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Draga Corneliu,
Multe multumiri pentru faptul ca ne transmiteti
excelentele dumneavoastra articole care ne tin la
curent cu politica internationala în cele mai sensibile zone ale lumii. Temele pe care le abordati
prezinta dificultati pentru majoritatea oamenilor
si numai cineva cu cunostintele, experienta si
întelepciunea dumneavoastra se poate aventura
sa scrie despre ele. Personal, apreciez enorm articolele dumneavoastra si nu pot sa-mi imaginez
cum ar arata Diplomat Magazine daca ar fi lipsita
de articolele dumneavoastra.
Va rog sa continuati sa scrieti, sa puneti în lumina si sa împartasiti cunostintele dumneavoastra
despre locuri de unde nu primim decat confuzie
si dezinformare de la diverse surse.
Dr. Mayelinne de Lara – Editor, Diplomat Magazine - Olanda
Va urez un An Nou cu suficiente resurse pentru a
mentine nivelul dumneavoastra de calitate si cunoastere.
Aflu întotdeauna o multime de lucruri cand studiez revista dumneavoastra.
Decizia dumneavoastra si a echipei dumneavoastra de a nu mai publica editia în limba engleza este cu certitudine una dificila. Am admirat
întotdeauna aria de acoperire si calitatea revistei
dumneavoastra. Am reusit sa aflu o multitudine
de lucruri despre o zona care este neglijata de
publicul german si mass media.
Am fost întotdeauna mandru ca am contribuit la
eforturile dumneavoastra.
Gl. Bg. (ret.) Dieter Farwick – fost șef al operațiilor la Cartierul general NATO și al Serviciului de Informații al armatei germane
Mesaj de An Nou pentru Pulsul Geostrategic
Avînd privilegiul de a face parte din echipa – pe cat de restransa, pe atat de competenta si
daruita cu pasiune si har – care, sub semnul
initiativei si al exemplului oferit de domnul general Corneliu Pivariu, a pus piatra de temelie a
publicatiei „Pulsul Geostrategic”, ca una dintre
putinele publicatii private de profil din Romînia
si din Europa de Est si Centrala. De-a lungul celor aproape 14 ani de la aparitie si al celor 270

www.ingepo.ro

de editii bilingve –romana si engleza – am avut si
am bucuria si satisfactia de a fi si martor si modest contributor la vitalitatea „Pulsului” si la
cresterea aripilor sale care, astazi, îl poarta catre toate cele cinci continente ale planetei Pamant unde este primit cu atentie, apreciere si
admiratie - asa cum marturisesc multele mesaje
primite din partea celor mai variate categorii de
cititori - de la simplul cetatean dornic sa cunoasca, fara partialitate dar cu profundul simt al realitatii cu care lumea globala se confrunta, pana la
înaltele medii academice, universitare, politice,
culturale, militare si analitice din Romania si pana la, practic, toate continentele lumii în care
traim. Mesajele spontane pe care echipa
„Pulsului Geostrategic” le-a primit de la cititori
si colaboratori din tara si de pe meridianele Mapamondului fie la început de an nou, fie cu alte
prilejuri sunt nu doar semnale de apreciere si
pretuire a acestor adevaruri, ci si o confirmare a
realitatii ca, în toti anii care au trecut de la întemeiere, publicatia „Pulsul Geostrategic” si-a construit cu statornicie imaginea de „carte de învatatura” dar si, de instrument al diplomatiei
publice si al dialogului între culturi, arii de civilizatie si de mesager al aspiratiilor romanesti de
pace, stabilitate si conlucrare pentru o lume mai
buna si mai conciliata cu sine însasi. In cee ce ma
priveste, de peste un deceniu de cand contribui,
cu modestie, la realizarea acestei publicatii romanesti cu vocatie universala, am vazut în aceasta nu un prilej de a ma face cunoscut (o vanitate
care, la varsta mea, nu ma mai ispiteste), nici
pentru materialitatea repede trecatoare a unor
drepturi de autor ci, înainte si în ultimul rand, de
a face, atat cat îmi sta în putinta ca Romania sa
fie mai bine cunoscuta, apreciata si evaluata la
adevarata sa valoare si capacitate de a fi o tara
dinamica si respectata în marea familie a natiunilor lumii.
Cu credinta în vechea povata a
evanghelistului, “cine are urechi de auzit, sa auda, adresez ”Cititorilor Pulsului” rugamintea de
a citi si printre rînduri sensul acestor marturisiri, cu speranta si convingerea ca vremelnica
încetare, a aparitiei versiunii engleze a publicatiei va fi doar o lacuna vremelnica,
La multi si rodnici Ani, “Pulsul Geostrategic!”
Ambasador prof. Dumitru CHICAN
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EDITORIAL

Câteva posibile evoluții geopolitice în 2019

Corneliu PIVARIU
Una din caracteristicile majore ale evolutiei geopolitice în 2019 este ca securitatea
ordinii mondiale va fi pusa în pericol în continuare de criza democratiei si criza
morala a clasei politice, accentuate de folosirea noilor metode de manipulare si dezinformare.
Linia politica adoptata de Administratia Trump, cat si confruntarea politica interna din ŞUA au provocat si vor continua sa provoace si în 2019 dezechilibre în geopolitica mondiala si asa confruntata cu numeroase provocari.
Federatia Rusa va cauta sa profite în continuare de disensiunile si întarzierile decizionale ale
competitorilor sai internationali pentru a-si îmbunatati pozitia globala (ceea ce în Orientul Mijlociu deja realizeaza) si va continua aceasta ofensiva în directia realizarii obiectivelor sale strategice.
In acest sens, slabirea Uniunii Europene va fi unul din obiectivele sale principale.
Uniunea Europeana se confrunta cu numeroase probleme acumulate de-a lungul timpului si carora birocratia de la Bruxelles nu le-a gasit rezolvarea corespunzatoare. Aplicarea dublei masuri si
punerea intereselor politice partizane înaintea celor generale ale Uniunii sunt doar doua dintre
deficientele ce se manifesta în UE. Alegerile europarlamentare din mai 2019 vor prelungi aceasta
situatie si nici noua conducere ce va rezulta în urma acestora nu va reusi sa gaseasca modalitatile
cele mai bune de abordare a provocarilor geopolitice carora trebuie sa le faca fata pentru a deveni
actorul global care ar trebui sa fie conform potentialului demografic si economic. Deja se vehiculeaza posibilitatea unui nou experiment socio-politic „Primavara europeana”, dupa cum declara la
Varsovia Matteo Şalvini, viceprim-ministru si ministrul de interne al Italiei, dupa întalnirea avuta
cu Jaroslav Kaczynski, liderul partidului conservator nationalist „Dreptate si Adevar” aflat la guvernare. “A sosit vremea să înlocuim axa franco-germană cu o axă italo-poloneză” a spus Şalvini.
Proiectul acestei noi axe urmareste crearea unei actiuni de solidaritate ideologica urmarind aducerea împreuna, alaturi de liderii polonezi si italieni, pe Victor Orban, Marini le Pen, Extrema dreapta
germana (Alternativa pentru Germania - AfD, în primul rand), olandeza, spaniola si austriaca. Unele estimari arata ca la europarlamentarele din acest an fortele nationaliste europene vor castiga
circa 25% din locuri.
La 22 ianuarie 2019, la Aachen, va fi semnat un nou tratat de prietenie franco-german, care va
înlocui Tratatul de la Elysee semnat în 1963. Guvernul german a aprobat deja la 9 ianuarie semnarea acestuia, adaugand ca acesta va urmari realizarea unei Europe puternice, suverane si viabile,
noul tratat urmand sa dupa la adancirea integratiei economice dintre cele doua tari, catre o zona
economica franco-germana cu reguli comune. De asemenea, se va mentiona acordul pentru întarirea cooperarii militare, inclusiv creionarea unei uniuni a apararii europene. Franta va sprijini Germania pentru obtinerea unui loc de membru permanent al Consiliului de Şecuritate ONU.
Iata ca UE apare mai mult dezbinata decat unita si chiar esecul BREXIT-ului (înca posibil) nu va
avea mare importanta pentru evolutia viitoare a Uniunii. In acest context conflictul din Ucraina va
continua, chiar daca alegerile din aceasta tara vor crea eventuale noi oportunitati de pace.
China va cauta în continuare sa-si consolideze pozitia de mare putere globala, în pofida dificultatilor economice cu care a început sa se confrunte. Trecerea la construirea celui de-al doilea portavion si programul de dotare cu sase asemenea nave pana în 2030 sunt doar semnale care confirma acest obiectiv.
Nici în 2019 clasa politica mondiala, prin liderii sai importanti nu se va ridica la înaltimea aspiratiilor de pace si prosperitate ale natiunilor lor. Interesele specifice vor fi în continuare pe primul
loc care, probabil, ar putea determina, în anii viitori, o noua ordine mondiala.
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Actualitatea geostrategică mondială

centreaza autoritatea
Prof. univ. dr. Stan PETRESCU doctrinala, careia i se adauga, în ortodoxie si catolicism, Şfanta Traditie a Bisericii.
Crestinismul reprezinta una din cele trei mari
religii monoteiste ale lumii ca numar de ade- După zece secole de despărţire, faptul de a fi orrenti, aflandu-se cu mult înaintea iudaismu- todox sau catolic or protestant - în cadrul unei
lui si islamului, nascandu-se, istoriceste vorbind, lumi a secolului XXI, în care un om din patru este
în prima jumatate a secolului I, cand un mic grup chinez si trăieşte după morala lui Confucius, înde evrei palestinieni l-au identificat pe Mesia cu seamnă că aparţine aceleiaşi familii, ceea ce nu
trebuie demonstrat. Statutul de ortodox sau catonimeni altul decat Isus Hristos din Nazaret.
lic nu mai are prea mare importanţa2.
De-a lungul a doua milenii de existenta, crestinismul a evoluat si s-a extins în lume pe spatii Problema care se pune azi în legatura cu biserilargi fiind, totodata, însotit de stari de tensiune, ca este daca acestea are menirea de a interveni
crize, razboaie religioase, schisme si conflicte de sau nu în domeniul politic. Fiind ancorata puternatura teologica, fapt ce a avut drept consecinta nic în social, biserica are tot dreptul sa-si exprime puncte de vedere, pareri cu privire la probleaparitia mai multor biserici distincte.
mele cotidiene, sa-si manifeste opiniile referitor
Biserica Ortodoxa Rasariteana, Biserica Roma- la unele orientari ale comunitatilor si unele decino-Catolica si bisericile protestante reprezinta zii luate de catre acestea. Totodata, exista si uneprincipalele ramuri ale lumii crestine. Evului Me- le opinii contrare, si anume ca, în principiu, bisediu cunoaste o evolutie si o dezvoltare destul de rica ar trebuie sa se abtina de la a se amesteca în
serioasa a acestora ca urmare unui misionarism cele temporale, cele pamantesti si sa nu se abata
activ, mai ales în perioada marilor calatorii geo- de la cele sfinte, patristice, sa nu se departeze de
grafice, cand crestinismul se întinde pe zone la vocatia sa spirituala, de cuvantul Evangheliei,
largi ale Planetei si include sute de milioane de sa ramana în afara Politicului.
credinciosi.
In fata unui asemenea registru larg de pozitii,
Pe baza unui grafic din anul 20101, catoli- de pareri pro si contra, statutul ierarhilor bisericii, protestantii si ortodocsii constituie, la un loc, cilor pare sa fie unul nesigur, pentru ca în anucea mai importanta masa de crestini, atingand mite cazuri primesc aprecieri, în altele critici si
un numar impresionant de 2,4 miliarde, din care blam, în si din afara afara comunitatilor de crecatolici, circa un 1,1 miliarde, protestanti, unde- dinciosi, acuzati, fie de complicitate cu cele luva la un miliard, iar ortodocsi, circa 300 milioa- mesti, fie de lasitate, ca nu au auzit mesajul exne.
pres al Evangheliei, tradand-o prin conduita lor
La origini, cuvantul „crestin” a însemnat o eti- ambigua. Ierarhii nu vor sa gireze cu autoritatea
cheta lipita pe fruntea tuturor celor care urmau lor morala actiunile în favoarea justitiei, dreptaînvataturile lui Hristos în Imperiul Roman. Capul tii, a adevarului si a umanitatii, aceasta implicare
bisericii Crestine este Isus Hristos, biserica în fiind interpretata drept un act de partizanat ce
sine devine o institutie crestina, iar Biblia con- vine în contradictie cu misiunea pastorala, activitate prin care se propovaduieste credinta sau
1. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, document aflat pe adresa http://
www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/.
2. Un interviu cu M. Malita si Jacques Barrat / www.lumeam.ro.
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prin care se acorda asistenta religioasa în anu- ambelor regate, nesuprapuse, iar în relatiile sale
mite situatii.
private el actioneaza în conformitate cu dragosAceste reactii si contrareactii devin uneori mai tea necenzurata fata de Dumnezeu, asa cum îl
determinate si instinctive, alteori sunt derulate îndeamna Evanghelia. In schimb, în viata publicu echilibru, cu masura, cea ce face ca relatiile ca, profesionala, crestinul respecta si aplica legidintre biserici si politica sa fie interpretate în le lumii pamantesti, ale Cezarului. Evanghelia nu
mod diferit: sau la nivelul principiilor, sau la cel are menirea de a se amesteca în probleme cultual contradictorialitatii, ambele niveluri depin- rale, sociale si politice.

zand de relatia dintre Evanghelie si cultura, de Biserica Ortodoxa Rusa apare în prezent, ca
esenta crestinismului si de rolul politic al biseri- fiind deosebit de activa în viata social, culturala
cilor în societate.
si politica a ortodocsilor care, canonic, depind de
Şociologul francez Emile Durkheim a definit ea. Dar ceea ce pretinde si sustine în mod catecultura ca „totalitatea cailor de gandire, senti- goric Biserica Rusa este aceea ca a devenit apamente si actiune care dau unui grup o unitate ratoarea drepturilor crestinilor ortodocsi de
obiectiva si simbolica”. Politica, (exercitarea pu- pretutindeni. Aceasta lumeasca pretentie îsi are
terii) si Politicul (adica organizarea si functiona- originea în Şfanta Traditie a Bisericii al carei cap
rea relatiilor într-un grup) fac parte din cultura este Marele Cneaz Vasili al II-lea, (1425–1462),
astfel definita. De aceea, orice reflectie asupra autointitulat „Cap nu numai al Bisericii Ruse ci s i
atitudinii bisericii fata de politica face parte din al Ortodoxiei adevărate, al întregii Creştinătăţi".
contextul mai larg al relatiei dintre Evanghelie si Teutonii recunosc titlul de Tar (Cezar) în 1473,
astfel ca Moscova ajunge „A Treia Romă“ şi că
cultura3.
Țarul „seamănă cu toţi oamenii, însă prin puterea
Ortodoxia, în general, se situeaza în relatia Sa el se aseamănă lui Dumnezeu. El e vicarul lui
„Evanghelie si cultura” pe o pozitie dualista, nu- Dumnezeu, e Capul suprem al Statului s i Biserimita si a celor „doua regate”, bazata pe celebra cii”. Imperiul Otoman, dupa razboiul ruso-turc
fraza a lui Isus, „Dați Cezarului ce e al Cezaru- (1768-1744) recunoaste, prin Tratatul de la Kului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu“. ciuc Kainargi, dreptul Rusei de a proteja crestinii
Rabinica zicere (Matei 22/21) separa, în mod ortodocsi din Imperiu, dar si demnitatea de „A
neechivoc, lumea culturii, fundamentata pe rati- Treia Roma” pe care Rusia si-o arogase deja,
une de drept, de domeniul spiritual al Evangheli- aceasta prerogativa fiind valabila mai ales în
ei, guvernat de harul divin. Cele doua regate, al Moldova si Tara Romaneasca. Austria castiga BuCerului si al Pamantului, depind atat unul cat si covina, rupta din trupul Basarabiei. Fata de acescelălalt de Dumnezeu.
te doua provincii, Rusia va începe sa puna în
Cultura este temporala si functioneaza în con- aplicare politica sa de deznationalizare a romaformitate cu reguli dialectice diferite fata de cele nilor ortodocsi din Basarabia prin biserica, în
metafizice ale Evangheliei, fiind guvernata în te- timp ce populatia romaneasca spera permanent
meiul legilor naturale, sociale, tehnice si politice. ca va scapa de influenta ruseasca, speranta su4
Evanghelia cuvanteaza mantuirea noastra, viata primata în anul 1812 , cand partea orientala a
noastra interioara, se îngrijeste de salvarea su- Moldovei, Basarabia, va ramane sub autoritatea
fletelor noastre, prin renuntarea la sine si prin tarilor si canonic sub Biserica Pravoslavnica ruiubirea neconditionata a lui Dumnezeu si a sa, pana la 27 martie 1918, cand provincia se alipeste Regatului Romaniei. Ş-a trecut, în mod
aproapelui.
brutal, la contopirea sufletelor romanesti cu maPrin urmare, crestinul apartine, deopotriva, rele imperiu de la rasarit, utilizandu-se masiv
3. Apud Andre Grounelle. FR, Eglise et Politique, HTTP://ANDREGOUNELLE.FR/EGLIŞE/EGLIŞE-ET-POLITIQUE.PHP.
4. Pacea de la Bucuresti din 1812 a fost un tratat de pace semnat pe 16/28 mai 1812, între Imperiul Rus si Imperiul Otoman, la
încheierea razboiului ruso-turc din 1806-1812. Prin acest tratat, Principatul Moldovei a fost redus la o zona geografica care a inclus
cea mai mare parte a Moldovei Occidentale, în timp ce partea orientala , atribuita Imperiului Rus, a devenit o provincie, denumita
atunci Basarabia, a Imperiului tarist (succesiv krai în 1812, oblast în 1828 apoi gubernie în 1871). Şursa: Wikipedia
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instrumente politice cum ar fi administratia, cultura si biserica, aceasta din urma fiind mijlocul
cel mai sigur de rusificare a Basarabiei. Faptul ca
biserica era institutia care influenteaza mai mult
ca oricare alta într-o masura hotaratoare sufletele credinciosilor sai, da rusilor garantia ca tocmai ea, biserica, era mijlocul cel mai nimerit de
care aceasta sa se foloseasca în opera lor de rusificare, caci moldovenii, fiind în unanimitatea lor
sub influenta bisericii, trebuia sa asculte de îndrumarile ei. N-aveau decat sa dea bisericii din
Basarabia acea organizare si acei conducatori
care s-o conduca cat mai repede spre rusificare
pentru ca apoi sa se faca coada de topor, lucru ce
au început a-l face5. Federatia Rusa si Biserica
Pravoslavnica merg mana în mana si azi, bazandu-se pe patriotismul si nationalismul rusesc,
fortificat de ortodoxie, pe drumul spatiului canonic rusesc în încercarea de a-l consolida, controla si gestiona. Comunismul si ortodoxia au facut
casa buna de-a lungul perioadei dictaturii sovietelor în marele proiect comunist de a elibera lumea de capitalismul occidental egoist. Aceste doua ideologii revin în actualitate, rapid, mai ales
dupa ce Vladimir Putin s-a botezat, reîntorcandu
-se, si el, la traditie, declarandu-se un altfel de
protector al ortodocsilor, dar profund nemultumit ca Romania si Bulgaria devin membre ale
NATO si UE, iar occidentalii n-au avut bunul simt
sa trateze cu el asa cum au facut-o cu Ştalin.
Moscova, cu binecuvantarea „noilor tari”, se
considera, traditional, „A Treia Roma”, porninduse de la faptul ca primele doua centre crestine sau prabusit deja ca urmare a unor împrejurari
istorice nefavorabile, astfel ca ortodoxia rusa declara, în mod abuziv, ca devine salvarea întregului spatiu ortodox. Şi cum vom observa mai la
vale, capii bisericii si ai politicii Federatiei Ruse
trec la masuri, chiar daca unele discursuri au nuante, vadit, ipocrite si neoimperiale.
Alexis al II-lea voia sa ne convinga de faptul ca
„Biserica nu doreste sa impuna orice reteta politica si economica”, dar asta nu înseamna ca se

poate „tine departe de ceea ce se întampla în Rusia.” In mai 1993, Patriarhul a înfiintat Congresul
Mondial al Poporului rus care este „un forum public, neutru din punct de vedere politic”. La întalnirile sale sobornicesti sunt invitati cei mai importanti lideri politici6.
In anul 2005, în cadrul vizitei sale „pastorale” la
Chisinau, Patriarhul Alexei a fost decorat de presedintele Vladimir Voronin cu cea mai înalta distinctie a Republicii Moldova, apoi, în anul 2008, l
-a premiat, la randu-i, pe Vladimir Voronin, fostul general al KGB-ului rusesc pentru pozitia ferma a acestuia legata de încercarile Bisericii Ortodoxe Romane de a crea eparhii pe teritoriul R.
Moldova.
Patriarhul Kirill este urmasul lui Alexis al II-lea
si reprezinta o fata noua a spatiului ortodox rus,
„a carui Biserica e în simfonie cu presedintele
Federatiei Ruse, Vladimir V. Putin, „o minune
dumnezeiasca”, urmasul împaratilor Romei crestine si protector panortodox”7, gata oricand sa se
implice si sa-si asume marile probleme politice
nu doar ale Rusiei ci si ale fostelor tari sovietice
care înca tin de Patriarhia Moscovei. Aceasta din
urma este una dintre cele mai consecvente forte
dedicate salvarii imperiului, avand pretentia ca
din punct de vedere canonic teritoriul recunoscut al Patriarhiei Moscovei ar cuprinde în afara
de Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Tarile Baltice, Azerbaidjanul, Kazahstanul, Asia Centrala si

5. Pr. N.N.Topologeanu, Ocnele-Mari Valcea, Incercarea de a deznationaliza Basarabia prin Biserica , p.16.
6. Şemenoff-Tian-Chansky Irene. L'Eglise orthodoxe russe, un facteur politique a prendre au serieux ?. In: Politique etrangere,nr.1 2001 - 66ᵉannee. pp. 139-155. Şursa: https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_2001_num_66_1_5050
7. Viorel Roman, EUROPA CREŞTINA, Romania 2017: Articole, interviuri, opinii; Aufsatze, Interviews, Timisoara : Artpress, 2016,
p.51.
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doua mitropolii, cea a Basarabiei, care apartine
Patriarhiei Romane si cea a Moldovei, care tine
de cea a Moscovei. Aceasta legatura cu spatiul
canonic rus reprezinta una din explicatiile privind implicarea Moscovei în viata interna a statului. De exemplu, vizita Patriarhului Rusiei la
Chisinau (10 octombrie 2018) a generat unele
reactii acide, fiind considerata una de natura politica, cu atat mai mult cu cat vizita a fost precedata de semnarea unui document al lui Vladimir
Putin din care rezulta ca „Moldova este parte din
CSI, evident, este inclusă ca spaţiu de interes geopolitic al Uniunii.9”

Patriarhul rus se comporta, pe zi ce trece, ca un
lider politic de anvergura si mai putin preocupat
de cele sfinte, referindu-se la unitatea popoarelor care au castigat acum 20 de ani independenta fata de Moscova si, în acelasi timp, fiind interesat, în vizitele din spatiul Comunitatii Ştatelor
Independente, de situatia politica si mersul guvernelor locale. Mai mult, el a dat sfaturi politicienilor, facand referire la o „Şfanta Rusie Unita”.
Capul BORuse dispune de o importanta influenta
politica, deoarece are dreptul de a propune modificari la proiectele de legi în curs de promovare în Duma de Ştat8.
Insa mesajul Patriarului Kirill a fost unul si mai
In spatiul public si mediatic rus, apare frecvent transant, subliniindu-se simbioza dintre Evanvechea sintagma „Ruskii Mir” (Lumea Rusa), ghelie si Politic: Biserica Rusa detine suprematie
mai ales atunci cand se vorbeste despre „noua în acest spaţiu, iar teritoriul basarabean va fi inideologie” a lui Vladimir Putin, potrivit careia clus în proiectele viitoare ce ţin de Rusia, atât la
„lumea rusa poate si trebuie sa-i uneasca pe toti nivel politic cât şi „canonic. Și Şfiintia Şa, Kirill,
cei carora le este drag cuvantul rus, cultura rusa, mai adauga faptul ca „Trebuie să conştientizăm
că Rusia, Ucraina, Bielorusia şi Moldova reprezinoriunde ar locui ei, în Rusia sau în afara hotarelor acesteia”. Aceasta afirmatie zugraveste, pe tă o singură civilizaţie,10la baza căreia se află acede o parte, realitatea spirituala a poporului rus eaşi credinţă ortodoxă. ”
menita sa dea specificitate spatiului geografic si
de civilizatie slav, iar pe acest temei sa se legitimizeze mesianismul celei de-A Treia Rome. Pe
de alta parte, aceasta ,,Ruskii Mir” a fost invocata de noul tar de la Kremlin pentru a justifica
anexarea Crimeii, în martie 2014 si amestecul
brutal în teritoriile ucrainene cu majoritari rusi –
Donetk si Lugansk.

Inaltii oficiali de la Kiev, în lupta lor pentru obtinerea unei independente totale fata de Moscova au început sa atace pilonii „lumii ruse”: cultura, istorie (Rusia Kieviana a fost înlocuita cu statul Kievian), presa, scoala si biserica rusa.
Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, vorbind despre independenta definitiva a tarii sale
fata de Moscova a afirmat ca în acest proces „nu
este vorba doar de religie, ci de geopolitica”, aratand, mai departe, ca Moscova „vede în Biserica
Ortodoxa Rusa unul dintre principalele sale instrumente de influenta în Ucraina”.

Ce putem adauga, în prelungirea celor declarate
de catre cea mai vizibila fata bisericeasca a Rusiei, ca în planurile canonico-politice ale Mamei
Rusii, R. Moldova nu va putea fi desprinsa de trupul Şfintei Rusii.

Razboiul ascuns ruso-roman continua, serviciile de informatii devenind partile beligerante ale
confruntarii, adica ale razboiului informational
de peste Prut. Romania s-a transformat într-o
tinta si un obstacol greu de trecut, fiind în NATO
si UE, motiv pentru care rusii si-au construit un
cap de pod amenintator pe spatiul dintre Prut si
Nistru – Transnistria. De aici si fluviile de amenintari dinspre Moscova catre Bucuresti.

Aleksandru Dughin, autorul proiectului
„Eurasia” si un apropiat al Tarului Putin, prezent
deseori la Chisinau, afirma transant ca „Rusia are
nevoie si de întreaga Romanie, si de spatiul dintre Prut si Nistru, pentru a-si promova interesele
vitale la Marea Neagra si în sudul Europei". Asa a
Romania Rasariteana, oficial R. Moldova, are fost, scrie el, doua sute de ani în urma si de

8. Biserica Ortodoxa Rusa şi implicaţiile sale politice, http://geopolitics.ro/biserica-ortodoxa-rusa-si-implicatiile-sale-politice/.
9. Ibidem.
10. Ibidem.
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la Kiev si Biserica Ucraineana tinand de Patriarhia de la Moscova (adica în subordinea lui Kirill).
Patriarhia de la Kiev cu Filaret în frunte, fostul
mitropolit de Kiev din cadrul Patriarhiei Rusiei,
dupa declararea independentei Ucrainei (1992),
a provocat o schisma fata de Moscova, dupa ce
Patriarhia de acolo nu a fost de acord sa confere
statutul de autocefalie Bisericii Ortodoxe din
Ucraina12.

atunci nu s-a schimbat nimic. Basarabia sa se
reuneasca, în sfarsit, cu Romania, dar cu o conditie: aceasta din urma sa se desprinda de UE si
NATO si sa adere la proiectul „Eurasia” sub comanda Rusiei. Rezulta ca, Romania trebuie sa
faca la stanga împrejur, sa paraseasca spatiul
euroatlantic si sa îmbratiseze panslavismul.
Vizita Preafericitului Daniel la Moscova (2-5
decembrie 2017) nu a avut semnificatii deosebite pentru ortodoxia romana, dar cei doi Intai
Ştatatori, „au amintit situaţia bisericească dificilă
din Ucraina şi a subliniat unitatea episcopatului
Bisericii Ortodoxe canonice din această ţară, în
pofida multor presiuni.11”
La 11 octombrie 2018 s-a emis un Tomos sinodal, de catre Patriarhia Constantinopolului, prin
care a fost recunoscut independenta Bisericii
Ortodoxe din Ucraina de catre aceasta si comunitatea ortodoxa a celorlalte Biserici care include tari precum Romania, Bulgaria, Şerbia, Grecia
si Georgia. Aceasta decizie sinodala a Patriarhului Ecumenic de la Constantinopol a
creat o mare schism pe spatiul ortodoxiei, stirbind adanc din autoritatea Patriarhiei ruse.

Bartolomeu, patriarhul grec de la Constantinopol recunoaste, dupa 332 de ani de tutela religioasa rusa în aceasta tara, autocefalia Bisericii
Ucrainene, provocand indignarea Bisericii Ortodoxe Ruse, care rupe relatiile cu Patriarhia Constantinopolului. Şinodul Bisericii Ortodoxe Romane a decis, în acest razboi religios, sa recomande Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol si Patriarhiei Moscovei sa se ajunga la o solutie de împacare, conform spiritului Bisericii Ortodoxe, aceasta fiind una sfanta, soborniceasca si
apostoleasca, al carei loc central îl ocupa promovarea unitatii crestinilor în lumea de astazi. Gandirea Şinodului BOR corespunde gandirii tuturor
bisericilor ortodoxe: Şinodul Bisericilor Ortodoxe din Creta, din 16-27 iunie 2016, precedat de
întalnirea dintre papa Francisc si patriarhul Kirill, la Havana, la 12 februarie 2016 si comunicatul lor comun privind „Relatiile reciproce dintre
Biserici, problemele esentiale ale fratilor nostri
si perspectivele de dezvoltare a civilizatiei umane“, sunt cadrul în care poate fi solutionat si
acest conflict. Declaratia Papei si a Patriarhului
Moscovei, unica si fara egal în ultimul mileniu,

Ucraina schismatica a trunchiat teritoriul canonic pravoslavnic de zeci de
milioane, din totalul de 150 milioane
de adepti, apartinatori Patriarhiei de
la Moscova, existand trei biserici autocefale pe spatiul canonic al Ucrainei:
Biserica Ucraineana Autocefala, Biserica Ucraineana tinand de Patriarhia de
11. Vizita Patriarhului Daniel la Moscova 2-5 decembrie 2017 - cronologie si rezultate, https://poruncaiubirii.agaton.ro/
articol/2013/vizita-patriarhului-daniel-la-moscova-2-5-decembrie-2017-cronologie-%C8%99i-rezultate
12. https://stirileprotv.ro/special/ce-ar-fi-discutat-patriarhul-daniel-la-moscova-despre-ucraina-mesajul-lui-putin.html

12

Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2019

www.ingepo.ro

constata lapidar „Nu suntem concurenti, ci frati.“
Daca asta îi uneste pe catolici si pe ortodocsi, cu
atat mai mult ea este valabila pentru descendentii Fericitului Vladimir cel Mare si Şfant13.

nea NATO în regiunea fostei Iugoslavii - vezi Kosovo, altarul ortodoxiei sarbesti -, ceea ce demonstreaza ca Federatia Rusa dispune de forta
de a-si spune cuvantul în zona ei de influenta.

Conflictul ruso-ucrainean are si o conotatie religioasa, dupa criza din Ştramtoarea Kerci, din noiembrie 2018, cand rusii au sechestrat trei nave
ucrainene si au arestat 24 de marinari, iar fortele de Şecuritate ucrainene, drept represalii, au
perchezitionat trei biserici ortodoxe afiliate Patriarhatului Moscovei, precum si domiciliile
preotilor.

Nationalismul sarb si cel rus, specifice ortodoxiei, raman îngemanate strans în arealul Europei
de Est si de Şud-Est. Şarbii si rusii nationalisti se
definesc prin ortodoxism, au pozitii comune de
respingere fata de islam ca si fata de Bisericile
Apusene. Biserica Ortodoxa Rusa este în masura
sa ofere pentru viitor o cale de reusita sigura
cresterii rolului ei în plan extern.

Evanghelia si politica Rusiei ne sugereaza ca, în
egala masura, ar putea sa cantareasca în starea
de confruntare pentru frontierele dintre Rusia si
Occident, dar poate avea si influente nefaste
pentru ucraineni din punct de vedere cultural,
panortodoxia fiind divizata. Miscarea autocefala
din Ucraina se înscrie pe o relatie cu tarile care
încerca sa-si sporeasca independenta geopolitica
fata de Moscova, ceea ce conduce la scaderea influentei Rusiei în vecinatatea sa imediata.

Şpatiul ortodoxiei, ca mostenire a Bizantului,
reprezinta un spatiu cultural si liturgic inert, lipsit de viata, decorativ, în care spiritul se stinge,
devine steril, fiind mai putin compatibil cu cel
Apusean, unde regulile de joc ale democratiilor
occidentale sunt diferite. Iar lumea islamica a
ramas încremenita în Evul Mediu timpuriu. Modernizarea si secularizarea, ca produs al occidentalizarii, s-a produs mai încet pe spatiul ortodoxiei, influentand doar elitele minoritare ale
societatii. La fel de încet s-a produs secularizarea
proceselor si institutiilor, ca si a spiritului si a
culturii, aceasta ramanere în urma, însemnand
un decalaj major între Est si Vest. Anul 1989 a
însemnat un val de schimbari rapide ale regimurilor politice agresiv – ateiste catre unul democratic, în Europa de Est si de Şud-Est, facandu-se
loc unor însemnate manifestari religioase, cu
aplicatii si implicatii politice directe în toate procesele de înoire politica, sociala si culturala.
Acest proces al schimbarii produs pe spatiul ortodoxiei a dinamizat continutul informatiei si al
comunicarii, mass-media a explodat, economia
liberala s-a extins rapid, gustul fata de libertate
bazata pe proprietate a crescut, toate acestea
tinzand sa înlocuiasca, în timp scurt, vechea suprastructura a onoarei, a puritatii, a candorii si a
contemplarii, banul si acumularea de bogatii au
devenit surse ale virtutii iar Biserica nu putea
ramane în afara acestui proces, iesind parca din
amortirea ei de veacuri.

Şa amintim politica Evangheliei în coloratura
rusa dupa razboiul din Georgia, cand o manastire din Abhazia ce ținea de Patriarhia Georgiei
a trecut canonic de Moscova. Cazul Georgiei,
subiect al unui vechi conflict înghetat la Marea
Neagra, ne prezinta un perfect studiu de caz prin
care putem întelege religia ca o arma de influenta politica. Georgia este un caz special în ceea
ce tine de Biserica Ortodoxa. Aceasta a încercat,
la rândul ei, obţinerea autocefaliei, dar de fiecare
dată BORusă a refuzat categoric, pretextând că
orice biserică ortodoxă din spaţiul fost sovietic va
rămâne sub jurisdicţia sa14.
Dincolo de frontierele Rusiei exista dorinta
Moscovei de a cultiva legaturile sale istorice si
culturale cu alte state, de a deveni un partener
international credibil în mediul creat dupa razboiul rece, de a reface puterea sa si de a recastiga influenta în Europa si în Balcani. Va fi întarita
axa dintre Moscova si Belgrad în scopul regenerarii politicii externe ruse, prin opozitia la actiu-

Elitele ortodoxe si politice din arealul Europei

13. https://www.academia.edu/2…/Viorel_Roman_Europa_Creştina.pdf
http://www.logossiagape.ro/…/12/viorel-roman-ucraina-si-ru…/
https://www.facebook.com/LOGOŞsiAGAPE/
14. Ibidem Biserica Ortodoxă Rusă şi implicaţiile sale politice.
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de Est si de Şud-Est revin la traditii si curente
opuse valorilor democratiilor liberale, Rusia
oferind, de departe exemplul cel mai viu. Renasterea nationalismul si fundamentalismului ortodox, care iese la rampa în lumea occidentala, reprezinta una dintre marile mize ale politicii internationale din zona de referinta ortodoxa. Noua haina a ortodoxiei active, noncontemplativa,
constituie cheia cresterii stabilitatii în regiune.

Romania anilor 1990-1998, a internationalizat
campanii întregi si dorinta apropierii ei fata de
civilizatia occidentala, solicitand integrarea în
Uniunea Europeana si aderarea la NATO. Cu toate acestea, s-a dovedit ca aceste intentii nu au
fost constante, elitele politice romanesti încalcand, adeseori, obligatiile internationale asumate, iar principiile statului de drept s-au aflat si se
afla sub presiunea clerului si a institutiilor bisericii ortodoxe nedezlipite de puterea politica de
la Bucuresti.
Ortodoxismul exclusivist si nationalist încearca
a crea o legatura Moscova -Belgrad-BucurestiKiev, ca o umbra protectoare deasupra Balcanilor, în masura sa controleze, în beneficiul Federatiei Ruse, toata Europa de Şud-Est, dar schisma
produsa de Ucraina a cam stricat jocul elitei ruse
conservatoare, stralucirea spirituala a celei de-a
Treia Roma, pierzand din intensitate.
Romania, ca admiratoare a principiilor democratiilor occidentale, poate deveni un punct de
stabilitate a securitatii din zona ei geografica
prin renuntarea la jocul dublu fata de Occident
care nu poate continua la nesfarsit, lasand Biserica sa se ocupe în institutiile sale de activitati
liturgice si patristice, pentru mantuirea credinciosilor sai si nu a Politicului. Ortodoxia neoimperiala rusa nu ne poate fi un exemplu de urmat,
daca vrem sa împartasim cu Occidentul valori
comune si sa ne legam de acesta printr-un set
comun de reguli ce guverneaza relatiile dintre
noi. Intreg spatiul euro-atlantic difera de principiile comunitati ortodoxe din Europa de Est si de
Şud-Est, asa cum arata acestea acum si îmbratisate de actualele elite ortodoxe si profitabile

unor forte politice extremist-nationaliste.
Fata de celelalte tari ortodoxe, Romania are traditia ei latina, deci vocatie occidental-crestina
înca din timpul obarsiei noastre si numai un fatal
destin al istoriei a întrerupt această vocație.
Episcopiile latine au durat pe spatiul Moldovei si
al Tarii Romanesti pana în secolul al XIV-lea. Caci
„prin împrejurările acestea se întrerupe perioada
latină, care timp de opt secole ne-a păstrat latinitatea, ne-a întărit neamul şi firea românească şi a
putut să ne lumineze şi mintea prin învăţătura
înţeleasă de toată lumea, a sfintei Evanghelii, în
sfânta limbă strămoşească”15.
BORusa va folosi religia conservatoare ca pe un
instrument important al refacerii unitatii teritoriale sub o singura conducere politica, profitand
în continuare de puterea influentei sale. Dupa
anul 1989, politicienii rusi au revenit in corpore
la traditia ortodoxa, harul revelatiei divine pogorand asupra lor, învrednicindu-i sa apere religia lor, s-o reintroduca în masa populatiei ruse
si s-o utilizeze, cu subtilitate, abilitate si agresivitate, pentru toate actiunile politice rusesti, interne si internationale.
Potrivit unor analisti ai domeniului, „politica se
împarte, Biserica se adună”16. Ştand deasupra
partidelor sau aparand unitatea ortodoxiei, Patriarhul Moscovei doreste sa-si recastige rolul
sau istoric de reunificare a Bisericii Ruse în jurul
puterii politice de la Moscova si a rolului sau salvator al natiunii în momente tulburi. Biserica lui
Putin si Kirill a intervenit în chestiuni politice cu
tact, cu subtilitate si în consonanta cu o buna
parte a opiniei publice, reusind sa rezolve unele
probleme acolo unde statul nu a reusit si anume
în domeniul social si educational.
Cu toate acestea, Biserica rămâne un organism
religios şi succesul rolului său politic va depinde,
în primul rând, de capacitatea sa de a-şi păstra
aura înăuntrul acestei zone. Tentaţiile care pot
genera creşterea puterii economice şi certuri interne asupra întrebărilor de natură teologică o
fac vulnerabilă17.

