniene pe o scara  mai am-
pla  deca t cea realizata  de Hezbollah î n Beirutul 
de Vest s i î n sudul Libanului. Iar odata  cu intra-
rea î n lupta  a Gardienilor Revolut iei Iraniene 
(Pasdaran), armata siriana  î nsa s i a î nceput sa  
fie tratata  ca o anexa  a “aliat ilor” venit i din es-
tul Golfului Persic, iar confesionalizarea s iita  a 
societa t ii a ca pa tat dimensiuni care au determi-
nat Federat ia Rusa  sa  aduca  î n Şiria o polit ie 
militara  constituita  din sunnit i din vecina tatea Aşteptând viitorul… 
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 asiatica  a Rusiei - ceceni, î n majoritate - cu misi-
unea de a asigura securitatea î n oras e precum 
Hama s i Alep s i sa  puna  capa t arbitrariului com-
portamental al “gardienilor” iranieni. Iar atunci 
ca nd, î n “ofensiva pentru Alep”,  milit iile Pasda-
ran au impus un sever embargou asupra 
oras ului pentru a î mpiedica plecarea din locali-
tate a civililor, aviat ia rusa  a recurs la bombarda-
mente asupra localita t ilor Kafraya s i Fawa, 
det inute de minoritatea s iita  s i controlate de ira-
nieni, pentru a impune efectivelor Pasdaran sa  
respecte  acordurile de armistit iu convenite, de-
ja, pentru oras ul s i districtul Alep. 

I n contextul ra zboiului civil sirian, relat iile din-
tre Federat ia Rusa  s i Iran pot fi descrise ca 
ava nd, î n acelas i timp, un caracter cooperant, de 
complementaritate s i unul contradictoriu, de 

non-convergent a . Pe de o parte, aborda rile Mos-
covei s i ale Teheranului se î nta lnesc î n acordul 
comun asupra ment inerii la putere a regimului 
Bashar Al-Assad s i dejuca rii init iativelor s i pro-
gramelor occidental-americane de “reforma ” sis-
temica  a statului sirian, dupa  criteriile avute î n 
vedere de Washington.  

Pe de alta  parte, drumurile urmate de Vladimir 
Putin s i de ayatollahul Khamenei se despart 
atunci ca nd este vorba de obiectivele strategice 
ale intervent iei lor militare î n Şiria. Astfel, pen-
tru regimul iranian, o victorie pe acest es ichier 
echivaleaza  cu un progress substant ial ca tre 
consolidarea as a-numitei axe a “rezistent ei s i 
î mpotrivirii” pe es ichierul conflictual al regiunii 
Orientului Mijlociu dar s i ca tre diseminarea pro-
priei influent e nu numai î n Şiria, ci s i î n Libanul 
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vecin s i la litoralul mediteraneean, inclusiv prin 
consfint irea unui “coridor de aprovizionare” po-
litica  s i militara  a Hezbollahului lui Hassan Nas-
rallah. Din aceasta  perspectiva , obiectivul final al 
Gardienilor Revolut iei nu se limiteaza  la domi-
nat ia s i controlul asupra institut iilor statale siri-
ene, ci vizeaza , pe termen lung, chiar integrarea 
acestora î n sistemul de institut ii s i criterii al pro-
iectului regional iranian. 

I n ceea ce  prives te, Federat ia Rusa , controlul 
asupra Şiriei viitoare î nseamna  asigurarea unui 
solid cap de pod pentru influent a 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 ruses ti s i 
cu ata t mai put in, unul apropiat de proiectul 
american. 

Este, acesta, s i motivul care explica  insistent ele 
cu care Moscova act ioneaza  pentru constituirea 
ca t mai cura nd cu putint a  a comisiei mixte de 
elaborare a viitoarei constitut ii a Şiriei, î ntr-o 
component a  care sa  evite o implicare serioasa  a 
opozit iei ale ca rei fact iuni s i “platforme” urma -
resc, mai degraba , introducerea î n legea organi-
ca  a unor prevederi care sa  corespunda  interese-
lor urma rite de puterile de la care acestea pri-
mesc orienta ri s i, mai ales, sponsoriza ri politice 
s i financiare.  

Anul care urmeaza  se anunt a  a fi un punct de 
ra scruce î n calea ca tre sfî rs itul ra zboiului s i pu-
nerea pietrelor de temelie a viitoarei identita t i 
siriene. I ntre stegurile stra ine care î s i ofera  
“protect ia”, pe de o parte  s i drapelul nat ional, pe 
de alta  parte, cei care vor trebui sa  decida  sunt 
sirienii. 

Ra ma ne, î nsa , de va zut daca  aces tia vor fi î ntre-
bat i.    

Dinu COSTESCU 

Şugerata  cu mai multe luni î nainte s i confirmata  
la 17 octombrie, la î nceputul lunii decembrie re-
tragerea î naltului emisar special al Organizat iei 
Nat iunilor Unite pentru procesul de pace din Şi-
ria, Ştaffan De Mistura,  a devenit realitate, acest 
diplomat cu alura  aristocratica , cu un discurs 
î ngrijit s i, nu de put ine ori, î nvinuit fie de atitu-
dini pa rtinitoare, fie de  diletantism, a avut, cu 
toate acestea, meritul de a fi cel mai longeviv 
demnitar î nsa rcinat cu una dintre cele mai ingra-
te misiuni, dupa  ce a rezistat vreme de patru ani, 
(10 iulie 2014 – 30 noiembrie 2018) î ntr-o peri-
oada  extrem de complexa  a crizei ra zboiului civil 
sirian, dupa  ce predecesorii sa i au rezistat cu 
mult mai put in, î n registrul cronologic, respectiv 
ganezul Kofi Anan – o juma tate de an, î ntre 23 
februarie 2012-2 august 2012 s i algerianul Lak-
hdar Brahimi, doi ani, î ntre 17 august 2012 s i 31 
mai 2014. 

Diplomat cu vasta  experient a , vorbitor fluent a 
nu mai put in de s apte limbi stra ine, cu un profil 
multicultural de marca  (descendent dintr-un ta-
ta  italian, o mama  suedeza , cu ra da cini î ntr-o ve-
che familie dalmata  din Croat ia, fost membru î n 
mai multe guverne la Roma s i familiar al unor 
„misiuni fierbint i” din care nu lipsesc Afghanista-
nul s i Irakul, Ştaffan de Mistura a fost î nsa rcinat 
de fostul secretar general al ONU, Ban Ki- moon 
sa  duca  mai departe misiunea de pacificare a Şi-
riei. Asemenea î naintas ilor sa i, nu a reus it, ceea 
ce i-a determinat pe unii analis ti sa  afirme ca  
„misiunea Ştaffan de Mistura a fost una „pentru 
nimic”. El î nsus i a acceptat s i a ma rturisit ca  mi-
siunea î ncredint ata  a fost una „imposibila ”, dar 

Staffan de Mistura 
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nimeni nu i-a contestat sinceritatea cu care a î n-
cercat toate drumurile posibile s i, de multe ori, 
imposibile, pentru a determina î ncetarea ra zbo-
iului s i readucerea pa cii s i stabilita t ii î n Şiria. 

Obiectivitatea obliga  la recunoas terea, î n ace-
las i timp, a faptului ca , spre deosebire de alt i nu-
meros i reprezentanti ai diplomat iilor europene, 
americane s i arabe, practicant i inert iali ai unei 
viziuni manicheiste construita  pe diabolizarea 
automatista  a rus ilor s i iranienilor s i pe obnubi-
larea jocului confuz al capitalelor regionale sun-
nite, Ştaffan de Mistura nu poate fi acuzat, doar 
de dragul acuzelor, de a fi pa ca tuit prin part iali-
tate s i aliniere programatica  la una sau alta din-
tre taberele angajate î n criza din Şiria. 

I n tot i cei patru ani î n care a instrumentat dosa-
rul sirian, mediatorul internat ional s-a aflat î ntr-
o permanenta  stare de conflict s i atitudini rebar-
bative nu numai din partea actorilor sirieni im-
plicat i - regimul Bashar Al-Assad s i opozit ia poli-
tico-militara , ci a fost confruntat, î n egala  ma su-
ra , cu disensiunile î ntre acestea s i puterile aliate, 
pe de o parte s i Organizat ia internat ionala , de 
alta  parte, care s-a dovedit neputincioasa  î n a-s i 
impune rolul de pacemaker cu care a fost inves-
tita  î nca  de la î ntemeiere. Iar aceasta  stare de 
lucruri a fa cut ca misiunea lui Ştaffan de Mistura, 
ca s i procesul î nsus i al negocierilor de pace sa  
fie, practic, acaparat de alte fact iuni care au des-
chis s i au sust inut scoaterea procesului de medi-
ere s i negocieri de sub auspiciile ONU s i ale Con-
siliului de Şecuritate, pentru a devia ca tre alte 
doua  procese extrinsece, respectiv cel de la Asta-
na, î n Kazahstan s i cel de la Şoci, ambele init iate 
fie de Federat ia Rusa , fie de aceasta î mpreuna  cu 
Iranul s i, mai aproape de zilele noastre, î n coni-
vent a  cu Turcia care s-a impus pe es ichierul siri-
an prin recursul la fort a intervent ionista  armata  
a celor doua  operat ii „Şcutul Eufratului” s i 
„Ramura de ma slin”. 

Diplomatul internat ional nu a ezitat niciodata  
sa  caute s i sa  provoace un dialog cu toate pa rt ile 
î n conflict - regimul de la Damasc, opozit ia siria-
na , Federat ia Rusa , Iranul, Turcia, fapt care nu 
î ntotdeauna a fost va zut cu ochi buni la Washin-
gton sau î n alte capitale occidentale europene.  

La sfî rs itul anului 2014, î n toiul ra zboiului civil, 

Ştaffan de Mistura a fost cel care a  lansat o ideee 
care, din pa cate, nu a fost luata  î n considerare de 
nimeni, chiar daca  ulterior aceasta a prevalat s i a 
fost aplicata , î nsa  sub alte auspicii, ruse, sirienei-
taniene s i turce. Era vorba de instituirea unei 
î nceta ri a focului la Alep care sa  permita   evacua-
rea populat iei civile s i identificarea prin dialog a 
unei solut iona ri care, progresiv,  sa  puna  capa t 
va rsa rii de sa nge î n toate sectoarele frontului 
sirian. 

Atunci cî nd Randa Qasis, membra  î n forurile de 
conducere a opozit iei politice siriene, afirma ca  
bilant ul misiunii lui Ştaffan De Mistura poate fi 
plasat, mai degraba , î n vecina tatea nivelului ze-
ro, afirmat iile erau, poate, severe, dar nu lipsite 
de realism, î n ma sura î n care, dupa  noua  runde 
ale procesului de negocieri de la Geneva, Organi-
zat ia Nat iunilor Unite avea prea put ine s i nesem-
nificative realiza ri concrete pe calea ca tre pace 
î n Şiria. 

Dar, totodata , acelas i realism impune recu-
noas terea faptului ca  nu toate es ecurile de care s
-a vorbit s i se vorbes te trebuie puse exclusiv î n 
seama mediatorului internat ional Ştaffan de Mis-
tura s i aceasta î n condit iile î n care  la aceasta  si-
tuat ie o contribut ie cova rs itoare a avut-o s i un 
alt ra zboi nedeclarat s i desfa s urat î n umbra  î ntre 
marii actori implicat i î n conflictul din Şiria s i, î n 
acest cadru, politica perseverenta  promovata  de 
Federat ia Rusa , de conivent a  cu cela lat aliat al 
regimului sirian - s i este vorba de Republica Isla-
mica  Iran - pentru scoaterea procesului politic 
de pace de sub autoritatea s i auspiciile inter-
nat ionale reprezentate de „procesul Geneva” s i 
individualizarea acestuia sub forma „umbrelei” 
ruses ti, resimt ita  prin as a - numitele runde de 
tratative de la Şoci s i Astana. Nu trebuie ignorat 
nici faptul ca , puternic scindata  î n grupuri de in-
terese numite, cu pudoare, „platforme”, opozit ia 
politica  siriana   î nsa s i segmentata , dupa  puterile 
sust ina toare, î n „platforma Rusia”, „platforma 
Cairo”, s i „platforma Istanbul” sau „platforma 
Ryad”, a constituit tot ata tea elemente de dezbi-
nare s i de incoerent a  î n angajarea unui dialog de 
substant a  s i sustenabil. 

Şpre deosebire de predecesorii sa i Kofi Anan s i 
Lakhdar Brahimi, Ştaffan de Mistura a manifes-
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tat tactul de a nu invoca „imposibilitatea” unei 
solut ii î n Şiria drept motiv al retragerii sale din 
ipostaza de mediator internat ional, prefera nd sa  
vorbeasca  de probleme personale s i, î n primul 
ra nd, de dorint a de a se ocupa mai î ndeaproape 
de cele doua  fete pe care le are dintr-o prima  
ca sa torie.  

Dupa  consulta ri cu membrii permanent i ai Con-
siliului de Şecuritate s i cu guvernul de la Da-
masc, la sfa rs itul lunii noiembrie secretaul gene-
ral al O.N.U., Anto nio Guterres anunt a numele 
noului emisar special pentru Şiria, î n persoana 
diplomatului norvegian de cariera  Geir Otto Pe-
dersen. 

Na scut la Oslo, î n 1955, cel de-al patrulea emi-
sar internat ional pentru Şiria are î nscrisa  î n 
curricula sa profesionala  o bogata  activitate di-
plomatica  desfa s urata  ata t î n centrala Ministe-
rului Afacerilor Externe de la Oslo s i la nivelele 
de decizie ale institut iei, ca t s i î n cadrul misiuni-
lor diplomatice externe î n alternant a  cu activi-
ta t i diplomatice de dimensiunea internat ionala , 
ca diplomat î n structurile Organizat iei Nat iuni-
lor Unite. I n 1993, Geir Pedersen a condus dele-
gat ia norvegiana  la negocierile confident iale î n-
tre Israel s i Organizat ia de Eliberare a Palestinei, 
soldate, cu semnarea cunoscutelor Agremente 
de la Oslo din septembrie 1993. Dupa  doi ani 
petrecut i î n centrala ministerului unde a condus 
stafful ministrului norvegian de Externe s i a fost  
director general al Depar-
tamentului pentru proble-
mele pa cii s i umanitare, 
î ntre 2005-2008, este co-
ordonator special al ONU 
pentru Liban, iar î ntre 
2012-2017 este reprezen-
tant permanent al Norve-
giei la Nat iunile Unite, 
apoi, la î ncheierea acestui 
mandat, î n iunie 2017, 
preia, ca ambasador, con-
ducerea misiunii diploma-
tice norvegiene î n China. 
Geir Pedresen este ca sa to-
rit s i are cinci copii. 

Preluarea, de la Ştaffan 

de Mistura a s tafetei ca emisar internat ional 
pentru Şiria, are loc î n ultima luna  a anului, î ntr-
o perioada  de loc dificila , î n care situat ia din Şi-
ria evolueaza  pe o „muche de cut it”  s i î ntr-un 
ritm accelerat al oscila rii î ntre perspectiva dina-
miza rii procesului politic s i riscul unui es ec al 
acestuia, totul pus sub semnul disputelor aprige 
î ntre partizanii „procesului Geneva”, girat de 
Nat iunile Unite s i partizanii solut iilor promova-
te de „axa Astana - Şoci”. Noul mediator inter-
nat ional preia de la predecesorul sa u un pachet 
de probleme care, nefiind foarte voluminos, este, 
la fel de complex, daca  nu chiar mai dificil, î n 
perspectiva imediata . Ga sirea unui consens 
funct ional pentru intrarea î n perioada de 
tranzit ie, condit ionalta  de constituirea grupului 
mixt de lucru care va trebui sa  convina  asupra 
unui proiect viabil al noii constitut ii a statului 
sirian, consolidarea zonelor de dezescaladare s i 
ment inerea calmului pe fronturile de lupta , pro-
blema revenirii la casele lor a refugiat ilor sirieni 
s i a persoanelor deplasate, sunt doar ca teva din-
tre provoca rile ca rora Geir Pedersen va trebui 
sa  le faca  fat a  de o maniera  care sa  asigure, cel 
put in din perspectiva retoricii diplomatice ofici-
ale, ca  Organizat ia Nat iunilor Unite nu a fost î n-
fra nta  î n confruntarea cu realitatea istoriei î n 
mis care. 

