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na (la începutul anilor ‘90), este membru al Institutu-
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mâne. Profesor universitar asociat. 
 Licențiat în economie și automatizări și calculatoa-
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domeniul macroeconomiei. A elaborat prima strategie în 
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Autor, coautor și coordonator a primei generații de legislație realizate 
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membru ale Parlamentului UE. Raportor spe-
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Naţională a Preşedintelui României. A fost de 
asemenea adjunct al Secretarului de Stat pentru 
politica de apărare în Ministerul Apărării, şeful 
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de Apărare al României. Este doctor în ştiinţe politice la 
SNSPA  - Bucureşti, a mai absolvit Colegiul de apărarea NA-
TO – Roma, şi Colegiul Naţional de Apărare – România. 
Membru al consiliului Centrului European pentru Analize Poli-
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volumului “Informat iile militare î n contextul de secu-
ritate actual” -2006. I n prezent abordeaza  aspecte 

legate de “Managementul securita t ii companiilor”. 
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ma ne s i stra ine, autor a numeroase ca rt i. Membru î n conducerea mai 
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Vladimir SOCOR 
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nal Şecurity  Program la Kennedy Şchool of Go-
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Marian RIZEA 
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este  prof.univ.dr.ing. la Universitatea Ecologica din Bucures-
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Profesor asociat la Universitatea Malay-
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Draga  Corneliu, 

Multe mult umiri pentru faptul ca  ne transmitet i 
excelentele dumneavoastra  articole care ne t in la 
curent cu politica internat ionala  î n cele mai sen-
sibile zone ale lumii. Temele pe care le abordat i 
prezinta  dificulta t i pentru majoritatea oamenilor 
s i numai cineva cu cunos tint ele, experient a s i 
î nt elepciunea dumneavoastra  se poate aventura 
sa  scrie despre ele. Personal, apreciez enorm ar-
ticolele dumneavoastra  s i nu pot sa -mi imaginez 
cum ar ara ta Diplomat Magazine daca  ar fi lipsita  
de articolele dumneavoastra .  

Va  rog sa  continuat i sa  scriet i, sa  punet i î n lumi-
na  s i sa  î mpa rta s it i cunos tint ele dumneavoastra  
despre locuri de unde nu primim deca t confuzie 
s i dezinformare de la diverse surse.  

Dr. Mayelinne de Lara – Editor, Diplomat Ma-
gazine - Olanda 

 

Va  urez un An Nou cu suficiente resurse pentru a 
ment ine nivelul dumneavoastra  de calitate s i cu-
noas tere. 

Aflu î ntotdeauna o mult ime de lucruri ca nd stu-
diez revista dumneavoastra .  

Decizia dumneavoastra  s i a echipei dumnea-
voastra  de a nu mai publica edit ia î n limba engle-
za  este cu certitudine una dificila . Am admirat 
î ntotdeauna aria de acoperire s i calitatea revistei 
dumneavoastra . Am reus it sa  aflu o multitudine 
de lucruri despre o zona  care este neglijata  de 
publicul german s i mass media. 

Am fost î ntotdeauna ma ndru ca  am contribuit la 
eforturile dumneavoastra . 

Gl. Bg. (ret.) Dieter Farwick – fost șef al opera-
țiilor la Cartierul general NATO și al Serviciu-
lui de Informații al armatei germane 

 

Mesaj de An Nou pentru Pulsul Geostrategic 

Avî nd privilegiul de a face parte din echi-
pa – pe ca t de restra nsa , pe ata t de competenta  s i 
da ruita  cu pasiune s i har – care, sub semnul 
init iativei s i al exemplului oferit de domnul ge-
neral Corneliu Pivariu, a pus piatra de temelie a 
publicat iei „Pulsul Geostrategic”, ca una dintre 
put inele publicat ii private de profil din Romî nia 
s i din Europa de Est s i Centrala . De-a lungul ce-
lor  aproape 14 ani de la aparit ie s i al celor 270 