15. C. Nicolau Ştroesti, Tragedia Neamului Romanesc. Epopee, vol I, Institutul de arte grafice A-B-C, Ş.A., str. Lipscani nr.5, Bucuresti,
1936, p.353.
16. Ibidem Andre Grounelle. FR, Eglise et Politique
17. Ibidem.
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Atunci cand A. Malraux ne spune ca "secolul XXI
va fi religios sau nu va fi deloc", ne sugerează un
paradox si anume acela ca într-o lume desacralizata, vizibil, trairile religioase devin mai putin
profunde si transcend catre o religiozitate cosmica, lipsita de dogme si zei conceputi dupa chipul si asemanarea omului, „Dumnezeul viitorului”, va fi fiind unul indescriptibil si nu cel cu aura sfanta stiut din vechile scripturi. Acest nou
Dumnezeu îl vom gasi la limita mistica a noastra,
El avand o infinita rabdare de a asculta pe toata
lumea, inclusive pe cea desacralizata. Daca la începuturile ei Biserica Crestina Ortodoxa era
„administrata liturgic” de o categorie sacerdotala
riguros ierarhizata spre a fi servitoarea absoluta
a lui Dumnezeu si nu a oamenilor, astazi conducatorii supremi ai clerului nu se mai apleaca decat în parte asupra procesului purificarii, mantuirii sufletului si efortului de a rumina, de a medita asupra revelatiei divine, aceste stari emotional-afective si spirituale, metamorfozandu-se în
actiuni politice evidente, actiuni care, în curand,
vor trebui sa faca fata marii utopii a secolului
XXI, aceea daca se poate integra, în mod pasnic,
islamul monoteist teocratic, cu lumea crestin occidentala. Este iluzoriu sa se creada ca se va
putea separa, în comunitatile islamice, puterea
politica de cea religioasa atat într-o societate occidentala cat si într-una Eurasiatica, caci din
aceasta fantasma a izbucnit razboiul pe care îl
traim acum, în travesti, sub forma terorismul
islamic. Ş-a pornit, deja, un jihad perpetuu, militar si ideologic, fara cale de întoarcere, pentru ca
astfel de limitari nu exista în scripturile islamice;
unica limita temporala si spatiala coranica este
islamizarea întregii omeniri. Lumea crestina, în
totalitatea ei, va trebui sa renunte la cele sfinte
pentru o vreme si sa se consacre exclusiv unei
viitoare actiuni politice pentru a putea face fata
unei stari de confruntare apropiata cu islamul
politic, daca niciunul dintre Dumnezeii scripturali nu va gasi cuvantul magic si divin, purtator
de pace perpetua pe Pamant. Iar ambele religii,
crestina si islamica, au în spate armate de credinciosi, care, însumate, depasesc cifra de 4 miliarde. Astazi, pe langa noi, sau aiurea, unele flamuri ale razboiului flutura deja în vant cu bine-
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cuvantarea Celui de Şus.
Pe 23 decembrie 1983 la ora 4:30, Papa Ioan Paul
al II-lea, hotărăște să meargă la închisoarea Rebibbia din Roma pentru a se întâlni cu Ali Agca,
turcul care încercase să-l asasineze și de la care, pe
timpul vizitei în celulă, aflase că autorii complotului pentru asasinarea sa se născuse la Teheran.
Această informație avea să modifice viziunea Papei loan Paul faţă de Islam, căci „treptat, el le spuse colaboratorilor săi că adevăratul conflict mondial nu avea să aibă loc între Est şi Vest, între Statele
Unite şi Rusia, ci între fundamentalismul islamic şi
Creştinătate, în public, avu grijă să facă distincţia
între Islam, credinţă şi fundamentalismul islamic18.
In ciuda oricarei credinte, razboiul va fi razboi,
iar pace vesnica nu va exista pe Pamant.
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Rusia a savarsit acte de razboi împotriva Ucrainei în Ştramtoarea Kerci si în zona învecinata a
Marii Negre în data de 25 noiembrie. Mai mult,
în lunile anterioare, Rusia a obstructionat în
mod sistematic si agresiv activitatile comerciale
ale Ucrainei si cele internationale care urmau a fi
desfasurate în Marea Azov.

4. https://www.facebook.com/LOGOŞsiAGA/

Reactiile occidentale si cele ucrainene la aceste
evolutii au indicat de cele mai multe ori confuzie
în legatura cu situatia legala a Marii Azov si a
Ştramtorii Kerci. Neîntelegerile includ: referintele din legea internationala a marii în legatura cu Marea Azov si Ştramtoarea Kerci; denumirea Ştramtorii Kerci ca si canal navigabil international sau planificarea unor expeditii maritime occidentale în Marea Azov.
De cealalta parte, Rusia a venit cu propriile sale
interpretari ale situatiei legale a Marii Azov si a
Ştramtorii Kerci – interpretari pe care Rusia le
poate impune în prezent prin intermediul fortei.
Atat confuzia occidentala si cea ucraineana, cat si
replicile Rusiei provin din complexitatile legale
si pseudo-legale aplicate de Rusia în ceea ce este
considerat a fi statutul legal al Marii Azov si al
Ştramtorii Kerci.
Este discutabil daca exista un statut legal al celor doua întinderi de apa. In cazul în care exista,
este cu siguranta unul neclar. Moscova a procedat în acest fel deoarece politicile Rusiei exceleaza în utilizarea neclaritatilor legale exprimate
prin formule rusesti aparent legale, domeniu în
16
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care Rusia detine un loc
fruntas de facto.
Presupusul statut legal al
celor doua întinderi de apa
este stipulat în „Tratatul
de Cooperare între Federatia Rusa si Ucraina cu
privire la utilizarea Marii
Azov si a Ştramtorii Kerci”,
semnat în decembrie 2003
si ratificat de ambele parlamente în aprilie 2004
(text din Diplomaticheskii
Vestnik, no. 1, 2004).
Continutul acestui tratat
* (Sursa: Radio Europa Liberă)
reprezinta baza legala prin
care Rusia a utilizat recent forta în Marea Azov si sesc sau ucrainean, care se îndreapta catre porŞtramtoarea Kerci. Cu toate acestea, însasi Rusia turi rusesti sau ucrainene sau care pleaca din
a încalcat acest tratat si alte tratate prin captura- aceste porturi, „pot [sic] sa intre în Marea Azov
rea Crimeii în 2014, o evolutie care a rasturnat si sa treaca prin Ştramtoarea Kerci”. „Navele de
interpretarea si aplicarea tratatului din 2003.
razboi sau alte nave necomerciale” care apartin
Conform tratatului din 2003, statutul legal al altor state decat Rusia sau Ucraina, care se înMarii Azov si a Ştramtorii Kerci este (sau se pre- dreapta catre porturi rusesti sau ucrainene, „pot
supune ca este) stabilit printr-un acord în între- intra în Marea Azov si pot trece prin Ştramtoagime bilateral între Rusia si Ucraina. Bilateralita- rea Kerci în urma invitatiei sau permisiunii acortea este menita sa împiedice (sau se presupune date de una dintre parti [Rusia sau Ucraina] si a
ca ar trebui sa împiedice) Ucraina sa apeleze la consultarii celeilalte parti”. In acest mod, Rusia
legea internationala pentru a-si proteja sigu- are drept de vot în orice invitatie sau acordare a
ranta si interesele economice în aceste ape si în permisiunii de catre Ucraina (Art.2).
zona de coasta a Ucrainei.
Rusia si Ucraina vor reglementa toate probleAcest tratat defineste Marea Azov si Ştramtoa- mele legate de transport, navigatie, cautare si
rea Kerci ca fiind „ape istorice interne ale Fede- salvare, pescuit, ecologie si altele în Marea Azov
ratiei Ruse si ale Ucrainei” (calificativul „istorice si Ştramtoarea Kerci, fie pe baza acordurilor
interne” este menit sa clarifice faptul ca nu au existente, fie în urma încheierii unor noi acoravut un statut international în trecut). „Marea duri – o situatie potentiala de „ex-lex” sau neclaAzov va fi delimitata de-a lungul liniei de granita ritate legala (Art.3).
de stat prin acordul dintre cele doua parti”. Mai Orice disputa cu privire la interpretarea si aplimult, „problemele legate de apele din Ştamtoa- carea tratatului va fi solutionata bilateral
rea Kerci vor fi stabilite prin acordul dintre cele „precum si prin alte mijloace pasnice alese de
doua parti”. Nu exista nici o mentiune referitoa- Parti” – din nou, baza pentru votul Rusiei cu prire la sectoare nationale în legatura cu granita din vire la solutiie ne-bilaterale (Art.4).
Marea Azov si nici un fel de mentiune despre o
Preambulul tratatului (care nu este obligatoriu)
granita în Ştramtoarea Kerci (Art. 1).
contine o dubla referinta la tratatul bilateral din
Navele comerciale sau de razboi sub pavilion 1997 (prin care Rusia a recunoscut din punct de
rusesc sau ucrainean vor beneficia de libertate vedere legal intergritatea teritoriala a Ucrainei si
de miscare în Marea Azov si Ştramtoarea Kerci. granitele existente ale acesteia) si la tratatul cu
Navele comerciale sub pavilion altul decat ru17
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nunta tratatul bilateral din 2003 si în
locul acestuia sa se aplice legea maritima internationala.
Tratatul din 2003 dintre Rusia si
Ucraina cu privire la „Cooperarea în
Utilizarea Marii Azov si a Ştramtorii
Kerci”, care este oficial în vigoare în
prezent si „sine die”, si-a propus sa
scoata cele doua întinderi de apa în
afara legii internationale si a arbitrajului unei a treia parti. Tratatul nu
doar ca favorizeaza Rusia, dar caracterul bilateral al acestui acord a permis Rusiei sa interpreteze continutul
Insula Tuzla (Sursa: DX News)
tratatului asa cum a dorit, fiind
sustinuta prin utilizarea superioritatii fortei la
privire la granita dintre Rusia si Ucraina (semnat fata locului.
la 1 ianuarie 2003, în care nu este inclusa si Marea Azov). Preambulul tratatului referitor la Ma- Ucraina a semnat acest tratat sub amenintarea
rea Azov si Ştramtoarea Kerci angajeaza Rusia si ca Rusia nu va permite accesul navelor ucraineUcraina la solutionarea oricarei probleme prin ne prin canalul navigabil al Ştramtorii Kerci.
mijloace exclusiv pasnice „împreuna sau prin Acest acord a fost încheiat într-o perioada în care Ştatele Unite si NATO se distantasera de Ucraacord” (i.e. doar pe criterii bilaterale).
ina (situatia Kolchuga; situatia Melnychenko;
Acest tratat este extrem de relevant prin omisi- izolarea Presedintelui de la acea vreme Leonid
unile sale. Partea rusa a programat cu siguranta Kucima în cadrul reuniunilor NATO din 2002 si
aceste omisiuni, iar partea ucraineana (condusa 2004; refuzul NATO de a organiza consultari cu
la momentul semnarii acordului de catre Leonid Ucraina referitoare la Ştramtoarea Kerci). FoloKucima) a cedat semnand acordul în decembrie sindu-se de acest context, Presedintele rus Vladi2003.
mir Putin a ordonat si a supravegheat personal
Aceste omisiuni sunt evidente. Tratatul nu face în toamna anului 2003 construirea unui baraj în
nici o referire la legea internationala si nici la Ştramtoarea Kerci, pentru a face legatura între
Conventia Natiunilor Unite cu privire la Legea Rusia si Insula Tuzla a Ucrainei, care se afla în
Marilor (UNCLOŞ). Tratatul ruso-ucrainean nu mijlocul stramtorii. Tuzla apartinea Ucrainei asa
mentioneaza nici un sector maritim national sau cum si Crimeea apartinea Ucrainei. Barajul de
zona economica exclusiva. El nu stipuleaza arbi- legatura ar fi transformat Tuzla din insula ucraitrarea disputelor de catre o a treia parte, este neana într-un fel de promontoriu al teritoriului
mentionata doar solutionarea bilaterala. Trata- rusesc (Promontoriul Tuzla). Aceasta modificare
tul nu are un termen de valabilitate si nici o pro- ar fi împins linia mediana a Ştramtorii Kerci cacedura de urmat în cazul încheierii acestuia. In- tre Ucraina, lasand Rusiei partea navigabila a
tentia Rusiei este ca acest tratat sa fie o parghie canalului Kerci-Yenikale. In aceste conditii, Ucraprin care Ucraina sa poata continua pe linia ina a raspuns prin trimiterea de trupe pe Insula
acordurilor care favorizeaza Rusia si pe care Ru- Tuzla si prin pozitionarea unor nave în jurul
sia le poate interpreta dupa bunul plac prin ame- acesteia. Manevrele navelor rusesti si ucrainene
nintari sau utilizarea fortei, asa cum a demon- din jurul insulei din anul 2003 au fost un preamstrat recent.
bul al activitatii din 25 noimbrie 2018.
In acest context, se discuta în guvernul ucrai- Presedintele Kucima a pus capat conflictului în
nean si în cercurile publice daca se poate de- anul 2003 printr-un compromis nedeclarat: ac18
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ceptarea conditiilor nedrepte pentru Ucraina nitei, chiar daca este una nerecunoscuta, Rusia a
pentru ca Rusia sa puna capat lucrarilor de con- rasturnat de facto fundamentul anterior al interstruire a digului si pentru acceptarea continuarii pretarii si aplicarii tratatului din 2003.
suveranitatii în canalul navigabil Kerci-Yenikale. In conditiile capturarii Crimeii de catre Rusia,
Acest acord a reflectat prioritatea pe care o re- Ştramtoarea Kerci – incluzand canalul navigabil
prezinta pentru Ucraina garantarea accesului Kerci-Yenikale – a devenit ruseasca de facto. Gunavelor ucrainene si a altor nave comerciale ca- vernul rus sustine acum ca atat stramtoarea cat
tre porturile ucrainene prin Marea Azov si si canalul sunt cai maritime ale Rusiei
Ştramtoarea Kerci. Din 2003 si pana în 2014, (Kommersant, 24 noiembrie).
Ucraiana s-a ocupat de securitatea, managemenMoscova considera ca nu era necesar acordul
tul, navigarea si ghidarea canalului navigabil Ucrainei pentru construirea podului peste
Kerci-Yenikale. Pe de alta parte, Ucraina a con- Ştramtoarea Kerci, din moment ce malul din Crisimtit sa lase situatia Marii Azov în mainile si meea al stramtorii acum apartine Rusiei. Rusia
avantajul potential nelimitat al Rusiei.
ignora nerecunoasterea internationala a anexarii
Granita maritima pe care tratatul din 2003 o
anticipa între Rusia si Ucraina nu s-a stabilit
niciodata în Marea Azov. Din moment ce tratatul
lasa delimitarea granitelor maritime pe seama
unor negocieri ulterioare, Rusia a amanat pe termen nelimitat aceste negocieri. Masura a fost
previzibila, avand în vedere istoria Rusiei de
amanare a delimitarilor frontaliere din fostele
teritorii sovietice. Iar cazul Marii Azov era cu
atat mai previzibil cu cat tratatul din 2003 care
anticipa o granita maritima nu facea referire la
sectoare nationale sau zone economice exclusive.

Crimeii.

In mod ironic, Insula Tuzla (vezi mai sus) a fost
transferata în administrarea guvernului central
rus de catre autoritatile „republicii” Crimeea.
Aceasta a „mostenit” Tuzla de la Ucraina în martie 2014, iar transferul practic realizeaza obiectivul pe care Moscova îl urmarea în anul 2003.
Transferul din aprilie 2018 este menit sa faciliteze finalizarea construirii Podului peste Ştramtoarea Kerci (Interfax, Ukrinform, 17, 18 aprilie
2018).
In plus, anexarea Crimeii a extins în mod considerabil linia de coasta a Rusiei la Marea Azov,
reducand linia de coasta a Ucrainei la aceasta
mare. Prin urmare, orice negociere în vederea
delimitarii Marii Azov (în cazul în care Rusia ar
accepta desfasurarea unor astfel de discutii) ar
înclina balanta în mod hotarator în favoarea Rusiei, ceea ce ar fi în detrimentul Ucrainei.

Aceasta situatie „permite” în prezent („legal”
conform tratatului) ca navele de razboi ale Rusiei sa se miste libere în Marea Azov, sa opreasca
si sa inspecteze nave oriunde în aceasta mare, sa
desfasoare exercitii maritime acolo unde doreste, sa declare zone interzise temporar acolo
unde se desfasoara exercitii si sa se apropie de
tarmul ucrainean fara a încalca tratatul bilateral Publicat iniţial în Eurasia Daily Monitor Voludin punct de vedere tehnic, fiind favorizata si de mul: 15 Numărul: 169, 171.
neclaritatea termenilor din legea internationala.
Continutul tratatului din 2003 reprezinta baza legala prin care Rusia a
utilizat recent forta în Marea Azov si
în Ştramtoarea Kerci. Cu toate acestea, Rusia a încalcat atat acest acord,
cat si altele (ex. tratatul inter-statal
cu Ucraina din 1997) prin capturarea
Crimeii în 2014. Prn intermediul
acestei modificari unilaterale a gra19
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blicii Moldova este potentiala declansare a unei
Interviul în exclusivitate pentru Pulsul Geos- agresiuni armate din partea fortelor regimului
trategic cu E.S. Eugen Sturza - Ministrul Apă- separatist din Transnistria, sustinuta de Grupul
rării al Republicii Moldova Operativ de Trupe Ruse (GOTR). In acelasi timp,
Pulsul Geostrategic (P.G.): R. Moldova se află pot aparea, coordonat, unele actiuni cu caracter
situată într-o zonă sensibilă dpdv geopolitic, subversiv sau separatist si în alte regiuni ale tatradițional marcată de evoluții complexe. Care rii. Un astfel de scenariu împotriva Republicii
Moldova, la unele etape,
sunt principalele provopoate lua forma unor acticări, riscuri și amenințări
uni „hibride”, ce complica
la adresa R. Moldova?
evaluarea riscurilor si creaE.S.
Eugen
STURZA
rea unui sistem de avertiza(E.S.E.S.): După cum ați
re timpurie eficient.
remarcat si Dvs., R. MoldoEvolutiile geopolitice în
va, traditional, este marcata
plan regional si global dede evolutii complexe. Reiemonstreaza ca necesitatile
sind din caracterul traditiode securitate si aparare acnal al acestor evolutii , se
tuale a R. Moldova, depaevidentiaza o ciclicitate a
sesc considerabil posibilitaproceselor geopolitice locatile noastre, fapt ce indica
le, regionale si chiar globale.
necesitatea de a le edifica
Moldova, fiind parte a cope baza unei colaborari cu
munitatii
internationale,
partenerii si celelalte parti
încearca sa fie un jucator,
cointeresate. Prin urmare,
care poate sa-si spuna cuRepublica Moldova va trevantul, comparativ cu peribui sa-si consolideze si chioadele cand eram victimele
ar sa extinda nivelul de coocolaterale a acestor evolutii.
perare cu actorii regionali si
Pentru a deveni un stakeinternat
ionali,
prin
valorificarea
parteneriatelor
holder regional, R. Moldova trebuie sa recupereze la foarte multe capitole, iar institutia pe care o existente, precum si prin initierea de parteneriaconduc si-a asumat acest rol în domeniul apara- te noi.
rii.
Asta este unul din obiectivele care le-am asuProvocarea, probabil cea mai mare, este consolidarea unui sistem de aparare capabil sa descurajeze si sa faca fata amenintarilor externe, dar
si interne, în moment ce este dificila depasirea
situatiilor de incertitudine politica si ajungerea
la un consens national privind vectorul de dezvoltare, sau cum îl mai numesc, voalat, expertii
de la Chisinau, alegerea civilizationala.

mat la început de mandat si o parte din angajament deja am reusit sa le îndeplinim.
P.G.: Cum au influențat aceste evoluții gradul
de realizare a obiectivelor mandatului dumneavoastră de ministru al apărării în guvernul R. Moldova?

De ce ziceam de amenintarile interne? Conform E.S.E.S.: Experiența internațională demonŞtrategiei Militare, recent adoptate, una din cele streaza ca potentialul militar este tot mai des
mai grave amenintari la adresa securitatii Repu- utilizat în realizarea politicilor si intereselor nationale a diferitori actori statali. Fortele militare
20
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sunt utilizate ca mijloc de coercitie si impunere a
anumitor interese politice si economice, dar si ca
factor de descurajare a unor astfel de initiative,
din acest motiv, doar un potential militar credibil, al Republicii Moldova, poate avea un rol descurajator. Dezvoltarea rolului descurajator devine imperativul nostru national, cu caracter exclusiv defensiv, prevazut în toate documentele
strategice adaptate.

Incepand cu 1991, sistemul de aparare a fost
marginalizat si subfinantat, iar experienta asemanatoare a Ucrainei a demonstrat ca necesitatea reformelor si modernizarii sectorului de aparare este stringenta. Precedentul si riscurile afiliate acestui conflict, au stat la baza initierii planului ambitios de reformare a sistemului de aparare. Mai mult de atat, Armata Nationala deja constituie subiectul unui proces amplu de transformare, care este sustinut de partenerii externi de
dezvoltare, care au aceleasi rezerve privind amenintarile regionale.

cument politic pe baza caruia se realizeaza planificarea apararii nationale si se stabilesc modalitatile de realizare a functiilor institutiilor statului pentru a asigura eficient apararea nationala.

Programul "Armata Profesionista pentru anii
2018-2021" care are drept scop identificarea
domeniilor de dezvoltare ale Armatei Nationale
si prioritizarea acestora în functie de resursele
In acest sens, procesul de reforma a Armatei alocate. Programul abordeaza cele mai stringente probleme ale armatei, urmand sa devina meNationale implica:
canismul principal al Guvernului în implementaReforma în domeniul resurselor umane, care rea fazei initiale a reformei de aparare, prevazuprevede un sir de masuri precum: trecerea trep- ta în Ştrategia Nationala de Aparare.
tata de la serviciul militar obligatoriu la serviciul
prin contract, asigurarea conditiilor de serviciu De asemenea Programul vine sa contribuie la
si de trai ale militarilor, restabilirea pachetului transformarea Armatei Nationale într-un angajator atractiv pentru militari si civili. Programul
social etc;
este sprijinul procesului de planificare strategiIdentificarea resurselor necesare pentru dez- ca, stipulat în proiectele Ştrategiei Nationale de
voltarea capabilitatilor Armatei Nationale, pen- aparare si Ştrategiei Militare.
tru ca, configuratia de forte care va fi impusa de
procesele mentionate mai sus, urmeaza a fi in- Chintesenta programului de profesionalizare a
struita, dotata cu echipament, armament, tehni- Armatei Nationale presupune înlocuirea militarilor în termen cu militari prin contract, precum si
ca si alte mijloace;
transformari profunde la nivelul organizarii, doConsolidarea mecanismului de cooperare inter- tarii cu echipament, armament si tehnica de lupnationala, care este un mecanism crucial în con- ta moderne si instruirii. De asemenea, profesiotextul bugetului, deocamdata, auster al Ministe- nalizarea are ca obiectiv intensificarea relatiilor
rului. Asistenta oferita de partenerii strategici de si nivelului de comunicare dintre armata si socidezvoltare, în cadrul diferitelor forme de coope- etate, clasa politica, societatea civila si institutiirare care vin sa compenseze neajunsul de resur- le statului sporind implicarea si prezenta acestese necesar sistemului militar.
ia în diverse compartimente ale vietii sociale.
In acest an s-a facut un volum de munca enorm Programul este axat pe doua aspecte de imporprivind finalizarea si adoptarea documentelor tanta majora pentru Armata Nationala. Primul
strategice precum:
aspect scoate în evidenta importanta si rolul miŞtrategia Nationala de Aparare, care este un do- litarului, ca individ, în cadrul sistemului national
21
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de aparare. Al doilea aspect important al Progra- de încadrare a militarilor prin contract, care se
mului vizeaza reforma structurala a Armatei Na- va desfasura pana în 2020.
tionale. Aceasta reforma, planificata pe termen Programul cuprinde si alte masuri concrete pe
mediu si lung, va fi implementata gradual, si are mai multe domenii de dezvoltare:
drept scop crearea unei institutii eficiente, duraŞuplinirea incompletului de functii a militarilor
bile si dotate multilateral.
prin contract. Programul dezvolta viziunea de
Adoptarea documentelor strategice enumerate completare a functiilor vacante din unitati, indimai sus, ne-a permis sa trecem la faza doi a im- cand prioritatile pe categorii: soldati, sergenti,
plementarii pachetului Initiativei de Consolidare subofiteri si ofiteri. In cadrul procesului, prioria Capacitatilor de Aparare (DCBI). Initiativa de
tar, vor fi completate unitatile din cadrul compoDezvoltarea a Capacitatii de Aparare este un me- nentei operationale a Armatei Nationale.
canism de asistenta, oferit de Alianta Nord
Atlantica, care vizeaza dezvoltarea sistemului de La acest capitol se înscriu urmatoarele actiuni:
aparare al Republicii Moldova, ce se subscrie Aprobarea si punerea în aplicare a Conceptiei de
eforturilor de proiectare a securitatii si stabilita- dezvoltare si profesionalizare a efectivului de
soldati, sergenti si subofiteri ai Armatei Nationatii la scara internationala.
le, alaturi de planul de implementare pentru
2018-2020, care presupune:
P.G.: Care sunt perspectivele de implementa- Perfectionarea procesului pregatirii de lupta si
re și realizare a Programului Armata Profesi- de mobilizare care se va orienta spre standardionistă 2018-2021, în contextul alocărilor fi- zarea procesului de instruire si asigurare gradunanciare actuale pentru MAp din R. Moldova? ala a unitatilor militare cu armament si echipaE.S.E.S.: Cum am spus mai sus, implementarea programului se va efectua etapizat, pe parcursul anilor 2018-2021, în conformitate cu alocarile bugetare, resursele aditionale aflate la dispozitie si cele asigurate de partenerii externi.
Este un document, care trateaza multilateral reforma în Armata Nationala, începand cu salarii si
instruiri si terminand cu locuinte de serviciu si
modernizare de infrastructura.

Trecerea treptata de la serviciul militar în termen la serviciul prin contract a initiat procesul
de planificare a resurselor financiare pentru reducerea treptata a cotei de încorporare a militarilor în termen, concomitent cu cresterea cotei

ment modern. Tot aici, vor fi întreprinse eforturi
de înlocuire a tehnicii militare învechite, inclusiv
prin intermediul asistentei externe. Aditional, va
fi initiat procesul de revizuire a sistemului de
mobilizare prin ajustarea cadrului normativ si
organizarea antrenamentelor si altor activitati
de exersare a capacitatii de mobilizare.

In momentul de fata, se planifica organizarea
antrenamentelor de mobilizare pentru anul
2019 si a fost initiata reparatia capitala a tehnicii
din dotarea AN si a echipamentului de lupta.
De asemenea sunt planificate masuri de standardizare a procesului de instruire; elaborarea si
aprobarea Planului de înlocuire a tehnicii militare învechite; asigurare graduala a unitatilor militare cu armament si echipament modern.
Astfel cum militarul este beneficiarul
principal al reformelor, revizuirea sistemului de salarizare si îmbunatatirea pachetului social a devenit un imperativ
pentru noi. La acest capitol, a avut loc
majorarea salariilor efectivului cu zece
la suta si se finalizeaza procesul de trecere la salarizarea unitara pentru toate
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structurile de forta, din cadrul sistemului national de securitate si aparare. Recent am aprobat
hotararile, privind acordarea indemnizatiilor
financiare, pentru închirierea spatiului locativ, si
asigurarea cu spatiu locativ de serviciu a efectului Armatei Nationale. Pentru acest lucru, am
initiat proiecte de parteneriat public-privat care,
doar în acest an, vor da în exploatare un numar
dublu de apartamente, comparativ cu toti anii
precedenti. Pana la finele acestui an, doar în Chisinau, vor fi oferite peste 300 de apartamente de
serviciu. Urmeaza un parteneriat public-privat,
cu acelasi obiectiv, pentru garnizoana din Balti.
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tare, reprofilarea personalului militar si dotarea
obiectelor militare cu sisteme speciale de supraveghere. In unele obiective militare deja a demarat procesul de dotare cu sisteme speciale de
supraveghere.

Un alt aspect principal al profesionalizarii este
interoperabilitatea, care nu se poate îmbunatati
fara dezvoltarea relatiilor de cooperare cu partenerii externi. Pentru a consolida cooperarea si
creste contributia la misiunile si operatiile internationale de consolidare a pacii, pe langa misiunile ONU si OŞCE, în acest an, Armata Nationala a
detasat doi militari, într-o misiune UE, în EUTM
Şistemul logistic, la fel, trece printr-un proces Mali.
de eficientizarea si dezvoltare. In faza initiala, a
fost revizuita structura organizatorica si componenta de comanda si control, dupa care s-a efec- P.G.: O serie de înalți oficiali de la Chișinău au
tuat un studiu de fezabilitate pentru reconside- inițiat dezbateri publice privind întărirea neurarea modalitatii de asigurare cu uniforme mili- tralității R. Moldova. Cum pot acestea afecta
tare a militarilor prin contract. Tot aici, a fost planurile de consolidare a capabilităților Arinitiata revizuirea conceptului de asigurare a ra- matei Naționale sau cooperarea cu NATO și
tiei alimentare pentru militarii prin contract si în alți aliați (România, SUA)?
termen, pana la trecerea completa la serviciul E.S.E.S.: Şeria de înalți oficiali care au inițiat
militar prin contract.
dezbateri pe marginea unui paradox, pot zice
Infrastructura militara si sociala a ramas nes- multe lucruri, dar este imposibil sa întaresti o
chimbata înca de pe timpul URŞŞ, de aceea ne- neutralitate, mai ales cand pe teritoriul R. Molam propus sa o modernizam. Aceasta masura dova stationeaza o armata straina. Ea
are drept scop renovarea si constructia treptata (neutralitatea) sau este sau nu-i si nu poate fi
a unor obiecte de infrastructura cum ar fi: blo- întarita sau slabita. Argumentele lor ar trebui sa
curi de cazarma, blocuri sanitare, cantine, com- fie în sustinerea cooperarii cu blocurile militare
plexe sportive, camere de pastrare a armelor, sau împotriva acestor cooperari, dar cooperarea
puncte medicale, puncte de control si trecere etc. cu NATO, de exemplu, nu contravine statutului
Pentru îmbunatatirea conditiilor de munca a de neutralitate, atata timp cat nu exista premisepersonalului a fost initiat procesul de renovare le sau perspectivele unei eventuale aderari. Mai
treptata a cladirilor administrative si eficientiza- mult ca atat, cum am zis si anterior, cred ca neutralitatea nu exclude, ci determina necesitatea
rea modului de exploatare a acestora.
unor forte armate de înalta calitate. Ştatutul de
Modernizare nu poate fi facuta fara o revizuire a serviciului de paza si asigurare a obiectivelor militare ale Armatei Nationale. Caracterul inovativ al masurii propuse, bazate pe
practica armatelor statelor occidentale, urmareste eficientizarea serviciului militar prin reducerea numarului efectivului implicat în activitati de paza si asigurare a vietii cotidiene.
Implementarea a demarat la începutul anului
2018, cu un studiu de fezabilitate a trecerii la
serviciile de paza particulara a unitatilor mili23

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2018

neutralitate al tarii nu împiedica Republica Moldova, stat cu drepturi depline în comunitatea internationala, sa participe împreuna cu alte state
si organizatii internationale la asigurarea pacii si
securitatii în lume, ce, în final, permite asimilarea experientei din domeniul militar a altor state
si organizatii internationale, fara a încalca articolul 11 din Constitutia R. Moldova.
Practica altor state europene neutre demonstreaza ca fara a se alatura acestui bloc militarpolitic se poate obtine o cooperare destul de
avansata. Politica Aliantei este centrata pe crearea securitatii si stabilitatii, în special la frontierele ei, iar noi, Republica Moldova, avem granite
comune. Efectele cooperarii noastre se resimt nu
doar în domeniul militar, ci si în domeniul protectiei mediului, educatiei, consolidarii integritatii institutiilor de stat si egalitate de gen.
Incepand cu 1994, de cand a fost lansat Parteneriatul pentru Pace si pana în prezent, tarile
neutre doar au beneficiat din cooperarea cu Alianta Nord-Atlantica. NATO a sprijinit statele
partenere în efortul acestora de a-si consolida
capacitatile de aparare, cooperare si securitate,
planificare a situatiilor de urgenta, stiinta si mediu, si informare publica.
Pe langa asta, cooperarea cu NATO este un indicator al maturitatii politice si a unei culturi institutionale bine înradacinate, iar aceasta atrage o
serie de beneficii, precum stabilitate militara si
politica, atragerea investitiilor straine, crearea
de noi locuri de munca si cresterea nivelului de
prosperitate a tarilor.
Avem un parteneriat eficient cu tarile UE si NATO, care ne ofera sprijin prin proiecte de asistenta si expertiza, ce demonstreaza ca Ministerul
Apararii este o organizatie credibila si responsabila de implementarea propriilor politici. In prezent Ministerul Apararii are o cooperare bilaterala în domeniul militar cu 27 state.

ment individual, sportiv, de comunicatii, cu vehicule multifunctionale de mare mobilitate; suport în instruirea si detasarea contingentului Armatei Nationale la Misiunea KFOR, dezvoltarea
infrastructurii de instruire s.a.
Consolidarea si dezvoltarea relatiilor de cooperare a constituit în permanenta unul din obiectivele prioritare ale Ministerului Apararii. Cele
mai recente eforturi sunt centrate pe eficientizarea cooperarii în cadrul Initiativei de Consolidare a Capacitatii de Aparare si instituirii functiilor
de atasati militari în cadrul ambasadelor RM în
statele partenere pre cum ŞUA si Romania. Recent, Ministerul Apararii a reusit sa obtina detasarea, în premiera pentru R. Moldova, a atasatului militar în ŞUA, ceea ce va îmbunatati considerabil coordonarea aspectelor de cooperare bilaterala si asistenta. In curand, urmeaza sa detasam cate un atasat militar în Romania si Ucraina.

P.G.: Care sunt efectele produse de recent
adoptata Strategie Națională de Apărare a R.
Moldova?

E.S.E.S.: Este prematur să evaluăm efectele
produse de ŞNA, cel putin la etapa actuala. Şuntem în prima etapa de implementare, care presupune consolidarea sistemului national de aparaUnii din partenerii nostri strategici principali re în perioada de 1-2 ani de la aprobarea strateraman a fi Ştatele Unite ale Americii si Romania. giei.
Gratie programelor ŞUA precum: FMF, IMET, In vederea implementarii Ştrategiei, Guvernul a
FMŞ, etc., Armata Nationala îsi poate dezvolta elaborat si pune în aplicare un plan de actiuni
capabilitatile de aparare si continua procesul de care cuprinde obiective, directii de implementareformare. Aici ne referim la instruirea militari- re, factorii umani responsabili, termeni de realilor moldoveni; asigurarea logistica cu echipa- zare a actiunilor, costurile aferente implementa24
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rii, indicatorii de progres si , evident, procedurile
de raportare si evaluare.
Cum este prevazut în acest plan de actiuni, începand cu prima rectificare bugetara din acest
an, Armata Nationala se afla în proces de consolidare si mentinere a capacitatii operationale curente.
In primul rand sunt valorificate rezervele umane existente, pentru a face procesul de tranzitie
mai eficient. Din acest motiv, o decizie strategica
este mentinerea temporara a sistemului mixt si
de completare si actualizare a algoritmului de
calcul si completare a rezervei de stat si mobilizare. Un efort considerabil se observa în asigurarea egalitatii de gen în cadrul politicilor de completare aparare cu resurse umane.

mit-ului NATO, Republica Moldova a fost invitata
sa adere la initiativa „DCB”. Initiativa prevedea
asistenta privind analiza capacitatilor curente
de aparare a Republicii Moldova si identificarea
domeniilor care necesita a fi dezvoltate. In 2015
Şe elaboreaza planul de mobilizare a economiei a fost aprobat pachetul de asistenta
nationale si se stabileste mecanismul prin care „Consolidarea capacitatilor de aparare pentru
se vor atrage în procesul de mobilizare a infras- Republica Moldova” care prevede consiliere si
asistenta, în reformarea Fortelor Armate, inclutructurii si resurselor sectorului privat.
siv la elaborarea documentelor strategice.
In afara de asta, se dezvolta politicile de protectie sociala a personalului sistemului national Inainte de a le elabora, au fost analizate progrede aparare. Primele rezultate cum ar fi: indemni- sele înregistrate în ajustarea cadrului strategic
zatiile pentru chirie, apartamentele de serviciu legislativ si revizuirea si definitivarea riscurilor
s.a. le-am enumerat mai sus. La fel am vorbit de- si amenintarilor cu caracter militar la adresa seja despre masurile luate în scopul sporirii parti- curitatii Republicii Moldova. In acest mod s-a
ciparii Republicii Moldova la operatii internatio- ales formatul potrivit al Ştrategiei Nationale
nale, cum ar fi dezvoltarea capabilitatilor natio- de Aparare si a Ştrategiei Militare.
nale de instruire pentru participanti.
Rolul acestui document de politici, este sa stabiPe langa toate astea, în contextul consolidarii si leasca modalitatea de realizare a functiilor Formodernizarii capacitatii nationale de aparare, telor Armate, în scopul asigurarii apararii natioam reusit sa facem primele achizitii de arma- nale. Ştrategia a fost elaborata în scopul oferirii
unei viziuni clare, pe termen mement de ultima generatie si sa
diu si lung, în vederea initierii
modernizam infrastructura a doprocesului de trecere a Fortelor
ua tabere militare, despre care
Armate la o noua structura de foram vorbit mai sus.
te, si are ca obiectiv sincronizarea
Aceste sunt doar efectele deja
eforturilor si resurselor institutiiproduse si vor continua sa se
lor statului în vederea dezvoltarii
produca conform prioritatilor
si mentinerii unui pachet de forte,
acordate în planul de actiuni.
capabil sa faca fata provocarilor la
adresa securitatii militare.
P.G.: Care este stadiul proiectului Strategiei Recenta aprobare, dar si asigurarea implemenMilitare elaborat de reprezentanți ai MAp și tarii Ştrategiei ne va permite realizarea obiectivului final de consolidare, dezvoltare si moderniMarelui Stat Major?
zare a capacitatii de aparare pentru a furniza
E.S.E.S.: În septembrie 2014, în cadrul Şum25
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raspunsul adecvat la amenintarile si riscurile cu faptul ca R. Moldova nu are amenintari si ca neucaracter militar adresate securitatii si apararii tralitatea presupune dezarmare, iar orientarea
statului.
banilor publici pentru cheltuieli militare nu este
Prin aceasta strategie, ne-am propus ca Fortele necesara.
Armate sa devina capabile sa planifice, sa conduca si sa desfasoare operatii de aparare de înalta
intensitate pe întreg teritoriul tarii. In acelasi
timp, Armata Nationala îsi mentine capacitatea
de a participa, cu contingente militare, pana la
nivel de batalion, în misiuni si operatiuni internationale.

O alta finalitate a strategiei este sprijinul autoritatilor civile la gestionarea situatiilor interne
de criza, dar fara a periclita capacitatea generala
a Fortelor Armate de a asigura apararea nationala.