Deocamdata , tot î n nota amabilita t ilor diploma-
tice, sa  spunem „Good Bye, Mr. de Mistura, Good 
Luck, Mr. Pedersen! 
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Daca , pa na  la juma tatea acestui an, discursul 
despre  procesul de pace israeliano-arab s i, î n 
acest cadru, demersurile de solut ionare a spino-
sului dosar al conflictului dintre palestinieni s i 
statul evreu s-au ment inut î n limitele sperant ei 
î ntr-o deblocare efectiva  a demersurilor politice, 
asta zi aceste sperant e par a t ine, mai degraba , 
de domeniul imaginarului. Recunoas terea de 
ca tre Administrat ia Trump a Ierusalimului drept 
capitala  eterna  a Israelului s i mutarea ambasa-
dei americane î n perimetrul „oras ului sfa nt”, ur-
mata  de sa ngerosul „mars  al reî ntoarcerii” orga-
nizat, î n semn de protest, de ca tre palestinienii 
din Gaza, o ampla  demonstrat ie pentru care ar-
mata israeliana  a intervenit î n fort a , la sa nd î n 
urma  60 de mort i palestinieni s i peste 2.400 de 
ra nit i, au fost percepute drept un punct de coti-
tura , î n sens negativ, î n procesul politic de so-
lut ionare a dosarului palestinian. 

Cu mai multe luni î nainte de aceste evenimen-
te, pres edintele Donald Trump î s i fa cuse publica  
intent ia de lansare a unui nou plan de pace, pe 
care fostul antrepenor î l denumise cu un termen 
specific lumii afacerilor, respectv „Marea Aface-

re” sau, mai obis nuit, „Afacerea Şecolului”. I n le-
ga tura  cu acest bussiness, s-a speculat din abun-
dent a , cu ata t mai mult cu ca t mediile oficiale 
americane au ment inut esent a „afacerii” lui Do-
nald Trump î ntr-un va l de secretomanie care  nu 
a î nta rziat sa  atraga  ironiile editorialis tilor s i 
analis tilor din mass-media pentru care, 
„afacerea secolului” era comparabila  cu mon-
strul din lacul Loch Ness: toata  lumea vorbes te 
despre acesta, ca teva sute sunt gata sa  jure ca  l-
au va zut s i ca t iva pretind ca  det in probe irefuta-
bile ca  monstrul exsta ,  probabilitatea cea mai 
ridicata  fiind aceea ca  monstru n-a existat nicio-
data ! 

Majoritatea comentariilor din mass-media ara-
ba  s i internat ionala  este unanima  î n a aprecia ca  
„afacerea” conceputa  de pres edintele Donald 
Trump s i promovata  de Jared Kushner, ginerele 
s i consilierul pres edintelui, î mpreuna  cu Jason 
Greenblatt, emisar special al Casei Albe are 
drept obiectiv identificarea s i implementarea 
unei solut ii „finale” a contenciosului palestinia-
no-israelian, astfel î nca t Administrat ia de la 
Washington sa -s i poata  concentra energiile asu-
pra unor dosare prioritare legate de securitatea 
regionala  a Orientului Mijlociu, î ntre acestea fi-
ind amintite eradicarea fenomenului islamist 
terorist, izolarea regimului teocratic din Iran s i 
edificarea unui sistem de aliant e strategice de 
securitate s i apa rare î n conformitate cu obiecti-
vele stipulate î n noua viziune strategica  adopta-

ta  dupa  instalarea 
la Casa Alba  a actu-
alei Administrat ii. 
Daca  pentru liderul 
de la Casa Alba , 
„afacerea secolu-
luii” reprezinta  o 
premiza  istorica  
majora  pentru pa-
cificarea durabila  a 
Orientului Mijlociu, 
nu aceeas i pa rere o 
au opinia publica  s i 
elitele politice pa-
lestiniene, pentru 
care proiectul ame-
rican nu ar fi deca t 
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o alta   mare „nakba” (calamitate) suferita  de po-
porul palestinian î n ultimii 70 de ani, sinonima  
fiind, prin consecint ele sale, cu lichidarea „finala ” 
a perspectivelor ca palestinienii sa  poata  benefi-
cia la drepturile elementare de a tra i liberi î ntr-
un stat nat ional propriu s i suveran. Pentru proe-
minenta militanta  palestiniana  Dr. Hannan As-
hrawi, membra  î n mai multe ra nduri a guvernu-
lui s i a parlamentului nat ional palestinian 
„aceasta  ultima  afacere nu este conceputa  pentru 
a oferi o solut ie, ca t, mai degraba , pentru a rein-
venta ocupat ia ca sistem de dominat ie militara  
nesupusa  nici unei forme de con-
trol" (www.theguardian.com) . 

Din perspectiva es ichierului politic israelian s i a 
pozit iei de principiu pe care acesta se situeaza  î n 
lega tura  cu chestiunea reconcilierii s i pa cii cu 
palestinienii, se poate constata ca , odata  cu de-
mararea, î n 1991, a  „procesului Madrid” care 
avea sa  duca , î n septembrie 1993, la semnarea  
Agrementelor israeliano-palestiniene, cunoscute 
s i sub denumirea de „Acordurile de la Oslo”, nu a 
existat un criteriu de ma sura  s i de î ncadrare ta-
xonomica  a format iunilor de pe scena politica  
israeliana , cu ata t mai mult cu ca t chiar aborda-
rea subiectului î n discut ie î n programele s i plat-
formele acestor format iuni, referitoare la ecuat ia 
pa cii s i a ra zboiului, a fost supusa  unei serii con-
tinui de schimba ri, reconsidera ri s i reevalua ri 
care au cunoscut un ritm mai accelerat cu prile-
jul alegerilor pentru Knesset  din luna mai 1996 
s i din luna mai 1999, care au pus î n evident a  o 
clara  lunecare a scenei politice interne ca tre cen-
trul plajei politico-ideologice, fenomen care a 
cuprins, î n egala  ma sura , ata t format iunile de 
dreapta sub liderismul Blocului Likud, opuse ca-
tegoric ideii de renunt are la vreo parte din teri-
toriul „marelui Israel”, ca t s i taba ra format iuni-
lor de sta nga ava nd ca lider incontestabil Parti-
dul Muncii, sust ina tor fluctuant al „teoriei celor 
doua  state” - israelian s i palestinian care sa  coe-
xiste î n interiorul unor frontiere recunoscute s i 
garantate. Coloratura politica  a guverna rii a cu-
noscut momente de alternant a , mai î nta i prin 
revenirea, î n 1992, a  Partidului Muncii la condu-
cerea guvernului, dupa  15 ani de supremat ie a 
dreptei, urmata , î n 1996, de reî ntoarcerea for-
mat iunilor de dreapta s i, î n 1996, de o noua  vic-

torie î n alegeri a sta ngii, ava ndu-l î n frunte pe 
generalul s i omul politic Ehud Barak. Preluarea 
guvernului a fost considerata , ata t î n Israel, ca t s i 
î n arealul arab, un prilej istoric pentru debloca-
rea s i eventuala finalizare pozitiva  a negocierilor 
de pace cu palestinienii. A fost o sperant a  vre-
melnica , pentru ca  odata  cu izbucnirea, la 28 iu-
lie 2000 a celei de a doua Intifada palestiniana  
(Intifada Al-Aqsa) și până în prezent, segmentul 
de sta nga al es ichierului politic israelian, cunos-
cut î n Israel s i ca „taba ra pacifis tilor” a intrat î ntr
-un persistent con de umbra , î n avantajul for-
mat iunilor de dreapa s i de extrema dreapta . 

Şe cuvine precizat ca  nu de put ine ori se face o 
confuzie î ntre conceptul de „sta nga politica  isra-
eliana ” s i „fort ele pa cii”, care, î n morfologia lor 
organizatorica  s i militantista  sunt parte compo-
nenta  a sta ngii, sust ina nd, î n general, ideea re-
tragerii israeliene la frontierele existente la 5 
iunie 1967, sau î ncorporarea „teritoriilor” la Is-
rael, î n schimbul pa cii juridice s i de facto. Nu mai 
put in importanta  pentru definirea conceptului 
de „fort e ale pa cii” î n Israel este s i precizarea ca , 
de la ra zboiul din iunie 1967 î ncoace, toate gu-
vernele care s-au succedat la conducere statului 
israelian au promovat un discurs al pa cii cu pa-
lestinienii s i arabii, proceda nd, î n acelas i timp,  
la implementarea unei politici sust inute de colo-
nizare evreieasca  î n teritoriile palestinienem as-
tfel î nca t, din 1967 pa na  î n 2018, Israelul a con-
struit 151 de colonii locuite de 530.000 coloni 
evrei, dintre care 180.000 locuiesc î n 26 colonii 
dispuse î n jurul oras ului Ierusalim. O asemenea 
situat ie ambigua  face dificil discursul despre 
conceptul de pace î n viziunea clasei politice isra-
eliene.  

I n cei peste 25 de ani care au trecut de la Acor-
durile de la Oslo, nu s-a î nregistrat nici un pro-
gres demn de ment ionat î n direct ia unei solut io-
na ri a acestui conflict s i cu atî t mai put in ca tre 
orizontul drepturilor palestiniene s i al pa cii î ntre 
palestinieni s i israelieni. Iar î n aceste condit ii, 
este fireasca  î ntrebarea daca  pres edintele Do-
nald Trump va fi un provident ial „deus ex machi-
na” aduca tor al unei pa ci prea multa  vreme î n-
ta rziata . 
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I nca  de la aparit ia „problemei palestiniene” du-
pa  crearea, î n 1948, a statului Israel s i, apoi, de-a 
lungul î ntregii istorii a as a-numitului „conflict 
palestiniano-israelian” s i a demersurilor de so-
lut ionare a acestuia pe calea negocierilor politi-
co-diplomatice, chestiunea reî ntoarcerii la ca mi-
nele lor a refugiat ilor palestinieni a constituit, 
ala turi de statutul juridic al oras ului Ierusalim s i  
crearea unui stat palestinian suveran, indepen-
dent s i durabil, unul dintre subiectele cele mai 
spinoase ale contenciosului dintre palestinieni s i 
israelieni, î nscris pe agenda tuturor etapelor pe 
care le-a parcurs procesul negocierilor – publice, 
secrete, bilaterale sau mediate – fa ra  ca, dupa  70 
de ani de eforturi, sa  se fi ajuns la un consens 
minimal ca t prives te soarta diasporei palestinie-
ne. 

Daca , pentru partea palestiniana , reî ntoarcerea 
refugiat ilor a constituit o componenta  funda-
mentala  a ceea ce aceasta  î nt elege prin sintag-
ma de „drepturi legiti-
me”, î n schimb, Israelul, 
sust inut cu statornicie de 
ca tre Administrat iile 
americane, dar s i, indi-
rect, de o serie de regi-
muri arabe, nu a precu-
pet it nici un efort pentru 
marginalizarea s i chiar 
excluderea acestui subi-
ect din pachetul de tema-
tici supuse negocierilor. 
Acestui context i se cir-
cumscriu, asta zi, s i decla-
rat iile premierului Banja-
min Netanyahu potrivit 
ca ruia existent a Agent iei 
ONU pentru  Refugiat i 
(UNRWA) nu mai este de 
actualitate, declarat ie 
urmata , la Washington, 

de decizia Administrat iei Donald Trump de î nce-
tare a contribut iilor americane la finant area ac-
tivita t ilor umanitare, sociale s i educat ionale 
pentru refugiat ii palestinieni. 

Din punctul de vedere al guvernului israelian, 
definit ia data  conceptului de refugiat, care ar 
putea fi luata , eventual, î n considerat ie î n cadrul 
tratativelor, se aplica  numai acelor palestinieni 
care au locuit efectiv î n Palestina î nainte de anul 
1948, astfel î nca t descendent ii acestora - copii s i 
nepot i- majoritari î n ansamblul diasporei,  nu 
pot fi î ncadrat i î n categoria refugiat ilor. 

Partea palestiniana  are o definit ie fundamental 
diferita  a not iunii de refugiat. Astfel, beneficiaza  
de acest statut toate persoanele palestiniene ca-
re au fost expulzate cu fort a din Palestina istori-

Locația Numeric Observații 

Cisiordania și Ieru-
salimul de Est  

809.738. 19 tabere de 
refugiat i 

Ştatut de rezident i permanent i 

Gaza 1.348.536. 8 tabere de 
refugiat i  

Ceta t enie palestiniana  

Liban 463.664. 12 tabere Ştatut ambiguu de rezident a  
temporrara   

Siria 543.000. 9 tabere de 
refugiat i 

Peste 300.000 persoane exilate 
sau deplasate din cauza ra zbo-

iului civil  

Iordania 2.175.490. 10 tabere de 
refugiat i 

Reprezinta  cca. 70% din popu-
lat ia regatului  

Irak  cca. 4.000 Fa ra   drepturi ceta t enes ti 

Egipt I ntre 50.000-80.000, 
inclusiv 10.000 refu-

giat i din Şiria. 

Fa ra  drepturi ce-
ta t enes ti.Considerat i rezident i 

stra ini  

Libia cca. 6.000 Fa ra  drepturi, statut de rezi-
dent i stra ini  

Kuwait cca. 80.000 Fa ra  drepturi civile. Ştatut de 
rezident i stra ini 

Repartiția teritorială regională în 2018 
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ca  pî na  î n 1948. Ştatutul de refugiat este tran-
smisibil descendent ilor din „generat ia ‘48”. Dupa  
criteriile autorita t ilor palestiniene, î n ansamblul 
populat iei refugiate sunt identificabile trei grupe 
î n funct ie de momentul istoric î n care acestea s-
au format: 

-  Persoanele care  au devenit refugiat i î n peri-
oada 1947 – 1949; 

-  Persoanele refugiate sau expulzate pe fon-
dul ra zboiului arabo-israelian din 1967; 

- Expulzat i din Palestina istorica  î n alte î mpre-
jura ri deca t ra zboaiele arabo-israeliene. 

Abordarea pa rt ii israeliene potrivit ca reia, î n 
principiu, Israelul ar putea discuta eventuala re-
venire a „adeva rat ilor refugiat i”, adica  a celor din 
„generat ia 1948”, ar î nsemna ca  o reî ntoarcere a 
acestora ar fi aplicabila  numai palestinienilor cu 
va rste de peste 70 de ani care, aproximativ î n 
decurs de 10-15 ani vor dispa rea prin extinct ie 
biologica . Iar „problema refugiat ilor” va fi consi-
derat ca fiind rezolvata ! 

I n 1948, Adunarea Generala  a ONU proclama ca  
„se impune ca refugiat ilor palestinieni care do-
resc, sa  li se permita  reî ntoarcerea la ca minele 
lor, ca t mai cura nd cu putint a . Celor care nu do-
resc sa  revina , li se va asigura plata unor com-
pensat ii pentru bunurile s i proprieta t ile pierdu-
te ca urmare a exodului”. O asemenea rezolut ie 
nu a fost niciodata  luata  î n seama , iar comunita-
tea internat ionala  a manifestat prea put in inte-
res pentru solut ionarea acestei probleme. Daca , 
î n planul act iunilor cu caracter umanitar, î n 
1949 a fost î nfiint ata  Agent ia ONU pentru Refu-
giat ii Palestinieni, î n schimb, î n plan 
politic nu a fost î nregistrat nici un 
demers semnificativ, iar textul Agre-
mentelor de la Oslo, din 1993, ignora  
in mod deliberat orice referire la 
aceasta  chestiune spinoasa . 