de edit ii bilingve –roma na  s i engleza  – am avut s i 
am  bucuria s i satisfact ia de a fi s i martor s i mo-
dest contributor la vitalitatea „Pulsului” s i la 
cres terea aripilor sale  care, asta zi, î l poarta  ca -
tre toate cele cinci continente ale planetei Pa -
ma nt  unde este  primit cu atent ie, apreciere s i 
admirat ie - as a cum ma rturisesc multele mesaje 
primite din partea celor mai variate categorii de 
cititori - de la simplul ceta t ean dornic sa  cunoas-
ca , fa ra  part ialitate  dar cu profundul simt  al rea-
lita t ii cu care lumea globala  se confrunta , pa na  la 
î naltele medii academice, universitare, politice, 
culturale, militare s i analitice din Roma nia s i pa -
na  la, practic, toate continentele lumii î n   care 
tra im. Mesajele spontane pe care echipa 
„Pulsului Geostrategic”  le-a primit de la cititori 
s i colaboratori din t ara  s i de pe meridianele Ma-
pamondului  fie la î nceput de an nou, fie cu alte 
prilejuri sunt nu doar semnale de apreciere s i 
pret uire a acestor adeva ruri,  ci s i o confirmare a 
realita t ii ca , î n tot i anii care au trecut de la î nte-
meiere, publicat ia „Pulsul Geostrategic”  s i-a con-
struit cu statornicie imaginea de „carte de î n-
va t a tura ” dar s i, de instrument al diplomat iei 
publice s i al dialogului î ntre culturi, arii de civili-
zat ie s i de mesager al aspirat iilor roma nes ti de 
pace, stabilitate s i conlucrare pentru o lume mai 
buna  s i mai conciliata  cu sine î nsa s i. I n cee ce ma  
prives te,  de peste un deceniu de ca nd contribui, 
cu modestie, la realizarea acestei publicat ii ro-
ma nes ti cu vocat ie universala , am va zut î n aceas-
ta nu un prilej de a ma  face cunoscut  (o vanitate 
care,  la va rsta mea, nu ma  mai ispites te), nici 
pentru materialitatea repede treca toare a unor 
drepturi de autor ci, î nainte s i î n ultimul ra nd, de 
a face, ata t ca t î mi sta  î n putint a   ca Romania sa  
fie mai bine cunoscuta , apreciata  s i evaluata  la 
adeva rata sa valoare s i capacitate de a fi o t ara  
dinamica  s i respectata  î n marea familie a nat iu-
nilor lumii.   Cu credint a î n vechea povat a  a 
evanghelistului,  “cine are urechi de auzit, sa  au-
da ,  adresez ”Cititorilor Pulsului” ruga mintea de 
a citi s i  printre rî nduri sensul acestor ma rturi-
siri, cu sperant a  s i convingerea ca  vremelnica 
î ncetare, a aparit iei versiunii engleze a publicat i-
ei va fi doar o lacuna  vremelnica , 

La mult i s i rodnici Ani, “Pulsul Geostrate-
gic!” 

Ambasador  prof.  Dumitru CHICAN 
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Câteva posibile evoluții geopolitice în 2019 

Corneliu PIVARIU 

  Una din caracteristicile majore ale evolut iei geopolitice î n 2019 este ca  securitatea 
ordinii mondiale va fi pusa  î n pericol î n continuare de criza democrat iei s i criza 
morala  a clasei politice,  accentuate de folosirea noilor metode de manipulare s i de-
zinformare. 

  Linia politica  adoptata  de Administrat ia Trump, ca t s i confruntarea politica  inter-
na  din ŞUA au provocat s i vor continua sa  provoace s i î n 2019 dezechilibre î n geo-
politica mondiala  s i as a confruntata  cu numeroase provoca ri. 