Relansarea, sau mai bine zis, lansarea mecanismului de functionare al Armatei Nationale, care
nici în perioada URŞŞ nu a cunoscut cea mai mare eficienta, din cauza neglijentei conducerii, a
fost una din cele mai dificile initiative care le-am
avut.
Datorita experientelor din trecut, de management defectuos, a Armatei Nationale, pana în
prezent, fiecare initiativa a Ministerului Apararii,
a fost tratata cu scepticism si critica. Chiar si asa,
Armata Nationala a organizat mese rotunde cu
societatea civila si ceilalti actori interesati, care
au putut sa vina sau propuneri si sugestii privind
elaborarea documentelor strategice.

P.G.: Dacă ar fi să privim retrospective, care Programul Armata Profesionista, la fel, a fost
considerați că ar fi principalele realizări și întampinat cu critici si scepticism, dar noi am
provocări din mandatul dumneavoastră?
demonstrat ca este posibil, încorporand doar în
E.S.E.S.: Cele mai mari realizări sunt, sunt de acest an cu 400 de militari în termen mai putini.
obicei, rezultatul depasirii celor mai mari provo- Ştrategia Nationala pentru Aparare a fost de cacari. Intr-un sistem, gasit în regim functional, dar teva ori întoarsa la Ministerul Apararii, iar Ştrainert, nu a fost deloc usor sa pun pe rol procesul tegia Militara, a fost un produs greu de asimilat
pentru unii actori politici locali, pentru ca docude reforme.
mentul prevede expres Rusia si Fortele din ŞtanPrima si una din cele mai vizibile realizari, este ga Nistrului drept amenintare la adresa securitaca am reusit sa readucem Armata Nationala, tii R. Moldova.
dintr-o institutie tratata marginal timp de 27 de
ani, într-o institutie pe ordinea de zi a Guvernu- Pana la urma, am proiectat o viziune pe termen
lui, într-un proces plin de reforme si o crestere mediu-lung, astfel încat sa avem o armata bine
planificata a bugetului alocat pentru anii viitori, pregatita si interoperabila cu alte armate. Asa a
pana la media europeana, de aproximativ 1,5%. aparut Programul „Armata Profesionista”, asa au
Şigur ca a fost o provocare pentru mine sa initiez început reparatiile capitale în mai multe unitati
acest proces, cand opinia publica este manipula- militare si asa a început crearea si materializata sistemic de diferiti actori mass-media, despre rea pachetului social pentru militari. Nu a fost sa
realizam obiectivele setate, dar urmeaza alte
initiative, realizari si, evident, alte provocari.
NOTA Pulsul Geostrategic: Se poartă discuţii
între Ministerele Apărării din R. Moldova şi România cu privire la crearea unui cadru de instruire intensificată în perspectiva înfiinţării
unei unităţi mixte între cele două armate.
Interviu realizat la Chişinău de Corneliu Pivariu
şi Cornel Vaida.
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Dinu COSTESCU
Ş-a spus, pe buna dreptate, ca limba - orice limba de pe fata pamantului- ca principal instrument de manifestare antropologica si culturala,
este un organism viu si cea dintai oglinda care
reflecta - atunci cand ea insasi nu le produce sau
nu le retine - mai toate evolutiile care privesc
mersul prin timp al omului constructor de istorie si civilizatie sau, dupa, caz, distrugator al
acestora. Nu spunem o noutate. Orice factor
uman - spiritual si material - orice personalitate
si rascruce istorica, orice pas înainte se reflecta
într-o exprimare formala lingvistica, iar acest
proces, care ar merita o abordare mai larga, este
un act de îmbogatire a civilizatiei, a culturii si a
existentei umane, desfasurat fara încetare si cu o
promptitudine uimitoare, punandu-si în functiune toate instrumentele lexicale si constructive de
care dispune si între care, cel mai recent manifestat, se remarca particula numita sufix - foarte
productiva, mai ales în contemporaneitatea istorica în care traim. Şufixul „- ism”, bunaoara, pe
cat de vechi (avandu-si matricea etimologica în
antica limba greaca, în forma ίσμסς- ismos) pe
atat de prolific în masura în care, adaugat unui
cuvant, din, practic, orice categorie semantica, da
nastere unui substantiv care exprima o doctrina,
un sistem sau curent filosofic, politic, social, estetic, o stare de fapt, o moda, o conceptie, o practica, o particularitate expresiva, un stil literar
sau artistic si enumerarea ar putea continua, fiecare din acestea exprimand o realitate particulara, distincta si irepetabila (cu exceptia situatiilor
în care nu este imitata sau copiata). Dintre cele
cateva mii de „isme” existente în limbile vorbite
de om, alegem, spre exemplificare, un cuvant care abia împlineste doi ani de viata si anume
„trumpism”, compus, cum lesne se întelege, din
numele de familie al presedintelui american
(Donald) Trump îmbogatit prin adaugarea sufixului despre care vorbim – ism.

va fi, cu certitudine, surpins si dezorientat fata
cu sutele de mii de oferte descriptive, analize,
titluri de eseuri, studii si carti în care atacurile
acide si chiar caricaturale la adresa „ismului” în
discutie, criticicile focalizate pe declaratiile, luarile de pozitii, expresiile si stilul discursiv abrupt
si de cele mai multe ori ofensiv, daca nu chiar
agresiv si prea putin diplomatic, coexista cu tonul de laudatio, entuziasm si aprecieri pozitive
postate pe partea superioara a gamei laudative
vecina, uneori, cu intentia de sacralizare a
„ismului”.
Realitatea care nu poate fi ocolita este aceea ca,
la jumatatea primului sau mandat în Biroul Oval,
presedintele Donald Trump a reusit performanta, mai rar realizata de predecesorii sai de
dupa „parintii fondatori” ai Americii, sa-i împarta nu numai pe americani ci si pe toti locuitorii
planetei în doua tabere foarte polarizate (si ostile una fata de cealalta): detractori si admiratori.

O asemenea diversitate de opinii si pozitionari
este, în definitiv, fireasca într-o democratie
functionala si ea reflecta, în acelasi timp, dinamismul electoratului si gradul de implicare a
acestuia în cunoasterea si judecarea liderilor pe
care cetatenii si i-au ales pentru a le conduce
destinele. Pe de alta parte, în cazul analizat, tocmai aceasta diversitate face sa fie mai dificile
tentativele de elaborare a unei paradigme prototipale care sa portretizeze cat mai obiectiv si mai
Cititorul care, dornic sa afle o definitie convin- credibil trumpismul si sa propuna o definire a
gatoare a „trumpismului”, va apela la navigarea acestuia cat mai apropiata de realitate.
pe oceanul oferit de motorul de cautare Google,
27
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Cel putin în lumina analizelor care abordeaza
comportamental pragmatic si declarativ al prezidentiatului lui Donald Trump, pana la jumatatea
actualului sau mandat, pot fi abordate si identificate , sintetic, cateva tipare în care poate fi încadrata si descrisa caracteriologic prestatia, gandirea si profilul de lider al locatarului de la Casa
Alba, cu mentiunea ca un grad mai înalt de obiectivitate a aprecierilor nu poate fi obtinut decat
atunci cînd rezultatele trumpismului îsi vor fi
produs efectele majore în planul politicii interne
si internationale ale acestui „ism” generat de Donald Trump si de Administratia sa.
O prima abordare - si cea mai raspandita în
spatiul public- vede în trumpism o expresie si o
consecinta a unui populism construit pe conceptia unui nationalism supralicitat, grefat, la
randul sau, pe întaietatea conceptului de profit,
plasarea pe un loc secundar a ideologiei si a edificiului institutional, exacerbarea rolului suveran
al liderului conducator si capabil sa produca sfidari si conflicte interne si internationale care,
bine gestionate, sa aiba capacitatea de a preveni
si a contracara conspiratiile si atentatele posibile
la adresa intereselor si securitatii nationale americane. Realitatea este ca valul populismului nu
este o particularitate a Americii trumpiste, ci
afecteaza vaste zone ale geografiei politice
Acolo unde sunt active, curentele populiste de
pretutindeni se erijeaza în aparatoare ale societatii si cetateanului împotriva consecintelor rezultate din procesul mondializarii, multiculuralismului sau al degradarii economice, identitare
si sociale pe care acesta le genereaza.
Este vorba, în al doilea rand, de abordarea care
percepe trumpismul ca fiind un demers spontan
orientat catre stoparea presupusului regres care
28

afecteaza forta si maretia Americii, pe de o parte
si faciliteaza regandirea fundamentelor definitorii ale politicilor americane, pe de alta parte. Din
acest punct de vedere, nu sunt putine deciziile si
pozitiile adoptate de presedintele Donald Trump
pe care observatorii le-au calificat drept
„socante” tocmai prin ruputura pe care acestea
au produs-o în cursivitatea si traditiile sistemului si stilului de guvernamant în cea mai puternica si mai stabila tara a lumii. Or toate acestea
constituie, în opinia altor analisti, un izvor de
incertitudine, de instabilitate, incusiv în interiorul structurilor birocratice ale staffului prezidential dar si de divergente si tensiuni sociopolitice interne, inclusiv cu sistemul mediatic american si, pe plan extern, în raporturile existente
între America, de o parte, statele prietene si aliate si liderii acestora, precum si cu celelalte puteri
emergente sau consolidate, precum China sau
Federatia Rusa, pe de alta parte. Una din coordonatele definitorii ale modului în care Donald
Trump gandeste relatiile cu partenerii externi se
concretizeaza în insistenta cu care liderul american pune în evidenta necesitatea ca între America si statele care contribuie la furnizarea de securitate sau care asteapta ca America sa le asigure securitatea proprie, sa fie instituite raporturi
„echitabile” si „judicioase”, în sensul în care respectivii parteneri au datoria sa plateasca pentru
protectia si serviciile securitare cerute din partea Washingtonului. Asa cum s-a putut constata,
o asemenea mentalitate „comerciala” a produs
critici si nemultumiri , incusiv în mediile politice
si decizionale din ŞUA dar, în acelasi timp, ea este privita cu simpatie si satisfactie din partea
unui consistent segment al electoratului înclinat
sa-si demonstraze satisfactia pentru abordarile
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trumpiste în momentul în care, la încheierea actualului mandat, Donald Trump va candida pentru un al doilea mandat la carma Americii (daca asa cum sustin adversarii sai, va ramane la Casa
Alba pana la încheierea primului mandat prezidential).
O a treia perspectiva din care este abordat
trumpismul, în încercarea de a fi definit cat mai
cuprinzator, tine de domeniul socio-psihologiei
care, fara a dori cu tot dinadinsul sa impute patronului acestui „ism” contemporan viciul unui
dezechilibru psihic sau fara a fi tentat sa-l supuna unor investigatii de tip freudian, afirma ca
ismul în discutie trebuie înteles ca raspuns la
frustrarile si nemultumirile unor segmente ample ale „americanilor albi” pentru care retorica
trumpista, spiritul de fronda care caracterizeaza
personalitatea actualului lider, abordarea belicoasa, non-conformista si bazata pe esenta individualista a sintagmei „eu, eu si ceilalti”, adapatata în trumpismul „America First”, ofera o justificare pentru fronda populara anti-institutionala,
pentru abordarile economice populiste si, în general, pentru spiritul de superioritate în raport
cu ceilalti. Fie ca este vorba de civilizatia materiala, sau de puterea militara nelimitata.
Din acest punct de vedere, criticii ca si admiratorii sai, indiferent de orientarea politica a acestora, sunt cvasi-unanimi în a sublinia ceea ce Donald Trump însusi a recunoscut nu o data si anume faptul ca, în adoptarea deciziilor sale,
presedintele Trump „nu se consulta cu nimeni”,
dovedind, astfel, un orgoliu ridicat la cota su-
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perioara unde analiza logica înceteaza pentru a
lasa loc emotivitatii si autoritatii instinctuale a
omului de afaceri pentru care interesele sau opiniile celuilalt nu exista.
Un alt aspect care, credem, nu este lipsit de însemnatate, chiar daca, de cele mai multe ori, este
trecut cu vederea, se refera la soliditatea echilibrului stabil între efervescenta temperamentala
a presedintelui si prevalenta ratiunii si a obiectivitatii care, prin traditie, caracterizeaza edificiul
institutional al statului american. Este vorba de
un echilibru bazat pe respctarea neconditionata,
aproape sacra a Constitutiei, pe suprematia legii
si pe traditia si experienta istorica a evolutiei
americane, adica tot atatia factori care dicteaza
si impun riguros delimitarea puterii si autoritatii
între presedinte si toate institutiile statale. Iar
toate acestea alcatuiesc o bariera pe care seful
Administratiei nu o poate depasi, indiferent cat
de ofensiva si de individualista ar fi viziunea sa
politica si tentatiile nationaliste si populiste. La
aceste elemente se adauga statutul real de „a treia putere” în stat pe care il detine presa americana si influenta reala pe care aceasta o are asupra
opiniei publice si în apararea intereselor fundamentale ale Americii în fata derivelor prezidentiale.
Trumpismul a fost si este definit într-o larga
varietate de forme în care se regaseste descrierea acestuia ca o filosofie politica atipica si o
ipostaza atitudinala strict legata de personalitatea omului care da nume curentului. Acelasi
trumpism este descris si ca rezulat al unui amalgam de influente ideologice, filosofice sau
religioase, de la Toma d’Aquino, pana la Nietzsche si a sa teorie despre „faptul alternativ”, potrivit careia „nu exista fapte în sine,
singurul lucru care conteaza fiind modul în
care acestea sunt receptate si interpretate”.
Ramane de vazut daca, asemenea viziune va
avea – ca în cazul multelor „isme” pe care le
-a cunoscut istoria omenirii - potentialul de
a deveni un produs si o marfa de export.
Fapt care , însa, ar presupune si existenta
unor importatori de „isme”. Ceea ce, deocamdata, pare a fi o perspectiva putin probabila.
29
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Ambasador prof. Dumitru CHICAN
I. PREAMBUL
Potrivit documentelor emise de organizatiile
care activeaza în domeniul gestionarii fenomenului migrator, în lumea contemporana de astazi
un numar de 248 milioane de persoane traiesc,
cu statutul de imigranti legali, în alte state decat
în cele de origine. In ultimii ani, fenomenul migrator si, îndeosebi, componenta ilegala si clandestina a acestuia au cunoscut o expansiune,
crestere numerica si diversificare nationala, etnica, culturala si confesionala fara precedent,
îndeosebi ca urmare a starilor de razboi, conflicte diverse si subdezvoltare economico-sociala
care afecteaza o consistenta parte a demografiei,
în conditiile în care aprecierea preponderenta
prognozeaza o continuare ascendenta a miscarii
migrationiste, cauza acestei spirale ascensionale
regasindu-se atat în factorii deja amintiti, cat si
în cresterea demografica naturala, schimbarile
de regimuri politice si juridice, deteriorarea ciclurilor climatice si altele. Este mai presus de
orice îndoiala ca o asemenea evolutie reprezinta
o serioasa provocare, constientizata la nivel global, cat priveste impactul sau asupra statelor primitoare, a edificiului lor economic, social, cultural, identitar si cutumiar. O provocare, pentru
contracararea si gestionarea careia ONU a facut apel la colaborare
interstatala si bazata
pe respectarea dreptului international si a
normelor, tratatelor si
conventiilor referitoare
la garantarea si protejarea universala a drepturilor
fundamentale
ale omului.
Acesta este scopul declarat al initiativei Organizatiei
Natiunilor
30

Unite concretizata prin elaborarea, pentru prima
data, a unui agrement global, negociat la nivel
interguvernamental care sa acopere într-o maniera holistica si comprehensiva toate aspectele ce
tin de gestionarea fenomenului migrator. Agrementul, intitulat „Pact global pentru o migratie
sigura, ordonata si reglementata” (Global Compact for safe, orderly and regular migration), a
fost supus ratificarii la summitul interguvernamental desfasurat, în zilele de 10 -11 decembrie
2018, sub auspiciile secretarului general al ONU,
Antonio Guterres, reuniune care a avut loc în
orasul marocan Marrakesh.
II. Puțină istorie

In luna septembrie 2016, la initiativa secretarului general al ONU sustinuta, la vremea respectiva, de Administratia americana a lui Barack Obama, Adunarea Generala a adoptat „Declaratia de
la New York asupra Refugiatilor si Migrantilor”,
în care era dezvoltata ideea negocierii si adoptarii unui pact global de solidaritate si cooperare
între toate natiunile lumii, pentru asigurarea
unei gestiuni care sa dea coerenta, control si utilitate fenomenului migrationist în scopuri de
dezvoltare durabila si de respectare a drepturilor fundamentale ale omului.
Procesul de negociere interguvernamentala a
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demarat în luna aprilie 2017 si a avut o durata
de 18 luni, încheiate cu elaborarea celor 34 de
pagini ale „Pactului”, document adoptat cu votul
pozitiv al 192 de state membre ONU si cu votul
negativ al Ştatelor Unite ale Americii. Cu acelasi
prilej a fost convenit ca adoptarea finala a documentului sa aibe loc în luna decembrie 2018, în
Maroc.
Cu foarte putine exceptii, textul „Pactului global” nu a fost supus unor dezbateri publice sau
parlamentare nationale, ceea ce nu a împiedicat
declansarea unor dispute si reevaluari critice
ale documentului, considerate de unii analisti
drept o simpla expresie a discordantelor existente între sustinatorii globalizarii si miscarile sau
orientarile anti-mondialiste. Astfel încat, la mai
putin de o saptamana pana la conferinta de la
Marrakesh, un numar de 13 state îsi anuntasera
opozitia fata de forma finala a tratatului si decizia de a nu semna afilierea la „pactul global”. La
momentul în care aceste randuri au fost scrise,
statele care si-au exprimat opozitia si refuzul de
a semna documentul de la Marrakesh erau urmatoarele (în ordine alfabetica): Australia, Austria, Bulgaria, Cehia, Croatia, Danemarca, Estonia, Israel, Italia, Şlovacia, Şlovenia, Ştatele Unite,
Ungaria. Un numar de 9 tari care au respins semnarea documentului sunt membre ale Uniunii
Europene, ceea ce i-a determinat pe unii observatori sa vorbeasca despre un „Euroexit” suigeneris si o noua fracturare a unitatii europene,
în vreme ce presedintele Comisiei Europene,
Jean Claude Junker, declara, vadit iritat, ca refuzul autoritatilor din statele care s-au distantat de
documentul global, nu înseamna decat ca acestea nu l-au citit”.
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nivelul de 25 de ani si ale caror autoritati guvernamentale si statale promoveaza, mai mult sau
mai putin voalat, politici si practici de încurajare,
si sustinere a emigratiei propriilor cetateni, cu
mentiunea ca marea majoritate a statelor respective sunt situate în lumea Orientului Mijlociu,
Africa, America de Şud si Caraibe. In categoria
discutata se regasesc, oricat ar parea de surprinzator, si doua state europene, respectiv Albania
si Kossovo. Retine atentia ca, la nivelul populatiei, procentele cetatenilor cu dorinta si disponibilitatea de emigratie sunt situate la niveluri
ridicate, asa cum se poate constata în diagrama
de mai jos.
Statele cu tendințele cele mai ridicate
de emigrație a populației
Şondajul Gallup retine si realitatea ca aproximativ 15% din populatia adulta a lumii
(exceptand copiii si batranii), adica cca. 750 milioane persoane, si-au exprimat dorinta de a emigra într-o alta tara daca ar avea garantia ca în
statul de destinatie vor fi acceptati si li se vor
crea posibilitati materiale si financiare de trai.
TARA

Procentual

Siria și Kossovo

46%

Armenia și Honduras

47%

Nigeria

48%

Ghana și Republica Dominicană

49%

Salvador

52%

Albania

60%

Haiti

63%

Liberia

66%

71%
Chiar acesta sa fie adevaratul motiv al multiple- Sierra Leone
lor critici si distantari fata de initiativa pastorita
In ceea ce priveste ansamblul lumii arabe a Oride Antonio Guterres?
entului Mijlociu si nordului african, 22% din persoanele adulte doresc sa emigreze, cu 2% mai
III. Migrația , astăzi. Ce spun sondajele?
mult decat au indicat sondajele anterioare penUn sondaj international de opinie realizat de tru perioada 2010-2012. Actualul sondaj a fost
fundatia americana Gallup pune în evidenta o realizat prin interviuri directe sau prin mijloace
realitate surprinzatoare si anume aceea ca, la de comunicare pe un esantion de 122.152 pernivel mondial, exista un numar de state în care soane din 152 de tari.

peste 50% din populatie este constituita din perIn sfarsit, lista statelor care atrag cu deosebire
soane situate, din punct de vedere al varstei, sub preferintele respondentilor candidati la emigra31
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◘ Viziunea și principiile călăuzitoare ale Pactului secțiune în care,
afirmandu-se ideea ca „este de o importanta cruciala ca provocarile si
oportunitatile oferite de migratia
globala sa fie un instrument de unire
si nu de dezbinare”, textul stabileste
trei principii care ofera coordonatele
fundamentale si obiectivele Pactului,
respectiv comunitatea de întelegere,
împartirea responsabilitatilor si caracterul unitar al obiectivelor urmarite.

◘ Cadrul cooperării, prezintă,
enumerativ, cele 23 de obiective urmarite prin adoptarea Pactului penMalta - La Valeta
tru o migratie sigura, organizata si
re cuprinde, potrivit Gallup, un numar de 19 sta- reglementata. Acestea sunt urmatoarele:
te, în frunte cu Canada, Ştatele Unite, Germania,
1. Colectarea si utilizarea datelor necesare
Franta, Austria, urmate de Şpania, Italia, Elvetia, Şingapore, Şuedia, Noua Zeelanda, Rusia, pentru fundamentarea si evidentierea politicilor
Olanda, Africa de Şud, Brazilia, Coreea de Şud, în domeniul migratiei;
Turcia si, pe ultimele doua locuri, Arabia Şaudita
2. Minimizarea cauzelor si a factorilor strucsi Emiratele Arabe Unite.
turali care determina cetatenii sa-si paraseasca
tarile de origine;
3. Furnizarea operativa de date si informatii
exacte despre toate segmentele fenomenului miDezvoltat pe un numar de 34 pagini standard, grator;
cu un text remarcabil prin densitatea ideilor si
4. Verificarea si confirmarea faptului ca miargumentatiilor, Pactul global este structurat în
grant
ii dispun de documente legale de identitaurmatoarele 6 sectiuni:.
te;
◘ Un Preambul menit, îndeosebi, sa prezinte
5. Şporirea acesului flexibil la caile pentru o
cadrul juridic international care inspira si
migrat
ie legala;
sustine necesitatea si continutul documentului:
Carta ONU, Conventia Internationala asupra
6. Facilitarea unei selectii oneste si etice a
Drepturilor Civile si Politice, Conventia Inter- migrantilor si asigurarea conditiilor pentru accenationala pentru Prevenirea Şclaviei, documen- sul la locuri de munca decente;
tele altor cca 15 organizatii si organisme colecti7. Prevenirea si reducerea vulnerabilitatilor
ve care, într-un fel sau altul, au tangenta cu fenomenul migrationist. Preambulul nu specitica în procesul migratiei;
în mod explicit daca toate statele chemate sa
8. Şalvarea vietilor si instituirea unei coopeadere la Pactul de la Marrakesh sunt si semnata- rari internationale pentru recuperarea mire ale respectivelor conventii, tratate si agre- grantilor disparuti;
mente, astfel încat implementarea Pactului sa
9. Intarirea reactiei transnationale împotriva
nu impuna statelor semnatare obligatii si norme
rapirii de persoane migrante;
care decurg din documente internationale la ca10. Prevenirea, combatarea si eradicarea
re unele dintre statele membre ale ONU nu sunt
traficului de persoane în context migrator;
parti semnatare.
IV. Pactul pentru migrația globală. Structura
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11. Gestionarea coordonata, integrata si sigura a frontierelor;
12. Cresterea sigurantei si predictibilitatii procedurilor de abordare, verificare si avizare a fluxului migrator;
13. Recursul la detentie numai ca
ultima solutie si cautarea continua de
alternative la acest procedeu;

14. Şporirea protectiei, asistentei
si cooperarii consulare în cadrul ciclului migrator;
15. Asigurarea, pentru migranti, a
accesului la serviciile de baza;
16. Şprijinirea migrantilor si a societatilor tina seama de obligatiile ce decurg din din prioritatea jurisdicţiei internaţionale în domeniul
pentru o deplina insertie si coeziune sociala;
drepturilor şi obligaţiilor pe care statele le au în
17. Eliminarea oricarei forme de discriminaraport cu jurisdicţiia naţională şi regională (s.n.),
re si promovarea bazata pe realitati a discursului
prevedere pe care nu putini analisti si decidenti
despre migratie si modului de perceptie a acesau recuzat-o ca fiind expresie a punerii intereseteia în spatiul pulbic;
lor ce tin de suveranitatea nationala sub o auto18. Preocuparea pentru dezvoltarea profesi- ritate supranationala si suprastatala
onala si facilitarea recunoasterii reciproce a apti◘ Monitorizarea modului de implementare
tudinilor, calificarilor si competentelor profesiose refera la crearea unui „Forum International
nale;
de dialog” pentru urmarirea si adaptarea modu19. Crearea, pentru migranti si diaspore, a lui în care sunt implementate prevederile pactuposibilitatilor de a contribui plenar la o dezvolta- lui si angajamentele asumate prin documentul
re durabila în toate tarile;
de la Marrakesh, forumul urmand a se întruni o
20. Promovarea mai accelerata, mai sigura data la patru ani, sub patronajul secretarului gesi mai ieftina a integrarii sau, dupa caz, a transfe- neral al Organizatiei Natiunilor Unite.
rului si a incuziunii financiare a imigrantilor;
21. Cooperarea pentru facilitarea în siguranta si demnitate, a readmisiei si a reintegrarii
ulterioare;
22. Ştabilirea de mecanisme pentru diseminarea securitatii sociale si a beneficiilor;
23. Intarirea cooperarii internationale si a
parteneriatului global pentru asigurarea unei
migratii sigure, ordonate si reglementate.

◘ Prezentarea detaliată a celor 23 de obiective
◘Implementarea obiectivelor, secțiune în
care este stipulat ca „implementarea acestui
Pact, în diversitatea particularitatilor nationale
si regionale va fi realizata într-o maniera care sa

V. Pactul global: o abordare critică
Intreaga perioada cuprinsa între adoptarea, la
New York, a proiectului final al Pactului global si
summitul de la Marrakesh, a fost marcata de intense dezbateri si controverse interne între
sustinatorii si oponentii ideii de globalizare institutionala a discursului si demersurilor legate
de fenomenul migrationist, mai multe state alaturandu-se, asa cum am mentionat, Ştatelor Unite ale Americii în refuzul de a-si pune semnatura
pe documentul de dimensiune globala privitor la
gestionarea, securizarea si protectia internationala a migrantilor. Motivele obiectiilor si criticilor la adresa „pactului” sunt pe cat de variate, pe
atat de numeroase si ele izvorasc fie din rationa33
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mente care tin de politicile interne si internationale ale statelor suverane, fie din motive legate,
în afara cadrului oficial, de programele ideologice si doctrinare ale formatiunilor politice de pe
esichierul intern dar care îsi justifica pozitiile
prin aceeasi aducere în prim plan a intereselor
de suveranitate nationala, fara a fi, cu necesitate
descrise drept nationaliste sau rebarbative la
ideea de cooperare si solidaritate internationala.

întrebare sau în care analistii au identificat ceea
ce au numit implicit provocari posibile la adresa
intereselor si a atributelor suveranitatii nationale.

1. Pactul militeaza pentru consolidarea, asigurarea si consfintitea drepturilor imigrantilor,
conferind migratiei statutul de drept fundamental, alaturi de alte drepturi fundamentale ale
omului. Formularea, departe de a fi selectiva si
Fara a-si propune sa faca un inventar explicativ discriminatorie, este de natura sa încurajeze feal ratiunilor care au determinat o atitudine sau nomenul migrator, oricat de sigur, ordonat si realta fata de prevederile documentului în discutie, glementat ar fi acesta.
observatiile critice pe care le exprimam în cele
2. Documentul nu opereaza o necesara delimice urmeaza decurg din analiza pe text a obiecti- tare între conceptul de refugiat si cel de imivelor înscrise si explicate în Şectiunea a IV- a grant. Caci, în primul caz este vorba de oameni
documentului. Nu este lipsit de însemnatate fap- care fug din calea unei stari amenintatoare din
tul ca, pe parcursul negocierilor si în faza succe- tara de origine – de obicei razboiul sau alte consiva a acestora, reprezentanta Canadei la ONU flicte etnice sau confesionale. In aceasta situatie,
pentru problemele migratiei, doamna Louise Ar- statele sunt obligate prin tratate internationale
bour declara ca „documentul de la Marrakesh nu sa acorde acestora protectie si securitate. In
este un tratat, ci un „cadru de lucru”. O afirmatie
atari conditii „pactul global” acrediteaza ideea
pe care am calificat-o drept una orwelliana în ca migrantia - indiferent de motivele care o demasura în care, pe laga ignorarea evidentei ca termina - trebuie autorizata si protejata ca
respectivul „cadru de lucru” este doar una dintre „drept fundamental al omului”. In al doilea caz
cele sase sectiuni componente ale documentului, migrantul nu este, cu necesitate, o victima a razasertiunea demnitarului canadian savarseste o boaielor, ci poate fi, nu de putine ori, un cautator
grava acceptabila ignorare a semaniticii însasi a de avantaje social-economice superioare celor
cuvantului „pact”, derivat din latinescul din propria tara.
„pactum”, cu sensul lexicologic de „tratat inter3. In conformitate cu prevederile Pactului,
national bilateral sau multilateral, întelegere
scrisa, învoiala, conventie între state suverane, statele semnatare si membre ale ONU vor avea
din care decurg drepturi, obligatii s i îndatoriri obligatia sa-si deschida frontierele în fata imireciproce”.(s.n.) Aceste precizari au si rolul de a grantilor si chiar sa ofere informatii care sa facilamuri si contrazice asertiunile potrivit carora liteze acestora sa îsi aleaga tara de destinatie
„Pactul global” nu incumba obligatii si angaja- convenabila.
mente în implementarea „pactului”. Nu mai
4. Desi afirma „dreptul suveran” al statelor de
putin reprobabila este si graba cu care, sub pa- a-si decide propria politica nationala în materie
tronajul organizatiei mondiale, s-a actionat pen- de migratie, incusiv în domeniul securitatii intertru semnarea la un termen cat mai strans a do- ne, documentul analizat utilizeaza de 87 de ori
cumentului, ceea ce a limitat sau a împiedicat sintagmele restrictive „statele se angajeaza sa...”
punerea în discutia publica sau parlamentara a si „statele trebuie sa...”.
documentului ale carui prevederi si consecinte
5. Pe de alta parte, statele semnatare îsi asuintereseaza, înainte de oricare alt considerent,
popoarele si societatile chemate sa faca din feno- ma obligatia de a asigura imigrantilor toate mijmenul migratiei un instrument pentru loacele susceptibile sa permita acestora o deplina integrare si insertie sociala. Şe întelege ca
„dezvoltare durabila”.
acest efort va fi sustinut prin efortul economic,
Inregistram, în randurile care urmeaza, doar financiar, social, cultural al statului respectiv.
cateva dintre aspectele care au ridicat semne de
34

Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2019

6. Pe langa aceasta, societatea si statul de destinatie va trebui „sa promoveze respectul reciproc al culturilor, traditiilor si cutumelor nouvenitilor prin recursul la cele mai adecvate
practici în materie de politici, programe si activitati, inclusiv prin mijloacele de promovare si acceptare a diversitatii si insertiei sociale”. Pactul
nu ofera un raspuns la o întrebare posibila si necesara: prin ce mijloace va reusi statul de destinatie sa-i convinga pe imigranti sa accepte, la
randul lor, o asemenea reciprocitate. Cel putin
prin prisma experientei europene în acest domeniu, raspunsul este, mai degraba, descurajant.
7. In mod explicit si imperativ, „Pactul global”
stipuleaza ca nici un dezacord sau conflict (între
imigranti si autohtoni, n.n.) nu va fi tolerat si ca
statele semnatare vor combate toate alegatiile,
comentariile si afirmatiile care ar putea sa genereze perceptii negative asupra imigrantilor. Ce
se întampla, însa, în situatiile în care, asemenea
„alegatii” vin din parttea
„cetatenilor de
adoptie” si au drept tinta cetatenii, societatea
civila si institutiile statului primitor? Şe va ajunge la situatia existenta astazi în marile orase britanice, belgiene si ale altor state ale comunitatii
europene în care zone întregi au iesit de sub
controlul institutiilor nationale? „Pactul” nu ofera nici un raspuns.
8. Şi facand un pas suplimentar catre ceea ce
poate fi asimilat cu limitarea libertatii de exprimare, documentul de la Marrakesh stipuleaza ca
statele semnatare se angajeaza (s.n.) sa promoveze prin mijloacele de informare în masa si prin
retelele de socializare „materiale pozitive, informatii si reportaje realizate în respectul normelor
etice”. In acelasi timp, statele suverane si semnatare vor proceda la privarea de subventii, sponsorizari si alte sustineri materiale a tuturor mijloacelor de informare în masa care promoveaza
intoleranta, xenofobia, rasismul si alte forme de
discriminare a migrantilor. Pactul scrie, negru pe
alb, ca toate aceste penalitati la adresa mijloacelor de informare în masa vor fi aplicate „în respectul deplin al libertatii de exprimare: Şa doreasca domnul secretar general Antonio Guterres o revenire la trist-celebra cenzura?
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care au sustinut si au aderat la „Pactul global”,
unele dintre prevederile documentului se afla în
contradictie cu spiritul si prevederile constitutiilor nationale. Constitutia Romaniei, de pilda, stipuleaza (în Articolul II, alineatul 4) ca „pe teritoriul statului roman nu pot fi stramutate sau colonizate populatii straine”.
10. Evocand principiul universal acceptat al
respectarii drepturilor si libertatilor cetatenesti
si umane, documentul vorbeste - nu fara o retorica de partinire subanteleasa - despre aplicarea
acestei axiome în cazul migrantilor si se refera,
expeditiv, la problemele si impactul pe care migrationismul le va avea în ceea ce priveste societatile si statele primitoare. Iar aceasta neclaritate care a devenit parte integranta a „textului de
la Marrakesh”, este lasata, spre lamurire si asumare, la latitudinea popoarelor. Dar cate din popoarele celor 193 de state membre ale Organizatiei Natiunilor Unite au fost informate si consultate înainte de adoptarea formei finale a
acestui tratat?
11. Documentul international si statele care lau acceptat au ramas datoare cu raspunsuri la
mai multe întrebari în suspensie, din care ne referim doar la doua: 1.Care vor fi costurile reale
reclamate din partea statelor pentru implementarea tratatului? 2. Cine si cum va administra, în
relatiile dintre statul primitor si ONU, procesul
de integrare si insertie sociala a imigrantilor?
Forumul de dialog care ar urma sa fie constituit
si sa se întruneasca o data la patru ani?
VI. În loc de concluzii. Dincolo de text

La summitul interguvernamental de la Marrakesh au fost prezente 148 de state, printre cei
peste 40 de absenti numarandu-se si o treime
din statele membre ale Uniunii Europene. Pactul
a fost adoptat formal, printr-o proclamantie orala, urmata de traditionala lovitura a ciocanului
de lemn. A fost convenit ca ratificarea finala sa
aibe loc la 19 decembrie 2018, în cadtul Adunarii
Generale a ONU, unde nu s-au produs schimbari
semnificative în echilibrul balantei dintre optiunile pro si contra, asa cum au fost acestea crista9. In cazul statelor (între care si Romania) lizate la Marrakesh.
35
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Fara voturi si fara semnaturi, summitul din Maroc a fost mai degraba o „repetitie generala” pentru ceea ce unii observatori au numit „o foaie
optionala de parcurs” în problema migratiei globale, în care fiecare stat procedeaza cum vrea, si
în masura în care poate
*

Nimeni nu poate ignora sau nega realitatea ca
deplasarea persoanelor este un drept social si
juridic al locuitorilor planetei. In acelasi timp, nu
poate fi ignorat nici faptul ca fenomenul în discutie, departe de a avea un caracter temporar,
are, dimpotriva, tendinta de evolutie, diversificare si amplificare pana la niveluri carora, în forma în care a fost adoptat, „Pactul Global al migratiei” nu va garanta resursele necesare pentru
o gestionare „sigura, ordonata si reglementata”.
Şi aceasta din simplul motiv ca documentul a
fost construit pe baza unor cadre juridice valabile într-un anume context istoric, dar lipsite de
perspectiva actiunii pe termen mediu si lung.
Nimic din ceea ce este omenesc nu este perfect,
se poate spune, dar, tentativa de la Marrakesh de
creare a unei „administratii mondiale” a acestei
libertati permite mai degraba afirmatia ca
„pactul”creaza, prin însasi baza conceptuala pe
care a fost construit, impresia ca autorii documentului au vorbit, fara a codifica textual, nu
atat despre o migratie „sigura, ordonata si reglementata", ci de gestionarea unei miscari umane
programata, controlata si acceptata în numele
unor considerente speculative si al unor pozitii
care exced notiunile fundamentale de identitate
si suveranitate nationala, de frontiere nationale
si de stergere a separatiei firesti care exista între ceea ce este legal si ceea ce trece in sfera
clandestinatatii si a ilegalitatii.

titar si decizional al acestora. Dar, îm acelasi
timp, acest episod are meritul de a fi atras
atentia, la nivel planetar, asupra unui fenomen
uman de amploare - migratia - si care, prin indiferenta si ignorare, poate aduce neprevazute
prejudicii chiar ideii de construire a unei lumi
mai unite, mai egale si mai conciliata cu sine însasi.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
Asemenea oricarei maladii cu dimensiuni si
efecte pandemice, fenomenul jihadismului terorist al zilelor noastre a evoluat pe o traiectorie în
care se identifica faza de germinare, ascensiunea
militanta, punctul de varf si panta spre epuizare
si extinctie sau în unele cazuri favorizante, de
trecere într-o conservare latenta din care, fara
masuri profilactice adecvate, maladia poate sa
reapara. Din acest punct de vedere, nu este nici o
exagerare în afirmatia ca, referindu-ne doar la
fenomenul Ştatului Islamic si al „califatului” sau
proclamat în Şiria si Irak, acesta se afla, în prezent, într-un stadiu de agonie, dupa ce întreaga
comunitate internationala si-a mobilizat potentialele ofensive într-unul din cele mai atipice,
mai violente si mai ample razboaie ale istoriei
moderne si contemporane.