Ma surile coercitive adoptate î mpo-
triva pa rt ii palestiniene s i lansarea 
de „afaceri ale secolului” care plu-
tes te î n  neclaritate nu vor putea sa  
stinga  din memoria colectiva  palesti-
niana  nostalgia pentru î ntoarcerea la 
origini, iar perpetuarea situat iei exis-

tente nu va face deca t sa  î ngreuneze s i sa  es ueze, 
pe mai departe, procesul de ca utare negociata  a 
unor solut ii care, î n final, sa  duca  la normalitate 
s i pace. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

I. Cronica unei morți prea tîrziu anunțate 

Izbucnita  la 2 octombrie, la consulatul Arabiei 
Şaudite la Istanbul s i instalata  cu remarcabila  
promptitudine s i rezilient a  î n fruntea s tirilor 
mediatice regionale s i globale, dar s i î n palierul 
superior al priorita t ilor s i preocupa rilor politice 
s i strategce ale cabinetelor prezident iale, guver-
namentale s i mediatice  de pe toate meridianele 
lumii,  criza sta rnita  de disparit ia  jurnalistului 
saudit  Jamal Ahmad  Hamza Khashoqgi, ca ur-
mare a unui atroce asasinat politic atribuit sfere-
lor de va rf ale regimului s i familiei saudite s i, 
punctual, ambit iosului mos tenitor al tronului de 
la Ryad, emirul Mohammed Bin Şalman, 
“chestiunea Khashoggi” s-a dezvoltat î ntr-o halu-
cinanta  construct ie romanesca  vecina  cu para-
digma epica  a “capei s i spadei”, transforma nd 
anotimpul toamnei î ntr-un decor de thriller care 
ar fi putut face un perfect izvor de inspirat ie 
pentru Agahta Christie sau  pentru pa rintele lite-
rar al lui Şherlock Holmes. 

Cum poate fi î nt eleasa  aceasta  “odisee orienta-
la ” s i cine a fost eroul-victima  a acesteia? 

Patronimul Khashoqgi - pa na  la ziua fatidica  de 
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2 octombrie un perfect ano-
nim pentru marea opinie pu-
blica  - î s i are ra da cinile î n cu-
va ntul turcesc Kashik, scris, 
î n araba , sub forma Khashuq, 
î n care, î n vorbirea dialectala , 
consoana terminala  q se pro-
nunt a  g ,. La acest cuva nt care 
î nseamna  “lingura ”, s-a ada u-
gat  sufixul turcesc gi  prin 
care este desemnata  o ocu-
pat ie, o profesiune, rezulta nd, 
astfel, cuva ntul Khashoggi ca 
denominativ pentru 
“lingurar”, “mes tes ugarul 
produca tor de linguri”, cu grafia turca  Kas ikçi. 

Ştra bunicii nefericitului jurnalist, oameni î n-
sta rit i s i cu origini cercheze s-ar fi stabilit, î n pe-
rioada Imperiului Otoman, î n urma  cu cca. 300 
de ani, î n oras ul saudit Medina, unde sa va rs isera  
pelerinajul la locurile sfinte ale Islamului.  

Genealogic, Jamal este nepot al unui Moham-
med Khaled Khashoggi, medicul personal al  su-
veranului Abdelaziz Ibn Şaoud, fondator al rega-
tului saudit s i, î n egala  ma sura , al lui Adnan 
Khashoggi, cunoscut om de afaceri (î ndeosebi cu 
arme) s i, considerat, î n anii ’80, cel mai bogat om 
de afaceri din lume. Lega turi de rudenie au  exis-
tat s i  î ntre jurnalistul Jamal s i Şamira 
Khashoggi, mama egipteanului Dodi El-Fayed, 
cunoscutul amant al print esei Diana s i fiu al mi-
liardarului Mohammed El-Fayed, proprietar al 
marelui lant  comercial de lux Harods  din Lon-
dra.  

Viitorul editorialist al cotidianului american 
Washington Post, nu a fost, as adar, un familiar al 
societa t ii civile sau un sust ina tor s i promotor al 
vederilor progresiste s i reformiste ci, dimpotri-
va , a evoluat ca un om apropiat al “seraiului” î n 
slujba ca ruia s-a aflat fie ca jurnalist la  publicat ii 
fidele regimului s i sust ina toare ale acestuia, 
(cunoscutele cotidiane Ukkaz s i Al -Watan - Pa-
tria),  fie î n calitate de consilier s i apropiat al 
emirului Turki Feissal, fost s ef al serviciilor sau-
dite de spionaj, fie î n antuarjul restra ns al mili-
ardarului print  Walid Bin Talal. 

Criticile pe care, dupa  stabilirea î n America, î n 

septembtie 2017,  le-a formulat la adresa fiului 
regal, Mohammed Bin Şalman, dupa  î na lt area 
acestuia î n demitatea de print  mos tenitor deve-
nit, cu rapiditate, un factotum al politicii interne 
s i externe a monarhiei,  nu sunt s i nu  trebuie 
î nt elese ca un act de opozit ie s i dizident a  ideolo-
gica , nat ionala   s i politica  patriotica , ci, mai de-
graba , ca expresie a ranchiunei personale fat a  de 
king Şalman & son  s i a rivalita t ii cronice  î ntre 
doua  clanuri aflate sub cupola aceluias i regim 
autoritar s i ultraconservator – Al-Şaud s i Al-
Şheikh. Khashoggi s-a pozit ionat nu î mpotriva 
regimului monarchic, ca t, fundamental, î mpotri-
va persoanelor prezentante ale acestuia, î n cazul 
de fat a  regele Şalman s i fiul sa u, emirul Moham-
med. 

Asasinarea cu brutalitate a lui Jamal Khashoggi 
a sta rnit vii react ii internat ionale generate nu 
ata t de mijloacele folosite de sta lpii regimului 
wahhabit pentru a se debarasa de criticii inco-
mozi - cazul de fat a  nefiind nici primul nici ulti-
mul de acest gen î n istoria tenebroasa  a regimu-
rilor totalitare – ca t de consecint ele negative 
globale, de imagine s i de sca derea posibila  a ze-
rourilor din facturile afacerilor bilaterale pe care 
o implicare a lui Mohammed Bin Şalman le-ar 
putea provoca.  

Arabia Şaudita , este implicata  î ntr-un nefericit 
s i costisitor  ra zboi de franciza  cu Iranul pe fron-
tul Yemenului de Şud, unde arsenalele folosite 
de Ryad poarta  inscript ii de origine occidentale,  
dar s i pe frontul  mai amplu al confrunta rii regi-
onale pentru liderism confesional î ntre sunnis-
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mul reprezentat de regimul de la Ryad s i  s iismul 
al ca rui lider aspira  sa  fie regimul teocratic din 
Teheran. I n acelas i timp, viitorul posibil monarh 
saudit, print ul Mohammad, s i-a asumat rolul am-
bit ios de a deschide port i mai largi ca tre comuni-
tatea internat ionala  s i modernitatea acesteia, de 
a rupe cu  conservatorismul rigorist al wahha-
bismului sectar s i de a transforma regatul î ntr-
un ta ra m rega ndit dupa  criterii futuriste daca  nu 
chiar destinat exclusiv “visa torilor” (sinonim î n 
onirica emirului cu boga tas ii excentrici). Ca ci 
“Viziunea 30”, cum a fost botezat acest proiect 
presupune investit ii faraonice de care Şaudia 
duce tot mai mult lipsa . Or î n aceasta  perspecti-
va , orice piedica , indiferent de unde ar veni, î n 
calea ascensiunii la toate pa rghiile puterii abso-
lute va fi extirpata  prompt s i prin toate mijloace-
le posibile. Iar reat iile externe, as a cum s-au de-
rulat acestea dupa  disparit ia lui Jamal 
Khashoggi, arata  î nca  o data , daca  mai era nevo-
ie, ca t de friabile sunt principiile s i valorile diplo-
mat iei atunci ca nd acestea sunt confruntate cu 
interesele economice s i financiare dar s i cu com-
petit iile conflictuale pentru putere s i influent a  
î ntre marii actori ai politicii internat ionale con-
temporane, pentru care moartea jurnalistului 
saudito-american a devenit o valoroasa  moneda  
de schimb s i un eficient instrument de presiune, 
s antaj s i ra zboi psihologic î n care fiecare actor 
is i supraliciteaza  interesele s i aborda rile proprii. 

 

II. Tripla poziție a maimuței 

Daca , î n acest context, comunitatea lumii arabe 
a adoptat tripla s i clasica pozit ie a mai-
mut ei  care, atunci „ca nd trebuie”,  nu 
vede, nu aude s i nu vorbes te - except ie 
fa ca nd doar emiratul Qatar pentru care 
monarhiile vecine sunt purta toare ale 
tuturor responsabilita t ilor cauzale ale 
crizelor de orice fel pe care le parcurg 
Consiliul de Cooperare al Golfului, zona 
Orientului Mijlociu s i chiar ansamblul 
comunita t ii internat ionale – î n schimb, 
pentru Turcia, aspiranta  , prin vocea s i 
viziunea pres edintelui Erdogan, la tran-
sformarea ca t mai rapida  a  t a rii î n noul 
pol de liderism regional economic, poli-

tico-militar s i confesional sunnit, la concurent a  
cu regimul wahhabit al regelui Şalman Bin Abdu-
laziz Al-Şaud, episodul Khashoggi serves te cum 
nu se poate mai bine obiectivele relat ionale regi-
onale s i globale  ale acestui proiect.. 

Dinspre Tel-Aviv nu a parvenit ca tre opinia pu-
blica  deca t un discurs elaborat î n fraze parcimo-
nioase s i ca t se poate de diplomatice, tra da nd 
preocuparea de a nu produce nedorite contra-
react ii din partea Ryadului la eventualele accen-
te critice fat a  de afacerea Khashoggi. Iar aceasta  
pozit ionare este lesne de î nt eles daca  se are î n 
vedere orientarea, exprimata  public s i oficial, a 
monarhiei saudite ca tre  normalizarea relat iilor 
cu statul evreu s i sust inerea explicita  a unei 
„solut ii finale” a problemei palestiniene, dupa  
ret eta prega tita  î n culisele Administrat iei Donald 
Trump sub numele redundant de „afacerea seco-
lului” din care, pentru palestinieni, n-ar rezulta, 
î n final deca t ceea ce î nsus i premierul Benjamin 
Netanyahu identifica prin „ceva care sa  fie mai 
put in deca t un stat s i ceva mai mult deca t o auto-
nomie”. „Palestinienii, spunea, î n lega tura  cu 
acest subiect, candidatul la tronul saudit, Mo-
hammed Bin Şalman, ar trebui sa  nu mai boceas-
ca  s i sa  se as eze la masa negocierilor”. Şe î nt ele-
ge ca , la bursa politico-diplomatica , pret ul lui 
Mohammed Bin Şalman este astronomic mai ri-
dicat deca t cel al unui Khashoggi mort care a de-
venit viral prin propria  moarte. 

I n caruselul declarat iilor contradictorii furniza-
te de oficialii de la Ryad  privitoare la moartea 
brutala  a lui Khashoggi, pe de o parte, s i la posta -
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rile Twitter,  la fel de contradictorii, ale lui Do-
nald Trump cu privire la acelas i subiect, Casa 
Alba  are de ales î ntre a ca nta, inutil,  recviemuri 
la ca pa ta iul unei „mort i anonime” s i  î ntre 
urias ele avantaje comerciale s i financiare - co-
mensurabile î n miliarde de dolari ale  relat iilor -  
. î ndeosebi î n sfera comert ului militar-  cu Ry-
adul unde viitorul rege, prieten activ al Americii, 
este, î n acelas i timp, un fidel prieten s i asculta -
tor al lui Jared Kouchner, sfetnic principal s i gi-
nere al locatarului din Biroul Oval. Miza relat ii-
lor este prea mare pentru a fi ignorata  de un 
„incident” care, foarte cura nd, va trece î n arhiva  
pra fuita  a altor mort i similare. I n fond, ce ar î n-
semna aplicarea de sanct iuni s i embargouri, mai 
ales asupra livra rilor militare s i î n domeniul in-
vestit ional, impotriva Arabiei Şaudite? Nimic 
deosebit, î n afara , poate, de faptul ca , mort ii ne-
maî ntorca ndu-se din morma nt, regimul 
wahhabit, ava nd î n etnogeneza  vechiul s i acutul 
sentiment al vendettei, s-ar putea orienta - s i a 
mai fa cut-o-n alte ocazii- ca tre punctul cardinal 
estic unde î l as teapta  nimeni altcineva decî t pa-
cifistul Vladimir Putin. Ceea ce este valabil s i î n 
cazul amenint a rilor europene de rigoare privind 
sistarea livra rilor lor militare ca tre locurile sfin-
te ale Islamului. 

O nota  aparte î n toata  aceasta  istorie a fa cut-o 
pres edintele Turciei, Recep Teyyp Erdogan care, 
î n mai multe lua ri publice de pozit ie s i-a  decla-
rat s i reitarat decizia irevocabila  de a face totul 
pentru a aduce la lumina  adeva rul dspre moarte 
lui Khashogi s i despre adeva rat ii comanditari s i 
executant i ai acestui asasinat politic. Dupa  mai 
multe runde de convorbiri î ntre autorita t ile de 
la Ankara, inclusiv printr-o vizita  î n Turcia a 
procurorului general al regatului, liderul turc 
anunt a, public, propria concluzie, deloc surprin-
za toare, de alfel, ca  î ntreaga afacere este „un tea-
tru regizat de saudit i pentru salvarea unei anu-
mite persoane” (cu referire la print ul mos tenitor 
Monammed Bin Şalman, desigur). 

Nu au fost put ini analis tii din regiune s i din afa-
ra acesteia care au avansat ideea ca  dosarul 
Khashoggi va determina schimba ri profunde pe 
es ichierul intern saudit, care ar putea sa  se ma-
terializeze inclusiv prin punerea sub semnul î n-
treba rii a viitorului monarhic al lui Mohammed 

Bin Şalman. Dar, privind la istoria regatului s i a 
familiei domnitoare wahhabite, se va putea î nt e-
lege ca  ata ta vreme ca t guvernant ii saudit i vor 
continua sa  fie dominat i  î n profunzime de senti-
mentul impunita t ii s i de credint a ca  banii pot 
cumpa ra orice, inclusiv viet ile omenes ti, Arabia 
Şaudita  va ra ma ne acelas i stat osificat î n care un 
print  ambit ios permite femeilor sa  se urce la vo-
lanul automobilului sau sa  asiste la spectacole î n 
arenele publice – concesie care, deocamdata  ra -
ma ne unica „reforma ” pe care wahhabismul o 
afis eaza  cu  a ceeas i nons alant a  cu care î s i neaga  
propriile fapte atunci ca nd acestea nu s-au potri-
vit cu calculele init iale. I ntr-o asemenea continu-
itate, „toamna Khashoggi”, va fi urmata , î n 
linis te, de alte de anotimpuri  inert iale ata ta vre-
me ca t s i saudit ii simpli s i „aliat ii strategici” de 
pe mapamondul geopolitic vor continua sa  ac-
cepta ta cerea, surzenia s i orbirea  î nva t ate de la 
rudele noastre antropoide.  

 

III. Dincolo de jurnalistul JK : acerba confrun-
tare între două puteri regionale sunnite: neo

-otomanismul lui Erdogan și wahhabismul 
lui MBS 

Pa na  de cura nd, adica  pa na  la metafora numita  
„prima vara araba ”, contextul multisecularului 
ra zboi confesional î ntre sunnismul s i shiismul 
musulman a fost dominat, orientat s i desemnat, 
î n mod incontestabil, prin numele Egiptului sun-
nit s i a simbolurilor s i institut iilor sale religioase 
î n frunte cu faimoasa universitate cairota  Al-
Azhar. Odata  cu vizita fa cuta  de Anwar El-Şadat 
î n Israel, î n 1977 s i cu semnarea, la Camp David, 
î n 1979, a primului tratat de pace î ntre evrei s i 
arabi,  lumea musulmana  sunnita  a devenit una 
multipolara  s i pluralista  ca t prives te modul vio-
lent de manifestare a unui asemenea pluralism. 
Este cunoscuta  prea bine cronica acestei vio-
lent e s i a ra zboiului confesional intra-islamic t i 
nu ne propunem a za bovi, aici, asupta acestui 
subiect.   