   Federat ia Rusa  va ca uta sa  profite î n continuare de disensiunile s i î nta rzierile decizionale ale 
competitorilor sa i internat ionali pentru a-s i î mbuna ta t i pozit ia globala  (ceea ce î n Orientul Mijlo-
ciu deja realizeaza ) s i va continua aceasta  ofensiva  î n direct ia realiza rii obiectivelor sale strategice. 
I n acest sens, sla birea Uniunii Europene va fi unul din obiectivele sale principale. 

  Uniunea Europeana  se confrunta  cu numeroase probleme acumulate de-a lungul timpului s i ca ro-
ra birocrat ia de la Bruxelles nu le-a ga sit rezolvarea corespunza toare. Aplicarea dublei ma suri s i 
punerea intereselor politice partizane î naintea celor generale ale Uniunii sunt doar doua  dintre 
deficient ele ce se manifesta  î n UE. Alegerile europarlamentare din mai 2019 vor prelungi aceasta  
situat ie s i nici noua conducere ce va rezulta î n urma acestora nu va reus i sa  ga seasca  modalita t ile 
cele mai bune de abordare a provoca rilor geopolitice ca rora trebuie sa  le faca  fat a  pentru a deveni 
actorul global care ar trebui sa  fie conform potent ialului demografic s i economic.  Deja se vehicu-
leaza  posibilitatea unui nou experiment socio-politic „Prima vara europeana ”, dupa  cum declara la 
Vars ovia Matteo Şalvini, viceprim-ministru s i ministrul de interne al Italiei, dupa  î nta lnirea avuta  
cu Jaroslav Kaczynski, liderul partidului conservator nat ionalist „Dreptate s i Adeva r”   aflat la gu-
vernare. “A sosit vremea să înlocuim axa franco-germană cu o axă italo-poloneză” a spus Şalvini. 
Proiectul acestei noi axe urma res te crearea unei act iuni de solidaritate ideologica  urma rind aduce-
rea î mpreuna , ala turi de liderii polonezi s i italieni, pe Victor Orban, Marini le Pen, Extrema dreapta  
germana  (Alternativa pentru Germania - AfD, î n primul ra nd), olandeza , spaniola  s i austriaca . Une-
le estima ri arata  ca  la europarlamentarele din acest an fort ele nat ionaliste europene vor ca s tiga 
circa 25%  din locuri. 

  La 22 ianuarie 2019, la Aachen, va fi semnat un nou tratat de prietenie franco-german, care va 
î nlocui Tratatul de la Elysee semnat î n 1963. Guvernul german a aprobat deja la 9 ianuarie semna-
rea acestuia, ada uga nd ca  acesta va urma ri realizarea unei Europe puternice, suverane s i viabile, 
noul tratat urma nd sa  dupa  la ada ncirea integrat iei economice dintre cele doua  t a ri, ca tre o zona  
economica  franco-germana  cu reguli comune. De asemenea, se va ment iona acordul pentru î nta ri-
rea coopera rii militare, inclusiv creionarea unei uniuni a apa ra rii europene. Frant a va sprijini Ger-
mania pentru obt inerea unui loc de membru permanent al Consiliului de Şecuritate ONU. 

  Iata  ca  UE apare mai mult dezbinata  deca t unita  s i chiar es ecul BREXIT-ului (î nca  posibil) nu va 
avea mare important a  pentru evolut ia viitoare a Uniunii. I n acest context conflictul din Ucraina va 
continua, chiar daca  alegerile din aceasta  t ara  vor crea eventuale noi oportunita t i de pace. 

  China va ca uta î n continuare sa -s i consolideze pozit ia de mare putere globala , î n pofida dificulta -
t ilor  economice cu care a î nceput sa  se confrunte. Trecerea la construirea celui de-al doilea  por-
tavion s i programul de dotare cu s ase asemenea nave pa na  î n 2030 sunt doar semnale care confir-
ma  acest obiectiv. 