Astazi se poate afirma ca salafismul jihadist se
afla în faza finala a perioadei de decadenta, dupa
ce, vreme de aproape un deceniu, gruparile si
structurile sale organizatorice au constituit una
dintre cele mai nocive si virulente amenintari nu
numai la adresa vietilor omenesti, ci si a valorilor fundamentale pe care, de-a lungul secolelor,
Modul în care „initiativa Marrakesh” s-a finali- a fost edificata civilizatia si cultura universala. La
zat a confirmat îndoielile statelor, opiniei publice si ale acelor analisti care nu au ezitat sa aprecieze, ca „Pactul global pentru o migratie sigura,
ordonata si reglementata” a fost, pur si simplu,
un proiect lansat de elitele mondialiste si o tentativa de „monopolizare” de catre ONU a unei
probleme care are cele mai profunde consecinte
si legaturi cu soarta natiunilor si cu viitorul iden36
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înfrangerile militare si la pierderile teritoriale
înregistrate de structurile asa-numitului stat islamic, trebuie adaugata si lichidarea masiva a
unui important potential uman, format din combatanti puternic îndoctrinati, fanatizati si cu o
serioasa experienta de front si capacitate de recrutare si îndoctrinare, pierderi pe langa care
trebuie amintite si conflictele, scindarile si chiar
confruntarile armate între diferite grupari jihadiste, cea mai cunoscuta si cu consecintele cele
mai frapante regasindu-se în clivajul intervenit
între gruparea Ştatului Islamic condusa de
„califul” irakian Abu Bakr Al-Baghdadi si Djabhat
Al,-Nussra, continuatoarea, ca filiala siriana, a
testamentului qaidist al lui Ossama Bin Laden. Şi
poate ca un factor nu mai putin important care si
-a adus contributia la aceasta degringolada a edificiului jihadist terorist s-a materializat în
pierderea pe scara larga a sustinerii si încrederii
de care, jihadismul si temelia sa ideologica si
doctrinara au beneficiat, din partea unor segmente sociale si tribale, în faza de ascensiune a
fenomenului. La aceasta acolo unde jihadismul a
reusit sa îsi constituie si sa administraze
„emiratele” sale islamice, în medii sociale si religioase puternic pioase fara a fi radicalizate în
acelasi timp, practicile brutale, cruzimea atrocitatilor savarsite în numele credintei islamice, nu
au facut decat sa ofere paradigma unui islam periferic, bazat pe „gestionarea barbariei” în totala
contradictie cu imaginea traditionala a Islamului
ca religie a tolerantei si pacii. Fiinta umana însasi a fost tratata ca instrument si obiect al unor
ritualuri si sloganuri fara nici o legatura cu spiritul scripturilor asa cum a fost acesta transmis
din generatie în generatie.
Din enumerarea succinta a factorilor care au
erodat entitatea jihadist-salafista nu poate fi ignorat, faptul obiectiv al esecului înregistrat de
islamul politic, acolo unde acesta a beneficiat, fie
si vremelnic de exercitiul puterii, gratie shimbarilor aduse de „primavara araba”, un esec manifestat, îndeosebi, în incapacitatea de identificare
si implementare a unor masuri de dezvoltare si
armonizare sociala, asa cum s-a întamplat în Tunisia, Egipt, Libia, dar si în alte coordonate ale
geografiei arabe a Orientului Mijlociu. Or nu trebuie sa uitam ca tocmai acest islam politic asa
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cum a fost el teoretizat de ideologii sai precum
Hassan Al-Banna, fondatorul Fratiilor Musulmane, Şeyyd Qotb, Al-Mawdudi si altii a constituit
sursa de influenta si izvorul de inspiratie a ideologiilor propovaduitoare ale jihadismului radical, începînd cu wahhabismul din secolul al XVIII
-lea pana la teoriile elaborate de Ossama Bin Laden sau „califul” Abu Bakr Al-Baghdadi. In atari
împrejurari, esecul social si ideologic al Fratiilor
Musulmane nu putea decat sa se rasfranga în
consecinta asupra credibilitatii si soliditatii ofertelor de practica a islamului si de administrare a
comunitatii islamice.
II
Consideratiile mai sus prezentate, se refera,
foarte succint, la doua categorii de factori care
au legatura atat cu favorizarea procesului de
cristalizare si dezvoltare a fenomenului terorist
islamist - si este vorba, îndeosebi, de mediul social, politic, statal care permite implementarea si
ascensiunea acestui fenomen – cat si cu strategia
si actiunea de combatere si eradicare a fenomenului în discutie, iar în acest caz vom constata ca
reusitele ofensivei împotriva radicalismului extremist sunt datorate, într-un cuantum covarsitor, recursului la solutiile militare, si de forta,
adica la segmente sectoriale care, de obicei, intervin ca reactie post-factum, dupa producerea
actului terorist.
Nu sunt putine studiile care, în ultimele decenii,
au vorbit despre existenta unei „culturi” a extremismului terorist considerata, însa, în semnificatiile sale ca ideologie, mentalitate si coordonata atitudinala si comportamentala a unor indivizi
sau a unor grupuri de indivizi care au în comun
propensiunea pentru radicalism si violenta ca
mijloace de rezolvare a unor probleme conflictuale între acestia si ambientul national, social, cutumiar si juridic. Ş-a vorbit, însa, mai putin despre faptul ca acestei ideologii a violentei irationale i-a fost victima directa sau indirecta însasi
cultura în acceptia sa ca expresie si sursa a valorilor care dau valoarea intrinseca a identitatii si
civilizatiei omenesti. Inca si mai putin, conjunctural si elitist s-a discutat despre posibilitatea
gasirii unui raspuns, urmat de programe de
37

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2018

actiune, la întrebarea privind masura în care cul- tului si orientarilor radical-teroriste o rampa de
tura este capabila sa treaca de la statutul de vic- publicitate de care prea putine activitati umane
tima a brutalitatii la cel de arma de lupta împo- au beneficiat înainte;
triva acesteia.
- Raportul tot mai tiranic al dependentei de
Or tocmai pornind de la realitatea unanim recu- avantajele informaticii a facut posibila aparitia
noscuta potrivit careia nici o cultura - fie ea glo- asa-numitului ciberterorism care, progresiv, a
bala, regionala, nationala sau comunitara nu este devenit o amenintare tot mai caustica la adresa
o constructie clasificabila drept terorista, se im- functionalitatii de care are nevoie societatea mopune întelegerea faptului ca, prin valorile si vir- derna. Iar aceasta se realizeaza, tot mai usor,
tutile sale, factorul cultural are un puternic si prin exploatarea manipulatorie a sistemelor inînca insuficient exploatat potential de dezvoltare formatice.
a unei mentalitati si a unui sistem colectiv de va- In aceste conditii nu trebuie trecut cu vederea
lori opuse gandirii si practicii violente, adica de faptul ca flagelul violent-terorist a capatat diinfluentare în sens preventiv si descurajant a ra- mensiunile si eficienta unui fenomen social. Prodicalismului si atitudinilor marginale prin însasi fund ancorat în intimitatea lumii contemporane,
esenta lor anti-sociala si dispretuitoare a unei terorismul a cunoscut o radicala reconfigurare a
întregi istorii umaniste a lumii.
naturii si a obiectivelor sale, devenind exponent

al celor mai nocive probleme si crize ale societatii si mobilizand o vasta panoplie de arme folosite împotriva acesteia. In plus, terorismul contemporan a capatat doua noi trasaturi care îl caracterizeaza: el se manifesta ca un fenomen ateritorial si a-cultural, chiar daca, la nivel retoric,
îsi revendica apartenente geografice si culturale
usor identificabile.

III

Este adevarat ca procesul mondializarii, dezvoltarea unor societati tot mai tehnologizate si conectate la circulatia globala a valorilor si produselor materiale si intelectuale, ofera comunitatii
umane posibilitati fara precedent de interactiune si relationare între popoare, colectivitati, culturi, idei si credinte, dar tot atat de adevarat este Din acest punct de vedere, extremismul radical
ca tocmai aceasta realitate, prin unele din aspec- – ca fenomen social - este, în ultima analiza, o
tele ei, poate favoriza aparitia si proliferarea te- miscare ideologica, politica si pragmatica animata de forte sociale sau individuale care folosesc
rorismului, astfel:
recursul la mijloace ilegale de violenta pentru
- Perpetuarea si adancirea clivajului între ta- atingerea unor obiective fundamental comunitarile bogate si cele sarace, încurajeaza injustitia, re si anti-sociale.
opresiunea, despotismul, ignorarea cronica a drepturilor umane si,
în ultima instanta, instabilitatea si
anarhia interna ca factor de încurajare si facilitare a fenomenului
radical violent;
- Dominatia cu dimensiuni planetare a unei anumite paradigme
occidentale a culturii comerciale
bazata pe violenta, pe ideea îmbogatirii rapide si ilegale si violente;
- „Şatul Global” (Global Village)
imaginat si desenat de mijloacele
moderne de socializare si prin intermediul internetului ofera spiri38
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IV
In acest context în care comunitatea sociala si,
în interiorul sau, institutiile de forta si securitare
sunt angrenate într-o febrila si continua cautare
de noi abordari si tehnici de barare a drumului
terorist si de eradicare a violentei radicalextremiste, se pune o întrebare al carei raspuns
nu a fost înca dat, sau la care s-a raspuns mai degraba la nivel academic, teoretizant, fara urmari
deosebite în registrul pragmatic:poate cultura sa
fie folosită ca armă de prevenire, contracarare şi
stopare a terorismului care umbreşte evoluţia lumii contemporane?
Un raspuns tehnicist la aceasta interogatie este
dificil de elaborat si, mai ales, de pus în practica
atata vreme cat conceptul însusi de cultura este,
înainte de toate, unul puternic dependent de
abordarile teoretice si de abstractizarea unor
realitati pentru care cultura însasi este, nu de
putine ori, o tinta si o victima a celeilalte
„culturi”- a brutalitatii ca revers al actului cultural. Din aceasta perspectiva, abordarea culturii
ca instrument de prevenire si îndiguire a radicalismului violent trebuie sa fie circumscrisa unei
politici publice coerente si coordonate care nu
este straina de ceea ce întelegem prin dialogul
intercultural ca mijloc de prevenire a conflictelor, asa cum, de altfel, acesta a fost inclus în spiritul si litera Conventiei Europene pentru Cultura, adoptata la 22 octombrie 2003.

tot atatea sanse si avantaje în confruntarea cu
fenomenul violent considerat ca factor de înveninare a relatiilor sociale si de aprofundare a
problemelor sociale pe care ideologia si doctrinele conservatoare extremiste nu le pot solutiona, dimpotriva
Factorul cultural are potentialul de a contribui pe plan intern si international si cu cooperarea
institutiilor statale si interstatale- la diseminarea
si consolidarea educatiei si informarii antiteroriste si la afirmarea societatii civile si cetatenesti
Fiind o caracteristica a societatii moderne, toleranta, în toate segmentele sale de manifestare,
este un beneficiu, cu conditia ca ea sa nu fie aplicabila unidirectional doar asupra membrilor societatii, ci sa cuprinda si toleranta statului ca entitate de drept, protector si garant al respectarii
drepturilor si practicii democratice de participare la elaborarea deciziilor care tin de propriul
destin al statului si societatii.

Umanizarea educatiei si învatamantului constituie, la randul sau, o conditie indispensabila si
esentiala pentru crearea si mentinerea unor raAtata vreme cat se constientizeaza realitatea ca porturi civilizate si non-violente între generatii,
radacinile fenomenului terorist se regasesc si în între natiunile si popoarele lumii contemporane.
stratul germinativ cultural al unei comunitati, se Şe întelege ca asimilarea discursiva a actului
va putea conveni, în mod benefic,asupra faptului cultural cu o arma de lupta împotriva radicalizaca mecanismele, institutiile, strategiile si tacticile rii si irationalismului violent nu înseamna învesmilitare si securitare de combatare a flagelului tirea domeniului cultural cu functia de arma în
exremist - violent trebuie sa fie completate si sensul comun al cuvantului. Dar prin crearea
sustinute prin metode si mijloace de actiune cul- unui mediu cultural, formativ si informativ, eduturala antiterorista.
cativ si competent, prin concursul si implicarea
Dezvoltarea formelor moderne ale vietii politi- conjugata a institutiilor, statelor, formatorilor de
ce si a relatiilor internationale, mondializarea opiniei, sociologii, educatorii au capacitatea ca,
relatiilor sociale, afirmarea si promovarea valo- împreuna, sa creeze o societate mai constienta
rilor umanitare universale, încurajarea pluralis- de propriile sale valori, mai decisa sa le apere si
mului în domeniul relatiilor spirituale si religioa- mai informata cat priveste realizarea acestui clise, ameliorarea raporturilor interetnice, dezvol- mat protector.
tarea si diversificarea civilizata a societatii ofera
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Dr. Lu WEI
“Cum sa delimitezi recenta si înca nesolutionata
criza a UE/euro de povestea de succes a Asiei? Şar putea sa fie mai simplu decat pare: nici Europa si nici Asia nu au alternative. Diferenta este ca
Europa stie foarte bine ca nu exista alternativa
si, prin urmare, este multilaterala. Asia crede ca
are o alternativa si este surprinzator de bilaterala, plasandu-se cu încapatanare într-un cerc de
egoisme. Nu este de mirare ca Europa este/va fi
capabila sa-si gestioneze declinul în timp ce Asia
este (înca) incapabila sa-si valorifice succesele.
Cu certitudine, Asia nu mai accepta avansul Europei postindustriale si postcrestine însa nu este
pregatita pentru lumea postoccidentala” – este
diagnosticul pus de profesorul Anis H. Bajrektarevic în elevatul sau document politic "Nu va
Exista un Şecol Asiatic". Falia sino-indiana nu
este noua. Ea îmbraca doar forme noi în Asia care, în absenta unui multilateralism autentic, este
cantonata în competitie confruntationala si în
antagonisme care se amplifica. Randurile de mai
jos fac trimitere la o astfel de falie.
***********
La finele lui 2017, Brahma Chellaney, profesor
la Centrul pentru Ştudii Politice cu sediul la New
Delhi a scris un articol intitulat "Imperialismul
Creditor al Chinei" în care acuza China pentru ca
ar fi creat o "capcana a datoriei" din Argentina
pana în Namibia si Laos, mentionand achizitionarea sau investitiile pe care aceasta le face în
ultimii ani în constructia mai multor platforme
portuare, inclusiv Hambantota în Şri Lanka, Pireu în Grecia, Djibouti si Mombasa în Kenia.

and Road Initiative), concluziona el, este în principiu un plan ambitios de realizare a
"imperialismului chinez". Articolul a fost ulterior
intens citat de ziare, site-uri web si grupuri de
reflectie din toata lumea.
In momentul în care Şecretarul de Ştat de
atunci al Ştatelor Unite Rex Tillerson a vizitat
Africa în martie, el a declarat, la randul sau ca,
desi investitiile chineze pot ajuta la îmbunatatirea infrastructurii Africii, ele ar pute conduce la
cresterea datoriei continentului fara a crea multe locuri de munca.
Nu este o coincidenta ca aceasta idee a teoriei
imperialismului creditor al Chinei îsi are originile în India. New Delhi s-a opus deschis initiativei
chineze Belt and Road si, cu deosebire, Coridorului Economic China-Pakistan avand în vedere ca
acesta traverseaza Kasmirul administrat de Pakistan, considerat de India ca fiind parte integranta a teritoriului sau. India este de asemenea
preocupata de faptul ca realizarea de catre China
a Caii Maritime a Matasii (Maritime Şilk Road) va
constitui o provocare la adresa dominatiei sale
în Asia de Şud si în Oceanul Indian. In baza unui
astfel de rationament, guvernul indian a elaborat
initiative proprii de cooperare regionala cum ar
fi declaratia privind cooperarea cu Vietnamul în
domeniul explorarii titeiului în Marea Chinei de
Şud si programul de investitii pentru renovarea
portului Chabahar din Iran, drept contramasuri
fata de initiativa chineza.

Aceste tari sunt obligate, pentru a evita intrarea în încetare de plati, sa recurga la optiunea
dureroasa prin care permit Chinei sa preia controlul resurselor lor abandonandu-si, astfel, suveranitatea. Articolul descrie China ca fiind un
"nou gigant imperial" cu o manusa de catifea ca- Incepand cu luna ianuarie, India, Ştatele Unite,
re ascunde pumni de otel cu care preseaza tarile Japonia si Australia au constituit un "sistem de
mici. Initiativa privind Centura si Şoseaua (Belt quasi alianta" pentru o "ordine libera si deschisa
40
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indo-pacifica" drept alternativa la initiativa Belt
and Road. In aprilie, un înalt responsabil indian
care a participat la cel de al cincilea Dialog Economic Ştrategic China-India a reiterat refuzul
guvernului indian de a lua parte la initiativa.
Aberatia "imperialismului creditor" este de fapt
o tentativa deliberata a Indiei si a tarilor occidentale de a denigra initiativa Belt and Road care scoate în evidenta invidia acestora fata de primele rezultate ale proiectului. Este exact ceea ce
au facut tarile occidentale în frunte cu ŞUA cand
au pus interesele lor politice si strategice în cadrul relatiilor dintre datorie si tarile debitoare
fortandu-le pe cele din urma sa semneze tratate
inechitabile. Initiativa chineza Belt and Road este propusa si pusa în practica în contextul egalitatii nationale, a globalizarii si a aprofundarii interdependentei internationale si se bazeaza pe
participarea voluntara a tarilor relevante, spre
deosebire de relatiile obligatorii impuse de colonialismul occidental debitorilor.
Este o importanta "experienta chineza" de utilizare a datoriilor externe pentru solutionarea
blocajelor din transporturi si energie care-i restrictionau dezvoltarea economica si sociala întro perioada de industrializare si urbanizare accelerata. China a construit cu credite externe mii
de proiecte mari si mijlocii care au atenuat blocajele din transporturi si energie ce au afectat
vreme îndelungata dezvoltarea sa economica si
sociala. O astfel de experienta constituie o referinta semnificativa pentru alte tari în curs de
dezvoltare aflate în etapele lor initiale de industrializare si urbanizare situate de-a lungul rutelor Belt and Road.
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iar aceasta situatie delicata nu îi este imputabila
Chinei. Dupa 1985, în majoritatea anilor datoria
externa s-a situat la peste 70% din PIB ca urmare a deficitelor fiscale persistente provocate de
veniturile fiscale reduse si a cheltuielilor sociale
masive. In 2017, Şri Lanka datora Chinei $2,87
miliarde reprezentand numai 10% din datoria sa
externa totala comparativ cu $3,44 miliarde datorate Japoniei, respectiv 12% din datoria sa externa totala. Incepand cu 2006, Japonia a fost cel
mai mare creditor, si, cu toate acestea, de ce media straine nu au difuzat idea "imperialismului
creditor al Japoniei"?
Ca raspuns la acuzatiile Indiei si a unor tari occidentale referitoare la imperialismul creditor
pe care l-ar practica China, chiar fostul presedinte sri-lankez Mahinda Rajapaksa a publicat în
iulie un articol continand date care infirma acest
lucru.
De cele mai multe ori, proiectele de infrastructura de anvergura din strainatate legate de initiativa Belt and Road sunt realizate de guvernul
chinez si de întreprinderile chineze la solicitarea
guvernelor tarilor beneficiare situate pe rutele
Belt and Road sau de întreprinderile chineze care au castigat licitatiile aferente.
Şe anticipeaza ca odata finalizate, proiectele de
infrastructura de anvergura si parcurile industriale aferente initiativei chineze vor asigura tarilor gazda o capacitate în continua crestere de
autodezvoltare si de rambursare a datoriei, iar
nonsensul imperialismului creditor al Chinei va
dispare.

Dr. Lu Wei este cercetător asociat la Academia
de Studii Macroeconomice aparţinând Comisiei
In etapa de debut a reformei si deschiderii Chi- privind Dezvoltarea Naţională şi Reforma din Chinei, datoria sa externa denominata în dolari ŞUA na.
reprezenta aproape 50% din datoria externa totala iar cea în yeni japonezi circa 30%. De ce nu
au considerat atunci tarile occidentale ca ŞUA si
Japonia au impus Chinei "imperialismul lor creditor"?
O parte a media straine au mentionat în mod
repetat ca Şri Lanka este prinsa într-o "capcana a
datoriilor" ca urmare a împrumuturilor excesive
din China. Realitatea este ca exista motive multiple pentru gradul înalt de îndatorare a Şri Lanka
41
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PUNCTE DE VEDERE
2019 în Orientul Mijlociu - evoluții incerte și fără schimbări majore
Corneliu PIVARIU
Inceputul anului 2019 si evolutiile din 2018 nu par a marca evolutii importante în situatia din
Orientul Mijlociu, a carei principala caracteristica este oricum impredictibilitatea si volatilitatea.
Elementele importante care credem ca vor caracteriza zona MENA în 2019 vor fi: mentinerea si
cresterea influentei Federatie Ruse; o politica externa americana care în continuare nu va duce la
cresterea încrederii aliatilor traditionali ai ŞUA în felul în care Washingtonul se va implica în zona;
continuarea razboiului civil din Şiria cu o intensitate mai mica; mentinerea situatiei de conflict din
Yemen; Iranul va continua politica sa expansionista cu grija de a nu provoca un conflict deschis cu
Israelul; Turcia îsi va întari pozitia în Orientul Mijlociu si Africa de Nord; problema palestiniana va
ramane în continuare nesolutionata.
Moscova va profita în continuare de problemele cu care se confrunta ŞUA, Uniunea Europeana si
ale mari puteri, pentru a-si consolida pozitia în Şiria si alte tari din Orientul Mijlociu. In acest sens
va continua sa foloseasca oportun relatiile cu Ankara si Teheran, mizand pe interesele comune.
Totusi, la sfarsitul lunii decembrie 2018 Kremlinul, Ankara si Teheranul au esuat în încercarea de
a constitui un grup de lucru pentru redactarea noii Constitutii siriene. Şunt semne ca Şiria ar putea deveni o mare problema pentru Federatia Rusa, asemanatoare Afganistanului, dar nu în 2019.
Vizita presedintelui Trump cu ocazia sarbatorilor Craciunului 2018 în Irak, fara a se întalni cu nici
un oficial irakian, a consilierului pentru securitate nationala John Bolton în Israel si Turcia (unde
nu s-a întalnit cu presedintele Erdogan) la sfarsitul primei decade a lunii ianuarie 2019, precum si
turneul de opt zile al secretarului Departamentului de Ştat Michael Pompeo în tari din Orientul
Mijlociu (Irak, Iordania, Bahrein, Emiratele Arabe Unite; Qatar, Arabia Şaudita, Egipt, Oman si Kuweit -anulata în ultim moment din motive familiale), încheiata la 14 ianuarie, au fost tot atatea ocazii insuficient exploatate pentru ca ŞUA sa-si recapete pozitiile detinute în zona înainte de declansarea asa-zisei Primaveri Arabe. Notam si declaratia presedintelui Trump privind retragerea celor
2.000 de militari americani din Şiria, cu amendamentele ulterioare, retragere deja începuta, ceea
ce, conform analistilor avizati reprezinta o greseala. Astfel Washingtonul contribuie la slabirea
propriei pozitii în zona si îsi îndeparteaza orizontul de timp în care îsi va recastiga încrederea
pierduta. Urmeaza sa vedem ce se va întampla cu ideea de a constitui noi zone de securitate în nordul Şiriei, discutata telefonic la 14 ianuarie de presedintii Trump si Erdogan.
Turcia continua urmarirea propriilor interese în Orientul Mijlociu si Africa de Nord. In decembrie
2018, pe o nava ancorata în aproape de Tripoli au fost descoperite 3.000 de pistoale de productie
turca si alte arme, precum si circa 2,5 milioane de cartuse, ambalate în lazi etichetate ca transportand legume, iar pe o alta nava au mai fost descoperite peste 4 milioane de cartuse. Investigatiile
sunt în curs, dar sa nu uitam ca înainte de caderea regimului Kadafi, Turcia avea relatii economice
foarte dezvoltate cu regimul libian.
Arabia Şaudita nu va reusi sa gaseasca o solutie pentru conflictul din Yemen, iar atat de mult
trambitatele reforme interne din tara vor întarzia mai mult decat se crede în momentul de fata.
Israelul nu doreste sa provoace un conflict militar major în Orientul Mijlociu, dar asta nu l-a împiedicat ca, din 2013 si pana în prezent sa execute peste 130 de lovituri în Şiria asupra unor livrari
de arme pentru Hezbolah, iar din 2017 a început sa loveasca si baze iraniene din Şiria. Pericolul
unui conflict major nu este exclus însa, ultimele doua confruntari majore arabo-israeliene, Liban
2006 si Gaza 2014 s-au declansat în urma unor escaladari insuficient controlate.
In aceste conditii credem ca 2019 va fi un an cu evolutii incerte si fara solutii majore pentru Orientul Mijlociu si Africa de Nord.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Dr. Andrei KORTUNOV
Din punct de vedere
istoric, Orientul Mijlociu nu a fost niciodata o
prioritate strategica a
Rusiei comparabila cu Europa, Pacificul de NordEst sau chiar Asia Centrala. Şpre deosebire de
alte multe puteri europene majore, Rusia nu a
avut ambitii coloniale în regiune; nu a considerat
niciodata Orientul Mijlociu ca fiind “sfera sa de
influenta” sau un coridor de tranzit geostrategic
sau economic extrem de important. Pana foarte
recent, Rusia nu a avut o experienta în utilizarea
directa a fortei sale militare în regiune si, cu atît
mai putin, pretentia de a deveni un intermediar
de forta esential în Orientul Mijlociu.
Dupa prabusirea Uniunii Şovietice, multi au
sustinut, la Moscova sau în Occident, ca influenta
rusa reziduala în lumea araba mostenita din vremurile bune ale expansiunii imperiale sovietice
globale era sortita unui declin continuu si urma
sa transforme Kremlinul într-un actor marginal
evident în politica regionala. In mod cert, interesul si atentia Rusiei în zona s-au limitat în principal la trei state nearabe de la periferia lumii arabe. Primul a fost Turcia, un partener extrem de
controversat dar important în zona Marii Negre,
a Caucazului de Nord si a Caucazului de Şud, în
domeniile comertului si investitiilor, energiei si
turismului. Al doilea a fost Iranul, un alt aliat dificil, care a jucat un rol activ în multe chestiuni
imternationale foarte importante pentru Moscova—de la razboaiele civile din Tadjikistan si Afganistan la chestiunea delimitarii Marii Caspice.
Al treilea a fost Israelul, cu o mare diaspora rusa
si rusofona si cu o textura stransa a relatiilor politice, economice, sociale, culturale si umane dintre cele doua tari. Inceputul secolului XXI a însemnat efortul încununat de succes pentru constituirea unei coalitii ruso-germano-franceze care s-a opus coalitiei internationale conduse de
ŞUA ce a invadat Irakul în primavara anului
44

2003. Cu toate acestea, nici chiar eforturile conjugate ale Moscovei, Berlinului si Parisului nu au
împiedicat razboiul din Irak. La fel, nici colaborarea trilaterala punctuala nu a evoluat într-un
parteneriat strategic multilateral cu privire la o
gama mai extinsa a problemelor Orientului Mijlociu. Ştatele Unite, cu toate erorile si gafele politicilor sale privind Orientul Mijlociu, a ramas hegemonul extern indiscutabil al lumii arabe. Rusiei nu-i mai ramasese decat sa spere la un progres nesemnificativ în a face afaceri cu o serie de
tari arabe cum ar fi Egiptul, Algeria, Arabia Şaudita si Şiria.
Ştabilitatea relativa a regiunii a început sa se
naruie ca urmare a Primaverii arabe. Aceasta
evolutie a pus în fata Moscovei atat noi provocari cat si noi oportunitati. Pe de o parte, Kremlinul avea motive de îngrijorare legate de efectul
de contagiune al Primaverii arabe, în special în
Asia Centrala post-sovietica dar si în Caucazul de
Nord si în alte regiuni cu populatie musulmana
din Federatia Rusa. Politicienii si veteranii politicii de la Moscova au privit Primavara araba prin
prisma precedentelor "revolutii colorate" din
Ucraina, Georgia si Kargazstan, care au fost considerate o amenintare directa la adresa intereselor de securitate ale Rusiei si a sistemului politic
al lui Putin.
Pe de alta parte, Primavara araba si disponibilitatea vizibila a majoritatii tarilor occidentale de
a adopta cu entuziasm schimbarile în curs din
lumea araba au oferit Kremlinului sansa de a demonstra ca Rusia este altfel. Moscova a ramas
solidara cu partenerii ei strategici din Orientul
Mijlociu, a formulat îngrijorari cu privire la posibilele efecte colaterale negative ale transformarilor politice si sociale rapide si necontrolate din
regiune si a avertizat în legatura cu sustinerea
din exterior a fortelor antiguvernamentale si antiregim instalate pe valul Primaverii arabe.
Vladimir Putin s-a folosit de frustrarile si dezamagirile provocate de miscarile populiste din
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Orientul Mijlociu, atat în interiorul cat si în afara
regiunii, pentru a prezenta propria sa versiune
privind politica mondiala contemporana. Versiunea traditionala occidentala definea principala
linie de separare din lume ca fiind cea la nivel
global dintre democratie si autoritarism. Orice
element care servea cauza democratiei trebuia
încurajat si sustinut; orice element care contribuia la cauza autoritarismului trebuia denuntat
si combatut.
Noua versiune a Rusiei, formulata dupa începerea Primaverii arabe, sustinea ca o astfel de juxtapunere nu mai este relevanta în lumea postmoderna. Linia reala de separare nu mai era
între democratie si autoritarism ci între ”ordine”
si “haos”. Cu toate lipsurile si deficientele regimurilor autoritare, acestea erau o optiune preferata fata de o miscare necontrolata si haotica
spre democratie. Oricine, voit sau nu, explicit sau
implicit, sustine haosul se pozitioneaza pe
"baricada rea a istoriei"; oricine sustine ordinea
si nu haosul, este pe "partea buna a baricadei".
Aceasta interpretare a liniei de separatie poate fi
considerata partinitoare, simplista si egocentrica
dar ea a atras, în mod evident, o multime de
adepti în Orientul Mijlociu din randurile regimurilor politice conservatoare preocupate de un
eventual nou val al Primaverii arabe.
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la bun început ca Moscova nu avea nicio sansa
de a înlocui Washingtonul în lumea araba în calitatea acestuia de furnizor primordial de securitate: nu dispune, pur si simplu, de resursele economice, politice si militare pentru a face acest
lucru. Daca Ştatele Unite, din motive ce-i apartin,
a decis sa se retraga din regiune, vidul lasat nu
va fi umplut de Rusia ci de radicalii islamisti — o
perspectiva deloc îmbucuratoare pentru Moscova. Prin urmare, scopul nu era alungarea ŞUA ci
schimbarea politicii americane în Şiria si, cu putin noroc, în regiune, în general, propunandu-se
o “abordare adecvata” pentru gestionarea crizelor regionale. Ceea ce era extrem de important,
avand în vedere conflictul din si din jurul Ucrainei, era preocuparea Kremlinului legata de implicatiile acestuia pentru relatiile sale cu Occidentul si dorinta de a demonstra ca o implicare
ruseasca nu este în mod necesar parte a problemei ci o parte majora a solutiei.

Aceasta etapa a implicarii militare rusesti în
Şiria a durat aproximativ un an; în toata aceasta
perioada, Moscova a încercat în mod sistematic
sa angajeze Washingtonul. Demersurile s-au finalizat în septembrie 2016 cand Şerghei Lavrov,
ministrul rus de Externe si John Kerry, Şecretarul de Ştat al ŞUA au semnat un acord de încetare a focului în Şiria si au convenit declansarea
In acest context, etapa initiala a operatiunii mi- unei campanii aeriene comune americano-ruse
litare ruse în Şiria lansate în septembrie 2015 care sa vizeze Ştat Islamic si alte grupari extretrebuie privita cu precadere ca fiind o actiune miste urmata de o noua runda de negocieri referitoare la viitorul politic al acestei tari.
“pedagogica”. Şcopul operatiunii nu era diminuatea pozitiilor ŞUA în Orientul Mijlociu si, cu atat Cu toate acestea, acordul s-a dovedit a fi trecamai putin alungarea ŞUA din regiune. Era clar de tor. Ambele parti au reprosat celeilalte ca nu a
reusit sa transpuna în practica
angajamentele asumate reciproc; concluzia la care s-a ajuns
la Moscova a fost aceea ca, în
loc sa încerce sa angajeze Occidentul în Şiria si nu numai, Rusia trebuia sa se concentreze pe
constituirea unei “coalitii a vointelor” cu actori regionali interesati sa convina o încetare a
focului în Şiria.
In încercarea de a forma o alianta a actorilor regionali, Mos45
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cova a luat în calcul avantajul comparativ major
care conferea Rusiei atuuri, spre deosebire de
alte puteri importante din afara regiunii implicate în crizele din Orientul Mijlociu — avea relatii
bune cu practic toti actorii locali, suniti si siiti,
Iran si statele arabe din Golf, israelieni si palestinieni, turci si kurzi etc. Demersul regional rusesc
a fost încurajat în mod neintentionat de Administratia Trump, indecisa în privinta atat a abordarii de urmat în Şiria cat si în regiune, în general. Lansarea procesului Astana chiar la finele
anului 2016 s-a dovedit a fi o victorie politica
semnificativa a Moscovei. In cursul întregului an
2017, Rusia a încercat în mod constant sa valorifice acest succes initial prin largirea gamei participantilor la procesul Astana si extinderea negocierilor dincolo de escaladarea tactica si mecanismele de încetare a focului în directia unei reglementari mai sustenabile.

sa identifice modalitatile de a face fata evolutiilor recente care reclama modificari semnificative ale strategiei rusesti.
In primul rand, înfrangerea IŞIŞ, care este în
mod cert o evolutie pozitiva pentru toate partile
angajate în Şiria si în tarile învecinate, are un
dezavantaj important. Vechile rivalitati, animozitati, temeri si conflicte regionale care au fost lasate de o parte pentru a combate inamicul comun au revenit în prim-plan. Ş-ar putea ca pentru Rusia sa fie din ce în ce mai dificil sa formeze
macar aliante tactice în regiune, fara a mai vorbi
de coalitii strategice.

In al doilea rand, prezenta falie Israel-Iran si
ŞUA-Iran complica în mod considerabil rolul Rusiei de "intermediar onest" în regiune. Nici Israelul si nici Iranul nu sunt complet satisfacute de
politica rusa de echilibrare a relatiilor cu cele
doua state; fiecare încearca sa atraga Moscova
A doua etapa a angajarii directe a Rusiei în re- de partea sa în conflict. Riscurile de a înstraina
giune s-a dovedit a fi avut mai mult succes decat
fie Teheranul, fie Ierusalimul sau ambele sunt în
prima. Cu toate acestea, a demonstrat si o serie crestere.
de limite. Iranul si Turcia nu au fost în masura
sau nu au vrut sa controleze multe grupari nes- Şi, în final, în cazul în care Damascul obtine patatale care lupta în Şiria. Şuccesul militar impre- na la urma o victorie militara completa si reia
sionant din teren a scazut apetitul Damascului controlul asupra celei mai mari parti a teritoriude a discuta o reglementare politica la Geneva si lui sirian, dependenta sa actuala de Moscova se
l-a determinat pe Bashar Al-Assad sa fie mai în- va diminua în mod inevitabil. Rusia si partenerii
crezator în sine si mai arogant. Prin încercarea sai pot fara îndoiala castiga razboiul dar nu pot
de a angaja Turcia, Moscova i-a alienat pe kurzii dobandi pacea în sensul ca nu dispun de resursesirieni care s-au îndreptat spre ŞUA pentru susti- le necesare lansarii procesului de reconstructie
nere si protectie. Şi, în fine, Donald Trump s-a post conflict a tarii. Indiferent cine va fi la putere
dovedit a fi imprevizibil în regiune, înclinat mai la Damasc la sfarsitul razboiului, conducerea Şimult spre folosirea fortei militare americane îm- riei va trebui sa caute alti parteneri si aliati cu
potriva regimului de la Damasc decat predeceso- buzunare mult mai consistente decat cele ale
rul sau, fara a se angaja serios în directia unei Moscovei, Teheranului sau Ankarei.
reglementari politice si a reconstructiei Şiriei Publicat iniţial în Raportul ISPI Privind Construcţia Încrepost conflict. Asa numitul Congres al Popoarelor derii: Provocarea Păcii şi Stabilităţii în Mediterana.
din Şiria întrunit, la începutul anului 2018, din
initiativa Rusiei, la Şoci, nu a reusit în mod evident sa produca o bresa în privinta situatiei din
teren; mai mult, nu a indicat un progres sesizabil
în directia conceptualizarii transformarii politice
a Şiriei în directia unui stat mai pluralist, mai reprezentativ si mai putin centralizat.
Pentru a-si mentine pozitia actuala de intermediar de forta esential în Şiria dar si în contextul
mai larg al Orientului Mijlociu, Kremlinul trebuie
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saudit era cu atat mai dificil de interpretat si de
Lamia FOUAD, Beirut înteles cu cat, în toate deceniile trecute, Israelul
s-a aflat, pentru monarhia wahhabita de la Ryad,
în fruntea listei de inamici ireductibili ai arabilor, ai arabismului, si ai altor -isme din discursul
1
traditional inaugurat si codificat de nationalisIn primavara anului trecut, nou-investitul fiu mul unionist al lui Gamal Abdel Nasser.
regal saudit, Mohammed Bin Şalman (cunoscut,
în discursul comun, sub acronimul MBŞ) în dem- Apelul lui Muhammad Bin Şalman nu este, deonitatea de mostenitor al tronului saudit, facea camdata, convingator si, mai ales, nu este nou.
senzatie prin declaratiile sale privitoare la greu Meritul lui, pe care trebuie sa il recunoastem esimaginabile pana atunci megaproiecte de refor- te acela de a face o “iesire din pluton”, în masura
ma multilaterala a regatului din umbra “celor în care Arabia Şaudita este depasita de limitarile
doua sfinte moschei”. Daca intentiile acestuia, energetice ale petrolului si cauta - este dreptul
adunate sub denominativul de “Şaudiya, viziu- oricarui stat - sa se manifeste dupa unitatile sale
nea 3o” de supermodernizare a societatii, statu- de masura, atata vreme cat deciziile sale nu conlui, economiei, turismului si a regatului în an- travin unitatilor de masura ale altor rconceptii si
samblu au starnit, la vremea respectiva euforie interese.. Inititiva lui Monamed Ibn Şalman este
din partea cercurilor financiare si investitionale o încercare de ducere mai departe a unor precechemate sa participe la hiperproiectul dente istorice.
“Neom” (de la “Noul Orient Mijlociu”), pe care
unii, mai sceptici, l-au comparat cu visele futuris2. Un racursiu istoric
te ale unor pamanteni plecati sa colonizeze Planeta Omuletilor verzi. O euforie si mai nuantata, Israelul s-a nascut în 1948, dupa ce constituirea
dar nedespartita de tonalitatea prudentei, a a statului saudit parcursese o lunga istorie de la
starnit-o noua tema de meditattie pe care am- primul stat din 1774, trecand prin “al doilea
bitiosul reformator al monarhiei wahabite o pro- stat” din 1824, pana la al treilea stat din 1926,
punea urbi et orbi si, punctual,initierea unui pro- recunoscut în 1927 si oficializat ca atare la 23
ces de normalizare a relatiilor cu Ştatului Israel. septembrie 1932. In toata aceasta perioada reCultivator al relatiilor cu cercurile mediatice, latiile saudito-israeliene
au fost cvasiprintul MBŞ – si nu monarhul - decidea, în nume- inexistente, fara a ajunge nici la contacte sau
le regatului ca Ştatul Israel “are dreptul la exis- actiuni vadite în directia unei apropieri reciprotenta”.
ce si nici la crize deschise, politico-militare, în
A fost dificil sa se cunatifice, la momentul res- conditiile în care monarhia de la Ryad nu a recupectiv, ce proportii de convingere, diplomatie noscut niciodata existenta statului Israel si nici
sau pragmatism erau încorporate în declaratia nu a avut vreun rol demn de mentionat în lunga
emirului. Ş-a spus, atunci, ca este vorba de o ma- serie de conflicte armate care au marcat istoria
na pe care unul dintre cele mai puternice state Orientului Mijlociu. In schimb, societatea saudiale lumii arabe si musulmane o întinde ta, puternic influentata de propaganda oficiala, a
“dusmanului sionist”- etichetarea araba traditio- dezvoltat si a mentinut un puternic sentiment
nala pentru statul Israel înca de la aparitia aces- anti-sionist si anti-israelian care se mentine si
tuia pe harta politica a Orientului Mijlociu, în astazi.
urma cu 7 decenii.
Puseul “reformist” si Intr-un asemenea context, primele contacte în“modernist” pe care il punea în lumina printul tre sauditi si israelieni au fost înregistrate în anii
47
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’60, pe fondul razboiului dintre nordul monarhist ti sudul republican prosovietic al Yemenului.
Dar în aceasta conjunctura, contactele au fost,
mai degraba, accidente, punctuale, generate de
convergenta de pozitii ale monarhiei wahhabite
si ale statului evreu de sustinere a taberei monarhiste a acestui razboi împotriva celei socialiste de tip sovietic si nationaliste panarabe inspirata si animata de regimul fostului lider egiptean
Gamal Abdel Nasser.
Un prim avans mai substantial în directia unei
posibile apropieri între cele doua tari a fost facut
în anul 1981, cand, în calitate de print mostenitor si viitor rege, Fahd Bin Abdul Aziz a lansat un
plan de solutionare a conflictului araboisraelian, pornind, potrivit propunerilor saudite,
de la retragerea Israelului din teritoriile arabe
ocupate, încetarea politicii evreiesti de colonizare si desfiintarea asezarilor deja implantate în
teritoriile locuite de palestinieni, recunoasterea
dreptului refugiatilor palestinieni de reîntoarcere la caminele si la proprietatile lor, garantarea
libertatii de practica religioasa pentru toate cultele prezente în locurile sfinte din Palestina istorica si crearea unui stat palestinian durabil si
independent. In schimb, planul Fahd oferea
“recunoasterea dreptului de a coexista în pace
pentru toate statele regionale”, formulare care
sugera, în esenta, disponibilitatea comunitatii
arabe de recunoastere a statului Israel si de promovare cu acesta a unor relatii de normalitate
politico-diplomatica si în alte domenii. Chiar daca oferta saudita nu a avut urmari concrete si a
starnit numeroase controverse în mediile politice arabe, se poate afirma ca planul în discutie a marcat un punct
de cotitura si un moment de referinta pentru evolutia ulterioara
a relationarii saudito-israeliene.
A trebuit sa mai treaca doua
decenii pana la o noua tentativa
de dinamizare a demersurilor
discrete si indirecte pentru o posibila reconsiderare a relatiilor
bilaterale între monarhia de la
Ryad si, implicit, ansamblul comunitatii arabe, pe de o parte, si
statul Israel, pe de alta parte. As48

tfel, la 28 martie 2002, Conferinta Araba La Nivel
Inalt a Ligii Arabe, desfasurata în capitala libaneza Beirut, adopa Rezolutia cu numarul 221 prin
care aproba o noua initiativa de pace prezentata
de printul-mostenitor saudit Abdallah al II-lea si
viitor monar al regatului, cunoscuta sub titlul de
“Initiativa Araba De Pace”, în care, reiterand si
nuantand conditiile formulate cu 21 de ani mai
devreme, Arabia Şaudita garanta, cu girul Ligii
Arabe, recunoasterea explicita a Ştatului Israel si
normalizarea deplina a relatiilor cu statul evreu.
Preconditiile stabilite în schimbul recunoasterii,
al pacii si al coexistentei cereau, între altele, solutionarea problemei palestiniene prin crearea
unui stat palestinian cu capitala la Ierusalim si
marginit de frontierele existente înainte de razboiul arabo-israelian de la 5 iunie 1967. Nici
aceasta oferta nu a fost acceptata si nu a avut un
ecou deosebit la nivelul comunitatii internationale.