Afacerea Khashoggi, na scuta  din asasinarea 
atroce, la 2 octombrie, a unui jurnalist exilat î n 
America, scena crimei fiind o misiune diplomati-
ca  supusa  convent iilor internat ionale de la Ge-
neva, respectiv, consulatul saudit din Istanbul, 
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este, de la î nceputul toamnei acestui an,  un epi-
centru nu numai al speculat iilor mediatice care 
ating, nu de put ine ori, apogeul fabulat iei, ci s i, 
mai ales, s i o capsa  exploziva  care amenint a  cu 
urma ri dintre cele mai necugetate, î n acest cadru 
puta ndu-se vorbi, fa ra  teama acuzei de exagera-
re, de ra bufnirea, la scena  deschisa , a unui veri-
tabil s i vechi ra zboi î ntre puterile regionale sun-
nite s i î ntre acestea, pe de o parte, s i interesele 
marilor actori globali extra-regionali, pe de alta  
parte.  Iar actorii-vedete ale acestui scenariu 
sunt Turcia, prin vocea pres edintelui Recep Te-
yyp Erdogan, s i edificul de putere al wahhabis-
mului saudit - ambele aflate î ntr-un acerb ra zbo-
ii, pe care retorica diplomatica  o poate ascunde 
cu greu, pentru supremat ie regionala  - politica , 
spiritual-confesionala , militara  s i securitara  s i, 
de ce nu?  culturala , î n ma sura î n care ata t Ry-
adul ca t s i Ankara se auto-proclama  drept para-
digme ideale ale modului de evolut ie ca tre viitor 
a lumii arabe s i a comunita t ii islamice. Daca , î n 
urma  cu ca teva luni, Recep Teyyp Erdogan se 

afla î ntr-o pozit ie defensiva  î n raport cu America 
lui Donald Trump, acum, liderul turc pare a fi 
urcat pe piedestalul dirijoral al evolut iilor actua-
le s i viitoare ale Orientului Mijlociu. 

Moartea lui Khashoggi, despre care s-au pus î n 
circuitul mediatic cele mai fantasmagorice 
„informat ii”, inclusiv de ordin chirurgical, a de-
clans at un ra zboi pe fat a  î ntre Turcia s i Arabia 
Şaudita , ra zboi a ca rui miza  o reprezinta  acapa-
rarea liderismului regional al sunnismului mu-
sulman s i al paradigmelor statale s i ideologice 
pe care ata t Ankara, ca t s i Riadul le promoveaza  
cu î nda rjire. Ş i nu este cazul sa  ocolim realitatea 
ca  Recep Teyyp Erdogan are î n vedere, ca obiec-
tiv final, schimbarea de ecuat ie s i de regim la Ry-
ad, aspirat ie pentru care asasinarea lui 
Khashoggi reprezinta  moneda forte s i esent a  
scenariului pus î n scena  pe malurile Cornului de 
Aur. Ş i î n aceeas i ma sura , la poalele munt ilor 
arizi care stra juiesc „cele doua  sfinte moschei” 
de la Mekka s i de la Medina. 
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Edith și Emilian M. DOBRESCU 
Modelul economic bazat pe petrol nu mai pro-
mitea de mult o cres tere economica  ispititoare. 
Daca  î n 2011 Arabia Şaudita  î nregistra o 
cres tere economica  de 10%, la un PIB de 671,2 
miliarde de dolari, aceasta  cres tere a devenit din 
ce î n ce mai mica  de la an la an, ajunga nd î n 2016 
la o cres tere de doar 1,7%, respectiv la un PIB de 
644,9 miliarde dolari. I n 2017, PIB-ul a ajuns la 
683,8 miliarde de dolari, iar economis tii Fondu-
lui Monetar Internat ional va d o cres tere masiva  
î n 2018, pa na  la 748 miliarde de dolari. 

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  s i-a ca s tigat 
titlul de superputere energetica . Arabia Şaudita  
va deveni î n cura nd de la al doilea cel mai mare 
produca tor de petrol din lume la cel mai mare 
produca tor de energie regenerabila  din lume.  

Regatul î s i continua  programul de reforme soci-
ale s i economice. Print ul mos tenitor, Mohammed 
bin Şalman, î s i propune sa  treaca  economia ba-
zata  pe combustibili fosili a t a rii spre economia 
bazata  pe tehnologie s i servicii, o t ara  care î nce-
pe sa  ofere mai multe drepturi femeilor s i sa  per-
mita , daca  nu chiar sa  doreasca , accesul turis tilor 
î n numa r ca t mai mare1. 

 

Cel mai mare producător de energie solară  

Cel mai nou proiect anunt at de saudit i î n cola-
borare cu ŞoftBank este reprezentat de un parc 
solar de 200 de miliarde de dolari, care va atinge 
capacitatea instalata  de 200 de gigawat i.  

  

Eliminarea 
corupției 
din Regat 

La î ncepu-
tul lunii no-
iembrie a anului 2017, Arabia Şaudita  a î nceput 
procesul de epurare a corupt iei, t intind unii din-
tre cei mai bogat i s i influent i oameni din t ara . 
Toate rezerva rile fa cute la hotelul Ritz au fost 
anulate, iar agent iilor de turism li s-a spus ca  
respectiva cla dire a fost preluata  pentru uz gu-
vernamental. Printre „oaspet ii” hotelului s-a nu-
ma rat print ul miliardar Alwaleed bin Talal, alt i 
10 print i, patru minis tri s i ca teva zeci de oficiali 
s i oameni de afaceri. I n noiembrie 2017, Ritz-
Carlton a devenit î nchisoarea utilizata  de print ul 
mos tenitor Mohammed bin Şalman, care a prelu-
at coroana de la tata l sa u, regele Şalman bin Ab-
dulaziz al Şaud. 

Noul lider saudit, care a ocupat î n trecut funct ia 
de ministru al apa ra rii de la 29 de ani, conduce 
Arabia Şaudita  de la va rsta de 31 de ani, iar am-
bit iile sale pot fi î ntrecute doar de dependent a 
economiei saudite de „aurul negru”, fiind un stat 
cu ra da cini economice puternic î nfipte î n indus-
tria petroliera . Cu toate acestea, Fondul Public 
de Investit ii al Arabiei Şaudite a pus la ba taie 45 
de miliarde de dolari î n formarea fondului de 
investit ii Vision Fund, init iat de ŞoftBank. Vision 
Fund, care a stra ns peste 100 de miliarde de do-
lari, s i-a propus sa  investeasca  î n principal î n 
start-up-uri s i î n proiecte de amploare din secto-
rul energiei regenerabile. 

 

Emanciparea femeii 

Una dintre reformele sociale care reflecta  im-
pactul tendint elor ideologice mondiale î n regiu-
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ne este aceea prin care femeile au dreptul sa  
conduca  autoturisme. Anunt ul a venit dupa  un 
decret regal semnat î n septembrie 2017: mai 
multe femei au fa cut campanie s i demonstrat ii 
pentru a avea dreptul de a conduce, iar majorita-
tea au fost arestate pentru ca  au sfidat inter-
dict ia. Mutarea î ncearca  sa  ofere femeilor un rol 
mult mai mare î n economia t a rii, î n condit iile î n 
care doar 22% dintre femei sunt active î n econo-
mie. Ştrategia print ului mos tenitor saudit, denu-
mita  “Vision 2030” î s i propune sa  ridice acest 
procent la 30%. 

I n plus, femeile vor avea voie pe stadioane pen-
tru evenimente sportive. Accesul va fi permis pe 
stadioanele din marile oras e ale t a rii. Autorita-
tea Generala  pentru Şport, corpul guvernant î n 
ceea ce prives te sporturile, a anunt at din octom-
brie 2017 aceasta  schimbare: pa na  atunci, ba r-
bat ii s i femeile saudite erau separat i î n locurile 
publice, iar acum stau î mpreuna  la evenimentele 
culturale s i sportive „Cele mai notabile reforme 
vor fi legate de drepturile femeilor”, spune Şal-
man Al-Ansari, pres dinte al Comitetului de Re-
lat ii Publice Şaudit-American. „De fapt, nu as  fi 
surprins deloc daca  am vedea o femeie numita  
î ntr-o pozit ie de ministru”. 

 

Listarea “Aramco” 

”Aramco” este cea mai mare companie petrolie-
ra  din lume, cu rezerve de t it ei de aproximativ 
265 miliarde de barili, reprezenta nd 15% din 
depozitele mondiale de petrol. Autorita t ile sau-
dite intent ionau sa  listeze 5% din “Aramco”, iar 
oferta era as teptata  sa  genereze 100 de miliarde 
de dolari. Conform autorita t ilor, aceasta  listare 
este punctul central al planului guvernului Ara-
biei Şaudite de a transforma economia prin atra-
gerea de investit ii stra ine s i prin diversificare.   

Oficialii saudit i au declarat î n mod repetat ca  î s i 
doresc sa  va nda  o participat ie î n Aramco pa na  la 
finalul lui 20182. Daca  se î nta mpla , va nzarea va 
reprezenta cea mai ampla  listare bursiera  din 
istorie. Oficialii au anunt at ca  î s i doresc sa  liste-
ze Aramco la aproximativ 2 trilioane de dolari, 
daca  piet ele sunt de acord, s i sa  va nda  5% din 

companie, ceea ce ar î nsemna 100 de miliarde 
de dolari. 

I n luna ianuarie 2018, directorul executiv al 
“Aramco”, Amin Nasser, declara ca  oferta publi-
ca  init iala  a “Aramco”, grup det inut de stat, este 
planificata  pentru cea de-a doua juma tate a anu-
lui 2018, î nsa  guvernul nu a decis la ce bursa  in-
ternat ionala  va avea loc listarea. Atunci, Nasser 
spunea: “Compania este gata sa  fie listata  î n 
2018, ca nd va fi luata  decizia privind bursa la 
care va fi cotata . Vrem sa  stabilim daca  vom face 
o listare s i pe o alta  piat a  î n afara  de cea saudita , 
de la Tadawul. Exista  o comisie care analizeaza  
acest lucru, iar ca nd decizia va fi luata , compania 
este gata sa  o puna  î n aplicare”. Piet ele luate î n 
calcul pentru listarea externa  erau, conform pre-
sei stra ine, Londra, New York s i Hong Kong. 

“Aramco” intent ioneaza  sa  cumpere o partici-
pat ie de control la produca torul de petrochimice 
“Şaudi Basic Industries” (ŞABIC), fiind posibil sa  
preia î ntreaga cota  de 70% det inuta  î n companie 
de Fondul Şuveran al Arabiei Şaudite. Conform 
surselor, intent ia init iala  a companiei “Aramco” 
este sa  cumpere î ntregul pachet det inut de Fon-
dul de Investit ii Publice, dar daca  nu va reus i 
acest lucru, va prelua un pachet de peste 50% 
din ŞABIC, devenind act ionar majoritar. ŞABIC, 
companie listata  la Riad, este al patrulea mare 
produca tor de petrochimice din lume s i are o 
capitalizare de piat a  de 385,2 miliarde riali (103 
miliarde de dolari). 

”Decizia de a anula oferta publica  init iala  a fost 
luata  cu ceva timp î n urma , dar nimeni nu poate 
dezva lui acest lucru, astfel ca  declarat iile com-
paniei se vor î ndrepta treptat î n acest sens. Mai 
î nta i va anunt a ama narea, apoi oprirea”, a spus o 
sursa  saudita  apropiata  planului de listare. La un 
moment dat, ministrul Energiei din Arabia Şau-
dita , Khalid al-Falih, a negat faptul ca  oferta pu-
blica  init iala  a “Aramco” va fi anulata . Khalid al-
Falih a precizat: “Guvernul ra ma ne angajat î n 
oferta publica  init iala  a Aramco, î n conformitate 
cu circumstant ele s i momentul potrivit ales de 
Guvern”. Acesta a ada ugat ca  autorita t ile saudite 
au luat ma suri pentru prega tirea lista rii, iar ca-
lendarul va depinde de factori precum condit iile 

2. Alina Vasiescu, Listarea ”Aramco” anulata , î n Ziarul Bursa, 24 august 2018  
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favorabile de piat a  s i de o achizit ie planificata  î n 
sectorul downstream (de distribut ie petroliera ), 
î n urma toarele luni. 

 

Mega-orașele viitorului 

La finalul lunii octombrie 2017, Print ul Moham-
med bin Şalman s i-a anunt at intent ia de a con-
strui un oras  î n î ntregime nou, denumit NEOM, 
pe coasta de nord a t a rii3. Oras ul va funct iona 
independent de „cadrul guvernamental existent” 
pe o suprafat a  25.900 km pa trat i î n apropierea 
Ma rii Ros ii. Proiectul va fi sust inut cu peste 500 
de miliarde de dolari, bani provenit i de la guver-
nul saudit, din fondul suveran, dar s i de la inves-
titori locali s i internat ionali. „Oras ul NEOM va fi 
construit de la zero, pe terenuri verzi s i va avea 
o oportunitate unica  de a fi distins de toate cele-
lalte locuri care au fost construite s i dezvoltate 
de-a lungul a sute de ani”, spune Mohammed bin 
Şalman.  

Şust ina torii proiectului NEOM spun ca  acesta 
reprezinta  o init iativa  î ndra zneat a  de transfor-
mare a t a rii: printre cele mai puternice init iative 
din actualul proiect se remarca  ambit ia ca acesta 
sa  funct ioneze 100% pe baza energiilor regene-
rabile. Potrivit celor de la Yahoo Finance, NEOM 
va fi de 33 de ori mai mare deca t New Yorkul, 
prima zona  independenta  din lume care se va 
î ntinde pe suprafat a a trei t a ria arabe (Arabia 
Şaudita , Egiptul s i Iordania). Oras ul va fi concen-
trat spre industria energetica  s i biotehnologie: 
„Toate serviciile î n oras  vor fi complet automati-
zate, scopul fiind acela de a transforma NEOM î n 
cea mai eficienta  destinat ie din lume”, a anunt at 
Fondul Public de Investit ii al Arabiei Şaudite. 

Prima parte a oras ului ar putea fi gata î n 2025. 
Şe va pune mult accent pe tehnologie, vor exista 
multe drone, iar internetul de mare viteza , Wire-
less va fi gratuit. ”Toate serviciile î n oras  vor fi 
complet automatizate, scopul fiind acela de a 
transforma NEOM î n cea mai eficienta  destinat ie 
din lume” , a anunt at Şaudi Arabia Public Inves-

tment Fund. Proiectul va fi sust inut cu fonduri 
de peste 500 miliarde de dolari din partea gu-
vernului saudit, a fondului suveran amintit, in-
vestitori locali s i internat ionali. Focusarea NEOM 
va fi pe industria energetica , pe biotehnologie, 
apa , ma ncare s i divertisment. NEOM va funct io-
na pe baza  de energie regenerabila  100%. NEOM 
va deveni î n cca 10 ani unul dintre cele mai mari 
oras e din lume care funct ioneaza  fa ra  combusti-
bil fosili4.  

Un alt megaoras  pe care saudit ii î s i bazeaza  no-
ul model economic este KAEC (King Abdullah 
Economic City – Oras ul Economic al Regelui Ab-
dullah – n.red.), acesta fiind primul oras  listat la 
bursa  din lume. „Acum suntem î n businessul de a 
construi oras e”, spunea Fahd al Rasheed, mana-
ging director s i executiv al KAEC, î n cadrul Foru-
mului Economic Mondial de la Davos de anul 
acesta. „Vorbim despre mutarea î nspre o econo-
mie bazata  pe servicii, postpetroliera , s i cred ca  
urma torul punct fierbinte al economiei saudite 
va fi reprezentat de aceste megaoras e.” 

KAEC face parte din planul de a reforma relat ii-
le comerciale externe ale Arabiei Şaudite, fiind 
unul dintre proiectele care nu au fost init iate de 
noul lider al t a rii, ci de tata l sa u; regele Abdullah 
bin Abdulaziz Al Şaud a fondat acest oras  î n 
2006. CNBC scrie ca  se estimeaza  ca populat ia 
Arabiei Şaudite sa  se dubleze pa na  î n 2050 s i 
economia sa  ajunga  la 1,5 miliarde de dolari. As-
tfel, oficialii considera  ca  regiunea Ma rii Ros ii va 
deveni una dintre cele mai importante regiuni 
din lume pentru economia globala . 

 

Modelul economic apus 

Ministrul energiei, Khalid al Falih, a declarat ca  
Regatul a fost „transformat” din punct de vedere 
economic, referindu-se la ambit iile Print ului 
mos tenitor de a se î ndepa rta de petrol: „Mesajul 
nostru pentru investitori este acela ca  Regatul 
este transformat s i suntem serios i cu privire la 
schimbare. Trebuie nu doar sa  fim prega tit i pen-
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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-ca-
new-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. I n ŞUA, cel mai mare oras  de acest gen este Burlington, din statul Vermont, care functioneazt a  100% pe baza  de energie regenera-
bila . De asemenea, oras e din Islanda s i Norvegia sust in ca  sunt foarte aproare de a funct iona s i ele la fel. 
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tru viitor, ci sa  construim viitorul prin init iative 
care nu sunt construite doar î n jurul punctelor 
noastre forte tradit ionale – petrol s i gaz – ci, de 
asemenea, prin construirea de noi industrii, prin 
fabrici cu procese de product ie avansate, prin 
turism s i î n acelas i timp prin reforme sociale. 
Acestea sunt noile coordonate”. 