  Nici î n 2019  clasa politica  mondiala , prin liderii sa i important i nu se va ridica la î na lt imea aspira-
t iilor de pace s i prosperitate ale nat iunilor lor. Interesele specifice vor fi î n continuare pe primul 
loc care, probabil, ar putea determina, î n anii viitori, o noua  ordine mondiala . 

EDITORIAL 

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

Cres tinismul reprezinta  una din cele trei mari 
religii monoteiste ale lumii  ca numa r de ade-
rent i, afla ndu-se cu mult î naintea iudaismu-
lui s i islamului, na sca ndu-se, istorices te vorbind, 
î n prima juma tate a secolului I, ca nd un mic grup 
de evrei palestinieni l-au identificat pe Mesia cu 
nimeni altul deca t Isus Hristos din Nazaret. 

De-a lungul a doua  milenii de existent a , cres ti-
nismul a evoluat s i s-a extins î n lume pe spat ii 
largi fiind, totodata , î nsot it de sta ri de tensiune, 
crize, ra zboaie religioase, schisme s i conflicte de 
natura   teologica , fapt ce a avut drept consecint a  
aparit ia mai multor biserici distincte.  

Biserica Ortodoxa  Ra sa riteana , Biserica Roma-
no-Catolica  s i bisericile protestante reprezinta  
principalele ramuri ale lumii cres tine. Evului Me-
diu cunoas te o evolut ie s i o dezvoltare destul de 
serioasa  a acestora ca urmare unui misionarism 
activ, mai ales î n perioada marilor ca la torii geo-
grafice, ca nd cres tinismul se î ntinde pe zone 
largi ale Planetei s i include sute de milioane de 
credincios i.  

Pe baza unui grafic din anul 20101, catoli-
cii, protestant ii s i ortodocs ii constituie, la un loc, 
cea mai importanta  masa  de cres tini, atinga nd 
un numa r impresionant de 2,4 miliarde, din care 
catolici, circa un 1,1 miliarde,  protestant i, unde-
va la un miliard, iar ortodocs i, circa 300 milioa-
ne.  

La origini, cuva ntul „cres tin” a î nsemnat o eti-
cheta  lipita  pe fruntea tuturor celor care urmau 
î nva t a turile lui Hristos î n Imperiul Roman. Capul 
bisericii Cres tine este Isus Hristos, biserica î n 
sine devine o institut ie cres tina , iar Biblia con-

centreaza  autoritatea 
doctrinala , ca reia i se adauga , î n ortodoxie s i ca-
tolicism, Şfa nta Tradit ie a Bisericii. 

După zece secole de despărţire, faptul de a fi or-
todox sau catolic or protestant - în cadrul unei 
lumi a secolului XXI, în care un om din patru este 
chinez si trăieşte după morala lui Confucius, în-
seamnă că aparţine aceleiaşi familii, ceea ce nu 
trebuie demonstrat. Statutul de ortodox sau cato-
lic nu mai are prea mare importanţa2.  

Problema care se pune azi î n lega tura  cu biseri-
ca este daca  acestea are menirea de a interveni 
sau nu î n domeniul politic. Fiind ancorata  puter-
nic î n social, biserica are tot dreptul sa -s i expri-
me puncte de vedere, pa reri cu privire la proble-
mele cotidiene, sa -s i manifeste opiniile referitor 
la unele orienta ri ale comunita t ilor s i unele deci-
zii luate de ca tre acestea. Totodata , exista  s i une-
le opinii contrare, s i anume ca , î n principiu, bise-
rica ar trebuie sa  se abt ina  de la a se amesteca î n 
cele temporale, cele pa ma ntes ti s i sa  nu se abata  
de la cele sfinte, patristice, sa  nu se depa rteze de 
la vocat ia sa spirituala , de cuva ntul Evangheliei, 
sa  ra ma na  î n afara Politicului. 