Declansarea, în 2011, a “primaverii arabe” si
schimbarile considerabile pe care aceasta le-a
provocat la nivelul raporturilor si echilibrelor
regionale, precum si îngrijorarea fata de o ascensiune regionala greu controlabila a islamului
politic dominat de miscarea “Fratilor Musulmani”, precum si a expansionismului siit iranian
a determinat, din partea guvernantilor israelieni,
o miscare de apropiere fata de unele state monarhice de pa malul vestic al Golfului Persic, aflate pe orbita regionala a regimului wahhabit saudit, fara ca aceasta sa se materializeze si într-o
ameliorare a raporturilor bilaterale între statul
evreu si monarhia saudita însasi.

Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2019

3. Epoca Trump și “filiera MBS- Jared Kouchner”
Venirea la Casa Alba a lui Donald Trump, impulsul puternic pe care noul presedinte l-a dat relatiilor privilegiate cu Israelul si cu guvernul
condus de Benjamin Netanyahu, si numirea întrun post - cheie a ginerelui prezidential, Jared
Kouchner, evreu afiliat unui iudaism ortodox
modernist, pe de o parte, conjugate, la extremitatea araba orientala, cu ascensiunea impetuoasa a ambitiosului fiu regal Mohammed Bin Şalman în demnitatea de mostenitor al tronului saudit, preocuparea obsesiva a acestuia de a se impune drept viitor interlocutor saudit si arab al
Americii în regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv
prin cultivarea unei stranse si profitabile prietenii cu Jared Kouchner, dar si preocuparea socrului prezidential Donald Trump pentru exploatarea benefica a potentialului energetic si financiar
- economic si comercial al regatului saudit, pe de
alta parte, au fost tot atatia factori care au contribuit substantial la readucerea în luminile rampei a demersurilor pentru normalizarea relatiilor dintre monarhia saudita si statul israelian,
preocupari din care atat printul mostenitor, cat
si ginerele-sfetnic prezidential au facut un punct
înscris în partea de sus a agendei lor de demnitari si prieteni. Afirmarea dreptului la existenta a
statului Israel a fost una dintre primele declaratii publice ale lui Muhammab Bin Şalman, însotita fiind si de aprecierea potrivit careia
“palestinienii ar trebui sa nu se mai jeluiasca si
sa vina la masa tratativelor de pace cu Israelul”.
Dinamizarea legaturilor economice si seria de
întalniri oficioase între demnitari sauditi si israelieni au devenit, deja, o practica relationara,
chiar daca mentinuta într-un mai mult sau mai
putin val de discretie si de confidentialitate.
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tez, a unei prime reprezentante israeliene. De
partea sa, premierul Netanyahu declara, public :
“Coordonarea productiva pe care o avem cu statele arabe este, în general, confidentiala, dar
avem convingerea ca relatiile noastre cu ei (cu
arabii, n.n.) vor continua sa se maturizeze si sa
dea roade”. Iar printre roadele asteptate de la
aceasta evolutie se regaseste dorinta comuna a
Arabiei Şaudite, Israelului si Ştatelor Unite de
constituire a unui “arc anti-siit” care sa se contrapuna ambitiilor regionale ale regimului teocratic din Teheran. Pentru monarhia saudita,
“încercuirea” cu orice mijloace a influentei si
proiectelor iraniene are un grad de prioritate
situat cu mult deasupra preocuparii anterioare
pentru solutionarea problemei palestiniene, iar
aceasta prioritate este împartasita, în aceeasi
masura, la Tel-Aviv si la Washington.
Şe poate spune ca apropierea din ce în ce mai
putin “discreta” între sauditi si israelieni capata
tot mai mai multa substanta si greutate.
Ramane de vazut daca proclamata implicare
auctoriala a printului MBŞ în scandalul internationalizat, declansat de asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi va impieta în vreun
fel aceste evolutii relationale bilaterale.
In definitiv, se poate aprecia, ca, în masura în
care o deschidere reciproca, araba si israeliana
catre normalizarea anormalului este una gandita
pe termen lung si nu cladita pe considerente
conjuncturale de ostilitate împotriva regimului
teocratic iranian, aceasta nu va avea decat rezultate benefice pentru cei direct implicati, în primul rand, dar si pentru o salutara eliminare din
lexicul politic a sintagmei “conflictului araboisraelian” si, de ce nu ? - a eliminarii, prin solutionare reciproc acceptabila, a contenciosului
dintre palestinieni si evrei.

Regatul Bahrein si Federatia Emiratelor Arabe
Unite - petromonarhiile arabe aflate pe orbita
cea mai apropiata de Ryad - nu au ramas indiferente la exemplul oferit de regimul regelui Şalman Bin Abdul Aziz Al-Şaud. Şuveranul bahreinian încuraja renuntarea la pozitia de ostilitate a
lumii arabe fata de Israel, iar decidentii de la Abu
Dhabi salutau deschiderea, pe teritoriul emira49
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instaurarea unui stat islamic pe întregul teritoDumitru CHICAN riu al Palestinei istorice.
Daca actualul teritoriu autonom palestinian Gaza a
constituit, în perioadele dublei sale ocupatii de catre
armata israeliana (între 1956 si 1957, în contextul triplei agrsiuni anglo-franco-israeliene împotriva Egiptului, ca riposta la nationalizarea, de
catre Gamal Abdel Nasser, a Canalului Şuez si
între 1967, anul „razboiului de sase zile”, si
2005, cand fostul premier israelian Ariel Şharon
a ordonat dezafectarea si evacuarea tuturor
asezarilor coloniilor evreiesti din acest teritoriu), Gaza a fost considerata, de toate guvernele
istaeliene, drept o povara demografica si o bomba cu efect întarziat, Dupa anul 1987, cand seicul
Ahmad Yassin a transformat filiala palestiniana a
organizatiei islamiste a “Fratiilor Musulmane” în
Haraqat Al-Muqawama Al-Islamiya – Miscarea de
Rezistenta Islamica, cu acronimul Hamas “fasia” sau “sectorul” Gaza a devenit, pentru statul evreu, o bomba reala si cu efect imediat, asigurat de “lupta” islamistilor palestinieni pentru

O succintă cronologie 1956 – 2018

1956: Interventia militara tripartita Israel –
Franta - Marea Britanie îmotriva Egiptului, ca
riposta la decizia lui Gamal Abdel Nasser de
nationalizare a Canalului Şuez. Teritoriul Gaza,
aflat sub administratie egipteana, este ocupat de
armata israeliana care, în urma protestelor si
presiunilor internationale, înceteaza în luna
martie 1957.
1967, iunie: „razboiul de sase zile”. Pe langa
alte teritorii arabe, Israelul ocupa, pentru a doua
oara, si Fasia Gaza. Ocupatia de facto înceteaza în
2005, cand guvernul israelian condus de Ariel
Şharon decide dezafectarea tuturor coloniilor
evreiesti din Gaza. Doi ani mai tarziu, ocupatia si
politica implantarilor evreiesti va fi înlocuita cu
un puternic si aspru embargou impus acestui
teritoriu, situatie mentinuta si în prezent.
1987:Pe fondul primei Intifada palestiniene
(1987-1991), seicul Ahmad Yassin, transforma
filiala palestiniana a miscarii Fratilor
Musulmani în Harakat Al-Muqawama
Al-Islamiya (Mişcarea de Rezistență
Islamica, cu acronimul Hamas).
1993, septembrie: In prezenta
presedintelui american Bill Clinton
sunt semnate „Agrementele de la Oslo” care, între altele, stipuleaza înfiintarea Autoritatii Nationale Palestinei, cu sediul în Gaza si crearea, în
decurs de cinci ani, a unui stat palestinin.

2000 Izbucneste cea de-a doua Intifada Palestiniană. Negocierile de pace
sunt puternic afectate.
2006 26 iunie: Alegerile legislative
palestiniene sunt adjudecate de
miscarea islamista Hamas. Ca urmare
50
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rea de alegeri legislative anticipate (cu un an mai devreme
fata de termenul legal din noiembrie 2019).
Un drum cu prea multe necunoscute

a rapirii de catre militantii Hamas a soldatului
evreu Gilad Şhalit, armata israeliana declanseaza
în Gaza operatiunea de represalii „Ploaia de vara”, soldata cu mari distrugeri, 400 morti palestinieni si 7 morti israelieni. Prizonierul Şhalit va fi
eliberat abia în 2011, la schimb cu 1030 militanti
palestinieni.
2007: Puternice confruntari armate între detasamentele Hamas si Fatah. Teritoriul Gaza intra sub controlul Hamas, iar conducerea si efectivele Fatah si ale Autoritatii Nationale Palestiniene sunt transferate la Ramallah, în Cisiordania.
Din acest an si pana în prezent au survenit mai
multe acorduri de reconciliere, majoritatea mediate de Egipt. Nici unul din acestea nu a fost respectat.
2008-2018: Ca urmare a tirurilor de rachete
si a altor acte de violenta executate de Hamas
(sau de factiunea Jihadul Islamic Palestinian),
armata israeliana a întreprins mai multe interventii militare de represiune, soldate cu moartea
a mai multor mii de combatanti si civili palestinieni ("Plumbul topit”, decembrie 2009 - ianuarie 2010, „Ştalpul de aparare”, noiembrie 2012,
„Bordura de protectie”, iulie 2014, actiuni de reprimare împotriva demonstrantilor palestinieni
la frontiera dintre Gaza si Israel, iunie si noiembrie 2018 . In urma interventiei din noiembrie
2018, ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, si-a depus demisia, cerand organiza-

La acest început de an 2019,
nici Hamas nu stie cu exactitate
calea pe care poate sa mearga,
nici guvernantii israelieni nu
stiu ce vor face, în cele din urma, cu acest dificil nod gordian
numit Gaza. Aceasta Gaza care,
aflata de aproape 12 ani sub
controlul militar si religios islamist al miscarii Hamas, si-a
atras apelativele de „Gazastan” si „Hamasstan”,
fara a avea vreunul din atributele care ar putea
sustine ideea de stat pe care retorica guvernantilor islamisti si-o revendica pentru cei 360
kilometri patrati ai acestei fasii pe care se înghesuie o populatie contabilizata, în 2014, la doua
milioane de oameni. Gaza nu are nici sedii prezidentiale, nici ministere sectoriale, nici economie,
nici moneda nationala si nici resurse. Gaza ofera,
mai degraba, sugestia unei fantome aflata nicaieri si pretutindeni, în acelasi timp - în fiecare
locuitor, în fiecare casa, în fiecare fundatura dar
si în adaposturile si tunelurile subpamantene
folosite în egala masura pentru contrabanda cu
material militar si cu paine. Hamasul stapanitor
peste Gaza este, în contextul conflictului general
regional, o ecuatie pe care, dupa repetate razboaie mai mari sau mai mici, dupa asasinate – fie
ale liderilor, fie ale cetatenilor inocenti - cea mai
puternica armata a Orientului Mijlociu nu a
reusit s-o descifreze sau s-o înfranga.
In cei peste 30 de ani de la crearea Hamasului
(cu acceptul implicit al guvernantilor israelieni
care vedeau în prezenta acestuia un instrument
de fragmentare a rezistentei palestiniene si de
sabotare a lui Yasser Arafat), israelienii au facut
cu Gaza tot ce le-a stat în putinta: au lasat-o sub
guvernarea Egiptului (desi chiar în în 1948, Ben
Gurion cerea ocuparea acestui teritoriu), apoi au
ocupat-o, au eliberat-o, au ocupat-o din nou, apoi
51
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au transmis-o lui Yasser Arafat si urmasului sau,
Mahmud Abbas (Abu Mazen) aflati succesiv la
conducerea Autoritatii Nationale Palestiniene, sau retras, apoi, unilateral din acest teritoriuproblema, prin cunoscutul „plan de dezangajare
unilaterala” al premierului Ariel Şharon, neezitand sa o supuna unor repetate si distrugatoare
operatiuni încredintate spre executare Tzahalului, fara a fi reusit, cu adevarat, sa se elibereze de
aceasta acuta migrena numita Gaza si care a continuat sa-si merite cognomenul care i-a fost dat
de media israeliana - acela de „oala sub presiune” care aduce necontenit în atentie o întrebare
la nesfarsit repetata: ce va fi maine, razboi sau
pace?

dita si de a depasi consecintele tenebroasei afaceri a asasinatului lui Jamal Khashoggi fara incriminarea aliatului regional care este printul
mostenitor Mohamed Bin Şalman, contracararea
tuturor polarismelor si multilateralismelor care
ar ar putea sa împiedice ca America sa devina
„greater again”, si lista unor asemenea cosmaruri care tulbura visul american nu se încheie
aici. De cealalta parte, Benjamin Netanyahu, ramas într-un echilibru foarte stabil al reprezentarii în Knesset, spera într-o salvare a coalitiei sale
guvernamentale si, pe de alta parte, continuand
campania de deschidere a usilor catre lumea
araba si crearea unor capete de pod pentru normalizarea relatiilor cu Orientul arabofon...

La o asemenea întrebare nimeni - nici liderii Numai ca, în aceasta regiune vesnic conflictuaHamas, nici politicienii israelieni - nu-si asuma la, muzele au capatat deprinderea de a ocoli senresponsabilitatea unui raspuns categoric.
tintele filosofilor si de a mai vorbi chiar astuCea mai recenta izbucnire de violenta de la ju- pand vocile cu multi decibeli ale armelor. Aplicamatatea lunii noiembrie si care a durat numai ta la Gaza si la „marea afacere” care poarta semnatura lui Donald Trump, aceasta constatare
doua zile, a fost considerata de unii observatori
drept o repetitie generala înainte de batalia fina- aduce, între doua campanii belicoase si demonla. Potrivit oficialilor militari israelieni, operatii- stratii protestatare si revendicative, aspecte noi
le militare au vizat si au distrus 150 de pe care este de presupus ca nici presedintele
„obiective” strategice ale miscarii islamiste. In Trump nu le-a avut în vedere.

replica, aceasta din urma si-a adjudect „victoria”
prin cele cca 400 de rachete lansate împotriva
Marele stat Palestinian Gaza
teritoriului israelian. Repetitie generala? Şchimb
de mesaje scrise cu artileria, avioanele si rache- Cel putin din informatiile care au razbatut catre
spatiul mediatic, formulele imaginate pana în
tele? Actiune de exhibare a muschilor?
momentul de fata pentru o dezlegare a nodului
„Inter arma silent musae”, Cand vorbesc armegordian Gaza nu au fost decat un lung sir de esele, muzele (sau legile) tac, spune vechiul aforism curi:
mostenit de la Cicero, care, în cazul „dosarului
- Continuarea tratativelor generale palestiniaGaza” si, în general, al conflictului israelianopalestinian îsi dovedeste înca o data, actualita- no - palestiniene se loveste de opozitia Autoritea. Acum „muzele” - ale pacii, ale negocierilor, tatii Nationale Palestiniene si a lui Mahmud Abale solutionarilor pozitive si ale ratiunii, înainte bas care, manios pentru „ipocrizia” americana a
de toate, sunt mute si aceasta nu numai din cau- unui Trump dovedita de recunoasterea Ierusaliza armelor. Dar nu au amutit întrutotul., contra- mului drept capitala unificata a Israelului si de
zicandu-l pe „omul universal” din Arpino. O do- mutarea în acest oras a ambasadei americane,
vedeste, în acest sens, inedita si controversata refuza orice implicare si calitate de mediator a
„afacere a secolului” lansata, cu multa verbiozita- Americii în procesul de pace cu Israelul;
te si cu putine detalii, de presedintele Donald
- Readucerea în discutie, de catre partea israTrump. Liderul de la Casa Alba are, acum, alte eliana, a vechii formule de federalizare a
preocupari mai presante – „împrejmuirea” poli- „statului palestinian” cu Regatul Hashemit al Iortico-economica a Iranului, cautarea unei solutii daniei, sustinuta de atractive avantaje financiarde a mentine „alianta strategica” cu Arabia Şau- economice pentru monarhia hashemita, a fost
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respinsa cu vehementa de regele Abdullah al II- umanitare ale palestinienilor care traiesc într-un
lea;
bantustan rupt de lume si supus unei blocade
- La fel de putin fezabila s-a dovedit a fi, cel inflexibile, nu mai poate surprinde ca recursul la
putin pana în momentul de fata, si „filiera egip- realism si maturitate politica este, nu de putine
teana”, conceputa ca un soi de colonizare a pa- ori, înlocuit cu constructii imaginare si, implicit,
lestinienilor din Gaza în desertul Şinaiului, la fanteziste.
schimb cu o suprafata echivalenta în pustiul Neghev care ar fi, si aceasta, însotita de compensatii financiare ispititoare. Compensatii care nu
au reutit, însa, sa îl atraga pe maresalul Abdel
Fattah El-Şissi.Cel putin, nu acum;

- Readucerea Fasiei Gaza sub controlul si administratia Autoritatii Nationale Palestiniene cu
care sa se deschida o „noua era” a negocierilor
pentru pace. Şi aceasta s-a dovedit o idee falimentara, respinsa, de altfel, înaintea altora, chiar
de Autoritatea Nationala si de Hamas. O revenire
la starea politica de dinaintea alegerilor din
2006 ar presupune, în primul rand, o solida reconciliere între autoritatile din Fatahland si din
Hamasland”, perspectiva care, pe langa ca nu are
o dimensiune previzibila de realizare, ar însemna, pentru lideii celor doua „landuri” palestiniene, negarea fundamentelor însele prin care fiecare sa-si justifice existenta, prestigiul si... privilegiile.
Fata cu asemenea abundenta de alternative a
caror realizare s-a împotmolit în mixtura de disperare si de lipsa a vointei reale de a se gasi o
soutie viabila care sa dea satisfactie, cu obsesiie
securitare ale Israelului, dar si cu drepturile

„Insula Gaza” - machetă

Din aceasta perspectiva nu surprinde ideea, cu
pasiune sustinuta de parlamentarul si ministrul
israelian Yisrael Katz care propune nici mai mult
nici mai putin decat crearea unei insule artificiale la cca. 5 kilometri în largul mediteranean al
Şectorului Gaza, constructie cu o suprafata de
534 hectare (5,34 kilometri patrati), legat de
tarm cu un pod care se poate ridica (nu se precizeaza cine va gestiona coborarea si ridicare lui)
si cu costuri de realizare a proiectului evaluate la
5 miliarde dolari. Şi nu este vorba nici de insula
cu elice care da titlul unui roman al celebrului
Jules Verne si care, prin forte proprii ar urma sa
strabata în deplina libertate marile si oceanele
lumii, dupa cum nu este vorba nici de Insula Palmierilor creata în largul emiratului Dubai cu banii excentricilor miliardari ai familiei Al-Maktum
si destinata a fi o super-zona rezidentiala pentru
cei la fel de super-înstariti. Insula visata de politicanul Yisrael Katz ar urma sa adaposteasca, pe
langa rezidentii veniti din Gaza, lucrari de infrastructura de care populatia de pe uscat duce
lipsa acuta: un port si un aeroport, un complex
de desalinizare a apei de mare si o centrala electrica - toate menite sa usureze viata locuitorilor
de pe uscat ai Gazei, fara a se mai pune, astfel
chestiunea unei revizuiri semnificative a blocadei impusa de peste
un deceniu acestor oameni. In plus,
daca, pe laga cei 5 kilometri patrati se va reusi o eventuala largire
a suprafetei totale a Gazei prin varianta unui schimb teritorial cu
Egiptul – în Şinai versus Neghev –
„cei din Gaza” nu vor mai constitui
o povara securitara, întrucat se întrevede realizarea unui armistitiu
de lunga durata care ar putea sa
constituie viitorul stat palestinian,
Gaza însasi avand o suprafata crescuta, fie si cu cativa kilometri în
plus. Astfel, pacea finala va deveni
53
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Munir SALAMEH, Ramallah
In urma cu un an, de la tribuna Adunarii Generale a ONU, presedintele palestinian Mahmud
Abbas (Abu Mazen), ameninta, într-o alocutiune
incendiara, cu dizolvarea Autoritatii Nationale
Palestiniene, ca unica alternativa posbila de
reactie la lipsa oricarui progres sesizabil si acceptabil pe calea catre solutonarea vechiului si
încarcatului dosar palestinian. In acest caz, mai
spunea vorbitorul, „Israelul, ca stat ocupant, va
o realitate. Marele Ştat Palestinian Gaza!.
trebui sa îsi asume întreaga responsabilitate cat
Din nefericire, fanteziile nu tin loc de solutii po- priveste consecintele ocupatiei si efectele aceslitice. Iar întrebarea care preocupa se focalizeaza teia asupra populatiei palestiniene. In regim de
în jurul catorva, putine, cuvinte cu rezonanta de- ocupatie, Autoritatea Nationala Palestiniana nu
osebita: paine, supravietuire, securitate si pace. mai are o ratiune de a exista”.
Post scriptum
La 10 decembrie trecut, înttr-o declaratie pentru canalul Fox News, rugat sa comenteze succint în legatura cu stadiul si perspectivele planului american de pace între palestinieni si israelieni, cunoscut si drept „afacerea secolului”, Jared
Kushner socrul presedintelui Trump si consilier
principal al acestuia, a dat urmatorul raspuns:
„Şperam ca, în cateva luni, sa fie elaborata si
initiativa noastra care, repet înca o data, nu va
da satisfactie tuturor partilor. Dar ea ofera numeroase alte motive suficiente pentru ca partile
s-o accepte si pentru a face pasi înainte. Planul
va oferi poporului israelian securitate si un trai
mai bun, iar poporului palestinian un motiv real
de a spera ca va avea o viata cu mult mai buna”.
Dupa cum se stie, „toate partile” de care vorbea
Jared Kushner sunt doar doua: israelienii si palestinienii. Planul american ofera israelienilor
securitate (care, în discursul politienilor israelieni înseamna renuntarea la ideea unui stat palestinien viabil si suveran) si un viitor mai bun.
Palestinienii vor avea si ei, prilejul.... de a spera
într-o viata „cu mult mai buna”. Intrebare: care
dintre „parti” nu va avea satisfactie din toata
aceasta afacere, fie ea si a secolului?
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In urma cu doua luni, în noiembrie 2018, dupa
ce, cu putina vreme mai înainte, presedintele palestinian facea o vizita în capitala sultanatului
Oman, Masqat, unde sultanul Qabus îi promitea
întreaga sustinere, inclusiv pe langa autoritatile
israeliene, pentru o deblocare a procesului negocierilor de pace. O vizita care, la doar cateva zile,
a fost urmata de o vizita oficiala în sultanat a
premierului Benjamin Netanyahu, singurul
punct pe agenda discutiilor cu venerabilul monarh omanez fiind acaparat de necesitatea de
actiune comuna pentru o iesire din impasul în
care, de doua decenii, se afla procesul de pace
între palestinieni si israelieni. In riposta la acest
dialog, acelasi Mahmud Abbas, cerea purtatorilor sai de cuvant si consilierilor apropiati, sa întrerupa orice referiri la sultanatul Oman care,
primindu-l pe seful guvernuui israelian, savarsea
un act „neloial” fata de cauza palestiniana! Dand
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o asemenea dispozitie, liderul palestinian uita ca,
în actualul context, Omanul este, cu exceptia
Egiptului si Iordaniei, unul dintre putinele si cele
mai credibile state arabe care mai acorda o reala
atentie si sustinere aspiratiilor nationale palestiniene, ghidandu-se dupa vechea axioma potrivit careia drumul cel mai scurt dintre doua puncte este linia dreapta, ceea ce, în discursul politic
al batranului sultan omanez, înseamna negocieri directe între Israel si Autoritatea Nationala
Palestiniana.
Avertismente, amenintari si declaratii similare
au fost repetate constant în ultima perioada de
timp si, cu deosebire, dupa decizia Administratiei Trump de recunoastere a Ierusalimului
drept capitala indivizibila a statului Israel si de
mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv în
„orasul celor trei religii”. Presedintele Trump a
lansat balonul de încercare numit „afacerea secolului” – un balon care, cel putin pana la intrarea în noul an 2019, nu si-a dezvaluit nici culoarea, nici traiectoria, nici continutul nacelei. La
declaratiile fulminante de mai înainte, presedintele Mahmud Abbas a mai adaugat înca una, la
fel de categotrica, prin care forurile decizionale
ale Organizatiei de Eliberare a Palestinei renunta
la recunoasterea Ştatelor Unite ca mediator si
sponsor al negocierilor de pace cu Israelul.
Timpul a trecut, adaugandu-se vidului care a
urmat celor 25 de ani de la semnarea istoricelor
agremente israeliano-palestiniene cunoscute
sub denumirea comprimata de „Acordurile de la
Oslo”, iar palestinienii au fost
tot mai mult confruntati cu acuitatea unei întrebari tot mai
mult constientizate: ce s-a întamplat si ce urmari practice au
deciziile adoprate, ca instrumente de presiune, de catre Autoritatea Nationala Palestiniana?. Şi pentru ca nici Autoritatea Nationala, nici forurile de
conducere ale Organizatiei de
Eliberare a Palestinei, nici cele
din fruntea Miscarii Fatah nu
au oferit un raspuns, palestinienii si-au dat singuri raspunsul,
sintetizat într-un singur cuvant:
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nimic! Nu s-a întamplat nimic, cu exceptia unor
zvonuri care au circulat în ultima jumatate a
anului trecut, afirmînd ideea ca autoritatea de la
Ramallah pregateste convocarea, în sesiune plenara, a Consiliului Central Palestinan ca organism permanent de legatura între Comitetul Executiv al OEP si Consiliul National Palestinian
(parlamentul) cu misiunea de a adopta decizii
„istorice” si „cruciale” (masiriya) privitoare la
relatiile cu miscarea palestiniana islamista Hamas din Gaza si la relationarea de viitor cu statul
evreu. Consiliul s-a întrunit, într-adevar, la Ramallah, la sfarsitul lunii octombrie, sub conducerea presedintelui Mahmud Abbas, si, dupa îndelungate si aprinse dezbateri, s-a încheiat, în buna
traditie a practicii politice arabe si palestiniene,
cu producerea unei „declaratii finale”. Ce spunea
un asemenea document „crucial”?. Punctul forte
al acestuia stipula „încetarea tuturor angajamentelor Organizatiei de Eliberare a Palestinei si
ale Autoritatii Nationale Palestiniene, decurgand
din toate acordurile si aranjamentele convenite
cu „autoritatea de ocupatie” (Israelul) si, îndeosebi, „suspendarea recunoasterii statului Israel
de catre partea palestiniana, pana cand Israelul
va recunoaste statul Palestina în cadrul frontierelor existente la 4 iunie 1967 si cu capitala în
Ierusalimul de Est”. Acelasi document mai prevedea „încetarea coordonarii de securitate si
economice cu statull Israel” si, mai mult, cerea
tuturor statelor arabe sa activeze deciziile adoptate, în 1980, de Conferinta la Nivel Inalt a Consiliului Ligii Arabe care obliga toate statele semna-
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cel care va castiga ceva
din aceasta „afacere”- daca trebuie sa vorbim în
termeni de castiguri si
pierderi, nu va fi în nici
un caz Israelul, ci întregul popor palestinian.

tare la întreruperea relatiilor lot diplomatice cu
toate statele care recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului si procedeaza la transferul în
acest oras al misiunilor lor diplomatice în Israel.
Ştatele Unite ale Americii au recunoscut Ierusalimul drept capitala indivizibila si eterna a Israelului si au procedat la mutarea ambasadei americane în „orasul sfant”. Dar a existat vreo singura
tara membra a Ligii Ştatelor Arabe care sa rupa
relatiile diplomatice cu America, asa cum cerea
Consiliul Palestinian si presedintele Mahmud
Abbas? Fireste ca nu. !
Cat de eficienta este o decizie palestiniana de
retragere a recunoasterii statului Israel? Nu trebuie uitat ca recunoasterea reciproca între Organizatia de Eliberare a Palestinei si Israel a avut
loc în perioada premergatoare „procesului Madrid” încheiat în septembrie 1993, cu semnarea
Acordurilor de la Oslo prin care, între altele, era
constituita si Autoritanea Nationala Palestiniana
al carei presedinte este Abu Mazem cu începere
din anul 2005, dupa disparitia biologica a liderului palestinian istoric Yasser Arafat. Or în conformitate cu cele mai simple prevederi ale principiului reciprocitatii asa cum este acesta codificat în canoanele dreptului international, o retragere de catre partea palestiniana a recunoasterii
statului Israel, va însemna, acelasi lucru cat priveste recunoasterea de catre statul evreu a Organizatiei de Eliberare a Palestinei si a tuturor
agrementelor si acordurilor convenite între
partile beligerante pana în momentul de fata- Iar
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Autoritatea Nationala Palestiniana este un rezultat
al unor agremente încheiate cu Israelul, sub auspicii internationale. In virtutea acelorasi acorduri,
Autoritatea primeste din
partea statului evreu cca.
100 milioane dolari lunar, rezultate din taxele si
impozitele vamale aplicate asupra importurilor
destinate Auroritatii Nationale. Este evident, nimeni nu poate garanta ca autoritatile israeliene
nu manifesta incorectitudini si ca livreaza cu regularitate palestinienilor drepturile care se cuvin acestora prin acordurile semnate. Dimpotriva, starea de embargou sever pe care Tel-Aviv-ul
o impune asupra teritoriilor palestiniene Gaza si
Cisiordania, perpetuarea de catre guvernul israelian de dreapa a politicii de colonizare evreiasca în teritoriile autonome palestiniene, reprimarea brutala si condamnata de comunitatea internationala a manifestatiilor revendicative palestiniene, aplicarea asupra populatiei palestiniene a
unei taxonomii israeliene potrivit careia palestinienii sunt etichetati si tratati drept oameni „de
mana a doua”, tentativele de impunere a unui
„big deal” care sa elimine în totalitate principalele revendicari ale palestinienilor referitoare la
însasi configuratia unui stat, din perspectiva
frontierelor si a capitalei, excluderea, prin artificiose si neviabile procedee, a problemei refugiatilor palestinienei si alte argumente oricum
defavorabile palestinienilor sunt tot atatia factori care circumscriu dosarul palestinian unui
cerc închis, din care, în cele din urma, palestinienii, vor alege sa iasa atata vreme cat nu mai au
nimic de pierdur.
De pierdut vor avea însa poporul palestinian,
Israelul, America, Orientul Mijlociu si principiile
unui drept international care este foarte serios
amenintat de mumificare.
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Reza SHAHRESTANI
La 13 decembrie, în prezenta secretarului general al ONU, Antonio Guterres si a mediatorului
international Martin Griffiths, ministrul de Externe al guvernului yemenit, Khaled Al-Yamani si
„omologul” sau din partea rebelilor Houthi, Mohammed Abdelsalam, îsi dadeau acolada
„frateasca” prin care, dupa mai multe luni de negocieri contorsionate desfasurate la Geneva si
apoi în Şuedia, o faclie de speranta se aprindea
în întunericul unui Yemen erodat de patru ani de
razboi pustiitor care a lasat în urma peste
16.000 de morti intre care 10.000 de civili, cateva zeci de mii de victime ale holerei si foametei,
20 milioane de yemeniti-practic întreaga demografie a tarii - deveniti victime ale subnutritiei
într-o tara transformata în ruine.
Denumite, cu prudenta, „consultari”, negocierile
s-au încheiat printr-un armistitiu care stabileste
o solutie interimara pentru doua din cele sase
dosare aflate pe ordinea generala a contactelor.
Şi este vorba de retragerea tuturor efectivelor
guvernamentale si a militiilor houthite la sud si
la nord de orasul-port Hodeida, la Marea Rosie,
ceea ce va permite deschiderea portilor yemenite catre lumea exterioara si afluirea ajutoarelor
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umanitare externe, singura sursa de care depinde supravietuirea yemenitilor care au supravietuit pana în acest moment, apoi ridicarea, de
catre rebelii Houthi, a severului asediu impus
orasului strategic Taiz, din nord-vestul tarii, nu
departe de orasul Mokha. Raman în suspensie
alte patru dosare, nu mai putin importante, care
se refera la reconstruirea si repunerea în
functiune a aeroportului international din Şanaa,
abordarea incipienta a gravelor probleme economice cu care Yemenul se confrunta, crearea
conditiilor pentru readucerea în stare
de
functionare a principalelor institutii vitale ale
statului yemenit, negocierea retragerii finale de
pe pozitii a tuturor efectivelor combatante si
crearea conditiilor de restabilire a unui cadru de
relationare ulterioara între guvernul yemenit
sustinut de Arabia Şaudita si rebelii islamisti siiti
ai clanului Houthi, sustinuti de catre guvernul
iranian. Pentru abordarea acestor subiecte a fost
convenit ca, la sfarsitul lunii ianuarie, partile beligerante sa reia consultarile sub acelasi patronaj
international al ONU si al mediatorului britanic
Martin Griffith, urmand ca în aceasta a doua faza
de negocieri sa fie abordate si convenite caile si
mecanismele de realizare a unei solutii politice
si de reconstruire a edificiului economic si social
al tarii.
Aceste prime rezultate ale negocierilor desfasurate în Şuedia reprezinta, fara îndoiala, o victorie
a Natiunilor Unite în cazul unuia
dintre conflictele majore din lumea araba, o victorie care, pentru analistii arabofoni, reprezinta
doar un început salutar, dar modest al celei mai cumplite drame
umanitare pe care o cunoaste
regiunea Orientului Mijlociu
Şecretarul american de Ştat Mike
Pompeo a salutat acordul realizat în Şuedia, pe care l-a descris
drept „un pas crucial” catre
„pacea posibila”.
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Yemeniţii ovaţionează victoria
Prin glasul emirului Khalid Bin Şalman, frate al
printului mostenitor Mohammed Bin Şalman si
ambasador al Arabiei Şaudite la Washington,
monarhia de la Ryad si-a exprimat „sustinerea
totala” pentru acordul realizat, o reactie similara
venind si din partea Iranului care a salutat progresele „promitatoare” si si-a exprimat speranta
ca viitoarele runde de negocieri vor conduce la
un „acord final si „cuprinzator”.
Este lesne de înteles ca armistitiul yemenit
realizat nu ar fi fost posibil de realizat (într-un
interval de numai trei zile al ultimei runde)
fara ca în contextul regional sa fi aparut elemente încurajatoare în acest sens si este vorba
de pozitiile principalilor actori regionali care
se razboiesc prin interpusi pe pamantul fostei
„Arabia Felix” , respectiv Arabia Şaudita si Republica Islamica a Iranului.
Cu doar o zi înainte de anuntarea acordului,
Şenatul de la Washington a adoptat doua rezolutii nu lipsite de importanta, privitoare la încetarea tuturor livrarilor de material militar
american pentru monarhia saudita si „coalitia
araba” formata, în principal, din Emiratele
Arabe Unite si Egipt si acelasi for legislativ
american a votat o a doua rezolutie prin care
printul mostenitor saudit, Mohammed Bin Şalman este incriminat pentru asasinarea jurnalistului dizident Jamal Khashoggi. La aceasta
trebue adaugat curentul ascendent de critici
virulente pe care o parte a opiniei publice si a
elitelor politice americane le adreseaza regimului wahhabit pentru „crimele de razboi si
împotriva umanitatii” comise în Yemen. In
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plus, cei patru ani de razboi au
trecut fara a readuce yemenitilor „speranta promisa”,
dar creand neprevazute poveri
economice si financiare pentru
regat si pentru societatea acestuia. De partea cealalta, Iranul
reuseste cu greu sa mentina o
aparenta de orgoliu si energie
în fata presiunilor si sanctiunilor la care este supus de tirul
politicii promovate de Administratia Donald Trump.
O încetare totala si o solutie
generala a haosului si a dramei yemenite se afla
în fata unui examen dur si ea ar putea fi îngreunata sau tergiversata nu numai de beligerantii
yemeniti însisi, ci chiar de cei doi inamici ireductibili care sunt iranienii si sauditii. Ramane
de vazut în ce masura noul an va fi unul al pacii
si al „fericirii” cu atata generozitate promisa de
actorii spectatori de pe margini.
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barea la care încercam a da un raspuns sintetic
poate fi formulata în termenii urmatoari: este
aceasta o lume si o societate moderna si întoarsa
Ambasador prof. Dumitru spre viitor, sau, dimpotriva, este una paseista,
CHICAN conservatoare si întoarsa catre trecut ca sursa
In multitudinea abordarilor de pozitionare identitara?
care, în ultimele decenii, au In ultimul timp s-a vorbit cu insistenta, îndeodiscutat despre procesul radicalizarii religioase sebi în Irak, despre un asa-numit “zid al Baghdaîn lumea arabo-islamica, nu sunt putine tezele si dului”, cu o lungime de peste 100 kilometri si cu
teoriile care confera acestui proces caracterul de care care autoritatile centrale ale acestei tari ar
“revivalism islamic”, de fruct al confruntarii din- intentiona sa înconjoare capitala irakiana, ca matre contemporaneitate si rigorile identitare codi- sura de protectie împotriva infiltrarilor si atacuficate religios, radicalismul jihadist fiind prezen- rilor cu masini-capcana sau jihadisti sinucigasi
tat, din aceasta perspectiva si nu de putin ori, executate de militantii entitatii salafist-jihadiste
drept un epifenomen al modernismului si chiar Ştatul Islamic. Masura în sine înseamna, practic,
ca o manifestare caracteristica rasturnarilor o reîntoarcere la solutii experimentate în perioaconceptuale si comportamentale ale “erei pos- dele istorice pre-medievale si medievale, ea
tmoderniste”. Ca si în cazul altor forme de mani- avandu-si, deja, precedente si în proiectul
festare a omului si a evolutiei sale, nici religia si “zidului de separatie” între Israel si teritoriile
nici mnifestarile pe care aceasta le genereaza la palestiniene autonome sau proiectul similar pe
nivel comportamental individul si comunitar, care noua Administratie americana îl are, evennici fenomenul radicalismului islamist nu poate, tual, în vedere a fi realizat la frontiera sudica
fi, însa, analizat în sine, rupt si izolat de societa- dintre teritoriul american si cel mexican. Daca,
tea în sanul caruia a acesta a aparut si evolueaza, în aceste din urma doua cazuri, este vorba de un
îndreptat fiind, de cele mai multe ori, chiar îm- zid care separa, fie între teritoriul a doua state,
potriva acestei comunitati sociale. Rezulta, ca fie între un stat si un teritoriu extern care nu
pentru a afirma ca fenomenul în discutie este apartine statului respectiv, în cazul “zidului din
“modern”, “postmodern” sau, dimpotriva, “anti- Baghdad” ne aflam în fata unei situatii cu mult
modernist” si “non-modern”, se impune a lamuri mai marcata de încarcatura sa istorica paseista,
daca societatea arabo-islamica însasi, care a ofe- caci proiectul este menit sa izoleze un oras de
rit terenul fertil pentru aparitia si dezvoltarea restul teritoriului national înconjurator. Este o
fundamentalismului radicalizat este ea însasi paradigma de gandire si o mentalitate care nu
“moderna” sau “postmoderna” în sensul obisnuit priveste numai Irakul si capitala sa, ci este aplial acestor concepte care exprima o ruptura a cabila întregii comunitati arabo-islamice, iar o
momentului curent de momentele cronologice asemenea constatare ne conduce la o alta întrecare l-au precedat, o fronda fata de sistemul va- bare privitoare la masura în care lumea araba a
loric si epistemologic al perioadei istorice ante- preluat si dus mai departe vremelnica perioada
rioare, pentru ca acesta sa fie înlocuit cu un alt de renastere nationala si culturala (al-nahda) de
sistem, mai evoluat, mai eliberat de rigorile soci- la sfarsitul secolului al XIX-lea si începutul secoale, cutumiare si comportamentale care s-au do- lului XX sau a fost vorba de o simpla si efemera
vedit a fi fost o piedica în calea evolutiei si a oaza de reforma pe care comunitatea araboadaptarii dinamice si functionale ale contempo- islamica a traversat-o pentru a se întoarce catre
raneitatii.
acelasi trecut, indiferenta si impermeabila la luReferindu-ne la lumea araba si islamica, între- mea din jur aflata într-o vie efervescenta nova59
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toare si creatoare.
Şe întelege ca vorbind de paseismul arab si islamic, nu avem în vedere ideea ca acest areal traieste, de
facto într-un trecut din ale carui
chingi nu poate si nu vrea sa se elibereze. Aceasta lumea traiest în modernitatea contemporana de ale carei progrese tehnologice, industriale
si culturale beneficiaza din plin, ca,
de altfel, toate celelalte natiuni ale
lumii, dar, în acelasi timp, ea priveste la aceasta modernitate prin
lentila trecutului care, în constiinta
araba se identifica cu religia careia îi datoreaza
însasi existenta sa ca “natiune islamica” (alumma) Altfel spus, este vorba de o existență temporala în contemporaneitate, dar atemporala
prin situarea conceptiei existentiale în universul
extra-temporal al vremurilor profetice de la care
sunt preluate, tale-quale, toate coordonatele antropologice ale omului musulman. Profetismul,
pildele si zisele companionilor lui Muhammad
(al-sahaba) şi traditia (sunna) celor 62 ani de
viata ai acestuia (570 – 632) sunt, pe langa Coran, pilonii care guverneaza, neschimbati, viata
lui homo islamicus în toate dimensiunile sale individuale, de familie, comunitare, spirituale, materiale si sociale. Aceasta ancorare într-un trecut
aureolat de legenda si care s-a desfasurat de-a
lungul a peste 8 secole, pana la destramarea califatului islamic din Peninsula Iberica este ceea
care impune conceptia de astazi a musulmanului
despre alteritate, despre relationarea cu
“celalalt”, fie ca este vorba de un coreligionar
sau de un non-musulman, fara deosebire de religie, rasa sau identitate spirituala, culturala si
confesionala. Aceleiasi mentalitati împregnata
de cultul trecutului i se datoreaza si resemnarea
cu care omul musulman îsi accepta liderul învingator care, indiferent daca se manifesta ca un
tiran, sau daca are sau nu calitatile necesare
pentru a guverna, este vazut ca un “pater familiae “ omnipotent si omniscient, nesocotirea puterii lui fiind considerata drept pricina de discordie (fitna) si de destramare a comunitatii

carte “Nu am fost niciodata moderni” (Nous
n’avons jamais été modernes, republicată în 1993,
în varianta engleza sub titlul We have never been modern, Harvard University Press), în care,
prezentand modernismul nu ca pe o rupere decisiva cu paradigmele trecutului, ci ca pe o treapta
a trecerii continui a omului dinspre trecut catre
viitor, sustinea ideea ca, în pofida acestei continuitati, modernismul are meritul de a fi transferat gandirea si epistemologia dintr-un cadru vetust într-un alt cadru caruia nu îi poate fi negata
capacitatea reformista si novatoare manifestata,
îndeosebi, prin tripla deschidere catre om, catre
fapte si catre concepte.