Pa na  la sfa rs itul anului 2018, viat a î n Arabia 
Şaudita  va fi foarte diferita . I n primul ra nd, 
pret ul gazului natural va cres te: compania de 
stat Aramco, cel mai mare produca tor de petrol 
din lume, a crescut pret urile la pompa  cu 127% 
din 1 ianuarie 2018. Pret urile ajung pa na  la 2 
dolari per galon. Aceasta  init iativa  va sca dea 
consumul s i va permite trecerea spre o econo-
mie nonpetroliera . Ceta t enii saudit i pla tesc 
acum mai mult pentru bunurile de consum s i 
servicii, dupa  ce Guvernul Regatului a impus o 
noua  taxa  de 5% pe acestea.   

 

Societatea loisirului 

Arabia Şaudita  investes te 64 de miliarde de do-
lari î n industria de divertisment î n perioada 
2018-2027 ani, conform s efului Autorita t ii pen-
tru Divertisment General, Ahmad bin Aqeel al-
Khatib, care a declarat ca  suma va fi asigurata  
ata t de Guvern, ca t s i din surse private (numai î n 
anul 2018 sunt programate a se desfa s ura 5.000 
de evenimente de profil pentru anul 2018). “Ne 
ocupa m de construirea infrastructurii”, a ada u-
gat Khatib, ment iona nd ca  deja s-a pus piatra de 

temelie pentru o sala  de spectacole 
de opera . “Vet i vedea o schimbare 
reala  î n sector pa na  î n 2020”, a mai 
spus acesta. 

Printre pas ii ca tre liberalizarea 
ideologica  se numa ra  s i faptul ca  
cinematografele se î ntorc s i sunt 
deschise pentru public. Dupa  35 de 
ani de interdict ie, guvernul a î nce-
put sa  elibereze licent e pentru ci-
nematografele comerciale. Adam 
Aron, CEO al AMC, unul dintre cele 
mai mari lant uri americane de ci-
nematograf, considera  ca  industria 

cinematografica  din Regat poate genera peste 1 
miliard de dolari. 

 

Turismul – o nouă axă de dezvoltare  

Arabia Şaudita  intent ioneaza  sa  transforme su-
te de kilometri din coasta virgina  a Ma rii Ros ii 
î ntr-o destinat ie turistica  globala , care sa  t in-
teasca  spre standarde internat ionale î n cadrul 
proiectului denumit Red Şea. Noul resort turistic 
va fi construit î ncepa nd cu anul 2019 s i ar urma 
sa  fie o regiune semiautonoma , guvernata  de 
legi independente s i de un cadru de reglementa-
re sofisticat, gestionat de un comitet privat Pro-
iectul de 34.000 de kilometri pa trat i (mai mare 
deca t suprafat a Belgiei – n.n.) va fi situat î ntre 
actualele oras e Umluj s i Al Wajh s i va cuprinde 
cel put in 50 de insule, plaje s i o serie de vulcani 
latent i. Ca impact econonomic, acesta va genera 
35.000 de locuri de munca . 

Print ul Şultan bin Şalman, care conduce Comi-
sia de Turism din Arabia Şaudita , a anunt at ca  
Regatul va emite primele vize pentru turis ti din 
anul 2018. Pa na  acum, vizele erau acordate ce-
lor care ajungeau î n Regat î n interes de serviciu 
sau î n interes religios. Regatul dovedes te ca  mi-
zeaza  pe turism, propuna ndu-s i ata t prin me-
gaoras ele s i resorturile pe care le construies te, 
ca t s i prin legislat ie sa  ajunga  la 30 de milioane 
de vizitatori anual pa na  î n 2030, de la 18 milioa-
ne de vizitatori î n 2016.  

5. Preluare de pe site-ul http://www.businessmagazin.ro/actualitate/arabia-saudita-va-investi-64-de-miliarde-de-dolari-in-
industria-de-divertisment-17028695, postat pe 22 februarie 2018, site vizitat pe 23 februarie 2018, orele 6:42 



 

84 

 

Dr. Octavian DUMITRESCU 

Preocuparea s i ambit ia conducerii politice a 
Chinei pentru atingerea unui nivel tot mai ridicat 
de dezvoltare este recunoscuta  pe toate meridia-
nele lumii, iar actorii globali actuali urma resc cu 
mare atent ie evolut iile ce au loc î n mai toate do-
meniile viet ii sociale s i economice, inclusiv î n 
domeniul securita t ii s i apa ra rii nat ionale. O 
atent ie aparte este acordata  Chinei din partea 
Ştatelor Unite ale Americii, cu care se afla  î n 
competit ie pentru ocuparea primului loc î n lu-
me, inclusiv î n plan militar. Aceasta  competit ie 
pare î ncles tata  deoarece China dores te sa  reali-
zeze un organism militar modern, cu capacita t i 
combative moderne, eficiente s i flexibile, adapta-
bile unei largi diversita t i de condit ii de lupta , ca-
re sa  poata  crea avantaje geopolitice s i geostra-
tegice semnificative, inclusiv î n plan politic. Con-
form indexului Global Firepower (GFP) pentru 
2018, China se pozit ioneaza  pe locul trei, dupa  
ŞUA s i Rusia, î n privint a capacita t ilor combative 
det inute, cu 2.693 milioane de militari - din care 
2.183 milioane militari activi s i 510 mii rezer-
vis ti -, 3.035 avioane, 7.716 tancuri, 9.000 vehi-
cule blindate de lupta , 714 mijloace navale - din 
care 1 portavion, 50 fregate, 29 distruga toare s i 
73 submarine. Potrivit aceleias i surse, pentru 
ment inerea s i instruirea acestei armate, bugetul 
chinez al apa ra rii este, î n 2018, de 151 miliarde 
dolari ŞUA. 

T inta generala  a demersurilor liderilor politico 
- militari chinezi este atingerea unui nivel al ca-
pacita t ilor combative mult superioare celor ac-
tuale, care sa  permita  Chinei sa -s i implementeze 
interese globale pe toate ma rile s i oceanele lumii 
s i î n orice regiune a globului, depa s ind actualele 
limite. I n contextul acestei concurent e, Departa-
mentul Apa ra rii al ŞUA acorda  o atent ie cores-
punza toare dezvolta rii armatei chineze, materia-

lizata  s i printr-un raport anual al Oficiul secreta-
rului apa ra rii, destinat Congresului ŞUA, referi-
tor la Evolut iile Militare s i de Securitate care im-
plică Republica Populară Chineză în 2018. 
Unele date s i informat ii rezultate din acest ra-
port stau la baza prezentului material. 

I n prezent, Armata  Populara  de Eliberare a Chi-
nei (PLA) este subordonată, la nivelul cel mai 
î nalt,  Comisiei Militare Centrale, condusa  de un 
pres edinte - î n persona pres edintelui Chinei Xi 
Jinping - ajutat de doi vicepres edint i s i patru 
membri. Conducerea strategica  este asigurata  de 
șase departamente - Departamentul de Ştat 
Major I ntrunit, Departamentul Activita t ii Politi-
ce, Departamentul de Şprijin Logistic, Departa-
mentul de Dezvoltare a Echipamentelor, Depar-
tamentul pentru Instruct ie s i Administrat ie s i 
Departamentul de Mobilizare Nat ionala  pentru 
Apa rare. De asemenea, la acelas i nivel de coman-
da  China are trei comisii - de Inspect ie Discipli-
nara , de Politica  s i Legislat ie s i de Ş tiint a  s i Teh-
nologie, precum s i cinci oficii - pentru adminis-
trat ie, audit, cooperare militara  internat ionala , 
reforma  s i organizare, precum s i pentru planifi-
care strategica . Aceste structuri de conducere 
strategica  constituie Ministerul Apa ra rii Nat io-
nale al Republicii Populare Chineze. În mod 
generic, structurile de conducere s i fort ele arma-
te propriuzise constituie Armata Populara  de 
Eliberare (People’s Liberation Army - PLA) a 
Republicii Populare Chineze. 

Fort ele armate chineze sunt subordonate, î n 
plan teritorial, celor cinci comandamente pe tea-
tre (de acțiune) - Est, Şud, Vest, Nord s i Centru, 
fiind organizate pe s ase categorii de fort e s i ser-
vicii, astfel: forțele Terestre, Navale, Aeriene, 
de Rachete, de Şprijin Ştrategic s i de Şprijin Lo-
gistic I ntrunit. La aceste categorii de fort e, care 
reprezinta  fort ele combative, se adauga  institut i-
ile militare de învățământ - Academia de Ş tiin-
t e Militare, Universitatea Nat ionala  de Apa rare, 

www.ingepo.ro                                                                                             Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018 

Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate 



 

85 

Pulsul Geostrategic, Nr.269, Joi 20 Decembrie 2018                                                                                            www.ingepo.ro 

Universitatea Nat ionala  de Tehnologie pentru 
Apa rare -, precum s i fort ele paramilitare - Poli-
t ia Armata  Populara , Garda de Coasta  a Chinei s i 
Fort ele Armate Populare de Milit ie Maritima  
(acestea pot fi puse sub comanda  civila  ori a Ar-
matei Populare de Eliberare). Esent a combativa  
a PLA se rega ses te î n cadrul categoriilor de fort e 
s i servicii, majoritatea fort elor s i mijloacelor de 
lupta  fiind î n compunerea acestora. Ca urmare, 
î n acest material vom prezenta succint situat ia 
actuala  a capacita t ilor combative s i perspectiva 
pe termen scurt s i mediu a acestora, as a cum 
rezulta  din planurile de modernizare s i dezvol-
tare a armatei chineze s i din raportul Departa-
mentului Apa ra rii al ŞUA. 

 

SITUAȚIA CAPACITĂȚILOR COMBATIVE AC-
TUALE ALE PLA A CHINEI 

Forțele Terestre (FT) ale PLA au fost supuse, 
î n 2017, celei mai radicale reforme din istoria 
lor, prin declans area procesului de trecere de la 
structurile tip divizie şi regiment la cele tip briga-
dă şi batalion. Au fost reduse 5 din cele 18 co-
mandamente ale grupurilor de armate, majorita-
tea fort elor au fost restructurate î n briga zi de 
arme î ntrunite, diviziile si regimentele au fost 
reorganizate pe baze specifice corpurilor de ar-
mata , iar Corpul de infanterie marina  a fost tri-
plat ca ma rime. Ca urmare, fort ele terestre chi-
neze, cele mai mari din lume, au suportat o tran-
sformare de amploare a structurii unita t ilor 
operative s i tactice, ca parte a reformelor struc-
turale, î n scopul de a crea o fort a  mai mobila , 
modulara  s i letala , capabila  sa  constituie esent a 
operat iilor î ntrunite s i sa  î ndeplineasca  directi-
va pres edintelui Xi Jinping de a “lupta şi a câşti-
ga războaie”. Unitățile rămase în subordinea ce-
lor 13 grupuri de armate sunt aproape î n totali-
tate briga zi de arme î ntrunite, de artilerie, de 
apa rare aeriana , pentru operat ii speciale ori bri-
ga zi de aviat ie de armata , de geniu s i de apa rare 
chimica , precum s i briga zi de sprijin de lupta . 
Aceasta  ultima  categorie de briga zi asigura  gru-
purilor de armate abilitatea de a realiza o ret ea 
integrata  de comanda  s i de a organiza transpor-
turile de lupta  s i repararea echipamentelor pen-
tru unita t ile tactice din subordine. Modernizarea 

la care au fost supuse briga zile s i batalioanele 
din fort ele terestre chineze a inclus s i trecerea 
unor subofit eri pe funct ii det inute anterior de 
ofit eri, precum s i aducerea î n structura acestor 
es aloane a componentelor combative necesare 
pentru asigurarea capacita t ilor de protect ie a 
fort elor, puterii de foc s i de cercetare, sporind 
astfel independent a pe ca mpul de lupta , mobili-
tatea s i eficient a acestor entita t i combative. 

Forțele Navale (FN) ale PLA - cea mai mare 
fort a  navala  din regiune, au peste 300 de nave 
de suprafat a , submarine, nave amfibii s i de pa-
trulare. Totodata , fort ele navale  chineze au î nlo-
cuit rapid platformele cu o singura  destinat ie cu 
nave multi-rol mai mari, dotate cu sisteme de 
arme s i senzori anti-nava , antiaeriene s i anti-
submarin. Dorint a factorilor de conducere poli-
tico - militara  chinezi este de a extinde distant e-
le fat a  de teritoriul Chinei la care fort ele navale 
pot executa misiuni operat ionale prin folosirea 
de platforme pentru misiuni multiple, la mare 
distant a , cu capacita t i de autoapa rare robuste, 
sporind nivelul lor de sustenabilitate. 

Una din ma surile cele mai importante a fost 
modificarea structurii Corpului de Infanterie Ma-
rină al Forţelor Navale ale PLA: acesta avea, în 
2017, 2 briga zi, respectiv aproximativ 10.000 de 
persoane s i era limitat ca arie de act iune s i misi-
uni. Pa na  î n anul 2020, acesta va avea 7 briga zi, 
peste 30 000 de oameni s i î s i va putea extinde 
misiunile pentru a putea executa operat ii expe-
dit ionare pe teren stra in. Corpul va include s i o 
brigada  de aviat ie care î i va asigura capacitate 
de transport cu elicopterele din organica , pre-
cum s i capacitate de atac, sporind-ui astfel capa-
cita t ile amfibii s i expedit ionare. 

Modernizarea fort ei de submarine a FN chineze 
- constituita  î n prezent din 4 submarine nuclea-
re dotate cu rachete balistice, 5 submarine nu-
cleare de atac s i 47 submarine diesel de atac - va 
duce la cres terea semnificativa  a numa rului 
acestora, î ntre 69 s i 78, pa na  î n 2020. Dupa  ce a 
cumpa rat 12 submarine ruses ti clasa KILO-ŞŞ, la 
mijlocul anilor 1990, China a reus it sa  constru-
iasca  î n 15 ani nu mai put in de 10 submarine 
nucleare, echipate cu rachete balistice, doba n-
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dind astfel capacitatea de descurajare nucleara  
maritima . 

Navele de suprafaţă din cadrul FN ale PLA sunt 
supuse, de asemenea, unui proces de reconstruc-
t ie serios, China produca nd noi distruga toare s i 
fregate cu rachete dirijate, care vor asigura o 
semnificativa  modernizare a sistemelor de apa -
rare aeriana , antinava  s i antisubmarin, ceea ce 
va permite FN chineze sa  desfa s oare operat ii la o 
distant a  de s ase ori mai mare deca t distant a re-
dusa  a actualelor sisteme de apa rare aeriana . De 
exemplu, noile distruga toare cu rachete dirijate 
au sisteme de lansare verticala  multi-rol, capabi-
le sa  lanseze rachete de croaziera  anti-nava , ra-
chete suprafat a -aer s i rachete antisubmarin. Chi-
na continua  construirea unui crucis a tor mai ma-
re, dotat cu rachete dirijate tip 055, a fregatelor 
cu rachete dirijate (ava nd deja o flota  de cel pu-
t in 24 asemenea nave) s i a corvetelor cu capaci-
ta t i antisubmarin destinate luptei la litoral, pen-
tru î nlocuirea actualelor fregate s i nave de pa-
trulare, precum s i a multor altor mijloace efici-
ente î n lupta navala . 

Un loc î nsemnat î n act iunile FN chineze ocupa  
navele de război amfibii care asigură capacități 
flexibile pentru operat ii la mare distant a . De 
exemplu, docul amfibiu de transport poate am-
barca ca teva vase de desant s i cel put in 4 elicop-
tere. O realizare semnificativa  a Fort elor Navale 
chineze se refera  la primul portavion, construit 
î n 2017 de China, denumit Liaoning, ava nd am-
barcat un avion de lupta  (J-15), care a executat 
deja a doua deplasare de instruire s i a efectuat 
prima sa vizita  î n Hong Kong. De asemenea, por-
tavionul a executat prima operat ie cu zboruri de 
noapte. Şpecialis tii apreciaza  ca  portavionul chi-
nez este, totus i, sub nivelul celor ale ŞUA, î n pri-
mul ra nd datorita  lipsei catapultei necesara  la 
decolarea avioanelor, precum s i zborurilor limi-
tate pe care le pot executa avioanele apuntate. 
Este posibil ca, î n 2018, China sa  fi î nceput con-
struirea unui nou portavion, dotat cu catapulta , 
care va putea ambarca mai multe avioane de 
lupta  s i va permite operat ii de zbor mai rapide. 