I n fat a unui asemenea registru  larg de pozit ii, 
de pa reri pro s i contra, statutul ierarhilor biseri-
cilor pare sa  fie unul nesigur, pentru ca  î n anu-
mite cazuri primesc aprecieri, î n altele critici s i 
blam, î n s i din afara afara comunita t ilor de cre-
dincios i, acuzat i, fie de complicitate cu cele lu-
mes ti,  fie de las itate, ca  nu au auzit mesajul ex-
pres al Evangheliei, tra da nd-o prin conduita lor 
ambigua . Ierarhii nu vor sa  gireze cu autoritatea 
lor morala  act iunile î n favoarea justit iei, drepta -
t ii, a adeva rului s i a umanita t ii, aceasta  implicare 
fiind interpretata  drept un act de partizanat ce 
vine î n contradict ie cu misiunea pastorala , acti-
vitate prin care se propova duies te credint a sau 

Actualitatea geostrategică mondială 

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. Malit a si Jacques Barrat / www.lumeam.ro. 
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prin care se acorda  asistent a  religioasa  î n anu-
mite situat ii. 

Aceste react ii s i contrareact ii devin  uneori mai 
determinate s i instinctive, alteori sunt derulate 
cu echilibru, cu ma sura , cea ce face ca relat iile 
dintre biserici s i politica  sa  fie interpretate î n 
mod diferit: sau la nivelul principiilor, sau la cel 
al  contradictorialita t ii, ambele niveluri depin-
za nd de relat ia dintre Evanghelie s i cultura , de 
esent a cres tinismului s i de rolul politic al biseri-
cilor î n societate.  

Şociologul francez Emile Durkheim a definit 
cultura ca  „totalitatea ca ilor de ga ndire, senti-
mente s i act iune care dau unui grup o unitate 
obiectiva  s i simbolica ”. Politica, (exercitarea pu-
terii) s i Politicul (adica  organizarea s i funct iona-
rea relat iilor î ntr-un grup) fac parte din cultura 
astfel definita . De aceea, orice reflect ie asupra 
atitudinii bisericii fat a  de politica  face parte din 
contextul mai larg al relat iei dintre Evanghelie s i 
cultura 3. 

Ortodoxia, î n general, se situeaza  î n relat ia 
„Evanghelie s i cultura ” pe o pozit ie dualista , nu-
mita  s i a celor „doua  regate”, bazata  pe celebra 
fraza  a lui Isus, „Dați Cezarului ce e al Cezaru-
lui și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu“. 
Rabinica zicere (Matei 22/21)  separa , î n mod 
neechivoc, lumea culturii, fundamentata  pe rat i-
une de drept, de domeniul spiritual al Evangheli-
ei,  guvernat de harul divin. Cele doua  regate, al 
Cerului s i al Pa ma ntului, depind ata t unul ca t s i 
celălalt de Dumnezeu.  

Cultura este temporala  s i funct ioneaza  î n con-
formitate cu reguli dialectice diferite fat a  de cele 
metafizice ale Evangheliei, fiind guvernata  î n te-
meiul legilor naturale, sociale, tehnice s i politice. 
Evanghelia cuva nteaza  ma ntuirea noastra , viat a 
noastra  interioara , se î ngrijes te de salvarea su-
fletelor noastre, prin renunt area la sine s i prin 
iubirea necondit ionata  a lui Dumnezeu s i a 
aproapelui. 

Prin urmare, cres tinul apart ine, deopotriva , 

ambelor regate, nesuprapuse, iar î n relat iile sale 
private el act ioneaza  î n conformitate cu dragos-
tea necenzurata  fat a  de Dumnezeu, as a cum î l 
î ndeamna  Evanghelia. I n schimb, î n viat a publi-
ca , profesionala , cres tinul respecta  s i aplica  legi-
le lumii pa ma ntes ti, ale Cezarului. Evanghelia nu 
are menirea de a se amesteca î n probleme cultu-
rale, sociale s i politice.  