Dar, în acelasi timp, afirmatia pe care Bruno
Latour o formuleaza înca în titlul lucrarii sale, se
aplica în întreaga ei semnificatie asupra lumii
arabo-islamice din zilele noastre, cel putin în
masura în care, de la începutul secolului trecut,
toate tentativele modernistilor arabi de reforma
si deschidere cartre circulatia universala a valorilor lumii contemporane au fost cu acribie, sufocate de conservatorismul paseist teocratic, îndeosebi, ceea ce explica, în buna masura, cel putin
doua lucruri: faptul ca practicile înnoitore în
acest areal nu s-au putut manifesta, limitat, decat în domenii pe care “ghizii spirituali” le-au
considerat inofensive pentru integritatea religiei, precum literatura, artele plastice si cinematigrafia, pe de o parte si, climatul propice pe care
mediul arabo-islamic l-a oferit pentru aparitia,
In 1991, filosoful, antropologul si sociologul ascensiunea si expansiunea celor mai radicale
francez Bruno Latour îsi publica cunoscuta sa viziuni paseiste ale jurisprudentei islamice în60
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truchipate de curentele jihadiste si salafiste de
astazi. Daca, din 2011, grupari extremiste religioase precum Ştatul Islamic sau Djabhat AlNussra au putut sa-si aplice nestingherite propriile abordari retrograde ale “puritatii” trecutului” aceasta s-a datorat si sustinerii de care entitatile respective au beneficiat din partea unei
populatii de credinciosi crescuta în spiritul respectului pentru “protector”, pentru “seful de
clan” asa cum au fost si mai continua sa fie receptate personaje precum Abu Bakr Al-Baghdadi
sau Abu Muhammad Al-Joulani.
Intr-un asemenea context se dovedeste, o data
în plus, adevarul ca sfarsitul terorismului de inspiratie religioasa islamica nu va fi posibil decat
odata cu reformarea mediului social si cultural
care favorizeaza radicalismul religios. Dar o asemenea perspectiva ramane, înca, în perspectiva
unui viitor pe cat de nebulos, pe atat de îndepartat.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
1. Rezumat
Ritmul de desfasurare si amploarea proiectelor
reformiste ale esichierului intern al Regatului
Şaudit, au cunoscut o accelerare considerabila
odata cu investirea fiului regal, în demnitatea de
print mostenitor al tronului si, iposo facto, de
succesor la tronul regatului - emirul Mohammed
Ibn Şalman Ibn Abdul Aziz Al-Şaud. Este cunoscut îndeajuns faptul ca, pentru a-si pava drumul
catre puterea absoluta în stat, a înlatura orice
bariera care i-ar putea incomoda ascensiunea
catre acest obiectiv si, mai ales, pentru a se impune în ochii propriilor concetateni si ai comunitatii internationale drept purtator al unei conceptii moderne, reformiste si dinamice, pretendentul la sceptrul regal saudit a lansat un pachet
de super-proiecte ambitioase vizand, potrivit
declaratiilor facute de însusi initiator, schimbarea radicala a ideeii de guvernare monarhica, a
iesirii economiei nationale de sub dependenta
petrolului ca principala sursa de formare a venitului national (cca. 90%), deschiderea societatii
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saudite catre modernitate si globalizare si, nu în
ultimul rand, „întoarcerea Arabiei Şaudite la un
islam moderat” dupa ce, în toata istoria moderna, monarhia a fost acuzata de a fi promotoare si
protectoare a unuia dintre cele mai conservatoare si rigoriste curente dogmatice ale Islamului si
inspiratoare a ideologiilor care au animat si continua sa inspire radicalismul religios islamic wahhabismul. Mai ales în ceea ce priveste perspectivele unei distantari de acest curent religios
caruia Arabia Şautita îi datoreaza însasi aparitia
si existenta statala si care constituie religia oficiala a monarhiei, intentiile anuntate de Mohammed Bin Şalman au starnit numeroase dezbateri
interne si la nivelul orientalisticii occidentale,
majoritatea acestora avand ca punct de convergenta ideea ca o desprindere de wahhabism sau
o tentativa de reforma a acestuia tin mai degraba
de domeniul imposibilului sau, în cel mai inofensiv caz, de instrumentarul propagandei neurmata de fapte.
Şe cuvine precizat ca, începand cu anii ’90, în
societatea si în mediile clericale din Arabia Şaudita însasi s-a cristalizat si a devenit activa o orientare teoretica a noilor „intelectuali teologi”
care s-au impus ca purtatori de cuvant suigeneris ai unei opozitii ideologice saudite
sustinatoare a unui liberalism religios si a ideii
de reforma democratica a discursului wahhabist
dominant. Acestui curent si a specificitatilor si
perspectivelor sale de ascensiune îi sunt dedicate randurile de fata, care îsi propun o abordare
critica a curentelor care se confrunta pe esichierul reformei religioase în cadrul regatului saudit.
Vorbind de existenta si manifestarile a ceea ce
am numit „islamismul liberal” emergent, trebuie
facuta o a doua precizare nu lipsita de importanta si ea se refera la faptul ca noul curent îi
aduna, sub aceasta denumire, pe clericii islamisti aflati pe diverse trepte ale ierarhiei teologice functionale, sunniti si siiti, în egala masura,
dar avand în comun ideea de reforma a discursului wahhabist si de reconsiderare a locului privilegiat si autoritar de care acesta beneficiaza în
structurile sociale, institutionale si statale ale
regatului. Pentru acesi „reformisti” - savanti, de
altfel, în domeniul exegezei si interpretarii religioase - abordarea critica a rigiditatii, intransi61
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gentei si conservatorismului specific dogmei si
gandirii wahhabiste se impune tot mai mult ca o
necesitate, inclusiv pentru sfera politicului, pentru iesirea regatului din anacronism, deschiderea acestuia catre lume si acceptarea coexistentei cu imperativele contemporaneitatii. Atata
vreme cît dezbaterile se mentin în limitele discursului teologic-dogmatic, fara a pune în cauza
chestiuni fundamentale politice sau referitoare
la sistemul de guvernamant si la familia domnitoare, curentul în discutie este tolerat, cu atat
mai mult cu cat, nefiind un fenomen eminamente nou si cat reproblematizarea wahabismului
are precedente istorice care nu au schimbat
esential statu-quo-ul instituit în regat înca de la
constituirea acestuia, la 1740, prin pactul dintre
predicatorul Muhammab Ibn Al-Wahhab si emirul provinciei Daraza din Nejd, în Peninsula Arabica, Muhammad Ibn Şaud.
2. A defini wahhabismul
Desi, de-a lungul istoriei, termenul de
„wahhabism” a fost asimilat, nu de putine ori, cu
un instrument de anatema politica, fiind frecvent abordat ca obiect tinand de domeniul stiintelor sociale, credem ca, în lumina experientei
acumulate chiar în mediile teologice si academice saudite, acest curent poate fi considerat astazi ca denominativ pentru traditia religioasa
dezvoltaa, de la jumatatea secolului al XVIII-lea,
de ulemalele descendente, deologic si canonic,
din învataturile predicatorului Muhammad Ibn
Al-Wahhab, descendenta care si-a asumat, în
acelasi timp, si protectia si diseminarea a ceea
ce avea sa devina wahhabismul ca scoala si doc-

Muhammad Ibn Al-Wahhab (1703-1792)
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trina religioasa purtatoare a numelui întemeietorului sau.
Departe de a fi rezultat al unei „inventii” coloniale” – anglo-saxone cu deosebire- termenul a
fost, în perioada incipienta a circulatiei sale publice, respins de teologii sauditi din veacul al XIX
-lea care au preferat, cel putin din perspectiva
lexicala, termenul de „salafism”, derivat din
cuvîntul arab salaf, cu sensul de înaintas, premergator, înainte-mergator, stramos, care conduce catre evidentierea propensiunii pentru o
lectura literala a traditiilor coranice, pentru o
aplicare rigorista, conservatoare, puritanista si
imuambila a scripturilor, a faptelor si sentintelor mostenite de la întai - mergatorii islamului, cu respingerea ireductibila a valorilor occidentale sau non-musulmane, „impure”, în favoarea traditiei islamice genuine si absolute.
Pentru Ibn Al-Wahhab si emulii sai, adeptii scolilor anterioare de jurisprudenta slamica sunnita
(hanefitii, malekitii, shafeitii, hanbalitii) ca si
scolile de teologie siita (jaafaritii sau duodecimanii, ismaelitii sau septimanii, zeiditii si
ibaditii) pacatuiesc prin abateri impardonabile
de la canoanele impuse de izvoarele credintei,
ceea ce impune, în opinia lui Mohammed Ibn AlWahhab, excluderea acestora din edificiul religios islamic, sanctiune care va genera practica takfirismului, a excomunicării şi diabolizării
„ereticilor” (Kafir, pl. Kuffar), intens utilizată, în
zilele noastre, de militantii lui Ossama Bin Laden
sau, chiar mai brutal si frecvent, de supusii
„califului” Abu Bakr Al-Baghdadi, proclamtor al
fanatismului întruchipat de „Ştatul Islamic”.
3. Abordarea critică liberală a wahhabismului
Ceea ce, în conditiile traditionalismului
conservator saudit, este considerat a reprezenta orientarea liberala si reformatoare, identifica acel segement al intelectualitatii care, fara a se aventura într-o
riscanta si neproductiva punere în discutie a suprematiei dreptului canonic
islamic – sharia – ca punct de plecare al
unui discurs programatic asupra regandirii socieatii. Este vorba, mai degraba,
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de o inteligentia în care se regasesc adversari
ideologici ai teoriilor materialiste si comuniste,
ai nationalismului arab asa cum a fost proiectat
acesta de Gamal Abdel Nasser, dar si sustinatori
ai unei modernizari sociale apropiata de paradigma occidentala. Cu toate aceste limitari doctrinare, ideea de reproblematizare si regandire a
wahhabismului însusi nu lipseste din retorica
„liberala” saudita, manifestata cu deosebire sub
impulsul celui de-al doilea razboi din Golf, din
2003 (invadarea de catre Irak a Kuwaitului si
eliberarea acestui emirat de catre o coalitie multinationala condusa de Ştatele Unite), si a însemnat mai înseamna si astazi - denuntarea, în numele unuor principii tinand nu atat de islam, cat
de un umanism universalist, a manifestarilor
sociale ale wahhabismului în sensul abuzurilor
si imixtiunilor religiei în viata individuala si colectiva, precum actiunile „politiei de moravuri”,
sau „politia religioasa” si interdictiile aplicate
femeilor, iclusiv aceea de a conduce automobilele sau de a se manifesta în spatiul social, unele
din acestea intrand, astazi sub incidenta
„reformatoare” a programului „modernist”
anuntat de printul mostenitor Mohammed Bin
Şalman. Or asemenea critici „liberale” timide nu
au decat o tangenta sporadica cu regandirea si
reproblematizarea deschisa al puternicei traditii
religios-wahhabiste a regatului wahhabit.
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dere, mijloacele de informare în masa si
retelele electronice de socializare, au
fost martore la aparitia a ceea ce poate
fi etichetat drept o „critica islamica” a
wahhabismului, bazata pe teoretizarea
opozitiei existente între aceasta secta
religioasa, pe de o parte, si asa-numitul
„islam moderat”, pe de alta parte. In
avangarda acestui nou curent s-a aflat
un grup de tineri intelectuali sustinatori
ai schimbarii si înnoirii (de unde si denominativul arab de mutahawwilun
(transformisti) cu care acestia sunt cunoscuti în discursul curent.
De data aceasta, critica adusa wahhabismului
nu mai este construita pe criterii si principii
umaniste generalizatoare, ci se sprijina pe criterii si unitati de masura oferite de religia si dogma islamica însasi. Unul dintre cei mai activi exponenti ai acestui curent, jurnalistul Mansur AlNuqaydan, s-a impus prin recursul avizat si convingator la argumentele scripturii islamice pentru a vesteji abuzurile si nonconcordanta dintre
dogma oficiala pusa în practica de abordarile
wahhabiste si mesajul Islamului ca a treia mare
religie universala. O alta voce, de aceasta data, a
unei femei din Medina, sustinea cu surprinzatoare îndrazneala ca „daca Islamul a îngaduit conceptul de interpretare a textelor fondatoare
(ijtihad) pentru adaptare la circumstanțele locului si epocilor, o mana de ulemale se încapataneaza sa nascoceasca interdictii impuse femeilor, si fac aceasta pentru ca privesc la aceasta
fiinta cu ochii politeistilor pagani din perioada
premergatoare Islamului”.

Fara a avea o audienta si o influenta notabile,
discursul critic pentru care wahhabismul saudit
ofera subiectul predilect, faptul însusi de a fi declansat si a-si fi asigurat vizibilitate, confera atitudinilor reformiste din Arabia Şaudita meritul
de a fi adus în spatiul public o chestiune care, în
întreaga istorie a regatului, a avut o pozitie devenita tabu si impermeabila la abordarile critice.
Faptul ca reprezentantii „liberalismului” au pu4. O critică a wahhabismului din perspectivă tut sa-si dezvoltre retorica se datoreaza nu atat
islamică
unei audiente deosebite pe care gandirea lor ar
In ultimii ani, spatiul public saudit si, cu preca- fi avut-o la nivelul societatii cat, în primul rand,
atitudinii de toleranta manifestata de autorita63
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tea regimului monarhic care a ales sa adopte o
relativa neutralitate, preferand sa lase solutionarea disputelor la latitudinea reformistilor si a
clasei clericale. Ceea ce nu înseamna ca toleranta
autoritatii politice a fost permanenta si nelimitata. Atunci cand unii dintre „reformistii” religiosi
au depasit anumite „linii rosii”, extinzanu-si reverberasiile critice în directia regimului însusi,
acesta a intervenit, de coniventa cu cercurile teologice, si nu au fost putine cazurile de excomunicare, încarcerare si alte penalitati dure aplicate
opozantilor de opinie. Mai mult, avand un caracter „saudito-saudit”, reformismul în discutie
nu reusit sa-si construiasca si o dimensiune externa, în mediile islamiste si wahhabite - destul
de puternice- existente în alte regiuni ale lumii
arabo-islamice, precum în Egipt, Şudan, Qatar
etc.
In aceste conditii se pune întrebarea daca sauditii sunt pregatiti si au capacitatea de a se distanta de atotputernica autoritate a wahhabismului pentru a se orienta înspre acel „islam moderat”, de care vorbea printul mostenitor Mohammed Bin Şalman adresanduse unei societatati
saudite wahhabite, aflata într-un acerb conflict
pentru influenta si suprematie nu numai cu siismul iranian, ci si cu alte state regionale sunnite
care aspira la un rol de lider al lumii islamice,
Turcia situandu-se, din acest punct de vedere, pe
un loc foarte înaintat.
Este, astfel, prematur sa se vorbeasca, cel putin
în ce priveste cazul individual al monarhiei saudite, de perspectiva apropierii de o era a „postwahhabismului”. Nu trebuie ignorata realitatea
istorica a faptului ca pactului încheiat, în urma
cu doua secole, între doctrinarul Ibn A l-Wahhab
si casa Al-Şaud a constituit temelia pe care s-a
ridicat un stat autocratic în care monarhia saudita detine puterea politica, în vreme ce clerul
wahhabit detine controlul asupra sferelor religioasa, juridica si sociala, iar acest dualism a asigurat rezilienta nationala a statului saudit, fiind, în
consecinta, putin probabil ca emirul Mohammed
Bin Şalman sa aibe suflul si capacitatea de a rupe
cu puterea religioasa a unui wahhabistm care sia demonstrat nu o data energia si capacitatea de
adaptare la perturbatiile socio-istorice. Ducerea
la reusita a unui asemenea proiect promovat de
64

ambitiosul aspirant la tronul wahhabit presupune existenta unui proiect social alternativ bine
închegat si credibil, dupa cum mai presupune o
problematica sustinere din partea elitelor si a
populatiei, dar si o fundamentare economica solida si un context regional si international favorabil.
Conditii pe care, într-un viitor previzibil, printul
MBŞ nu le îndeplineste.

Ambasador prof Dumitru CHICAN
Şe împlinesc opt ani de cand, în lumea araba a
Orientului Mijlociu si Nordului African, milioane
de oameni au coborat în spatiul public, într-o
uriasa revarsare protestatara si revendicativa
care, denumita, metaforic, „primavara araba” îsi
propunea sa înlature vechea si osificata ordine
araba a totalitarismelor, pentru a construi, în
locul acesteia, o noua ordine a libertatii, democratiei si a valorilor fundamentale asa cum au
fost acestea consfintite în Declartia Universala a
Drepturilor Omului si în care ultimul si supremul
cuvant sa-l aiba legea, egalitatea si demnitatea,
împreuna cu toate urmarile benefice rezultand
din respectarea si aplicarea acestora. Vremelnic,
prabusirea regimurilor dictatoriale din Tunisia,
Egipt si Libia a creat speranta euforica în apropiatul sfarsit al sistemului arab existent si începutul drumului catre o lume mai buna. Dupa opt
ani de asteptari, se poate constata ca o schimbare fundamentala în sensul pozitiv al asteptarilor
si sperantelor nu a avut loc.
Este adevarat ca revoltele „primaverii arabe” au
produs o schimbare, dar nu în conforitate cu
perspectivele asteptate - cele ale unei democratii
reusite si functionale- iar prefacerile care au încorporat aceste schimbari au avut si continua sa
aiba si astazi un caracter mai degraba conflictual, atat pe plan intern, statal, cat si în segmentul
relatiilor dintre statele si societatile Orientului
Mijlociu, dar si între acestea si contextul general
international. Cele cinci state arabe care un cunoscut înlaturarea fostelor regimuri totalitare,
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cu exceptia vremelnica a Tunisiei, au lunecat pe
panta razboaielor civile interne a caror finalitate
este incerta si astazi, putandu-se spune ca unele
dintre acestea - Şiria, Libia, Yemenul, de exemplu, au devenit state falimentare, în vreme ce
ascensiunea fenomenului fundamentalist terorist islamic a împiedicat, în alte tari arabe,
mentinerea stabilitatii, a securitatii interne si a
unui proces de dezvoltare pe masura rezervelor
si resurselor economice de care acestea dispun
în mod natural. Iar, în vreme ce statele bogate si
conservatoare au reusit ca, fie prin masuri represive, fie prin interventia grabita pentru satisfacerea unor revendicari materiale punctuale ale
protestatarilor, sa evite efectele directe ale ridicarilor populare, alte tari, mai putin favorizate,
au urmat o traiectorie descendenta care a oferit
porti de presiune si ingerinte externe, cu toate
consecintele cunoscute. Razboaie civile, razboaie prin procura, militantismul terorist islamist
care este departe de a fi fost eliminat, asa cum
sustine retorica declaratiilor si comunicatelor
oficiale, disolutia institutiilor statale, scindarea
sau ruperea brutala a edificiilor sociale si a coeziunii acestora, lipsa unor progrese concrete în
ceea ce priveste nivelul de trai si dezvoltarea
economico-sociala si culturala sunt doar cateva
din trasaturile pe care „primavara” le-a adaugat
sistemului traditional al Orientului Mijlociu
arab.
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ne si contemporane, soldata cu o jumatate de
milion de morti, peste zece milioane de civili
deplasati si transformarea în ruine a tarii la nivel national. Şuccesele repurtate împotriva flagelului numit Ştaul Islamic în Irak sunt incontestabile, dar pretul platit a fost si continua sa fie
urias în primul rand pentru societate dar si pentru lipsa capacitatii de functionare institutionala
a statului si a sectoarelor fundamentale între
care care, nu în ultimul rand, se regasesc sectorul sanatatii, educatiei, al infrastructurii etc.
Haosul din Libia pare a fi scapat de sub orice
control, în vreme ce în Yemen acerba confruntare confesionala si politica între doi inamici ireconciliabili – sunnismul wahhabit saudit si siismul iranian - pune în discutie nu numai disparitia social-statala a acestui stat, ci si perspectivele pe termen lung de revenire a întregii lumi
arabe la o stare de minima normalitate.
*

Eroarea fundamentala a revolutionarilor din
2011, dar si a celor care, de pe marginea esichierului, au permis sa se cristalizeze si sa se impuna plasarea acestui act revendicativ nu în logica
unei succesiuni de ordine si de regimuri politice,ci, mai degraba, în cea a unui demers temporal menit ca, într-o perioada limitata de timp eventual pe durata unui anotimp calendaristiclucrurile sa se încheie printr-un festin panarab
Nu este dificil de constatat, pe de alta parte, ca al democratiei, libertatii si bunei stari. A fost
vorba de o eroare caci, înainte de a fi determinaîn aproape toate statele arabe de astazi, politica externa
este fie condusa, fie puternic
dirijata de interese si influente straine si în ritmul confruntarii pentru putere si influenta dintre acestea, situatie care, în mod inevitabil,
conduce la o stare de indecizie, tulburare si anarhie care
sumarizeaza fizionomia generala a arealului arab al Orientului Mijlociu.
Razboiul civil sirian a atins
dimeniunile celei mai mari si
mai dramatice catastrofe
umanitare ale istoriei moder65
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ta de ratiuni politice si de o viziune articulata a proxima – a Europei, îndeosebi.
viitorului, revolta araba a fost eminamente una
cu determinanti de natura sociala si economica.
Orientul Mijlociu arab este, de multa vreme, regiunea care detine recorduri de neinvidiat în domenii precum somajul, coruptia si capitalismul
aflat în stare de germen. Iar „primavara araba”
Dinu COSTESCU
nu a adus nici o schimbare notabila în acest peisaj.
1. Rezumat

Pe de alta parte, nu trebuie ignorat faptul ca,
daca achizitiile democratice au putut sa supravietuiasca pana astazi în Tunisia, chiar daca, în
ultima vreme aceste realizari sunt puse sub semnul întrebarii, aceasta nu se datoreaza, asa cum s
-a spus, faptului ca tunisienii ar fi mai putin musulmani si, deci, mai permeabili la valorile culturii occidentale, ci realitatii ca Tunisia este singura tara din lumea araba care a dispus de un sistem sindical dinamic si puternic, care a avut un
rol de netagaduit în rapida plecare de la putere a
dictatorului Ben Ali. Iar daca, la celalalt pol, în
Şiria, asistam de opt ani la o uriasa tragedie,
aceasta trebuie explicata, chiar daca partial, si
prin faptul ca, spre deosebire de alte tari ale
„primaverii arabe”, în acest caz, comunitatea occidentala care, în Egipt, a flirtat de la bun început
cu islamismul Fratilor Musulmani, a lasat
„chestiunea siriana” la dispozitia monarhiilor
conservatoare din Golf care, oricum, sunt departe de a accepta ca o revolutie cu aspiratii liberaliste, sa se dezvolte la portile acestor regimuri.
Ceea ce se petrece în lumea araba de dupa momentul 2011, trebuie înteles ca un proces reformator anevoios si de lunga durata, mai ales
avand în vedere ca, departe de a se fi debarasat
decisiv de sechelele si de mentalitatile de dinaintea „anotimpului primavaratic”, lumea araba
parcurge, dimpotriva, o perioada haotica care ar
putea sa dureze mai multi ani, daca nu chiar mai
multe decenii. Iar remanenta unei asemenea situatii constituie solul fertil pe care se pot dezvolta germenii unor noi izbucniri sociale, care, de
data aceasta, vor fi sustinute si de dezamagirile
si sacrificile provocate de cea dintai „primavara
araba”. Iar acesta perspectiva va mai avea, dupa
toate probabilitatile, reverberatii mai acute nu
numai pentru lumea araba însasi si pentru regiunea Orientului Mijlociu, ci si pentru vecinatatea
66

Dupa e perioada de tacere mediatica de cateva
luni, la începutul lunii noiembrie anul trecut,
presa de peste Ocean si, în egala masura, massmedia de limba araba au readus în discutie mai
vechea idee a constituirii unui „NATO” arab, discutata în contextul primei vizite pe care, dupa
investitura prezidentiala, presedintele Donald
Trump a efectuat-o în Arabia Şaudita. Aceasta
readucere în luminile rampei a ceea ce a primit o
noua denumire provizorie, respectiv „Alianta
Ştrategica pentru Orientul Mijlociu” (MEŞA) a
coincis aproximativ cu trecerea de catre Administratia Trump la aplicarea unui nou si masiv
pachet de sanctiuni economice si financiare împotriva Iranului, dar si cu complexul si rasunatorul scandal al asasinarii brutale a jurnalistului
saudit Jamal Khashoggi, si într-o succinta descriere, a fost caracterizata drept o noua alianta
strategica militara condusa de Ştatele Unite si
avand drept obiectiv fundamental apararea securitasii regionale împotriva amenintarilor posibile din partea Republicii Islamice a Iranului si,
potrivit retoricii occidentale, stoparea tendintelor expansioniste si agresive ale regimului
teocratic din Teheran. Ce sanse reale exista pentru ca acest proiect sa devina realitate si cat de
neteda este calea catre atingerea unui asemenea
obiectiv?
2. Orientul Mijlociu, un spațiu al alianțelor
pentru vremuri tulburi

Daca exista un element definitoriu pentru climatul geopolitic si geostrategic al Orientului Mijlociu rascolit de fenomenul „primaverii arabe” si
de campania multinationala împotriva islamismului jihadist terorist, acesta poate fi identificat
în caracterul complex, plurimorf si conflictual
precum si ritmul alert si imprevizibil al transfor-
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marilor si evolutiilor pe care acest areal le înregistreaza într-un flux permanent.
Pe acest fundal de instabilitate si insecuritate,
politicile interne si externe ale statelor regionale
au ca obiectiv permanent si prioritar prevenirea
sau eliminarea provocarilor si amenintarilor –
reale sau presupuse - de aparare si securitare,
într-o maniera în care, de cele mai multe ori, se
produce o suprapunere sau o confuzie, voita sau
nu, între siguranta national-statala si securitatea
si remanenta regimurilor politice. In acelasi
timp, concepte fundamentale precum suveranitatea nationala si integritatea teritoriala sunt, la
fel de frecvent, folosite drept pretexte justificative pentru conflicte si competitii expansioniste,
control si influenta regionala, asa cum se întampla în cazul razboiului de franciza din regiunea
Golfului Persic si din sudul yemenit al Peninsulei
Arabice. Intr-o abordare realista, trebuie spus ca
atunci cand statele regionale se simt confruntate
cu o amenintare serioasa, acestea actioneaza
pentru mentinerea echilibrului iar una din modalitatile la care se recurge în acest sens este
aceea a crearii de aliante sau a adeziunii la aliante deja existente iar actorii statali se straduiesc sa faca acest lucru într-o maniera care sa
evite ca sursa amenintarii sa se simta, la randul
sau, amenintata si sa reactioneze în conformitate cu interesele proprii. Pentru regimurile din
regiunea Orientului Mijlociu, prin traditie a existat, în atari conjuncturi o dilema deloc neglijabila, respectiv aceea de a opta între dezvoltarea
propriului potential defensiv si securitar sau de
a delega unor mari puteri prietene atributele
acestei aparari si securitati.
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De-a lungul anilor, tarile
Orientului Mijlociu au fost
implicate în diferite forme
de aliante, cel putin în aceeasi masura în care au facut
si obiect al unei game largi
de amenintari si de conflicte
care fie s-au produs efectiv,
fie au ramas într-o stare latenta si generatoare de incertitudine si insecuritate
reala. Or în ultimii 15 ani,
aceasta stare de lucruri a
resimtit impactul apasator al cel putin trei factori - evenimente . Este vorba, în primul rand, de
invadarea Irakului, în primavara anului 2003,
care a reconfigurat profund echilibrele si ecuatiile securitare regionale. Este vorba, în al doilea rand, de asa - numita „desteptare” a lumii
arabe a Orientului Mijlociu si a nordului african,
intrata în cronica istoriei contemporane sub denumirea metaforica de „primavara araba”. Şi este vorba, în al treilea rand, de pozitionarea politicilor externe ale marilor puteri strategice si a
intereselor lor conflictuale si concuremtiale fata
de aceasta regiune a lumii. Iar în momentul de
fata, asistam la cristalizarea unui al patrulea element de impact, constand în politica externa si
noua strategie de securitate regionala si globala
a Administratiei Donald Trump.
Nu este dificil de constatat, în acest context, ca
regiunea Orientului Mijlociu a devenit un esichier pe care se manifesta si se întretaie dinamic
multiple forme de instabilitate, evolutii si orientari cu puternic caracter de confruntare care
afecteaza zona de la nord la sud si de la est la
vest. Razboiul civil din Şiria, imposibila conciliere interna a Irakului cu sine insusi, criza identitara pe care o parcurge Egiptul, razboaiele si
conflictele interne si prin interpusi din Libia si
Yemen, rivalitatile acerbe între monarhiile arabe
care mai alcatuiesc doar o umbra a ceea ce a fost
Consiliul de Cooperare al Golfului, polarizarea
confesionala si politica în relationarea cu siismul
iranian, mentinerea unor indici de dezvoltare
economico-sociala descurajanti, contradictiile si
convulsiile generate de evolutiile sau, mai curand, de involutia procesului de solutionare a
67
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conflictului palestiniano-israelian sunt doar cateva repere care dau dimensiunea si complexitatea peisajului general al Orientului Mijlociu din
zilele noastre.
Printr-o abordare devenita traditie, conflictele
care macina în prezent arealul regional au fost si
mai sunt deseori prezentate ca rezultat al unei
confruntari sectare confesionale între cele doua
mari ramuri ale Islamului, respectiv sunnismul
majoritar si siismul minoritar în morfologia generala a lumii islamice. Fara a nega realitatea ca
factorul religios este foarte prezent si dinamic în
discursul ideologilor si teoreticienilor doctrinari
ai diferitelor curente si grupari fundamentate
religios, trebuie sa constatam ca, departe de a fi,
în exclusivitate, rezultat al acestui clivaj interconfesional, starea conflictuala caracteristica regiunii este, în realitatea sa intima, expresie a
unei lupte feroce pentru influenta si control regional între statele sau grupurile de state regionale. Iar acest climat ofera atractia orientarii catre
blocuri si aliante adiacente unuia sau altuia dintre marii actori globali. Acestui context i se circumscrie si ideea lansata de suveranul saudit si
îmbratisata de presedintele Donald Trump de
constituire a „Aliantei pentru Şecuritatea Orientului Mijlociu”, în mod comun pusa în raport de
similitudine cu un NATO arab.
3. De la METO la MESA

influenta anglo-americana în Asia si Orientul
Mijlociu.
La finele lunii octombrie 2018, mijloacele de
informare în masa anuntau intentia presedintelui american Donald Trump de a organiza la
Washington, la jumatatea lunii octombrie, un
summit cu liderii monarhiilor arabe din Golf,
pentru analiza posibilitatilor de dinamizare a
cooperarii dintre Ştatele Unite si respectivele
tari, în domeniul securitatii si apararii. Cu acelasi
prilej, sefii de state prezenti la reuniune ar fi urmat sa adopte decizia de creare a unui cadru juridic si institutional pentru aceasta cooperare,
cadru care a primit numele de Alianta Ştrategica
pentru Orientul Mijlociu – MEŞA. De fapt, ideea
unei asemenea initiative îsi avea originile în vizita „istorica” pe care, la 22-24 mai 2017,
presedintele Trump o efectuase în Arabia Şaudita. Reuniunea programata pentru luna octombrie 2018 nu a mai avut loc, iar o liniste aparenta
s-a asternut peste proiectul „aliantei strategice”,
un intermezzo care s-a încheiat odata cu readucerea ei în actualitate prin stirile de presa care
anuntau pentru prima luna a anului 2019, o întalnire la nivelul cel mai înalt, pentru convenirea
si stabilirea unui proiect de tratat care sa stabileasca denumirea finala a propusei aliante, lista
definitiva a statelor membre si alte chestiuni legate de probleme de înarmare, logistice si financiare. Pe lînga Ştatele Unite, din Alianta ar urma
sa faca parte, Arabia Şaudita, Emiratele Arabe
Unite, Qatar, Bahrein, Kuwait, sultanatul Oman,
Egiptul si Regatul Hashemit al Iordaniei.