Forțele Aeriene și Aviația Navală (FA) ale PLA 
constituie cea mai mare fort a  de aviat ie din re-
giune, fiind a treia ca ma rime din lume, cu peste 

2.700 avioane (fa ra  avioane fa ra  pilot) s i 2.000 
de avioane de lupta  (de atac, bombardiere stra-
tegice s i tactice, precum s i avioane tactice de 
atac multi rol), potrivit raportului Departamen-
tului Apa ra rii al ŞUA (cifrele difera  de cele ale 
indexului Global Firepower datorita  criteriilor 
diferite de calcul). Reformele din FA chineze au 
vizat s i structurile componentelor combative, 
astfel ca  au fost constituite 6 noi baze aeriene, 
iar regimentele existente anterior au fost tran-
sformate î n briga zi s i subordonate noilor baze 
aeriene. Concomitent, restructura ri similare au 
suportat s i fort ele aeriene ale FN ale PLA. I n 
plus, FA chineze au redislocat s i resubordonat 
unele unita t i î ntre comandamentele de pe diferi-
te teatre de operat ii s i au reorganizat Corpul 15 
Aeromobil, acesta fiind oficial destinat drept 
Corpul Aeromobil al PLA. 

China continua  introducerea î n dotarea fort elor 
aeriene a avioanelor din generat ia a 4-a (î n pre-
zent, acestea fiind aproximativ 600), care vor 
deveni majoritatea î n urma torii ca t iva ani, pre-
cum s i a avioanelor de atac din generat ia a 5-a, 
inclusiv J-20 s i FC-31, dar s i a altor tipuri din 
aceasta  generat ie s i chiar mai avansate tehnolo-
gic. 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 act iune s i motor mai eficient. 
Aceste avioane au capacitatea de a transporta 6 
rachete de croaziera  pentru atacul terestru, 
da nd astfel PLA posibilitatea sa  execute lovituri 
aer-sol de precizie s i la mare distant a . Varianta 
de bombardier H-6G din dotarea aviat iei mariti-
me chineze  poate transporta 4 piloni de rachete 
anti nava  pentru a sprijini misiunile maritime. 

Avioanele pentru misiuni speciale ale Chinei, de 
tip H-6 s i H-6U, precum s i un mic numa r de IL-
78 MIDAŞ cumpa rate din Ucraina, permit FA ale 
PLA sa  efectueze operat ii de alimentare î n aer a 
unor avioane de va na toare indigene, cresca nd 
astfel distant a de operare a acestor aparate. De 
asemenea, î n aceasta  categorie de avioane sunt 
incluse avioane de avertizare timpurie s i control, 
destinate detecta rii, urma ririi s i localiza rii riscu-
rilor î n diferite condit ii, î ntr-un mare numa r s i la 
distant e mai mari. La aceasta  categorie de avioa-
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ne, industria chineza  face progrese semnificative 
pentru livrarea unui avion mare de transport, Y-
20, precum s i a celui mai mare avion maritim 
(seaplane), AG-600, progrese care vor contribui 
la extinderea capacita t ii de transport aerian a 
Chinei. 

China acorda  o mare atent ie vehiculelor aerie-
ne fără pilot (Unmanned Aerial Vehicles - UAV),  a 
ca ror dezvoltare, product ie interna  s i introduce-
re î n dotare continua  sa  ia amploare prin produ-
cerea unor aparate invizibile, operat ionale la 
foarte mare altitudine (near-space) s i cu raza  
mare de act iune, destinate pentru cercetare, 
precum s i a avioanelor de lupta  fa ra  pilot, cu 
asemenea caracteristici. 

Apărarea aeriană şi împotriva rachetelor a Chi-
nei beneficiaza  de una din cele mai mari fort e de 
sisteme avansate de rachete sol-aer (ŞAM) din 
lume. Aceasta  fort a  se bazeaza  pe combinarea 
batalioanelor de rachete Ş-300PMU1 s i 2 de pro-
duct ie ruseasca , cu batalioane de rachete CŞA-9 
produse î n China, ceea ce permite Chinei sa  î m-
buna ta t easca  distant a apa ra rii aeriene. Pe de 
alta  parte, China dezvolta  rachetele HQ-19, de 
product ie interna , pentru a asigura bazele unei 
capacita t i de apa rare î mpotriva rachetelor balis-
tice. 

Forțele de Rachete ale PLA (FR) au în compu-
nere componentele rachetelor nucleare s i con-
vent ionale cu dispunere terestra  ale Chinei, ra s-
punza nd de instruirea, dotarea s i operarea aces-

tora. Planurile pe termen lung de modernizare a 
acestei categorii de fort e urmeaza  sa  î nta reasca  
capacitatea de descurajare strategică a Chinei. În 
2017, au fost dezvoltate s i testate ca teva varian-
te noi de rachete s i unele metode de combatere 
a apa ra rii î mpotriva rachetelor balistice. Arsena-
lul strategic de rachete al Chinei include o gama  
variata  de tipuri, de la rachetele balistice cu raza  
mica  de act iune pa na  la rachetele balistice inter-
continentale, care pot sa  loveasca  obiective dis-
puse la peste 11.000 de kilometri, ceea ce î n-
seamna  ca  pot fi lovite s i t inte de pe teritoriul 
ŞUA ori de pe ma rile s i oceanele din proximita-
tea teritoriului chinez. Acest arsenal include ra-
chete cu amplasare î n silozuri sau cu deplasare 
pe rot i, precum s i instalat ii de lansare terestre 
fixe s i mobile. Ca teva exemple sunt ara tate î n 
tabelul ala turat. Arsenalul de rachete al Chinei 
numa ra , potrivit raportului Departamentului 
Apa ra rii al ŞUA ment ionat la î nceputul acestui 
material, 75-100 rachete balistice intercontinen-
tale. 

Totodata , China continua  dezvoltarea s i produ-
cerea unor noi modele s i î mbuna ta t irea varian-
telor existente. De exemplu, China a prezentat, la 
parada ocazionata  de cea de-a 90-a Aniversare a 
PLA, racheta balistica  DF-26 cu raza   intermedi-
ara  de act iune, care poate executa lovituri con-
vent ionale s i nucleare, cu precizie, asupra t inte-
lor terestre s i  navale din vestul Oceanului Paci-
fic s i din Oceanul Indian, precum s i din Marea 
Chinei de Şud. Cu acelas i prilej, China a prezen-

Denumirea unor rachete 
deținute de China 

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 

11.200 km 
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tat racheta balistica  intercontinentala  DF-31 AG, 
o versiune perfect ionata  a predecesoarei rachete 
DF-31 A, cu o instalat ie de lansare mai mobila  s i 
mai sigura , racheta  ce poate atinge t inte de pe 
teritoriul american. 

Forțele de Sprijin Strategic (FSS) ale PLA con-
stituie o categorie de fort e care centralizeaza  mi-
siunile spat iale, cibernetice s i de ra zboi electro-
nic din cadrul PLA. Cu prilejul paradei din 2017 
despre care am vorbit mai sus, a fost prezentata  
o format iune de cercetare electronica  destinata  
sa  asigure capacita t i informat ionale foarte mobi-
le, integrate, flexibile s i din multe domenii, fapt 
ce poate spori semnificativ capacitatea de a det i-
ne controlul ca mpului/spat iului de confruntare. 
China continua  rapid dezvoltarea s i perfect iona-
rea capacita t ilor sale spat iale î n domeniile infor-
mat ional, de supraveghere s i cercetare (IŞR), 
prin lansarea de satelit i de comunicat ii s i de cer-
cetare. I n 2017, China a lansat 18 vehicule lansa-
toare spat iale (ŞLV) din care doua  nu au avut 
succes, cu ajutorul ca rora a plasat pe orbita  31 
de mici satelit i, inclusiv de comunicat ii, naviga-
t ie, IŞR s i testare. China a lansat, î n 2017, primul 
sa u aparat spat ial pentru realimentarea aparate-
lor spat iale, testa nd tehnologiile necesare pentru 
mentenant a s i operarea pe termen lung a unei 
viitoare staţii spaţiale chineze care ar urma să fie 
lansata  pe orbita  î n anul 2019. De asemenea, 
specialis tii chinezi se concentreaza  pe crearea 
unor capacita t i de combatere a act iunilor spat ia-
le, cum ar fi arme pentru bruiajul satelit ilor, ar-
me cu energie directa  sau de distrugere cinetica  
a satelit ilor, precum s i un sistem de rachete anti 
satelit (deja testat î n 2014), aspecte ce se consti-
tuie î n multiple teme de cercetare s tiint ifica la 
diferite s coli s i academii. 

Capacităţile cibernetice ale PLA realizate în ulti-
mii ani denota  important a ce se acorda  î n China 
spat iului cibernetic ca nou domeniu al securita t ii 
nat ionale. I n timp de pace, potrivit noilor con-
cepte - cum ar fi descurajarea î n spat iul ciberne-
tic -, misiunea cibernetica  a PLA include apa ra-
rea spat iului electromagnetic s i a spat iului ciber-
netic. I n opiniile unor specialis ti chinezi, China 
este prega tita  sa  foloseasca  operat iile ciberneti-
ce pentru a se descurca î n cazul escalada rii unui 
conflict, considera nd operat iile cibernetice un 

mijloc mai ieftin de descurajare. I n opinia analis -
tilor americani, as a cum rezulta  din raportul De-
partamentului Apa ra rii al ŞUA ment ionat mai 
sus, constituirea Fort elor de Şprijin Ştrategic re-
prezinta  primul pas î n dezvoltarea unei fort e ci-
bernetice care sa  creeze eficient a  prin combina-
rea cerceta rii, atacului s i capacita t ilor defensive 
cibernetice î ntr-o singura  organizat ie. 

 

OBIECTIVE ŞI TENDINȚE DE  

MODERNIZARE A FORȚELOR PLA A CHINEI 

Programul de modernizare militara  al Chinei 
este cuprinza tor, ava nd scopul declarat de a 
transforma PLA î ntr-un organism militar de 
„clasa  mondiala ”, pa na  î n anul 2049. Acest pro-
gram include perfect ionarea capacita t ilor milita-
re astfel î nca t acestea sa  asigure descurajarea 
nucleara , sa  desfa s oare operat ii anti acces s i 
pentru crearea unor arii interzise (as a numitul 
concept A2/AD), precum s i operat ii de proiecta-
re a fort ei dincolo de prima linie de insule din 
proximitatea teritoriului chinez, î n alte regiuni, 
î n special î n Oceanul Pacific. Concomitent, China 
va continua dezvoltarea capacita t ilor corespun-
za toare pentru executarea operat iilor ciberneti-
ce, î n spat iu s i de ra zboi electronic, se arata  î n 
raportul Departamentului american al Apa ra rii 
pentru Congresul ŞUA, ment ionat la î nceputul 
prezentului material. Prezenta m succint ca teva 
din capacita t ile destinate realiza rii statutului de 
armată de clasă mondială la care tinde să 
ajunga  China. 

1. Capacități ale PLA destinate implementă-
rii  conceptului A2/AD (operaţii anti acces şi 
cu arii interzise). China are scopul să realizeze 
capacita t i combative necesare diminua rii, descu-
raja rii sau, la ordin, luptei î mpotriva intervent iei 
unei a treia pa rt i pe timpul unei campanii de ma-
re amploare, pe un teatru de act iune armata . Ra-
portul ment ionat mai sus aduce î n atent ia speci-
alis tilor militari mai multe categorii de capacita t i 
prin care China urma res te atingerea obiectivelor 
din acest domeniu, printre care se rega sesc ur-
ma toarele: 

a. Lovituri de precizie la mare distanţă. China 
are intent ia de a doba ndi abilitatea de a lovi t inte 
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din vestul Oceanului Pacific, dovada fiind zboru-
rile î n aceasta  zona  ale bombardierelor chineze 
H-6K care pot folosi rachete DF-26, capabile sa  
execute lovituri aeriene de precizie, convent io-
nale ori nucleare, î mpotriva t intelor terestre. La 
aceste aspecte se adauga  faptul ca  mijloacele lo-
gistice s i de proiect ie a fort ei det inute de PLA 
extind posibilitatea de a lovi baze aeriene regio-
nale, facilita t i logistice s i portuare, infrastructu-
ra de comunicat ii s i de alta  natura . 

b. Apărarea împotriva rachetelor balistice. În 
acest domeniu, China dezvolta  interceptori HQ-
19 exo- s i endo-atmosferici, bazat i pe energie 
cinetica  pentru realizarea unor capacita t i de 
apa rare î mpotriva rachetelor cu raza  medie act i-
une (3.000 km), cu amplasare terestra  s i mariti-
ma , precum s i radare JY-27A, JL-1A capabile sa  
urma reasca  cu precizie mai multe rachete balis-
tice. I n plus, China are posibilitatea sa  utilizeze 
î n apa rarea î mpotriva rachetelor balistice tacti-
ce rachetele sol - aer ŞA-20PMU s i Ş-400, cu ca-
pacitatea de a angaja rachete balistice. 

c. Operaţii de suprafaţă şi sub apă. China con-
tinua  sa  construiasca  o serie de capacita t i ofen-
sive s i defensive pentru ca PLA sa  obt ina  superi-
oritate maritima  î n cadrul primei linii de insule, 
de la Insulele Kurile la M. Galbena , M. Chinei de 
Est s i M. Chinei de Şud, î n special prin proiecta-
rea puterii limitate la distant e mai mari - rachete 
balistice anti nava  s i torpile lansate de pe sub-
marine, de tip CŞŞ-5 (1.500 km), destinate de 
obicei lovirii portavioanelor, precum s i o varian-
ta  a rachetei anti nava  DF-26 cu raza  intermedi-
ara  de act iune. Totodata , PLA face progrese gra-
duale pentru instalarea unor sisteme de supra-
veghere a mediului subacvatic, pentru a obt ine 
mai multe informat ii despre situat ia din acest 
mediu. 

d. Operaţii informaţionale. Mijloacele chineze 
de control al spectrului informat ional î n spat iul 
de confruntare modern reprezinta , î n opinia 
specialis tilor militari chinezi, un factor de ampli-
ficare, dar nu cel mai important, a capacita t ii de 
contracarare a unei eventuale intervent ii, de 
realizare a dominat iei informat ionale, se arata  î n 
raportul Departamentului american al Apa ra rii 
pentru Congresul ŞUA. China investes te î n echi-

pamente s i sisteme avansate de ra zboi electro-
nic, î n arme combative spat iale s i î n operat ii ci-
bernetice, combina ndu-le cu forme tradit ionale 
de control informat ional cum ar fi propaganda 
ori negarea s i dezmint irea. 

e. Spaţiul şi confruntarea în spaţiu. China 
continua  sa -s i î nta reasca  capacita t ile militare 
spat iale î n ciuda afirmat iilor publice ca  este î m-
potriva militariza rii spat iului. Operat iile spat iale 
sunt apreciate ca un factor de î nta rire a capaci-
ta t ii de confruntare, chiar daca  doctrina PLA nu 
le evident iaza  ca forma  separata  de confruntare. 
I n acest sens, China se stra duies te sa  dezvolte 
capacita t ile sale C2 î n operat iile î ntrunite, sa  im-
plementeze un sistem de supraveghere, cerceta-
re s i de avertizare î n timp real s i ma res te numa -
rul s i capacitatea sistemelor sale spat iale - sate-
lit i de comunicat ii s i informat ii, precum s i siste-
mul de navigat ie Beidou. Capacita t ile de contra-
carare a act iunilor spat iale ale eventualilor ad-
versari includ rachete cu lovire cinetica , lasere 
terestre s i robot i spat iali lansat i pe orbita , pre-
cum s i noi capacita t i de supraveghere care pot 
monitoriza obiecte de pe tot globul s i din spat iu. 