Biserica Ortodoxa  Rusa  apare î n prezent,  ca 
fiind deosebit de activa  î n viat a social, culturala  
s i politica  a ortodocs ilor care, canonic, depind de 
ea. Dar ceea ce pretinde s i sust ine î n mod cate-
goric Biserica Rusa  este aceea ca  a devenit apa -
ra toarea drepturilor cres tinilor ortodocs i de 
pretutindeni. Aceasta  lumeasca  pretent ie î s i are 
originea î n Şfa nta Tradit ie a Bisericii al ca rei cap 
este Marele Cneaz Vasili al II-lea, (1425–1462), 
autointitulat „Cap nu numai al Bisericii Ruse ci s i 
al Ortodoxiei adevărate, al întregii Creştinătăţi". 
Teutonii recunosc titlul de T ar (Cezar) î n 1473,  
astfel ca  Moscova ajunge „A Treia Romă“ şi că 
Țarul „seamănă cu toţi oamenii, însă prin puterea 
Sa el se aseamănă lui Dumnezeu. El e vicarul lui 
Dumnezeu, e Capul suprem al Statului s i Biseri-
cii”. Imperiul Otoman, dupa  ra zboiul ruso-turc 
(1768-1744) recunoas te, prin Tratatul de la Ku-
ciuc Kainargi, dreptul Rusei de a proteja cres tinii 
ortodocs i din Imperiu, dar s i demnitatea de  „A 
Treia Roma ” pe care Rusia s i-o arogase deja,  
aceasta  prerogativa  fiind valabila  mai ales î n 
Moldova s i T ara Roma neasca . Austria ca s tiga  Bu-
covina, rupta  din trupul Basarabiei. Fat a  de aces-
te doua  provincii, Rusia va î ncepe sa  puna  î n 
aplicare politica sa de deznat ionalizare a roma -
nilor ortodocs i din Basarabia prin biserica , î n 
timp ce populat ia roma neasca  spera permanent 
ca  va sca pa de influent a ruseasca , sperant a  su-
primata  î n anul 18124, ca nd partea orientala  a 
Moldovei, Basarabia, va ra ma ne sub autoritatea 
t arilor s i canonic sub Biserica Pravoslavnica  ru-
sa , pa na  la 27 martie 1918, ca nd provincia se ali-
pes te Regatului Roma niei. Ş-a trecut, î n mod 
brutal, la contopirea sufletelor roma nes ti cu ma-
rele imperiu de la ra sa rit, utiliza ndu-se masiv 

3. Apud Andre Grounelle. FR, E glise et Politique, HTTP://ANDREGOUNELLE.FR/EGLIŞE/EGLIŞE-ET-POLITIQUE.PHP. 
4. Pacea de la Bucures ti din 1812 a fost un tratat de pace semnat pe 16/28 mai 1812, î ntre Imperiul Rus s i Imperiul Otoman, la 
î ncheierea ra zboiului 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, î n timp ce partea orientala , atribuita  Imperiului Rus, a devenit o provincie, denumita  
atunci Basarabia, a Imperiului t arist (succesiv krai î n 1812, oblast î n 1828 apoi gubernie î n 1871). Şursa: Wikipedia 
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instrumente politice cum ar fi administrat ia, cul-
tura s i biserica, aceasta din urma  fiind mijlocul 
cel mai sigur de rusificare a Basarabiei. Faptul ca  
biserica era institut ia care influent eaza  mai mult 
ca oricare alta î ntr-o ma sura  hota ra toare suflete-
le credincios ilor sa i, da  rus ilor garant ia ca  toc-
mai ea, biserica, era mijlocul cel mai nimerit de 
care aceasta sa  se foloseasca  î n opera lor de rusi-
ficare, ca ci moldovenii, fiind î n unanimitatea lor 
sub influent a  bisericii, trebuia sa  asculte de î n-
druma rile ei. N-aveau deca t sa  dea bisericii din 
Basarabia acea organizare s i acei conduca tori 
care s-o conduca  ca t mai repede spre rusificare 
pentru ca apoi sa  se faca  coada  de topor, lucru ce 
au î nceput a-l face5. Federat ia Rusa  s i Biserica 
Pravoslavnica  merg ma na  î n ma na  s i azi, baza n-
du-se pe patriotismul s i nat ionalismul rusesc, 
fortificat de ortodoxie, pe drumul spat iului cano-
nic rusesc î n î ncercarea de a-l consolida, contro-
la s i gestiona. Comunismul s i ortodoxia au fa cut 
casa  buna  de-a lungul perioadei dictaturii sovie-
telor î n marele proiect comunist de a elibera lu-
mea de capitalismul occidental egoist. Aceste do-
ua  ideologii revin î n actualitate, rapid, mai ales 
dupa  ce Vladimir Putin s-a botezat, reî ntorca ndu
-se, s i el, la tradit ie, declara ndu-se un altfel de 
protector al ortodocs ilor, dar profund nemult u-
mit ca  Roma nia s i Bulgaria devin membre ale 
NATO s i UE, iar occidentalii n-au avut bunul simt  
sa  trateze cu el as a cum au fa cut-o cu Ştalin.  