In 2019 de împlinesc 64 de ani de cînd, în 1955,
Marea Britanie, Ştatele Unite (pentru segmentul
militar) si înca patru state asiatice - Iran, Irak, Tergiversarea acestui proiect este, explicabila
Pakistan si Turcia- inaugurau
crearea „Tratatului Organizatiei
Orientului Mijlociu” (Middle
East Treaty Organization - METO, cunoscut si sub denumirile
de „Central Treaty Organization
- CENTO si „Pactul de la Baghdad”) ca unul dintre primele
tratate securitare multinationale antisovietice ale perioadei
Razboiului Rece, avand drept
obiectiv bararea expansiunii
comunismului sovietic catre EuArealul geografic al Pactului CENTO
ropa si în ariile de interese si
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prin cauze care tin atat de Administratia americana, cat si de partenerii orientali care ar urma
sa fie parteneri ai Americii în noul NATO antiiranian.
Pana la finele anului 2018 nici politicienii nici
planificatorii americani nu au ajuns la un punct
de vedere comun asupra rolului, rostului si misiunilor aliantei, iar aceasta exprima, în esenta sa,
inexistenta unei strategii închegate si concrete
pe care Washingtonul ar trebui sa o aplice
„noului Orient Mijlociu” aliat, în general si în relatiile cu partenerii arabi de pe malul apusean al
Golfului Persic. De partea viitorilor aliati, se înregistreaza o dubla problema care ar trebui solutionata anticipat pentru a asigura coeziunea si
eficienta Aliantei Ştrategice. Este vorba, mai întai de starea de scindare si de disensiunile existente între monarhiile arabe satelitare ale Arabiei Şaudite, pe de o parte, si emiratul Qatar, pe de
alta parte, chestiune în legatura cu care se înregistreaza o acerba concurenta pentru atragerea
de partea propriilor interese a simpatiei si
sustinerii lui Donal Trump. Indeosebi Arabia Şaudita si Emiratele Arabe Unite încearca sa-si adjudece partialitatea Americii în defavoarea micului emirat qatarez, folosind, în acest sens, atragatorul instrument al ofertelor financiare si comerciale. Deja, numai Ryadul a oferit partii ame-
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ricane investitii financiare cifrate la 380 miliarde dolari (323 miliarde euro) din care numai
contractele pentru achizitii de armament american reprezinta un volum financiar de 100 miliarde dolari (85 miliarde euro). Analistii cred ca
dorinta de crestere a avantajelor financiare prin
mai multe afaceri premergatoare explica în buna
masura politica de temporizare promovata de
Donald Trump înainte de a se trece la punerea în
practica a Declaratiei de la Ryad privitoare la
constituirea Aliantei Ştrategice, document care,
între altele, afirma „hotararea participantilor de
a lupta împotriva extremismului si tuturor formelor de terorism si de a asigura, în acest sens,
resursele financiare trebuincioase”. Cît de elastice sunt aceste sume „trebuincioase”, nici unul
din partenerii arabi nu s-a pronuntat pana în
momentul de fata. O alta chestiune care greveaza adoptarea unei decizii se refera la discrepanta larga – economica, financiara, militara etc.
- între petromonarhiile arabe din Golf, pe de o
parte, si virtualii parteneri din Iordania si Egipt,
pe de alta parte. Din acest punct de vedere va
trebui sa se ajunga la un consens asupra unor
chestiuni nu mai putin spinoase: dupa ce criterii
va fi stabilita cota de participare a aliatilor arabi
la finantarea, dotarea, echiparea si functionarea
aliantei strategice anti-iraniene? Cum va reactio-
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na sultanatul Oman, tara prin traditie cunoscuta
pentru politicile sale de nealiniere în aliantele si
conflictele regionale? Ce structura de comanda
va avea alianta si care va fi ponderea fiecarui
„aliat” în constituirea si functionarea acesteia?
Ce raspuns vor da partenerii arabi la insistentele
lui Donald Trump ca, într-un viitor cat mai apropiat, în „Alianta Ştrategica a Orientului Mijlociu”
sa fie cooptat si statul evreu? Cum va functiona
alianta în conditiile în care mai toate monarhiile
din Golf, în frunte cu Arabia Şaudita si Emiratele
Arabe Unite se declara deschise si au încheiat
documente de „cooperare strategica” cu Federatia Rusa, inclusiv în domeniul militar? Şi întrebarile nu se opresc aici.

între toate statele membre ale Ligii Arabe, apoi
asa - numitul „Şcut al Peninsulei”, denumire pentru fortele armate comune ale Consiliului de Cooperare al Golfului,
mai vechea si cvasiinexistenta „Alianta Militara Islamica” , aceste
din urma doua aliante fiind initiate si finantate
de regimurile monarhice arabe din zona Golfului. Şi ce se va întîmpla cu „alianta araba” condusa de Arabia Şaudita pentru „reinstaurarea legalitatii” în Yemen”? Şi, în final, cat de dispus va fi
Donald Trump sa se plieze în fata revendicarilor
si conditionarilor arabe legate de constituirea si
functionarea acestei noi aliante care, desi numita, artificios, cu sintagma „NATO arab”, este departe, din multe puncte de vedere, de scopul, inFata de insistenta cu care îndeosebi Ryadul si teresele, si utilitatea efectiva care sunt înscrise
Abu Dhabi insista pentru crearea acestui bloc pe cartea de identitate a Aliantei Atlantice.
militar destinat încheierii conturilor lor cu Ira- Inceputul acestui nou an, va aduce, cu sigunul, exista, mai ales la iordanieni, egipteni si o ranta, raspunsuri, fie si provizorii, la toate aceste
parte a petromonarhiilor candidate la alianta interogatii si neclaritati.
temerea ca aparitia unei asemenea noi entitasi
militare va pune
sub semnul îndoielii necesitatea de continuare a celorlalte
forme si structuri arabe comune de securitate
si aparare, între
care, nu pe ultimul loc, trebuie
sa fie amintite
Tratatul de Aparare
Comuna
încheiat în 1950
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Orizont Economic

Dr. Daniel DAIANU1

ce si politice transatlantice. Razboiul Rece a fost
o perioada în care legaturile în domeniile economic si militar dintre Europa si ŞUA s-au consolidat. In pofida rivalitatilor economice inevitabile,
legaturile economice tot mai stranse au constituit puternicul pivot de îndiguire a blocului sovietic si pentru promovarea intereselor democratiilor occidentale în lume.

In aprilie 2018, presedintele
francez Emmanuel Macron a
starnit valva cand a solicitat Parlamentului European ceea ce el a numit “suveranitate europeana”. Fara îndoiala ca aceasta chestiune trebuie
plasata într-un context mai larg, avand în vedere
tendintele care s-au amplificat în ultimul dece- Lumea de azi pare ca s-a rasturnat. In timp ce
economiile emergente au fost sustinatoare tradiniu.
tionale ale comertului echitabil, o serie de ecoConceptul de “suveranitate europeana” duce nomii avansate în frunte cu ŞUA sustin acum ca
automat la ideea ca Uniunea Europeana are ne- comertul global nu este un teren neutru pentru
voie de mai mult spatiu de manevra în chestiuni- competitie si ca practicile inechitabile favorizeale mondiale, mai ales în domeniul economic. za puterile emergente si China în special. In plus,
Cum poate fi însa interpretat un astfel de obiec- aranjamentele multilaterale promovate odinioativ într-o lume în care lanturile globale de distri- ra de ŞUA sunt puse serios la îndoiala iar bilatebutie au creat interdependente puternice? Oare ralismul si plurilateralismul prolifereaza. China
înseamna ca Europa trebuie sa depuna eforturi este vazuta dincolo de Atlantic drept un urias
pentru a fi mai putin dependenta si mai autosufi- rival geopolitic a carei ascensiune trebuie franacienta economic?
ta sau chiar prevenita prin orice mijloc, inclusiv
Pentru a fi mai bine auzita, pentru a avea mai prin restrictionarea comertului si investitiilor.
multi aliati globali si putere, Europa are nevoie Europenii, la randul lor, monitorizeaza investitiile si transferurile chineze de know-how în secde reforme serioase si îndraznete.
toare strategice, mai mult sau mai putin legate
Şe poate argumenta ca un astfel de obiectiv nu de preocuparile privind securitatea.
este lipsit de bun simt în momentul în care multilateralismul este serios pus la îndoiala de Ştate- Europa detesta, de asemenea, tacticile si metole Unite. Şau ca motivatii economice si securitare dele Washingtonului care în ultima perioada sis-ar afla în spatele sindromului de interiorizare a încordat în mod neconventional muschii diplocare apare în momentul în care europenii abor- matici si militari si încearca sa stabileasca arandeaza provocarile imigratiei, protectia frontiere- jamente comerciale bilaterale. Aceasta schimbalor, combaterea terorismului, amenintarile ci- re majora a modului în care diplomatia americabernetice etc. Toate aceste provocari ar sugera na este articulata si pusa în practica si divergenca indiferent cat de mult este cineva atras de tele strategice între pozitiile ŞUA si EU (vezi cadeschidere economica si de o lume fara frontie- zul Iranului) au determinat Europa sa caute mai
re, realitatea ne impune optiuni dure si o misca- mult spatiu de manevra care ar putea fi numit
suveranitatea politicii sau spatiu politic.
re inexorabila catre o UE epitomizata.
In urma cu mai multe decenii, Richard Cooper a Are, însa, sau poate avea Europa spatiul politic
publicat cartea Economia Interdependentei în de care dispune ŞUA? Şe pare ca Europa este pucare a aratat fundamentele comunitatii economi- ternic dezavantajata în aceasta privinta avand în
vedere ca nu este un stat federal iar mecanisme1. Membru în CA al BNR, fost ministru român al Finanţelor, administrator Friends of Europe, membru al Academiei Române.

72

Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2019

www.ingepo.ro

le sale de adoptare a deciziilor sunt mult mai
complicate si mai laborioase decat în cazul ŞUA.
Cand este vorba de euro, moneda unica nu este
un rival autentic al dolarului american atunci
cand este vorba de rezervele si platile globale si
Dr. Emilian M.
continua sa fie handicapata de deficiente de conDOBRESCU
ceptie si de aranjamente politice neadecvate.
Africa detine 10%
Chiar daca Europa este cel mai mare bloc comerdin totalul rezercial al lumii, ea continua sa se confrunte cu fragvelor mondiale de
mentarea, cu divizarea în crestere dintre Nord si
petrol, circa 7%
Şud, dintre Vest si Est pe chestiuni cum ar fi mifiind concentrate
gratia si "statul de drept".
pe coasta de vest a continentului, în zona GolfuPentru ca Europa sa sa fie mai bine auzita, sa lui Guineei, zona care începe în Coasta de Fildes
aiba mai multi aliati globali si putere are nevoie si se termina în Angola.
de o reforma autentica si îndrazneata a zonei “Council on Foreign Relation”(CFR) - una din
euro cu o combinatie adecvata de aranjamente cele trei mari organizatii ale “Noii Ordini Mondiprivind reducerea riscului si de partajare a ris- ale” - a acuzat de mai multe ori administratiile
cului si o reforma a Pietei Unice care sa faca mo- ŞUA de lipsa unui plan de actiune pe termen
delul social european mai incluziv. Ea trebuie, de lung în Africa. CFR a solicitat mult mai mult diasemenea, sa promoveze schimbarea modului în namism si pragmatism în relatiile cu statele africare institutiile financiare internationale functicane, deschiderea mai multor misiuni în orase
oneaza si sa accepte ca aranjamentele regionale africane, mai ales în statele producatoare de pevor deveni, cel mai probabil, inevitabile.
trol, schimbarea periodica a ambasadorului
Şi asta nu este tot. Daca UE vrea sa-si mentina
puterea de persuasiune si sa fie auzita în lume,
ea trebuie sa aloce fonduri sporite sustinerii
proiectelor noilor tehnologii si inteligentei artificiale; sa elaboreze un buget UE mai robust pentru finantarea binelui public cum ar fi controlul
frontierelor si sa stabileasca un echilibru între
preocuparile umanitare si faptul ca continentul
nu poate deveni adapost pentru toti cei ce parasesc tarile aflate în suferinta.

american la Uniunea Africana, precum si sporirea capacitatilor serviciilor secrete americane în
Africa. CFR fixeaza interesele ŞUA în Africa pe
urmatoarele coordonate: petrol si gaze naturale;
contracararea Chinei; razboiul împotriva terorismului african; pandemiile de HIV/AIDŞ; democratia si drepturilor omului; dezvoltarea Africii pe termen lung1.

Lideri din cele opt state cele mai puternice ale
planetei s-au reunit în zilele de 25-26 iunie 2002
Daca UE avanseaza în directiile sugerate, poate la Kananaskis, în Muntii Ştancosi ai Canadei, în
dobandi atat mai mult spatiu politic cat si suve- cadrul unui summit G8 consacrat economiei
ranitate.
mondiale, luptei împotriva terorismului si Africii2. Gazda reuniunii, Canada, a dorit sa lase în
urma fastul acestui tip de reuniuni, oferind un
cadru restrans, cu delegatii reduse ca numar si
renuntand la protocol în favoarea discutiilor informale, mult mai productive. Ziua de 27 iunie
2002 a fost consacrata integral Africii si presedintii celor mai importante opt state industrializate ale planetei au primit patru sefi de stat africani, pentru a concepe si realiza împreuna un
1. dupa Vladimir Alexe – Ofensiva Chinei în Africa, în Ziua, 25 noiembrie 2006, Dosare ultrasecrete
2. Anne-Cecile Robert, Un enjeu mondial, în Maniere de voir, Indispensable Afrique, novembre 2009
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Plan de actiune de ajutorare a continentului cel
mai sarac al planetei.
Raspunsul Africii nu s-a lasat prea mult asteptat: din cele 7 miliarde de locuitori ai planetei, 4
miliarde traiesc în Africa, iar multe tari africane
au devenit tot mai instabile politic, economic si
social în ultimii ani, la fel ca si cele din Orientul
Apropiat...
O nouă țară pe harta Africii
Dupa referendumul de la începutul anului
2011, locuitorii regiunii de Şud a Şudanului au o
noua patrie3. La 9 iulie 2011, Şudanul de Şud, cu
o suprafata de 619,745 km patrati, a devenit oficial stat independent. Capitala a fost stabilita la
Juba, cu o populatie estimata în 2008 la 250.000
locuitori. In 2008, populatia regiunii a fost estimata la 8.260.490 locuitori, dar locuitorii Şudanului de Şud pretind ca populatia se ridica la 1113 milioane locuitori.

Pașaport unic pentru cetățenii celor 54 de
state africane
Din iulie 2016, Uniunea Africana a introdus un
pasaport unic pentru cetatenii celor 54 de state
membre, care are drept scop facilitarea liberei
circulatii în interiorul continentului african.
Acest tip de pasaport permite cetatenilor celor
54 de state membre ale Uniunii Africane sa calatoreasca fara alt tip de vize în interiorul continentului. Conform The Africa Report, „Uniunea
Africana a lansat pasaportul comun pentru tarile
africane la Kigali, capitala Rwandei în cadrul
unei ceremonii, la care au fost prezenti 40 de sefi
de stat”.

Dupa modelul Uniunii Europene, Uniunea Africana încearca sa aprofundeze integrarea statelor
membre prin facilitarea liberei circulatii pentru
cetatenii
continentului
african.
Potrivit,
Nkosazana Dlamini Zuma, aflata la conducerea
Comisiei Uniunii Africane „primii beneficiari ai
Moneda nationala este lira sudaneza. Noul stat pasaportului african vor fi presedintii, ministrii
se învecineaza cu Etiopia la est, cu Kenya, Ugan- de externe si ambasadorii tarilor africane”.
da si Republica Democrata Congo la sud, iar la
vest cu Republica Centrafricana. Şudanul este Prin adoptarea acestui tip de pasaport unic,
cea mai mare tara din Africa si ocupa a zecea Uniunea Africana intentioneaza sa stimuleze copozitie dupa suprafata în lume. La începutul anu- operarea în randul statelor africane si sa accelelui 2011, a fost organizat un referendum pentru reze procesul de integrare si crestere socioa decide separarea regiunii de Şud de restul tarii, economica. Ideea introducerii unui astfel de paiar 98,83% din electorat a votat pentru indepen- saport pentru continentul african a fost lansata
înca din 2014 si vizeaza facilitarea liberei circudenta Şudanului de Şud.
latii a persoanelor, bunurilor si serviciilor.
Pericolele din industria minieră
Mzoxolo Magidiwana este un tanar sud-african
de 24 de ani4. Cunoscutii îi spun “mortul viu”
pentru ca nu-si va reveni niciodata dupa traumele fizice suferite cand politia a deschis focul asupra lui si a colegilor sai în 2012; gloantele i-au
sfasiat abdomenul, iar în bratul drept nu mai are
nici o putere si nici nu mai poate merge bine. A
fost operat, dar gaurile prin care au iesit
gloantele sunt înca vizibile.

Introducerea acestui tip de pasaport nu reprezinta o noutate absoluta pentru continentul african, întrucat organizatiile sub-regionale: ECOWAŞ (Economic Community of West African Ştates) si EAC (East African Community) aveau deja
introduse pasapoarte ce permiteau libera circulatie a cetatenilor statelor membre. Adoptarea
liberei circulatii în interiorul Africii aduce cu sine o serie de îngrijorari privind gestionarea
amenintarilor transfrontaliere, precum crima
organizata si gruparile teroriste.

3. Morosan, Georgiana, O noua tara pe harta: Sudanul de Sud devine stat independent, în Curentul, 8 iulie 2011
4. Bogdan Cojocaru, Cele mai întunecate secrete ale industriei auto germane. Caţi oameni mor
5. Preluare de pe site-ul https://gandeste.org/politica/uniunea-africana-introduce-pasaportul-unic-pentru-cetatenii-celor-54-destate-membre/72202, postat pe 21 iulie 2016, site vizitat pe 7 octombrie 2017, orele 13:01
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Transformări importante

mutam 20 miliarde de dolari pe an pentru a acoperi deficitul, iar în patru ani vom fi incapabili sa
Africa de Sud
platim datoriile. Din acest motiv a recurs guverPana în 2017, Africa de Şud avea doar Johan- nul la finantare non-tradi-tionala”, a declarat
nesburg Ştock Exchange. In luna februarie 2017 premierul algerian.
a mai fost lansata piata de actiuni ZAR X, iar în
septembrie - 4 Africa Exchange (4AX). La înce- In conditiile în care datoria interna a tarii se
putul lunii octombrie 2017, Africa e Şud si-a lan- situeaza la aproximativ 20% din PIB, Algeria se
sat a patra bursa de valori - A2X, mentionand ca poate împrumuta suplimentar, a declarat FMI.
pe aceasta piata au avut loc trei listari secunda- La începutul lunii septembrie 2017, guvernul
algerian a autorizat Banca Centrala sa împrumure6. Cele trei companii care s-au listat pe noua
piata sud-africana sunt din sectorul serviciilor te Trezoreria pentru reducerea deficitului. Comfinanciare: African Rainbow Capital Investments paniile si importatorii au de castigat de pe urma
(ARCI), Peregrine Holdings si Coronation Fund unei injectii de lichiditate, însa analistii spun ca
exista riscuri. Dublata de actualele restrictii asuManagers.
pra importurilor, finantarea de catre Banca CenDirectorul executiv al A2X, Kevin Brady, a de- trala a deficitului fiscal a alimentat cresterea inclarat ca exista un interes major din partea com- flatiei si a dus la deprecierea monedei locale, dipaniilor pentru lansarea de emisiuni de titluri pe narul algerian, cu cca 30% în perioada 2015noua bursa. Acesta a adaugat: “Lucram îndea- 2017.
proape cu multe companii de brokeraj si vrem
sa încheiem contracte cu acestea înainte de fine- Daca preturile petrolului nu-si revin, iar autorile anului 2017”. A2X este rival direct al Johannes tatile nu sunt capabile sa reduca importurile,
-burg Ştock Exchange (JŞE) si furnizeaza o plat- Algeria si-ar putea epuiza rezervele valutare paforma alternativa pentru listarea secundara a na în 2020 si ar putea fi nevoita sa recurga la
companiilor, respectiv pentru tranzactionarea ajutor din afara pentru finantare.
actiunilor acestora.
Importuri de orez majorate
Algeria
La jumatatea lunii septembrie 2017, premierul
Algeriei Ahmed Ouyahia a prezentat un amplu
plan de reducere a deficitului bugetar al tarii,
plan care include si împrumuturi de la banca
centrala, în conditiile în care tara membra a
OPEC încearca sa compenseze scaderea veniturilor din petrol fara sa acceseze pietele internationale de datorii7. Potrivit lui Ouyahia, finantarea non-traditionala va ajuta Algeria sa iasa din criza în decurs de cinci ani. Planul pe cinci
ani ar urma sa echilibreze bugetul tarii pana în
2022, acoperind un deficit care a crescut puternic pe fondul scaderii dramatice a preturilor petrolului la nivel mondial, ceea ce a dus la aproape înjumatatirea rezervelor valutare ale tarii:
“Daca am recurge la împrumuturi externe, dupa
cum sugereaza FMI, vom avea nevoie sa împru-

Exporturile de orez ale Chinei spre Africa au
înregistrat în 2017 o crestere exploziva8: potrivit Administratiei vamale chineze, în 2017 China
a vandut o cantitate de 781.000 de tone catre 40
de state africane, inclusiv Coasta de Fildes si Şenegal, în crestere fata de aproximativ 74.000 de
tone în 2016. In consecinta, statele africane au
fost responsabile pentru aproape 70% din exporturile chineze de orez, fata de 19% în 2016.
Datele oficiale mai arata ca în 2017, Coasta de
Fildes a devansat Coreea de Şud devenind principala destinatie de export pentru orezul chinez,
cu achizitii totale de 309.200 tone.
Chen Xiaoshan, analist la firma de consultanta
Zhuochuang a declarat: “China are stocuri foarte
mari de orez. Ştatul chinez adopta diferite masuri pentru a reduce aceste stocuri. In plus,
initiativa strategica chineza Drumul Matasii a

6. Alina Vasiescu, Africa de Sud are o noua bursa de valori, A2X, în Ziatul Bursa, 11 octombrie 2017
7. Catalina Apostoiu, Algeria vrea sa ”arunce cu bani din elicopter” pentru a depăşi criza, în Ziarul Financiar, 19 septembrie 2017
D.I., China s i-a majorat exporturile de orez către Africa, în Ziarul Bursa, 27 ianuarie 2018
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crescut sansele pentru exporturile de orez în sta- transmita “sentimentele sale calduroase” sefilor
tele africane”.
de stat de pe continentul african, care si-au exIn 2017 China a anuntat ca are stocuri de orez primat de-a lungul întregului an 2017 nemultude aproximativ 94 milioane de tone, adica doua mirea în legatura cu afirmatiile “jignitoare” atritreimi din stocurile mondiale si o cantitate sufi- buite presedintelui american.
cienta pentru a hrani India timp de un an. Aceste
stocuri mari s-au acumulat timp de mai multi ani
în care Guvernul de la Beijing a cumparat graul
de la fermieri la un pret minim de interventie în
momentele în care pretul de pe piata a coborat
sub nivelul minim. Insa în 2017, autoritatile de la
Beijing au decis sa reduca pretul minim de interventie, pentru prima data în ultimii ani, decizie
care a marcat începutul unui program de reformare a programului de subventii. Analistii se
asteapta ca vanzarile în crestere de orez chinez
catre statele africane sa continue si în 2018,
avand în vedere ca stocurile de orez ale Thailandei, un alt mare producator mondial, sunt aproape epuizate.

Opinia liderului de la Casa Alba a fost comunicata statelor membre ale Uniunii Africane cu prilejul summit-ului UA desfasurat pe 28-29 ianuarie 2018 în capitala Etiopiei, Addis Abeba. Chiar
si Etiopia a condamnat la mijlocul lui ianuarie
2018 afirmatiile jignitoare ale lui Donald Trump
la adresa mai multor natiuni africane, calificate
drept “tari de rahat”.

Donald Trump a vorbit despre o “excelenta discutie”, “absolut minunata” pe care a avut-o cu
seful acestui stat african si pe care a avut “marea
onoare” sa-l întalneasca la Davos. La randul sau,
Kagame a estimat ca întrevederea a fost una
“buna”, precizand ca ei doi au discutat despre
economie si schimburi comerciale. Presedintele
american a refuzat sa raspunda întrebarilor ce sau pus la Conferinta de presa care a urmat de
SUA – schimbare de macaz
catre ziaristii care doreau sa afle daca cei doi au
Pe 26 ianuarie 2018, presedintele american Do- evocat afirmatiile acestuia despre “tarile de ranald Trump i-a cerut liderului rwandez, Paul Ka- hat” din Africa.
game, presedintele Uniunii Africane (UA), sa
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Mihaiu MĂRGĂRIT construit cu trudă, umilință și renunțări la
libertate și demnitate umană, pentru a supraviețui atrocităților și frustrărilor regimuDe la uniunea economică la uniunea politică lui totalitar comunist, pe care le-a suportat
Obiectivele si principiile care au stat la baza cu stoicism aproape o jumătate de secol. A
constituirii, functionarii si dezvoltarii UE, pre- fost un boom în beneficiul exclusiv al statelor
cum si politica economica promovata au dovedit aflate la pupitrul procesului de aderare la UE si
ca aceasta Uniune a fost un proiect de succes, pe mai putin al celor care au constituit obiectul
întregul parcurs al evolutiei sale pana la configu- acestui proces.
ratia actuala. Ea a întrunit toate conditiile pen- Totodata, procesul de aderare a statelor eurotru a fi perceputa ca o putere economica si co- pene foste comuniste a fost marcat si de politica
merciala majora pe plan mondial. A fost atracti- dublului standard în dialogul initiat de factorii
va pentru aderarea a noi state, în principiu, în de decizie ai UE. La adresa statelor candidate sbeneficiul membrilor sai, asa cum au conceput-o au vehiculat cu usurinta etichetari care faceau
parintii fondatori si ceilalti mari lideri politici trimitere la neocomunism, criptocomunism, odicare ulterior au dezvoltat-o.
oasa securitate. Acestea au fost folosite ca
Performantele UE pe parcursul extinderii sale acuzatii (întemeiate si mai putin întemeiate) în
au fost produsul eforturilor statelor membre, interiorul statelor, începand chiar cu anul 1990,
pornind de la structura incipienta cu cele 6 state în ansamblul desfasurarii luptei putere – opozieuropene fondatoare, constituita în 1957. ție, în procesul de reforma pentru edificarea deAceasta structura a facut pasi decisivi catre ex- mocratiei, în general si, în special, pentru a detinderea globala, dezvoltandu-se pe etape, mai monstra disponibilitatea si asumarea voluntara
întai în Vestul si Centrul Europei, ulterior pana si constienta a valorilor europene si euroatlantila forma actuala extinsa spre Est care s-a coagu- ce.
lat dupa caderea Cortinei de Fier.
In acelasi context si într-o ultima instanta, ar fi
de
asteptat si un raspuns la cateva întrebari din
Prima extindere realizata prin aderarea statelor europene descatusate de comunism a înce- partea celor implicati direct în sprijinirea constiput în 2004. Dorinta acestora pentru a se integra tuirii Grupului de la Vysegrad, cum ar fi: Ce a înîntr-o structura politico - economica occidentala semnat pentru UE momentul înființării acesautentic democrata a fost atat de mare, încat s-a tui Grup înainte de aderare și ce înseamnă el
impus un proces selectiv pentru o extindere în azi pentru coeziunea Uniunii ? Cine au fost
mai multe valuri de aderare. Evident, greu de adevărații beneficiari de atunci și cine peracceptat dar, în opinia mea trebuie recunoscut danții de ieri și de azi ? Nu este un secret fapfaptul ca ele s-au conformat necondiționat și tul ca membrii acestui Grup au fost preferatii, pe
au aplicat în mod mecanic „ Acquis-ului co- fata, în procesul selectiei pentru aderarea în primunitar ”. Neexistand un model prealabil de mul val, proliferandu-se acuzatii la adresa contrecere de la o economie centralizata de stat la o tracandidatilor lor, Bulgaria si Romania, margieconomie de piata liberala, tranzitia a sacrificat, nalizandu-le, în concertul etichetarilor mentiofără rezerve și fără o logică plauzibilă, tot ce- nate mai sus. Iar pentru escamotarea adevarateea ce un popor, cu fiecare cetățean al său, și-a lor scopuri ale aparitiei acestui Grup s-au folosit,
cu abilitate, considerente pur istorice, invocan77
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du-se cu cinism ca s-a urmarit doar reînnoirea
unui acord din 1335 între regii Ioan al Boemiei,
Cazimir al III-lea al Poloniei si Carol Robert de
Anjou al Regatului Ungariei.

ceptulului dezvoltarii cu mai multe viteze. Este
un concept cu care s-a operat de mai multă
vreme dar a fost devoalat mai târziu. S-a omis
cu bună știință aplicarea partajului benefiIn ansamblul ultimelor schimbari intervenite în ciului în favoarea tuturor statelor membre
geopolitica internationala, azi constatam ca vii- care să servească, în mod concret și cu prioritorul UE devine tot mai sumbru si imprevizibil. tate, nevoilor fiecărui cetățean comunitar.
Orgoliile, prejudecatile mocnite ale unei istorii Eforturile de supravietuire a UE, multa vreme,
îndepartate sau apropiate în relatiile bilaterale au fost escamotate sub paravanul aparitiei unor
între unele state, precum si aducerea în prim evenimente produse pe plan international, care
plan a intereselor personale si de grup ale unor au impus implicarea directa sau implicita a pulideri politici nationali au erodat în timp spiritul terilor occidentale, ca urmare a deciziilor luate
de coeziune comunitar si au denaturat sensul numai în anumite cancelarii, fara un mandat
competitivitatii loiale, specifica economiei libe- acordat de majoritatea membrilor UE. Am în verale de piata.
dere, spre exemplu, criza economica si financiaIata ca azi, arena concurentiala normala în do- ra din Grecia, agresiunea declansata de Rusia
meniul economic si comercial este translatata pe asupra Ucrainei, invadarea si anexarea ilegala a
taramul unui razboi economic si comercial UE – peninsulei Crimeea. Şub presiunea unei diploSUA care, în opinia mea, poartă amprenta matii speculative a gazului rusesc si a unor forlaboratoarelor unor state membre aflate de me de amenintare în situatii de genul celor din
Şiria si Turcia, UE a cancelarului Angela Merkel a
mai multă vreme în custodia cancelarului
german Angela Merkel. Având în vedere ex- fost concilianta în negocierile initiate cu Rusia si
tinderea ariei sale geografice pe mapamond si a evitat aplicarea consecventa a sanctiunilor econumarul mare al populatiei comunitare, UE poa- nomice impuse acesteia de catre ŞUA. Asemenea
te avea PIB-ul mai mare în raport cu cel al ŞUA. atitudini au constituit pentru Vladimir Putin
Şpre exemplu, în anul 2017 a rezultat ca PIB-ul oportunitati pentru a-si realiza obiectivele sale
UE a fost de 15,3 mii de miliarde Eeuro. Şi...? As- strategice - destabilizarea UE si a NATO. Toate
ta ar putea constitui o premiza pentru a crea o acestea au provocat deruta, divergente si ambistare de razboi ? Important este sa stim ce s-a guitati în randul statelor membre si partenere
realizat cu el în folosul exclusiv al fiecarui ceta- celor doua Aliante, la aceasta data Ungaria si restean comunitar, indiferent de apartenenta sa sta- pectiv Turcia fiind în relatii economice avantajoase cu Rusia. Ele au erodat UE, determinand
tala ! Este unanim recunoscut ca UE se afla azi în
mare suferinta în lupta sa pentru supravietuire, cresterea euroscepticismului, cu un prim produs
dar nu din cauza politicii externe si de securitate final - Brexit-ul. De aceea, în Şeptembrie 2016,
a ŞUA în raport cu Gemania, chiar daca relatiile în discursul anual privind Ştarea Uniunii, Presedintele Comisiei Europene Jean Claud Juncker, în
personale ale cancelarului Anfata faptului deja împlinit, a fost
gela Merkel cu presedintii
obligat sa devoaleze îngrijorarea
americani Obama si Trump,
sa, mentionand ca niciodata în
vizibile chiar si în spatiul puistoria recenta a acesteia nu au
blic, nu au fost dintre cele mai
mai existat atatea pozitii diverbune. In opinia mea, adevarul
gente între statele membre, dieste altul. Amplul proces de
vergente care au culminat cu vodezvoltare si extindere a
tul cetatenilor din Marea Britanie
schimbat perceptia cu privire
pentru parasirea UE.
la gestionarea treburilor UE.
Aplicarea standardelor duble
înca din faza aderarii unui nou
stat a facilitat si aparitia con-

Totusi, în acelasi context, trebuie
reamintit si faptul ca drumul Marii Britanii catre UE este o întrea78
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țean comunitar s-a alterat, a devenit formala,
fiind aruncata în caruselul declaratiilor politice
si a propagandei de manipulat multimea comunitara electorala naiva. De fapt, la început, beneficiul cetățeanului constituia chintesența
conceptuala si ratiunea pentru care s-a constituit UE. Pe parcurs, pana la un moment dat, ea a
fost atractiva si unica speranta pentru majoritatea statelor europene, ambaland motorul extinderii cu noi candidaturi la aderare .
ga poveste, care începe imediat dupa Al Doilea
Razboi Mondial. Dupa cum stim, Marea Britanie
nu a dorit sa faca parte din aceasta organizatie
chiar de la înfiintarea ei, desi Churchill a
sustinut crearea sa, asa cum declara de altfel în
discursul sau de la Zurich, din 1946. Acum, aparitia Brexit-ului sa fie oare o oportunitate a Marii Britanii de reiterare a motivelor pentru care a
refuzat sa intre înca de la început în CE, fiind pusa azi într-o competitie neconfortabila cu o Germanie „redivivus”, care si-a asumat singura rolul
de lider informal al UE ?
Chiar daca conservatorismul traditional britanic si orgoliul de fost mare imperiu colonial siau lasat amprenta în relatia cu Germania, am
convingerea ca adevaratele cauze ale situatiei
actuale privind stabilitatea UE îsi gasesc originea îndeosebi în practica ultimilor aproximativ
zece ani ai leadership-ului politic la varf al UE,
precum si în uriasa asa numita tehnocratie multinationala de la Bruxelles, capitonata cu multi
Euro.
Asadar, din perspectiva istorica, ceea ce a început ca o uniune pur economica a evoluat treptat,
devenind o mare uniune politica economica.
Cred ca aceasta marcheaza momentul atingerii
unui maxim de dezvoltare a UE, care cuprinde
numeroase domenii, de la politic pana la schimbari climatice, protectia mediului si sanatate, la
relatii externe, securitate, justitie, migratie s.a.
Dar, odata ce politicul domina, intervenind în
toate domeniile de existenta a societatii umane,
formularea scopului principal initial pentru care
s-a creat UE se rezuma acum doar la beneficiul
statelor membre, dar numai al unora – Germania si statele care raspund comenzilor ei. Iar
precizarea ca trebuie sa serveasca, în mod concret și cu prioritate, nevoilor fiecărui cetă-

Protestele vestelor galbene
Asadar, vorbim de beneficii. Da ! In UE, cetatenii calatoresc liber în Europa, locuiesc, traiesc si
muncesc oriunde doresc. Dar, din considerentul
exclusiv al avantajului financiar, oferta adresata
fortei de munca din Est a fost acceptata în orice
conditii, chiar daca exced pachetele de acte normative convenite cu toti membrii UE. Apoi, situatia de mare suferinta în lupta pentru supravietuire a Ununii, contrar asteptarilor, a creat o stare de profunda nemultumire si suparare, în
principal, în randul clasei de mijloc autohtone a
fiecarei tari membre - întotdeauna afectate de
crize. Acumularile în timp au determinat violenta verbala si fizica generalizata. Indiferent de
natura acestor crize - sociale, economice sau politice - , ele au nascut proteste. In concret, protestele din 2018 au izbucnit avand drept cauze
cresterea somajului, taierea salariilor si a pensiilor, cresterea preturilor, taxelor, impozitelor,
inflatiei, deficitului bugetar s.a. Guvernele si – au
pierdut credibilitatea în raport cu promisiunile
facute electoratului iar acesta si-a pierdut rabdarea. Guvernantii, aratandu-si neputinta si reaua credinta pentru a-si acoperi propriile interese, au determinat ca dezamagirea nemultumitilor sa atinga limita suportabilitatii si au cerut în
final schimbarea radicala.
In tipologia acestei grile prezentate mai sus se
înscriu actualele proteste stradale, desfasurate
simultan în mai multe localitati din Franta, Germania, Ungaria, Italia, Belgia si, potrivit aprecierilor unor specialisti, ar urma sa izbucneasca si
în alte tari membre UE care ar putea fi cuprinse
de crize, precum Polonia, Croatia s.a. In totalitatea lor, mesajele protestatarilor par a fi în afara
79
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unui interes legat de o anumită ideologie de
partid. Nu au un lider şi îşi coordonează acțiunile folosind retelele de socializare. Ei se declara ca sunt profund nemultumiti de situatia economica si sociala a tarii. Dupa relatarile mass
media internationala, ele au fost si continua sa
fie deosebit de violente, de mare intensitate si
amploare, cu o durata mare în timp, explicite si
radicale, generand o stare grava de insecuritate
pe continentul european, aproape fără precedent. Însă, ele au izbucnit având mize diferite de la o tara la alta, fie demisia presedintelui
ori caderea guvernelor si alegeri anticipate, fie
iesirea din UE si chiar din NATO, toleranta zero
fata de terorism în general, îndeosebi fata de islamisti radicalizati, precum si o politica consecventa si ferma în raport cu fenomenul migratiei
s.a.

provocări violente ce-i pun în pericol integritatea corporala, inclusiv viata, fara a mai vorbi
despre obstructionarea îndeplinirii misiunii.
Dreptul la opinie „ nu anulează comprehensiunea, competența, probitatea profesională, valoarea, autoritatea, într-un domeniu sau altul
”, mentiona pe blogul sau Ancelin Roseti. Acesta
este un apreciat scriitor roman contemporan,
autor al multor volume de versuri, colaboreaza
cu multe reviste literare de prestigiu din tara, în
care publica cronici literare, pamflete si poeme.
Este membru al Uniunii Şcriitorilor din Romania. Acesta mi-a retinut atentia ca nu are inhibitii
atunci cand investigheaza cu profunzime manifestarile cotidiene ale individului în societatea
moderna, facand trimitere la Umberto Eco care
considera ca „Rețelele de socializare dau drept
de cuvânt unor legiuni de imbecili care înainte
vorbeau numai la bar, după un pahar de vin,
fără a dăuna colectivității. Erau imediat puși
sub tăcere, în timp ce acum au același drept la
cuvânt ca și un premiat cu Nobel. Este invazia
imbecililor “. Doresc sa fiu înteles corect. Personal subscriu neconditionat la dreptul de a protesta al fiecarui cetatean care-si asuma în mod
onest valorile democratiei autentice. Dar, condamn cu fermitate pe cei care confunda democratia cu haosul si violenta si nu agreez oamenii
politici ipocriti si aroganti care se erijeaza în fata
oglinzii, în pozitia de unic judecator si renunta
usor la demnitatea lor situandu-se în afara legii
atunci cand sunt investiti cu responsabilitati în
ierarhia de putere a statului.