f. Operaţiile cibernetice. China speră că prin 
construirea unor puternice capacita t i ciberneti-
ce se poate asigura protect ia ret elelor sale ciber-
netice s i se poate atinge superioritatea î n spat iul 
cibernetic, apela nd la operat ii cibernetice ofen-
sive pentru a descuraja sau degrada operat iile 
cibernetice î ndreptate î mpotriva Chinei. 

g. Sistemul integrat de apărare aeriană 
(IADŞ). China are o arhitectura  rezistenta  s i soli-
da  de apa rare aeriana , care integreaza  toate sis-
temele specifice acestui domeniu, a ca rei  arie de 
acoperire include teritoriul sa u s i zonele adia-
cente de pa na  la 300 mile marine, respectiv 556 
km, de la coasta . Aceasta include o ret ea extinsa  
de radare de avertizare timpurie, avioane de 
lupta  s i mai multe tipuri de rachete sol-aer, la 
care se adauga  radare s i arme de apa rare aeria-
na  î n Marea Chinei de Şud, ceea ce extinde capa-
citatea IADŞ. I n plus, China utilizeaza  puncte de 
apa rare primara  pentru apa rarea t intelor strate-
gice î mpotriva loviturilor executate de pe plat-
forme aeromobile, cres te numa rul rachetelor 
moderne sol-aer cu ba taie mare de tipul CŞA-9, Ş
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-300PMU s i Ş-300PMU1 s i 2 ruses ti, toate cu ca-
pacitatea de a proteja China î mpotriva avioane-
lor s i rachetelor ce zboara  la mica  altitudine. I n 
ca t iva ani, China va introduce î n IADŞ sistemul Ş-
400 Triumf de rachete sol-aer cu distant a  mai 
mare de lovire s i radare mai sofisticate, conco-
mitent cu folosirea mai multor tipuri de radare 
cu raza  mare de act iune pentru supraveghere 
aeriana , inclusiv unele modele ce pot sprijini 
apa rarea î mpotriva rachetelor balistice sau alte 
modele ce pot detecta avioanele invizibile. De 
asemenea, materiale de marketing prezinta  apa-
rate KJ-2000 s i KJ-500 care vor putea extinde 
capacitatea de combatere a loviturilor aeromobi-
le la distant a  mare, dincolo de posibilita t ile rada-
relor amplasate la sol. 

h. Operaţii aeriene. Prin intrarea în dotare a 
avioanelor de va na toare din generat ia a 5-a, J-20 
s i FC-31, cu manevrabilitate ridicata , caracteris-
tici de ascundere s i armamente la bord, precum 
s i cu avionica  s i senzori avansat i tehnologic, Chi-
na realizeaza  î nta rirea capacita t ilor de avertiza-
re asupra situat iei, precum s i posibilita t i î mbu-
na ta t ite de urma rire s i ochire ale radarelor. Vor 
cres te caracteristicile motoarelor de racheta  aer-
aer s i posibilita t ile de acros are ale avioanelor J-
20, î mbuna ta t ind continuu capacita t ile flotei de 
bombardiere prin introducerea î n dotare a bom-
bardierului H-6K (care poate lua pa na  la 6 rache-
te balistice CJ-20, de mare precizie s i cu lansare 
aeriana ). Concomitent va cres te s i capacitatea de 
realimentare î n aer prin folosirea avioanelor H-
6. Unele din aceste echipamente avansate au 
operat deja î n Oceanul Pacific de Vest s i î n Marea 
Chinei de Şud. La toate acestea se adauga  abilita-
tea crescuta  a Chinei de a utiliza UAV-uri de lup-
ta , care pot opera la mare altitudine, cu raza  ma-
re de act iune, unele invizibile. China a testat  cu 
succes aparatul AT-200, primul UAV cargo mare 
din lume, ce poate transporta pa na  la 1,5 tone 
materiale, puta nd opera de pe piste improvizate 
scurte de 200 m, destinat pentru sprijinul logis-
tic al fort elor. 

2. Loviturile convenționale de precizie pe 
care China le va putea executa î mpotriva eventu-
alilor adversari constituie a doua categorie de 
capacita t i combative destinate atingerii statutu-

lui de armata  de clasa  mondiala . Pentru executa-
rea acestor lovituri, PLA ar putea folosi: 

a. Rachete balistice cu distanţă mică de lovire 
(300-1.000 km). China det ine î n jur de 1.200 as-
tfel de rachete s i continua  sa  le î mbuna ta t easca  
caracteristicile celor din generat iile anterioare. 

b. Rachete balistice cu distanţă medie de lovi-
re (5.444-3.000 km). I n arsenalul Chinei sunt 
aproximativ 200-300 asemenea rachete pentru 
lovirea t intelor terestre s i maritime dispuse din-
colo de prima linie de insule. 

c. Rachete balistice cu rază intermediară de 
lovire (7.444-5.000 km). China a î nceput introdu-
cerea unor rachete de aceasta  categorie mobile 
(pe rot i), capabile sa  utilizeze î nca rca turi de lup-
ta  nucleare s i convent ionale, extinza nd posibili-
ta t ile de lovire cu precizie la mare distant a  fat a  
de prima linie de insule, concomitent cu introdu-
cerea radarelor cu capacitatea de supraveghere 
dincolo de orizont care, combinate cu satelit ii de 
cercetare, pot asigura o capacitate de lovire la 
distant e extinse fat a  de teritoriul Chinei, spriji-
nind loviturile de precizie la mare distant a , in-
clusiv cu rachete balistice anti nava . 

d. Rachete de croazieră pentru atacul teres-
tru. PLA continuă să introducă în înzestrare 644-
300 rachete cu lansare aeriana  s i terestra  de tip 
YJ-63, KD-88 s i CJ-20, pentru lovituri de precizie, 
precum s i capacita t i electronice de dirijare î n 
spectrul infraros u, cu posibilitatea de dirijare de 
pa na  la 1.500 km. 

e. Rachete de croazieră anti navă. China dis-
pune de o serie de rachete avansate tehnologic 
de tip YJ-63, majoritatea amplasate pe nave s i 
avioane, de lansatorul de torpile YJ-18, cu viteza  
supersonica  pe port iunea finala  a zborului am-
plasat pe noile submarine, concomitent cu conti-
nuarea dezvolta rii rachetelor de croaziera  anti 
nava  YJ-12, folosite de bombardiere H-6. 

f. Muniţii pentru atacul terestru. PLA are un 
mic numa r de rachete tactice aer-sol (apa ) s i de 
opt iuni de dirijare prin satelit i, lasere, mijloace 
electrono-optice s i î n infraros u. De asemenea, 
China dezvolta  sau adapteaza  o serie de rachete 
anti nava  mici s i bombe dirijate pentru mai mul-
te UAV-uri de lupta . 
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g. Arme anti radiaţie. După unele importuri 
din Israel s i Rusia, î n anii 1990, de UAV-uri s i 
rachete anti radiat ie, China a î nceput din 2017 
sa  integreze versiunea chineza  YJ-91 in fort ele 
sale de va na toare s i bombardament, dar s i dro-
na anti radiat ie AŞN-301. 

h. Muniţie de artilerie de mare precizie. Şiste-
mele de rachete de artilerie cu distant a  mare de 
act iune sunt utilizate pentru lovirea cu precizie 
s i la mare distant a  a t intelor. De exemplu, siste-
mul PHL-03 (varianta chineza  a unui lansator 
multiplu de product ie ruseasca ) poate lansa 12 
rachete la distant a de 150 km, iar o versiune 
avansata  a î nca rca turii de lupta  poate folosi ele-
mente de penetrare verticala  s i munit ii cu sen-
zor de fuziune. 

3. Proiectarea forței PLA. Este cunoscut fap-
tul ca  China, respectiv PLA are capacita t i comba-
tive ce î ndrepta t esc dorint a sa de a avea obiecti-
ve regionale s i globale de securitate, dupa  cum 
am prezentat succint î n paginile anterioare. I n 
acest scop, China continua  perfect ionarea capa-
cita t ilor sale î n cadrul tuturor categoriilor de 
fort e, implementarea unor concepte strategice s i 
tactice moderne, precum s i a tehnologiilor avan-
sate de informat ii, supraveghere s i cercetare, a 
sistemelor cibernetice eficiente, baza ndu-se pe 
capacita t i de cercetare s tiint ifica  s i industriale 
proprii. La aceste aspecte se adauga  reforme 
semnificative, ata t î n privint a moderniza rii 
structurii fort elor PLA ca t s i î n privint a î nzestra -
rii acestora cu armamente s i echipamente mo-
derne. 

Capacita t ile de proiectare a fort ei din cadrul 
Forțelor Navale ale PLA asigură abilitatea de 
operare mai departe de Asia de Est s i de Oceanul 
Indian, precum s i î n Oceanul Pacific, iar platfor-
mele navale cele mai noi s i portavionul, ala turi 
de portavioanele ce vor urma, dupa  ce vor fi 
operat ionale, pot extinde acoperirea aeriana  mai 
departe deca t sistemele de rachete de coasta  s i 
amplasate pe nave. Doua  noi nave, î n curs de 
construct ie, vor asigura sprijinul operat iilor por-
tavionului la mare distant a  s i de lunga  durata , 
inclusiv implicarea î n misiuni altele deca t ra zbo-
iul. Construct ia acestor mari platforme va duce 
la aparit ia a trei noi unita t i din aceasta  catego-

rie, iar crucis a torul RENHAI (10.000 tone) va 
putea ambarca o serie mare de rachete de croa-
ziera  antinava  s i de rachete sol-aer cu raza  mare 
de act iune s i probabil va fi capabil sa  lanseze ra-
chete balistice antinava  s i rachete de croaziera  
pentru atacul terestru. Acest crucis a tor va fi pri-
ma escorta  a portavionului î n operat iile mariti-
me. 

Concomitent, China va continua sa  construiasca  
multe noi nave mari pentru operat ii de proiecta-
re a fort ei, inclusiv docuri de transport amfibiu 
s i nave mari de sprijin logistic, precum s i nave 
auxiliare de î nsot ire, specializate î n anumite do-
menii cum sunt navele cu o mare capacitate de 
colectare a informat iilor. 

Capacita t ile de proiectare a fort ei din cadrul 
Forțelor Aeriene și Aviației Navale ale PLA 
vor putea sa  desfa s oare operat ii de lovire, aerie-
ne s i î mpotriva rachetelor, de mobilitate strate-
gica  s i misiuni de avertizare timpurie s i de cer-
cetare, det ina nd prin capacita t ile lor un rol pri-
mar î n domeniul A2/AD. Fort elor Aeriene li s-a 
solicitat de ca tre liderii politico - militari chinezi 
sa  devina  o fort a  strategica  reala , capabila  sa  
proiecteze fort a la mari distant e s i sa  sprijine 
interesele nat ionale chineze oriunde acestea se 
vor extinde. I n acest sens, China produce o noua  
generat ie de bombardiere pentru distant e mari, 
cu tehnologii din generat ia a 5-a (cum ar fi dis-
tant a de act iune de 8.500 km), capabile sa  folo-
seasca  ata t armamente convent ionale ca t s i nu-
cleare. Totodata , China continua  sa  construiasca  
noi piste s i hangare î n marea Chinei de Şud, a 
realizat o baza  navala  î n Djibouti, continua  pro-
duct ia avionului greu de transport aerian  Y-20 
care poate î ndeplini s i misiuni adit ionale de 
avertizare timpurie s i control ori ca tanc aerian 
de realimentare. China continua  sa  dezvolte s i 
avionul maritim amfibiu AG-600 (deja exista  co-
menzi pentru 17 aparate), de mari dimensiuni s i 
cu abilitatea de a decola de pe mare, cu o distan-
t a  preconizata  de zbor de 4.500 km, destinat 
sprijinirii operat iilor la mare distant a  de terito-
riul chinez. 

Forțele de rachete ale PLA asigură, prin ex-
celent a , proiectarea fort ei data  fiind natura aces-
tor armamente care nu necesita  apropierea de 
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t inte. Lovirea cu precizie a t intelor dispuse la 
mare distant a  se poate execut cu rachetele ba-
listice s i de croaziera  aflate î n dotarea PLA, la 
toate categoriile de fort e. I n tabelul de la pagi-
na 4 se pot identifica distant ele de lovire ale 
ca torva din modelele de rachete din dotarea 
PLA. Trebuie doar ment ionat faptul ca  o buna  
parte din aceste mijloace pot fi amplasate pe 
platforme de lupta  (avioane, nave maritime, 
UAV-uri etc.) s i aduse mai aproape de t inte astfel 
î nca t sa  creasca  precizia de lovire s i sa  se reduca  
la maximum posibil timpul de zbor pentru a î n-
greuna descoperirea s i interceptarea acestora. 

Trebuie subliniat ca , pe la nga  categoriile de for-
t e armate ale PLA prezentate mai sus, o contri-
but ie importanta  la capacita t ile maritime ale 
Chinei au s i componentele maritime civile s i pa-
ramilitare chineze, implicate fie în sprijinul 
fort elor militare specializate fie contribuind cu 
fort ele proprii la act iuni complementare act iuni-
lor militare. I n acest sens, raportul Departamen-
tului american al Apa ra rii evident iaza  contribu-
t ia Ga rzii de Coasta  a Chinei s i a Fort elor Armate 
Populare de Milit ie Maritima  la desfa s urarea ac-
t iunilor maritime ale PLA. Garda de coasta  a Chi-
nei a cunoscut o extindere și modernizare 
rapide s i opereaza  o flota  de peste 130 nave 
mari de patrulare (peste 1.000 tone) echipate cu 
facilita t i pentru elicoptere s i cu tunuri de 30 - 76 
mm. Fort ele Armate Populare de Milit ie Mariti-
mă, o componentă miliției naționale, este și o 
fort a  de rezerva  pentru mobilizarea PLA. Aces-
tea det in vase de patrulare ce pot executa misi-
uni de supraveghere s i cercetare, de logistica , de 
protect ie a pescuitului s i de ca utare - salvare. 

4. Progresele organismului militar informa-
tizat. Potrivit raportului Departamentului 
Apa ra rii al ŞUA, PLA ar urma sa  devina  un sistem 
de sisteme care sa  poata  colecta, transmite, pro-
cesa s i folosi informat iile necesare executa rii 
operat iilor militare combinate, pe pa ma nt, î n aer 
s i pe mare, î n spat iul extraterestru s i î n cel ciber-
netic, precum s i î n spectrul electromagnetic, î n 
cadrul unui eventual conflict. Putem sintetiza ca , 
la cerint ele conducerii politice a Chinei, Armata 
Populara  de Eliberare a Chinei trebuie sa  devina  
un organism militar complet, perfect, super efici-
ent s i super viabil, fa ra  nici o deficient a . Acest 

deziderat urmeaza  sa  se realizeze prin moderni-
zarea sistemelor de comandă, control, comu-
nicații și informații (C4I), prin utilizarea răz-
boiului electronic și a războiului cibernetic. 
I n acest scop, subliniem resursele considerabile 
pe care le aloca  China pentru î ntret inerea s i mo-
dernizarea fort elor sale armate, a armamentelor 
s i echipamentelor acestora. 

5. Descurajarea nucleară. China are un sis-
tem capabil de utilizare a armelor nucleare,  o 
triada  formata  din Fort ele de Rachete, Fort ele 
Navale și Forțele Aeriene ale Armatei Popula-
re de Eliberare, care poate supraviețui pri-
mei lovituri nucleare s i poate ra spunde cu sufici-
enta  putere inamicului. Componentele numeroa-
se ale categoriilor de fort e armate chineze, multe 
din ele prezentate mai sus, au calitatea de a fo-
losi ata t munit ii convent ionale ca t s i nucleare, 
ceea ce amplifica  capacitatea credibila  de descu-
rajare nucleara  a Chinei. I n acelas i timp, China 
afirmă că menține politica de a nu folosi pri-
ma armele nucleare, dar cu păstrarea capaci-
ta t ilor sale nucleare capabile sa  asigure o react ie 
corespunza toare la un eventual atac nuclear. 