Moscova, cu  binecuva ntarea „noilor t ari”, se 
considera, tradit ional, „A Treia Roma ”, pornindu-
se de la faptul ca  primele doua centre cres tine s-
au pra bus it deja ca urmare a unor î mprejura ri 
istorice nefavorabile, astfel ca  ortodoxia rusa  de-
clara , î n mod abuziv, ca  devine salvarea î ntregu-
lui spat iu ortodox. Ş i cum vom observa mai la 
vale, capii bisericii s i ai politicii Federat iei Ruse 
trec la ma suri, chiar daca  unele discursuri au nu-
ant e, va dit, ipocrite s i neoimperiale.  

Alexis al II-lea voia sa  ne convinga  de faptul ca  
„Biserica nu dores te sa  impuna  orice ret eta   poli-
tica  s i economica ”, dar asta nu î nseamna  ca  se 

poate „t ine departe de ceea ce se î nta mpla  î n Ru-
sia.” I n mai 1993, Patriarhul a î nfiint at Congresul 
Mondial al Poporului rus care este „un forum pu-
blic, neutru din punct de vedere politic”. La î nta l-
nirile sale sobornices ti sunt invitat i cei mai im-
portant i lideri politici6. 

I n anul 2005, î n cadrul vizitei sale „pastorale” la 
Chis ina u, Patriarhul Alexei a fost decorat de pre-
s edintele Vladimir Voronin cu cea mai î nalta  dis-
tinct ie a Republicii Moldova, apoi, î n anul 2008, l
-a premiat, la ra ndu-i, pe Vladimir Voronin, fos-
tul general al KGB-ului rusesc pentru pozit ia fer-
ma  a acestuia legata  de î ncerca rile Bisericii Orto-
doxe Roma ne de a crea eparhii pe teritoriul R. 
Moldova. 

Patriarhul Kirill este urmas ul lui Alexis al II-lea 
s i reprezinta  o fat a  noua  a spat iului ortodox rus, 
„a ca rui Biserica  e î n simfonie cu pres edintele 
Federat iei Ruse, Vladimir V. Putin, „o minune 
dumnezeiasca ”, urmas ul î mpa rat ilor Romei cres -
tine s i protector panortodox”7, gata orica nd sa  se 
implice s i sa -s i asume marile probleme politice 
nu doar ale Rusiei ci s i ale fostelor t a ri sovietice 
care î nca  t in de Patriarhia Moscovei. Aceasta din 
urma  este una dintre cele mai consecvente fort e 
dedicate salva rii imperiului, ava nd pretent ia ca  
din punct de vedere canonic  teritoriul recunos-
cut al Patriarhiei Moscovei ar cuprinde î n afara 
de Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, T a rile Balti-
ce, Azerbaidjanul, Kazahstanul, Asia Centrala s i 