In Franta, surprinzatoare pentru unii „ specialisti si comentatori ” , pierduti aiurea pe mapamond, pare a fi reactia autoritatilor fata de aceste proteste. In opinia mea, organele franceze de
ordine publica si siguranta a cetateanului si-au
facut corect datoria, fiind mult mai determinate
în confruntarea cu protestatarii stradali. Acestia
au folosit tot arsenalul specific din dotare - bastoane, jeturi de apa, gaze locrimogene, grenade
fumigene si au operat masive arestari. Cu toate
acestea, nimeni pe plan intern si din mediul extern - oficiali si media, nu i-au acuzat că au acționat disproporționat față de gradul de violenta manifestata de protestatari. Chiar Presedintele Macron a aprobat public modul de reactie a organelor de ordine si nu cred ca ar fi fost în Nu intentionez sa mai fac apologia personalitaposesia vreunui „ aparat minune ”
care sa masoare proportionalitatea
binomului „ acțiune – reacțiune ”,
într-o confruntare de contact direct
corporal între doua parti aflate în beligeranta violenta declarata. E jenant a
sustine ca pentru îndeplinirea unei
misiuni de lupta, militarul din structurile de forta ale unui stat democrat ar
trebui ca, în dinamica alerta si imprevizibila a actiunilor de restaurare a
ordinii publice, sa aiba capacitatea de
a anticipa, secunda cu secunda, pas cu
pas, proportionalitatea reactiei lor la
80
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tii actualului presedinte francez Emmanuel Macron, avand în vedere ca, la începutul mandatului sau, mi-am exprimat public încrederea în
domnia sa. Acum însa, figura sa afisata în public,
împietrita de surpriza si teama pentru ca i s-a
cerut insistent demisia, precum si comportamentul sau exagerat conciliant cu solicitarile
protestatarilor intra într-un contrast flagrant cu
siguranta de sine la limita arogantei, manifestata
anterior pe timpul campaniei electorale si a mai
putin de doi ani, dezastruosi, care au trecut de la
accesul sau la Palatul Elysee. La început, prin
tineretea sa si abilitatea cu care a creat si folosit
partidul „ La République en marche !”, parea
omul providential pentru tara sa, pentru Europa
si nu numai, apt sa-i înfrunte deopotriva pe presedintele american Donald Trump si pe Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse. In conditiile unei actuale lipse acute de lideri politici
carismatici, puternici pe plan international, destinul îi oferise o mare sansa de a prezenta solutii
marilor probleme cu care se confrunta UE si chiar NATO, pe fondul unei arhitecturi de securitate internationala instabile, generata de un spectru larg si atipic de provocari, riscuri si amenintari în forme dintre cele mai neasteptate de manifestare.
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nu de procentul de participare la alegerile din
luna Mai, 2019 pentru Parlamentul European
(PE) si de natura optiunii majoritare a electoratului. Fiind considerate cele mai importante din
1979, an de cand PE este ales prin vot universal ,
am convingerea ca toti cetatenii comunitari
onesti vor da raspunsuri pertinente la multe întrebari edificatoare pentru viitorul lor, cum ar fi:
Europa, încotro? Partidele eurosceptice și-ar
putea extinde reprezentarea în PE?
„Continuăm această aventură europeană
prin înfrângerea naționalismului sau vom
ceda în fața acestuia? " ( radio France Info, comisar european pentru afaceri economice si financiare, Pierre Moscovici); Va reusi prim vicepreședintele al Comisiei Europene Frans
Timmermans să îi succeadă în funcție actualului președinte Jean-Claude Juncker, fără a
moșteni zestrea dezastruoasă a acestuia? Care va fi reacția electoratului la amenințările
Președintelui Franței, Emmanuel Macron,
potrivit căreia „va tăia fondurile europene
celor care nu vor mai multă Europă” și care
nu dau dovadă de „solidaritate”, făcând aluzie la țările est-europene care nu acceptă
unele politici ale Bruxelles-ului, cum este cea
privind migrația ?
Fără discuție, campania electorală pentru
PE deja a început cu candidatura lui Timmermans, În situația în care se află azi UE, este
de asteptat sa asistam din partea candidatilor si
a sustinatorilor lor la o avalansa sufocanta de
declaratii propagandistice, de manipulare a electoratului înca naiv si credul. Este foarte posibil
ca întreaga campanie sa fie intoxicata cu „ fake
news ” despre adversarii politici (personalitati
si state membre) cu foaie de parcurs pana la un
„război mediatic”. Acestea sunt arme aflate în
patrimoniul unor servicii de informatii care-si
permit acest lux, acum „ înprumutate” si devenite în ultimul timp singura speranta în momente
de agonie a multor politicieni dislocati întamplator pe harta lumii. In afara de aroganta si interese meschine, acestia au demonstrat ca nu sunt
înzestrati sa ofere solutii la problemele reale cu
care se confrunta UE si tarile lor natale.

Ca urmare, persistenta crizei de lideri politici
potenti, incapacitatea guvernantilor europeni de
a gestiona actualele crize, orgoliile, aroganta,
interese obscure si duplicitatea unora, precum si
neincrederea crescanda în sistemele liberale
sunt de parere ca au împins societatea într-o faza periculoasa, generand premizele slabirii aderentei la democratie a unor segmente tot mai
largi ale populatiilor statelor comunitare. Cu si- Pe de alta parte, în interiorul partidelor natioguranta ca aceasta afirmatie va fi confirmata sau nale, mai mult ca sigur, va fi o batalie acerba
81
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pentru a fi trecuti pe un loc eligibil pe lista candidatilor. In unele partide, primele semnale în
acest sens deja au aparut. Ca rezultat al aceastei
batalii, cu siguranta se vor produce mari frustrari personale si chiar posibile factiuni ce pot
destabiliza partidele respective. Şi, în final, nu
exclud chiar tentative de coruptie si abuz pentru
stabilirea favoritilor principali la candidatura,
avand în vedere ca toate drumurile care duc la
Bruxelles sunt consolidate cu bancnote Euro.
Evident ca acestea sunt extrase din fondurile publice nationale ale statelor membre care, însumate dau bugetul UE, folosit pentru cheltuieli de
întretinere, functionare si îndeplinirea sarcinilor
asumate prin fisa postului de înalt slujbas international, eligibil sau penetrat pe cai oculte, în
structurile UE.
Unele repere istorice la o temă controversată
– securitatea UE
Problema securitatii europene nu este noua. Ea
este legata nemijlocit de ideea crearii unei Europe unite, care dateaza de secole, însa abia dupa
cel de Al Doilea Razboi Mondial s-au format premizele necesare demararii unui proces de integrare europeana. Astfel, în acord cu formularea
titlului acestui subcapitol, am considerat necesar
a reaminti faptul ca în aprilie 1951 cele sase state fondatoare care au semnat Tratatul de la Paris
au pus bazele primei organizatii europene - Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Iar în 1952 ele mai semneaza un
tratat prin care înfiinteaza Comunitatea Europeană de Apărare (CEA). Această inițiativă
esueaza ca urmare a refuzului Parlamentului
Franței de a ratifica tratatul – o primă controversă a unui demers concret legat nemijlocit de o structura incipienta vizand o Europa
unita. Desigur, acest esec a afectat negativ procesul de integrare europeana. Dar nu voi insista
asupra istoriei acestui proces mai mult decat am
facut - o în subcapitolele anterioare.
Oricum, odata declansata perioada Razboiului
rece, problema securitatii europene a fost inclusa firesc în responsabilitatile NATO, unanim acceptata de lumea democrata occidentala înca de
la înfiintarea sa, fiind singura organizatie politi82

co militara capabila sa raspunda imperativelor
de aparare în perioada în care URŞŞ – ul, lider al
TV , reprezenta o amenintare reala la adresa securitatii internationale, implicit a statelor membre a UE.
Cred ca trebuie sa apelam la memoria colectiva
pentru a evalua corect ce a însemnat imensa
contributie materiala, financiara si asigurarea cu
resursa umana oferita de ŞUA la dispozitia NATO, pe întreaga perioada a Razboiului rece. Bazata pe un potential militar solid de descurajare
si pe o mare presiune diplomatica constanta si
înteleapta exercitata de personalitati politice occidentale de mare anvergura, NATO a reusit sa
mentina un echilibru politic si militar pe plan
international care a evitat izbucnirea unui nou
razboi catastrofal, la scara mondiala, de aceasta
data ideologic, mai mult ca probabil cu folosirea
masiva a arsenalelor armamentelor de nimicire
în masa ale ambelor parti.
In toata perioada Razboiului rece, orice abordare a conceptului privind autonomia strategica
fata de suveranitatea europeana în domeniul
apararii nu putea avea o finalitate concreta cu
eficienta practica ci, cel mult, putea constitui o
tema de larga dezbatere teoretica, academica cu
piloni de sustinere de natura strict filozofica si
de prefigurare optimista a viitorului la scara planetara. Totodata, nu trebuie uitat ca sub protectia potentialului politic, militar si al resursei
umane furnizate de Washington care a realizat si
mentinut performantele NATO la parametrii cei
mai înalti, impusi de spectrul amenintarilor la
adresa valorilor europene occidentale si euroatlantice, UE s-a dezvoltat foarte puternic economic, realizandu-se astfel si renasterea economica a Germaniei. Şa nu se uite ca, în ansamblul
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relatiilor de confruntare permanenta între TV
vs. NATO, respectiv Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) vs. economia de piaţă liberală occidentală, a existat o escaladare a înarmării
militare fara precedent si o concurenta acerba în
domeniul economic. Ca urmare, în plus, în cadrul acestei concurente, liderii partilor au investit economic si financiar exagerat de mult în cele
doua foste republici germane – Federala, respectiv Democrata în raport cu celelalte tari membre. Ş-a urmarit ca cele doua Germanii, aflate la
frontiera între cele doua sisteme politice si economice sa constituie la concurenta un medel de
dezvoltare puternica, cu scopul de a demonstra
superioritatea unui sistem politic economic în
raport cu sistemul partii adverse. Cu toate acestea doar fosta Germanie Democrata si celelalte
state din lagarul comunist nu a avut de castigat,
atata vreme cat acest stat s-a creat artificial si în
baza unei ideologii care, în final, s-a dovedit a fi
falimentara pentru toate tarile comuniste.
Incheierea Razboiului rece, care a creat un nou
cadru geopolitic si geoeconomic favorabil dezvoltarii armonioase a tuturor tarilor europene
aflate sub protectia americana, a realizat si reunificarea celor doua Germanii, desi Franta si Marea Britanie nu au dorit-o. Potrivit “Financial Times”, într-un numar din acel timp, relata ca
aceste doua tari au considerat ca o Germanie
reintregita ar putea “dobândi mai mult teren
decât Hitler”.
Personal, apreciez ca existenta unei asemenea
temeri indica un moment ce poate marca intrarea în grila controverselor cu privire la securitatea Europei. Evolutia Germaniei reunificate care
începe sa aiba un rol geopolitic major în Europa,
precum si a politicii imperiale expansioniste ale
Federatiei Ruse a lui Putin, cu siguranta ca au
redesteptat temerile istorice. Ştim ca cei doi giganti continentali, pe parcursul istoriei, fie si-au
ciuntit vecinii, fie au purtat lupte pe teritoriul
lor. Asadar, dupa sfarsitul Razboiului rece, tarile
plasate între ei au fost îngrozite de vidul de securitate ce urma sa se creeze, de unde s-a nascut
intensa lor dorinta de protectie americana – exprimata prin apartenenta la NATO. Iar anii care
au trecut au demonstrat ca NATO s-a adaptat
acestor solicitari. Azi, doar Europa Angelei Mer-
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kel si a lui Emmanuel Macron transmit mesaje
ca nu mai simt nevoia de protectie americana.
In ce privesc Comunitatile Europene, dupa sfarsitul Razboiului rece, au suferit si ele transformari. Astfel în 1992, s-a adoptat Tratatul de la
Maastricht prin care denumirea de “Uniune Europeana” a devenit oficiala si au fost stabilite noi
obiective pentru statele membre si noi politici
comune, în cuprinsul carora se mentioneaza forme de cooperare în domeniul Politicii Externe si
de Şecuritate Comuna (PEŞC) si al Justitiei si
Afacerilor Interne (JAI). In timp, PEŞC s-a dezvoltat ca si concept în baza unor serii de Tratate
dar practic s-a limitat la actiuni bilaterale între
state si nu în baza unei strategii unitare de coordonare la nivelul întregii comunitati. Nici Ştrategia Globala pentru Politica Externa si Şecuritate
a UE, adoptata la 28 iunie 2016, care constituie
noul cadru director al actiunii externe a Uniunii
pe termen mediu si lung nu a depasit cadrul dezbateilor, limitandu-se la formularea si îmbunatatirea unor masuri organizatorice si de coordonare. In prezent, are loc tot un dialog la nivelul institutiilor europene si al statelor membre privind modalitatile de punere în practica a Ştrategiei, pe mai multe dimensiuni. In opinia mea,
problema securitatii UE a fost abordata cu retinere si a ramas nerezolvata, controversata, fara
a reusi sa ofere solutii fezabile, atata vreme cat,
conceptual, din cauza prejudecatilor traditionale
ale puterilor Europei occidentale (Germania si
Franta) s-a actionat pentru eliminarea asa zisei
influente politice a Washingtonului pe teritoriul
batranului continent. Ca urmare, toate proiectele luate în discutie au fost elaborate eludand cu
buna stiinta principiul complementaritatii cu
capabilitatile operationale ale NATO.
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Controverse actuale cu privire la armata UE
Dezbaterile cu privire la autonomia strategica
înca mai continua si astazi în Europa si nu cred
ca sunt sanse a se încheia asa curand. Pe de o
parte, unele încearca sa convinga de necesitatea
unei Armate a UE cu argumente selectate din noul context al geopoliticii internationale, marcat
de politica externa si de securitate promovata de
presedintele american Trump, de lansarea impetuoasa a presedintelui francez Emmanuel Macron în problemele majore ale securitatii internationale si, nu în ultima instanta, de actualul
cancelar german Angela Merkel, chiar daca leadership-ul sau se afla într-o scadere importanta
de credibilitate, de multa vreme previzibila.
Pe de alta parte, se pun multe semne de întrebare din perspectiva euroscepticilor, al caror numar s-a marit ca urmare a Brexit-ului, la care se
adauga succesele obtinute de politica agresiva,
expansionista traditional imperiala a Rusiei lui
Putin care, ne place sau nu, a reusit sa porneasca
masinaria de destabilizare a UE si NATO. Aceasta
a realizat-o cu sprijinul permanent si neprecupetit al cancelarului Angela Merkel, în tandem cu
Francoise Holland pe timpul cand detinea mandatul de presedinte. In acest sens, Vladimir Putin, liderul politic de la Kremlin a reusit sa produca primele fisuri, avand si sprijinul indirect al
premierului Ungariei Victor Orban, presedintelui Turciei Erdogan, al lui Milos Zeman, presedintele ceh pro-rus în functie, care în 2018 a castigat un nou mandat.

Aceasta este platforma geopolitica internationala actuala pe care se desfasoara acum discutiile pro si contra Armatei UE, în opinia mea într-o
perioadă total inoportună pentru un proiect
atat de vital pentru securitatea si apararea europeana.
Opiniile s-au înmultit si intensificat, continuand
sa provoace confuzie, alarma, panica si situatii
tensionate între partile aflate în confruntari de
opinie. Mai grav este faptul ca acestea depasesc
modul de dezbatere teoretica a specialistilor în
workshop-uri, talk-show-uri, în mediul universitar si academic. Şe pare ca din cancelariile unor
puteri occidentale europene se lanseaza îndemnuri, adresate politicienilor aserviti lor, avand un
continut propagandistic si de manipulare. In
conditiile actuale dominate de crize politice, economice si sociale profunde, în esenta se sugereaza idei si comportamente impardonabile cu realitatile timpului pe care-l traim, cum ar fi: Rusia
să nu fie deranjată prea mult; Rusia să nu fie
acuzată că amenință securitatea internațională, îndeosebi europeană; politica externă
bazată pe parteneriate strategice cu SUA să
fie etichetată antieuropeană – anti UE, antidemocrată.
Ca urmare, presedintelui Putin nu-i scapa niciodata prilejul de a ameninta explicit statele care
gazduiesc elemente ale scutului antiracheta
american. Iar presedintele Macron se pronunta
deschis pentru o „Armată Europeană adevărată” care sa apere Europa de „China, Rusia și
chiar față de Statele Unite ale Americii” . Şi
controversele continua în nota fake news-rilor
care lanseaza impetuos si iresponsabil manipularea Polexit (Polonia) şi scenariul Roexit
(Romania).

Creandu-si un asemenea cadru, presedintele
Putin a readus Moscova, neconditionat si confortabil, la masa marilor decizii privind dinamica
geopoliticii internationale, în cadrul careia si
China se impune tot mai mult în pozitia de „ arbitru jucător (?) ”.
Intr-un asemenea cadru tensionat, apare o prima etapa de abordare mai pragmatica, în noiembrie 2017, cand 25 de state membre ale
UE au semnat acordul privind "Cooperarea
structurată permanentă" în chestiuni militare (PEŞCO). Pare a fi o cooperare aprofundata pe proiecte comune de înarmare si o mai
stransa cooperare între armatele nationale.
La nivelul specialistilor, se apreciaza ca, potrivit vointei ministrilor apararii din UE, PEŞ84
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CO ar putea pregati înfiintarea unei armate
europene. In paralel, si la nivel national al unor
state comunitare pare sa creasca disponibilitatea pentru cooperare.
In cadrul acestui acord de cooperare se considera ca pe post de posibil nucleu al unei armate
europene, cea mai potrivita ar putea fi Brigada
de infanterie franco-germana, înfiintata deja
din 1989, fiind pana acum singura unitate binationala de amploare la nivel mondial. In opinia
mea cred ca în forma actuala, ea poseda totusi
anumite caracterisrtici ce o include totusi în
grila controverselor Armatei europene, care
ar trebui armonizate într-o alta gandire si conducere strategica unitara. Cu un efectiv de aproximativ 6.000 de militari, are la dispozitie patru
cazarmi în Germania si trei în Franta. Batalionul
291 de vanatori al armatei germane din compunerea Brigazii este stationat la IllkirchGraffenstaden în Alsacia, fiind singura unitate de
lupta a Bundeswehr-ului cu regim de stationare
pemanenta în afara Germaniei. Totusi, militarii
celor doua tari nu executa misiuni comune decat
în batalionul de aprovizionare si în structurile
de comanda. Toate celelalte unitati sunt separate din punct de vedere national. Brigada, cu întreaga ei structura, efective si înzestrare, nu a
executat în toata existenta sa nicio misiune de
lupta. Insa, exista o trasatura comuna ce faciliteaza închegarea operationala a Brigazii care
este data de înzestrarea cu acelasi tip de arma
de asalt. Dar tot restul dotarii difera si în ziua de
azi.
In ce priveste cooperarea Germaniei cu Olanda,
în 1995 s-a înfiintat un Corp de Armata mixt, caruia îi sunt subordonate, în caz de necesitate,
cate o divizie germana si olandeza cu un efectiv
total de peste 40.000 de militari. Acest Corp mai
are în subordine directa un batalion de transmisiuni si unul de sprijin, ambele fiind unitati binationale. Initial, numai la nivelul comenzii Corpului, efectivele erau asigurate cu ofiteri din cele
doua tari, acum si esalonul inferior este alcatuit
din militari ai ambelor armate. De exemplu, Batalionul 414 de tancuri german face parte din
Brigada 43 mecanizata a armatei olandeze. Totodata, din acelasi batalion german face parte si
o companie olandeza compusa din 100 de mili-

tari, care sunt instruiti sa foloseasca blindatele
germane. Şe precizeaza ca pentru prima data
sunt integrate trupe germane si olandeze, de la
nivel de companie pana la cel de divizie, în spiritul initiativei europene din anii 1950.
O caracteristica interesanta a procesului de integrare germano-olandeza a fost convenit si în
domeniul Fortelor speciale olandeze. Astfel, pe 1
ianuarie 2014, Brigada 11 olandeza de desant
aerian, formata din aproximativ 2.000 de militari, a fost integrata Diviziei germane "Forte rapide", ceea ce înseamna ca s-a depasit cu mult
stadiul de cooperare, toti militarii actionand unitar, fara o distinctie în ce priveste tara din care
provin.
Am prezentat mai sus o sumara viziune de ansamblu dar suficient de semnificativa pentru
evidentierea doar a unui singur procedeu de
realizare a proiectului privind Armata UE, folosind inteligent, eficient si putin costisitor existentul din perspectiva istoriei apropiate si recente a doua state care au convenit sa coopereze
militar cu structuri combatante. Acest procedeu
generalizat cred ca s-ar încadra în mod fericit în
noua viziune a lui Hans – Peter Bartels 1) privind constructia Armatei europene de jos în sus,
renuntandu-se la ideea înfiintarii la început a
unor structuri de comanda, coordonare si control la nivel strategic care induceau perceptia, în
opinia mea corecta, ca se urmarea de fapt înmultirea unor fotolii „ banoase ” pentru oportunisti.
Am convingerea ca aceasta cooperare la nivel
tactic a avut în vedere, înca de la început, în mod
concret, o integrare totala ulterioara, în baza
strategiei de realizare a Armatei europene, elaborata poate chiar înainte de unificarea celor
85
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aceasta se reflecta, în aceeasi masura, si în
domeniul apararii. Therefore, Prin urmare,
îndeosebi în perioada de pregatire a alegerilor pentru Parlamentul European, atat cat
poate influenta decizia finala, dezbaterile intense pe marginea initiativelor lansate de
actualul leadership la varful Uniunii subestimeaza si ele consideratiile nationale and
common European interests are often difficult to fully align, however, muddling si interesele europene comune care sunt adesea dificil de aliniat pe deplin.
In context, constatam ca, indiferent de marile
neîmpliniri înregistrate, cele doua puteri ale
UE, Germania si Franta, au fost cele mai interesate în a intensifica si a aprofunda eforturile eurodoua Germanii.
pene de aparare. Insa, în motivatiile lor exista
Totodata, într-o anumita conjunctura, nevoile diferente semnificative care reflecta strategii dimilitare pot solicita, din initiativa lor, realizarea ferite, culturi si interese nationale specifice.
rapida a cooperarii militare pe plan european.
Asa s-a întamplat în cazul "Operation Şerval" ini- Din perspectiva germana integrarea se adantiata de armata franceza în Mali, în 2013. Atunci, ceste, iar castigarea legitimitatii si alte aspecte
conducerea militara de la Paris si-a dat seama ca politice considera ca trebuie sa ramana în centrupele expeditionare nu pot elimina singure mi- trul atentiei analizei specialistilor si al factorilor
litantii islamici din nordul Mali, care începusera decizionali. Pentru Franta, în viziunea relativ a
deja sa intre în centrul orasului Mali, si a apelat noului lider, prioritatea reprezinta eficienta si
la ajutorul aliatilor, chiar la începutul acestei rezultatele militare concrete în ceea ce privesc
capabilitatile si misiunile ce revin UE. Din aceasoperatiuni.
ta perspectiva, Germania cauta sa adapteze noua
Aceste exemple pot sa faca trimitere la toate initiativa de aparare cat mai favorabila incluziustructurile mixte deja existente, carora li se pot nii, în timp ce Parisul ar fi dispus sa se descurce
aplica corectii putin costisitoare, constituind o chiar si în acest moment cu un numar mai mic de
contracarare a celor care se opun conceptului state membre, pentru a face ca PŞAC sa fie reviArmatei europene numai din considerente ce talizata, ambitioasa si eficienta.
privesc costurile.
In opinia Frantei, PŞAC este un multiplicator
Insa, tot atat de adevarat este si faptul ca înfi- potential de forta, în primul rand pentru operatiintarea unei Armate Europene cu o forta compa- uni militare expeditionare în sfera geopolitica
rabila cu cea a ŞUA, Rusiei sau Chinei ar fi infinit traditionala a sa, precum si pentru interesul fata
mai scumpa pentru natiunile europene decat de Africa de Nord, regiunea Şahel, Africa subconsolidarea financiara, politica si militara a deja sahariana si partea de Est din Orientul Mijlociu.
existentei Aliante Nord-Atlantice.
In ce priveste In Germania, s-a constatat ca
exista noi circumstante geopolitice, cu implicarea unei mai mari dependente europene de apaConcluzii și mai mult decât atât
rare. In ultimul timp, politica sa de securitate si
Fragmentarea UE este deja o reality in many
aparare a devenit mai activa. Cu toate acestea,
aspects, and will remain so also in the area of
amploarea schimbarii în perceptiile si actiunile
defence. realitate, la început mai putin asteptaconcrete în domeniul apararii, în special în ceea
ta, si fara indicii certe de redresare. Evident ca
ce priveste lipsa de consens în randul elitei poli86
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tice germane pe aceasta tema, este înca discutabila. Germania înca nu s-a pronuntat explicit
asupra ridicarii valorii de 1,2% din PIB-ul sau
alocat apararii pentru a atinge obiectivul de 2%.
Iar atitudinile sale fata de sprijinirea si participarea la operatiuni militare raman înca în nota perceptiilor pacifiste.

capacitatilor UE cu procesele similare ale NATO.

neri sau decuplari de la structurile NATO în beneficiul UE. Polonia se teme ca o Politica europeana de aparare autonoma condusa de Franta
si Germania care probabil aparent ar reduce
amenintarile proferate de Rusia, care ar slabi
legatura transatlantica de securitate si NATO si
ar înstraina ŞUA si Marea Britanie. Polonia se
teme, de asemenea, ca nu ar fi inclusa într-un
nucleu european de aparare si ca nici nu ar avea
acces privilegiat la fondurile Comisiei, care ar
ancora proiectul european la o Europa cu mai
multe viteze. In aceasta situatie, Polonia considera ca ar fi împinsa la periferia integrarii europene.

 Hans – Peter Bartels, Ana Maria Kellner,
Uwe Optenhogel, Strategic Autonomy and the
Defence of Europe – on the road to a European
Army ?, Part A; Part B, Country Ştaddies, by Verlag H.W. Dietz Nachf GmbH, 2017;

Ca o ultima concluzie, subscriu aprecierilor tuturor celor care si-au exprimat convingerea potrivit careia, daca în cele din urma Armata Europeana se va constitui, va crea tarilor mici mari
dileme strategice, în momente importante, functie de dinamica geopoliticii internationale care,
Alti membri ai UE au o abordare aparent de ali- în ultimul timp, s-a dovedit a fi neasteptat de fluniere la deciziile pe care si le asuma din reflex ida, flexibila si deosebit de imprevizibila.
neconditionat, dar escamoteaza o rezerva precaNotă:
uta. Şuedia, Finlanda, cele trei state baltice si Romania sprijina cu tarie capacitatea de dezvoltare 1) Hans – Peter Bartels -politician german al
a PŞAC, dar urmaresc cu atentie problema auto- SPD care a fost membru al Bundestagului pentru
nomiei UE, a comandamentului militar si a orica- Kiel . In 2015, he succeeded Hellmut Königshaus
ror alte initiative care ar putea pune sub semnul as Parliamentary Commissioner for the Armed
întrebarii proeminenta NATO în apararea euro- Forces. În 2015, el a reuşit pe Hellmut Königshaus
peana si care ar crea tensiuni cu ŞUA si Marea să devină comisar parlamentar pentru forţele arBritanie. Toate aceste tari ar prefera sa evite o mate
fragmentare suplimentara a UE, precum si parasirea grupului de baza al acesteia, pastrandu-si
optiunea pentru NATO în rolul de lider în Apara- Bibliografie
rea europeana.
 Daniel Fiott, Strategic autonomy: towards „
European
sovereignty” in defence : EUIŞŞ, NoiemPolonia se remarca drept cel mai proeminent
membru al UE care se opune oricarei suprapu- brie 2018;

Cu toate acestea, recunoscand necesitatea
unei mai mari cooperari europene în domeniul apararii si dezvoltarii capacitatilor,
sprijina totusi unele dintre initiativele promovate în UE.
Astfel, Polonia este de acord si impune stimulente financiare ale Comisiei Europene
pentru a fi disponibila tuturor membrilor si
pentru alinierea planurilor de dezvoltare a
87

 Grupul de la Vysegrad – Wikipedia;
 Viorica

Marin, Cum a ajuns Grupul de la
Vysegrad să dea bătăi de cap UE, la 27 de ani de
la înfiinţare, Adevărul.ro, 20 Feb. 2018;
 Economia – europa.eu.
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Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

mele de misiuni ce le vor avea aeronavele, întregul program FVL este în valoare de 100 de miliarde de dolari si se refera la înlocuirea a 2.000
pana la 4.000 de elicoptere medii, în
serviciul Armatei americane.

V-280 Valor este o aeronava cu decolare vericala, cu rotor cu tilometru de a treia generatie,
prezentat pentru prima data , de producatorul
de aeronave american Bell Helicopter Textron,
la Expozitia Profesionala anuala a Asociatiei Aviatiei Armate a Americii (AAAA) din Fort Worth,
ŞUA, în aprilie 2013. Aeronava este destinata
misiunilor multiple de atac si de transport cu
viteza sporita, la distanta mare, cu sarcina utila
marita.

Elicopterul V-280 Valor are fuselajul
compozit cu aripi din carbon celular,
este conceput sa transporte patru
membri ai echipajului si 14 militari
echipati pentru lupta, este prevazut cu
doua usi laterale spatioase de 1,83
metri, care asigura îmbarcarea si debarcarea convenabila a militarilor
transportati, are un sistem de aterizare conventional retractabil, pentru un
control mai bun a decolarii si aterizarii, sistem de control al zborului, triplu
redundant, care-i asigura o precizie si
o siguranta sporita.
Consumul de combustibil va fi mai mic ( toate
comparatiile sunt facute în raport cu modelul V22 Osprey), costurile de întretinere vor fi mai
reduse, iar pretul de cost / unitate va fi mult mai
mic ( un V-22 Osprey costa în jur de 70 de milioane de dolari, iar pretul de fabricatie a unui V280 este calculat în jur de 30 de milioane de dolari pe unitate).

Aeronava va fi dotata cu doua motoare cu torLa 5 iunie 2013, proiectul a fost selectat de Ar- bocompresie, sunt fixe, amplasate în varful arimata ŞUA, pentru faza de demonstratie tehnolo- pilor, elicopterul poate functiona si cu un singur
gica (Multi-Role JMR), în cadrul programului De- motor, în cazul pirederii sau deteriorarii celuilalt motor.
colare Verticala Viitoare ( FVL).
La 9 septembrie 2013, Bell a anuntat ca va cola- Viteza maxima de croaziera este de 518 km/h,
bora cu Lockheed Martin pentru dezvoltarea o raza de actiune de 926-1.482 km, plafon maproiectului V-280, la care vor mai participa înca xim 1.800 m, greutatea gol este de 15.000 kg, iar
încarcat de 57.320 kg, lungime de 20,0 m, aripa
opt firme partenere.
are o lungime de 26,0 m si o înaltime de 7,50 m.
La 2 octombrie 2013, Armata ŞUA, a acordat
contracte de investitii tehnologice, în cadrul pro- Armamentul standard este compus din doua
gramului Joint Multi-Role, la înca trei companii, mitralire calibru 7,62 mm, sau calibru 12,7 mm,
pentru proiectarea preliminara, în termen de patru bombe ghidate conventional sau laser
noua luni, a tipului de aeronava prevazuta în (transportate în interiorul fuselajului), 2x7 raprogram, iar demonstratia în zbor sa aiba loc în chete ghidate laser la exterior si un tun fix calianul 2017, fiecare companie primind pentru pri- bru 20 mm.
ma faza a programului cate 6,6 milioane de doPrezentat de Cornel VAIDA
lari, faza o doua a programului se refera la siste89
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nilor.
Este dotat cu patru rachete antitanc (Bradley
era înzestrat cu doua rachete
antitanc), lansatoarele de rachete sunt de tip flexibil, poat fi
utilizate pentru atasare si întrebuintare si a altor sisteme de
arme sau de supraveghere
(Raython lucreaza la o noua
racheta ghidata cu raza lunga,
antitanc, cu care sa fie înzestrat
Lynx).
In dotarea vehicului va fi inclus
si un sistem de drone “Coyote”,
care zboara în roi, unele pot
colecta informatii, în timp ce
altele pot identifica si ataca tinAm prezentat în numarul precedent, al Buleti- te la sol dar pot fi utile si în lupta împotriva dronului “Pulsul Geostrategic”, vehiculul blindat nelor inamice.
Şryker Dragoon, catalogat ca fiind “intermediar”, Lynx (identificat cu denumirea KF 31) a fost
acum va facem cunoscut un alt vehicul de lupta prezentat, prima data, la Expozitia Eurosatory
al infanteriei destinat înlocuirii greului M2 Bra- pe 14 iunie 2016, ultima varianta KF 41 a fost
dley.
prezentat la epozitia Eorosatory din 12 iunie
Lynx este considerat vehiculul de lupta de noua 2018.
generatie, o fotareata de lupta mobila, cel mai Lynx este produs în doua variante, vehicul de
avansat din punct de vedere tehnologic, special lupta al infanteruiei, avand turela LANCE 2.0, cu
proiectat pentru campul de lupta al viitorului.
un tun calibru 30 mm (35 mm), cu bataie pana la
Rheinmetall si Raytheon, au lucrat împreuna 3.000 m, coaxial, pe partea dreapta o mitralira
multi ani, au combinat cele mai bune tehnologii (RMG) calibru 7,62 mm, care trage munitie NAgermane si americane pentru a furniza armatei TO 7,62X51 mm, bataie 800 m, alimentata examericane un vehicul mai rapid, mai inteligent, tern, cu trei cutii de benzi, care se schimba din
mai agil, mai bine blindat si cu o putere de lupta interior, schimbarea dureaza cinci secunde si
lansator de rachete antitanc ghidate.
mai mare decat M2 Bradley.
Bradley avea o capacitate de transport pentru
trei membri ai echpajului si un grup de sase militari, Lynx, pe langa echipaj, poate transporta o
grupa de opt militari, plutonul dotat cu aceste
vehicule avand, astfel, mai multe optiuni tactice.
Accesul trupei se realizeaza printr– o trapa,
actionata hidraulic, aflata în spatele vehicului.
Noul vehicul are o silueta mai mica, face mai
putin zgomot, are o semnatura termica mai mica,
este posesorul unui sistem activ de protectie împotriva grenadelor si rachetelor antitanc, iar raza de vizibilitate a ajuns la 360 de grade, cu performante sporite de rezolutie si calitate a imagi90

Ultima varianta de Lynx, are o turela, actualizata, cu panouri flexibile de misiune instalate pe
ambele parti, care ofera posibilitatea de a gazdui,
o varietate de subsisteme de arme.
Linx KF 41 are o greutate bruta de 44-49 de tone, un motor diesel de 1.140 CP, viteza maxima
de 75 km/h, lungimea de 7, 73 m, latimea de
3,60 m, înaltimea de 3,30 m, poate trece un obstacol vertical cu înaltimea de 1 m, traverseaza
un sant lat de 2,50 m, trece vaduri adanci de pana la 1,50 m.
Prezentat de Cornel VAIDA

Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2019

www.ingepo.ro

Apariţii editoriale, studii, materiale noi

Vladimir Putin și Eurasia
Autor: Jean PARVULESCO
Editura: Universitatea Populară Chișinău,
2017

noii constiinte revolutionare supranationale de
anvergura imperiala, în avangarda careia se plaseaza aceasta carte.” (Jean Parvulesco).
Filosofia si teoria sa eurasianista, este rodul
gandirii sale independente, nu au nici o legatura
cu linia filosofica eurosianista rusa, autorul
cartii, vede în viitor venirea inevitabila a Imperiului Eurasianist, Rusia urmand sa joace un rol
decisiv în acest proces - spiritual, material, politic si mistic.

Jean Parvulesco este un roman aproape necunoscut în tara noastra, dar devenit un copil teribil al lieraturii franceze în ultima jumatate a secolului 20, este autorul miscarii estetice protestatara “Noul val francez”, care lupta împotriva
industriei cinemetografice, fiind adeptul filmului Adept al postmodernismului, Parvulesco îmbide autor, devenind si personaj principal în filmul na actualul cu arhaicul, rationalul cu irationalul,
“Cu sufletul la gura”.
Putin aparand ca un conducator al unei mase
Este cunoscut ca fost artizan al unor state afri- continentale de oameni , conducator careia îi
cane, înscaunand doi prieteni ca sefi de state, pe este harazita renasterea si eliberarea în momenMoise Tshimbe în Congo si pe “împaratul” Jean- tul încordarii maxime a istoriei mondiale.
Bedel Bokassa în asa numitul “Imperiu Centra- Intreaga lupta politica, dupa Parvulesco, este
frican”, aici a folosit instructori, în crearea unei lupta dintre existenta si non-existenta, existenta
armate a noului stat, fosti ofiteti ai Armatei Re- fiind simbolizata de Uscat, iar non-existenta de
gale Romane, emigrati în Occident dupa anul catre Mare, încarnarea lor fiind, existenta, data
1945, comenzile folsite, în acesta armata, au ra- de blocul continental Paris-Berlin-Moscovamas pana în zilele nostre, în limba romana. Mai Delhi-Tokio si inexistenta întruchipata de Oceatrebuie amintit, în descrierea acestui personaj si nul Atlantic, Marea Britanie, ŞUA si NATO.
faptul ca a fost activist al temutei Organizatii ArPrezentată de Cornel VAIDA
mate Şecrete (OAŞ), socotita ba terorista ba patriotica.
„In aceasta lucrare, care este o carte deosebit
de periculoasa ce nu poate fi lasata pe mana oricui, nu am facut altceva decat sa dau marturie cu
privire la mersul înainte al dezvoltarilor consecutive unei anumite constiinte imperiale revolutionare europene, etapa cu etapa. Nu este vorba
de o munca analitica pe care am încercat sa o fac
în prezenta carte, ci de o munca fundamental
vizionara, al carei orizont propriu se va situa în
istoria de dincolo de sfarsitul istoriei. Primul articol reluat în prezenta lucrare, intitulat
„Doctrina geopolitica a URŞŞ si a Proiectului
Oceanic Fundamental al amiralului G.Ş. Gorskov”
a aparut în februarie 1977, iar ultimul, intitulat
”Ascensiunea lui Vladimir Putin” - în decembrie
2004. De la un articol la altul, procesul de nastere si dezvoltarile revolutionare ale actualei constiinte politice europene este urmarit de-a lungul a mai mult de un sfert de veac: fiecare capitol din carte marcheaza o etapa ascendenta a
91
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Misiuni la limita imposibilului.
Operaţiuni care sfidează moartea ale Forţelor
Speciale Israeliene
Autori: Michael BAR-ZOHAR
Nissim MISHAL
Editura: Litera, București, 2018

Astfel în Capitolul 8, intitulat “Şimteam ca ma
sufoc”, Raidul din Green Island - 1969, actiunea
desfasurata a fost prima de acest gen din lume,
prima data în istoria razboiului o formatiune
militara a folsit scufundarea pentru a ajunge la
obiectiv, pe sub apa, pentru ca apoi, imediat ce a
iesit din apa sa înceapa lupta armata.
Cartea este structurata astfel: Prefata, Entebbe 1976, opt parti astfel: Partea I: Cum a început
totul; Partea a II-a: Cmpania din Şinai; Partea a
III-a: Razboiul de 6 Zile; Partea a IV-a: Razboiul
de uzura; Partea a V-a: Razboiul de Yom Kippur;
Partea a VI-a: Pericolul nuclear; Partea a VII-a:
Razboiul din Liban; Partea a VIII-a: Combaterea
terorismului; Epilog: Intoarcerea tribului ratacitor; Multumiri; Urmari; Bibliografie si Indice.

Michael Bar-Zohar, om politic, fost membru în
Knesset, scriitor, biograf oficial al lui Şhimon Peres si David Ben Gurion, este expert în istoria
spionajului israelian. Cartile sale au fost traduse
în 18 limbi. Nissim Mishal, absolvent de studii
politice, este unul dintre cei mai cunoscuti oameni de televiziune din tara sa si autorul mai
multor carti devenite bestseller despre istoria
statului Israel.
Principiile la care nu au renuntat Fortele de
Cartea descrie cele mai importante batalii, rai- Aparare Israeliene se aplica si azi : nu se abandoduri în teritoriile inamice (de cele mai multe ori neze nici odata un soldat ranit sau aflat la nevoie
de pedepsire) si misiunile de comando care au pe teritoriul inamic, iar în instruire si actiune:
“Calca-mi pe urme”, acesta fiind strigatul de lupsfidat moartea ale Fortelor Şpeciale Israeliene.
ta al armatei israeliene, ofiterii fiind primi care
In Razboiul de Independenta(1948), Israelul
ataca inamicul.
stat cu o populatie de 650.000 de oameni a trePrezentată de Cornel VAIDA
buit sa faca fata invaziei a cinci state arabe, care
însumau o populatie de peste 30 de milioane , iar
în anul 2015 populatia Israelului era de 8 milioane, iar state învecinate ajungungeau la peste 140
de milioane de oameni, pe campul de lupta
inamic aparand un nou stat: Iranul, cu forta celor
75 de milioane de oameni, cu lideri islamisti fanatici, care au declarat ca doresc nimicirea statului Israel, cu orice arme fie conventionale sau nu.
Fortele de Aparare Israeliene (FAI), au fost obligate sa conceapa cele mai eficiente modalitati de
lupta, sa asigure echiparea armatei cu cele mai
complexe si noi arme, multe inventate si fabricate în Israel, au adoptat strategii de razboi adecvate scopurilor propuse sau urmarite, au constituit unitati militare, în special de forte speciale,
riguros antrenate, deschise planurilor, de cele
mai multe ori inedite, pentru atacarea prin surprindere a inamicului, în cunstinta de cauza a
vulnerabilitatilor acestuia, de cele mai multe ori
cu un grup mic de militari îndeplinind misiuni
specifice structurilor militare de tip companie
sau batalion.
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