I n acest sens, China det ine î n prezent, î n arse-
nalul sa u nuclear, aproximativ 75 - 100 rachete 
balistice intercontinentale, cu dislocare terestra  
(î n silozuri, pe lansatoare mobile pe rot i). Toto-
data , China dispune de platforme maritime capa-
bile sa  implementeze ma suri de descurajare nu-
cleara , prin dualitatea multora din armamentele 
sale care pot folosi ata t lovituri convent ionale 
ca t s i nucleare. Şubmarinele nucleare cu rachete 
balistice sunt, de asemenea, o categorie moderna  
de arme nucleare, eficienta  s i de mare precizie, 
care contribuie la descurajarea nucleara . 

6. Facilități subterane ale PLA. China conti-
nua  sa  implementeze un program amplu, avan-
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sat tehnologic de facilita t i subterane, de ordinul 
miilor, asigura nd astfel o protect ie sporita  fort e-
lor sale militare, facilita t i ce includ fort e C2, lo-
gistice, sisteme de rachete s i navale s i anual con-
struies te tot mai multe. De asemenea, China con-
tinua  modernizarea facilita t ilor existente, urma -
rind sporirea eficient ei s i cres terea posibilita t i-
lor de utilizare a acestora. 

Toate ma surile de reforma  s i modernizare a 
PLA a Chinei sunt sust inute de cheltuieli militare 
destul de importante, care au ajuns în 2017 la 
peste 190 miliarde dolari ŞUA. Oricum este difi-
cil de calculat cu precizie aceste cheltuieli datori-
ta  unei slabe transparent e a sumelor alocate ori 
cheltuite. Potrivit Jane’s Defence Budgets, este 
de as teptat ca bugetul de apa rare al Chinei sa  
ajunga  la 240 miliarde UŞD, pa na  î n anul 2021. 
Este posibil ca produsul intern brut al Chinei sa  
î ncetineasca  cres terea, de la 6,8 procente î n 
2017 la 3 procente î n 2028, ceea ce va determina 
doar o î ncetinire a cres terii bugetului apa ra rii al 
Chinei, astfel ca acesta sa  poata  depa s i 240 mili-
arde UŞD, î n 2028, ra ma na nd cel mai mare din 
regiunea Oceanului Pacific s i a Oceanului Indian. 

În concluzie, China preconizează un proces 
amplu de reformă și modernizare a Armatei 
Populare de Eliberare (PLA) care, la final, va 

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 securi-
tate, după SUA. Recentele exerciții ruso - chi-
neze 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 arma-
mentele 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 ră-
mân demersurile și eforturile interne, voința 
factorilor politici de decizie de a aloca fonduri 
suficiente pentru bugetele apărării și, desigur, 
mobilizarea și devotamentul militarilor chi-
nezi, care sunt ceva mai vizibile decât în alte 
țări. Și politica externă echilibrată a Chinei 
rămâne un factor important al evoluției sale 
viitoare ca actor global de securitate. 
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 Raider Şikorsky Ş-97 Raider  este un elicop-
ter de mare viteza  pentru atac, cercetare s i sal-
vare, fiind î n curs de dezvoltare la compania Şi-
korsky Aircraft,  programul a fost lansat la 20 
octombrie 2010, iar primul sa u zbor a avut loc la 
22 mai 2015. 

Istoric, primul elicopter Şikorsky rapid, cu ro-
toare coaxiale rigide, a zburat î n anii ‘70, acest 
program a fost anulat, iar urma toarea î ncercare 
s-a numit Şikorsky X2. 

Pentru teste s-au construit doua  prototipuri, 
unul pentru teste de zbor s i unul pentru exercit ii 
demonstrative, prototipul pentru zbor a fost ga-
ta s i a efectuat testul complet la 22 mai 2015, al 
doilea prototip a fost terminat s i prezentat pu-
blic î n octombrie 2015. Testele au continuat s i a 
existat s i o aterizare dificila  la 3 august 2017. 

Ş-97 este propulsat de un ansamblu de doua  
rotoare coaxiale rigide s i o elice î mpinga toare cu 
pas variabil. Acest tip de rotor este eficient pen-
tru planare s i la viteze reduse, fiind scutit de 
funct ia de propulsare, preluata  de elicea din coa-
da , asigura  o mai mare manevrabilitate, rotoare-
le ava nd s i calitatea de a se î nclina sincronizat 
sau independent, cuplul poate fi diferit î ntre cele 
doua  rotoare, permit a nd manevre de î ntoarce-

re , care la elicopterele clasice  se efectueaza  cu 
ajutorul elicii anticuplu, iar viteza mare se reali-
zeaza   cu ajutorul elicii propulsoare. Are un sin-

gur motor de 3.000 CP, 
alegerea motorului  are 
lega tura  s i cu atingerea 
obiectivului de cost al 
unei ore de zbor de 
doar 1.400 de dolari s i 
se pare ca  atingerea 
unui pret  de cost per 
unitate de 15 milioane 
de dolari, se va realiza 
prin aceea ca  ata t avio-
nica ca t s i sistemul de 
arme nu vor fi ultra-
complexe s i un pachet 
standardizat. 

Ca teva caracteristici:  

  semna tura  acustica  redusa ; 

 capacitate de zbor sporita  la punct fix s i de 
urcare; 

 viteza  de croaziera  sporita ; 

 agilitate ridicata , accelerare , decelerare s i 
de viraj mai mare deca t la modele clasice de eli-
coptere; 

 rezervor auxiliar inern pentru ma rirea razei 
de act iune; 

 capacitate de realimentare î n aer; 

 cabina  pentru transportul a s ase miltari 
echipat i pentru lupta , ala turi de cele doua  pos-
turi de pilotaj; 

 capacitate s i viteza  de ridicare mai mare, 
datorate celor doua  elice coaxiale. 

 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  ma-
xima  444 km/h; raza de act iune 308 km, cu re-
zervor suplimentar 570 km; plafon de serviciu: 
3.000 m, armament: un  tun calibru 30 mm cu 
500 lovituri sau rechete ŞTAR/80L sau alte ver-
siuni antitanc. 

Prezentat de Cornel VAIDA 
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Ca aparit ie î n î nzestrarea armatei americane, 
Ştryker este produsul planului denumit “Fort a 
obiectiva ”, plan apa rut î n octombrie 1999, prin 
care se dorea ca armata sa  adopte o noua  doctri-
na , mai flexibila , sa  poata  fi desfa s urata  mai ra-
pid î n orice parte a lumii s i sa  fie dotata  pentru o 
mai mare varietate de operat iuni. Ca mas ina  de 
lupta  a fost considerat “vehicul blindat interme-
diar”, care era destinat sa  acopere golul dintre 
vehiculul greu M2 Bradley s i vehiculul us or blin-
dat Humvee. I n noiembrie 2000, General Motors
-General Dynamics a primit un contract î n valoa-
re de 8 miliarde de dolari pentru a produce 
2.131 de vehicule, varianta ava nd la baza  vehicu-
lul de lupta  canadian LAV III. La 27 februarie 
2002 vehiculul a fot redenumit Ştryker, dupa  nu-
mele a doi miltari americani decorat i postum cu 
medalia de Onoare: Ştuart Ş. Ştriker s i Robert F. 
Ştryker. 

I n noiembrie 2003, 311 vehicule de lupta  
Ştryker, au ajuns î n Irak, au avut un succes limi-
tat, nefiind mas ini de lupta  î mpotriva insurgent i-
lor, blindajul  cu role ada ugat, a asigurat protec-
t ia î mpotriva grenadelor reactive, dar a ma rit 
greutatea vehiculului cu 5.000 kg, sca za ndu-i 
mobilitate s i fiind exclusa  s i transportul cu aero-
navele C-130. 

Vehiculului i-au fost aduse s i alte î mbuna ta t iri:  

o suspensie mai robusta , podeaua î n forma  de 
“V” pentru o mai buna  protect ie a personalului 
î mpotriva dispozitivelor explozive improvizate, 

blindaj suplimentar pe 
pa rt ile laterale, scaune  
care atenueaza  efectul 
exploziilor, anvelope 
mai late, sistemul de 
control a focului mai 
bun capabil sa  execute 
foc s i din mis care.  

Dupa  luptele din Afga-
nistan, podeaua î n forma  
de “V” a fost dublata , s-a 
ma rit compartimentul 
s oferului, vechea cabina  
nu asigura extragerea 
acestuia î n caz de nevo-
ie. 

Pa na  î n august 2012 flota Şriker a ajuns la 
4.187 de vehicule, cu 10 variante cu podea plata  
s i 7 variante cu voca  î n “V”. 

A fost implementat s i un program pentru 
schimba ri tehnice, cu un motor mai puternic, de 
450 CP, î nlocuind motorul mai vechi de 350 CP, 
un nou sistem de afis aj s i de cunoas tere a si-
tuat iei de comandant, cu procesor de bord s i un 
sistem pentru date video. 

Noua configurat ie a vehicului, denumit Drago-
on, dupa  numele Regimentului 2 Cavalerie, 
stat ionat perma-nent î n  Germania, care va tre-
bui sa  poata  duce lupta cu vehicule de lupta  echi-
pate cu arme grele, î n condit iile unei supremat ii 
aeriene a inamicului s i î ntrebuint a rii masive a 
dronelor, a ca pa tat noi î mbuna ta t iri s i dota ri: 
mitraliera calibru 12,7 a fost î nlocuita  cu un sis-
tem de arme integrate, Kongsberg MCT-30, o tu-
rela  cu comanda  de la distant a , dotata  cu un tun 
calibru 30 mm s i o mitraliera  coaxiala  de 7,62 
mm, s ine pentru rachete Ştinger sau Longbow 
Hellfire, iar la bord cu un radar emisferic multi-
misiuni, sistem de urma rire a mas inilor priete-
noase î n teren, periscoape pentru s ofer s i co-
mandant, camera  termica  de vedere zi/nopate, 
ca mpul vizual al comandantului fiind de 3600 s i 
al s oferului de 900.  

Prezentat de Cornel VAIDA  
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 Annie Jacobsen este autoarea a trei ca rt i, care 
mai de care mai incitanta , î n anul 2011 bestsel-
lerurilor Zona 51, despre cea mai secreta  baza  
militara  americana , Operation Paperclip, î n anul 
2014, despre programul secret prin care sa-
vant ii nazis ti au fost adus i î n ŞUA s i actuala car-
te. A fost editor la Los Angeles Times Magazine 
s i este absolventa  a Universita t ii Princeton. Lo-
cuies te la Los Angeles, cu sot ul s i cei doi fii.  

 Pentru a realiza fascinanta poveste a celei mai 
secrete, mai puternice s i mai controversate 
agent ii militare de cercetare s tiint ifica , Annie 
Jacobsen se foloses te de surse din interior, de 
interviuri î n exclusivitate, corespondent a  scrisa , 
de documente private s i de memorii declasifica-
te, schit a nd imaginea „Creierului Pentagonului“, 
de la î nceputurile sale din plin Ra zboi Rece, din 
1958, pa na  î n prezent. 

Cele peste 550 de pagini -  despre cerceta ri s i 
secrete militare care ilustreaza  evolut ia î n do-
meniul armamentelor s i al echipamentelor  so-
fisticate pe care mintea umana  a  putut s i poate 
sa  le za misleasca .  

 Volumul  este structurat pe cinci capitole: 
“Ra zboiul rece”, “Ra zboiul din Vietnam”, 
“Operat iuni din afara ra zboiului”, “Ra zboiul  î m-
potriva terorismului” s i “Ra zboiul viitorului”,  
aceste cinci pa rt i, sunt precedate de un “Prolog” 
s i urmate de : Mult umiri, Note, Lista  de intervi-
uri s i corespondent a  scrisa , Bibliografie s i Indi-
ce. 

I n zona “Creierului Pentagonului” unde inteli-
gent a umana  se conjuga  cu cea a computerelor, 
nimic nu mai pare imposibil. 

Robot ii, cyborgii s i biohibrizii, î mpreuna  cu sa-
vant ii care lucreaza  la programele DARPA,  strict 

secrete, de pionerat î n domeniul s tiint ei cu apli-
cat ii militare, asigura  î n permanent a  pa na  la  do-
ua zeci de ani avans tehnologiei americane fat a  
de tehnologia devenita  publica . 

Aceasta este cartea esent iala  despre DARPA – o 
relatare impresionanta  despre punctul clandes-
tin de intersect ie î ntre s tiint a  s i armata america-
na  s i rezultatele adesea uimitoare, futuriste s i 
î nspa ima nta toare ale acestei î nta lniri.  

 “O explorare fascinanta  s i uneori incomoda  a 
Agent iei pentru Proiecte de Cercetare Avansata  
î n domeniul Apa ra rii.” Washington Post. 

 „O relatare minut ios documentata  despre o 
agent ie guvernamentala  de mici dimensiuni, dar 
puternica , ale ca rei cerceta ri militare afecteaza  
profund scena mondiala .“ Comitetul Premiului 
Pulitzer. 
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Autonomia strategică și apărarea Europei: pe 
drumul spre o armată europeană? 

Autori: Hans-Peter BARTELS 

Anna Maria KELLNER 

Uwe OPTENHOGEL (Hg) 

Autorii declara  ca  ideea pentru aceasta  carte a 
apa rut la î nceputul anului 2016, odata  cu de-
clans area conflictului î n Ucraina, amplificarea 
tensiunilor cu Rusia, criza tot mai accentuata  a 
refugiat iilor s i exacerbarea ra zboiului civil din 
Şiria, ca nd, de fapt, Consiliul European a î nsa rci-
nat I naltul Reprezentant s i vice-pres edinte al 
Comisiei Europene, Federica Mogherini, cu ela-
borarea  unei noi Ştrategii europene de Şecurita-
te s i Apa rare. 

I ncerca ri pentru apa rarea comuna  au existat 
î nca  de la aparit ia proiectului European, î n anul 
1950, prim-ministrul francez Rene Pleven, a pro-
pus un plan de integrare a apa ra rii, inclusiv prin 
î nfiint area unei armate europene s i numirea 
unui ministru european de apa rare. Dupa  doi ani 
de negocieri, cele s ase t a ri care erau membre ale 
Comunita t ii Europene a Ca rbunelui s i Ot elului, 
au semnat un tratat de instituire a unei 
“Comunita t i a apa ra rii”, care preconiza constitui-
rea unei armate comune formata  din 40 de divi-
zii a ca te 13.000 de militari fiecare, cu uniforma  
comuna , achizit ii militare comune s i institut ii 
militare comune. I n anul 1954, acest tratat era 
ratificat de Germania s i t arile din Benelux, s-a 
opus Frant a s i as a s-a pus capa t proiectului. 

I n ultimul deceniu, politica europeana  de secu-
ritate s i apa rare comuna  (PŞAC), a fost elemen-
tul mai put in luat î n calcul, î n cadrul act iunilor 
de integrare europeana , au fost reduceri necon-
trolate a bugetelor de apa rare, act iunile politice, 
fiind aproape î n totalitate, î ndreptate spre criza 
euro. 

Atitudinea fat a  de securitatea s i apa rarea euro-
peana , s-a schimbat mai ales dupa  raportul cen-
trului pentru studii de politica  europeana  
(CEPŞ), de la î nceputul anului 2015 s i prin noua 
strategie globala  (2016), cu pachetul sa u de im-
plementare, institut iile UE  au deschis us a spre o 
apa rare europeana , chiar spre î nfiint area unei 

armate europene. 

I n cartea, de fat a , autorii au selectat expert i din 
fiecare stat menbru UE s i le-au adresat î ntreba ri 
referitoare la: daca  se discuta  î n t a rile lor despre 
PŞAC, care este atitudinea fat a  de o armata  euro-
peana ? Care este situat ia cheltuielilor de apa rare 
î n prezent s i de perspectiva ?  Care este situat ia 
fort elor militare nat ionale, ca efective, dotare s i 
cum au fost reformate acestea î n ultimii ani sau 
cum se preconizeaza  sa  fie reformate?  Daca  a 
existat sau exista  act iuni de cooperare multilate-
rala  cu alte state europene î n domeniul securi-
ta t ii nat ionale?  

Cartea ofera  nu numai o perspectiva  asupra 
dezbaterilor politice, academice s i publice  asu-
pra PŞAC, dar s i date s i tendint e privind cheltu-
ielile pentru apa rare, modernizarea  s i coopera-
rea pentru fiecare stat membru, identificarea 
fort elor nat ionale s i europene care alca tuiesc s i 
pot implementa politica statala  s i europeana  de 
securitate s i apa rare. 

Prezentată de Cornel VAIDA  
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