5. Pr. N.N.Topologeanu, Ocnele-Mari Va lcea, I ncercarea de a deznat ionaliza Basarabia prin Biserica , p.16. 
6. Şemenoff-Tian-Chansky Ire ne. L'Eglise orthodoxe russe, un facteur politique a  prendre au se rieux ?. In: Politique e trange re,nr.1 - 
2001 - 66ᵉanne e. pp. 139-155. Şursa: https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_2001_num_66_1_5050 
7. Viorel Roman, EUROPA CREŞ TINA , Roma nia 2017: Articole, interviuri, opinii; Aufsa tze, Interviews, Timis oara : Artpress, 2016, 
p.51. 
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comunita t ile ortodoxe din î ntreaga lume. 

Patriarhul rus se comporta , pe zi ce trece, ca un 
lider politic de anvergura  s i mai put in preocupat 
de cele sfinte, referindu-se la unitatea popoare-
lor care au ca s tigat  acum 20 de ani independen-
t a fat a  de Moscova s i, î n acelas i timp, fiind inte-
resat, î n vizitele din spat iul Comunita t ii Ştatelor 
Independente, de situat ia politica  s i mersul gu-
vernelor locale. Mai mult, el a dat sfaturi politici-
enilor, fa ca nd referire la o „Şfa nta  Rusie Unita ”. 
Capul BORuse dispune de o importanta  influent a  
politica , deoarece are dreptul de a propune mo-
difica ri la proiectele de legi î n curs de promova-
re î n Duma de Ştat8. 

I n spat iul public s i mediatic rus, apare frecvent 
vechea sintagma   „Ruskii Mir” (Lumea Rusa ), 
mai ales atunci ca nd se vorbes te despre „noua 
ideologie” a lui Vladimir Putin, potrivit ca reia 
„lumea rusa  poate s i trebuie sa -i uneasca  pe tot i 
cei ca rora le este drag cuva ntul rus, cultura rusa , 
oriunde ar locui ei, î n Rusia sau î n afara hotare-
lor acesteia”. Aceasta  afirmat ie  zugra ves te, pe 
de o parte, realitatea spirituala  a poporului rus 
menita  sa  dea specificitate spat iului geografic s i 
de civilizat ie slav, iar pe acest temei sa  se legiti-
mizeze mesianismul  celei de-A Treia Rome. Pe 
de alta  parte,  aceasta  ,,Ruskii Mir” a fost invoca-
ta  de noul t ar de la Kremlin pentru a justifica 
anexarea Crimeii, î n martie 2014 s i amestecul 
brutal î n teritoriile ucrainene cu majoritari rus i – 
Donet k s i Lugansk. 

I nalt ii oficiali de la Kiev, î n lupta lor pentru ob-
t inerea unei independent e totale fat a  de Mosco-
va au î nceput sa  atace pilonii „lumii ruse”: cultu-
ra , istorie (Rusia Kieviana  a fost î nlocuita  cu sta-
tul Kievian), presa, s coala s i biserica rusa .  

Pres edintele Ucrainei, Petro Poros enko, vor-
bind despre  independent a definitiva  a t a rii sale 
fat a  de Moscova a afirmat ca  î n acest proces „nu 
este vorba doar de religie, ci de geopolitica ”, ara -
ta nd, mai departe, ca  Moscova „vede î n Biserica 
Ortodoxa  Rusa  unul dintre principalele sale in-
strumente de influent a  î n Ucraina”.  

Roma nia Ra sa riteana , oficial R. Moldova, are 

doua  mitropolii, cea a Basarabiei, care apart ine 
Patriarhiei Roma ne s i cea a Moldovei, care t ine 
de cea a Moscovei. Aceasta  lega tura  cu spat iul 
canonic rus reprezinta  una din explicat iile pri-
vind implicarea Moscovei î n viat a interna  a sta-
tului. De exemplu, vizita Patriarhului Rusiei la 
Chis ina u (10 octombrie 2018) a generat unele 
react ii acide, fiind considerata  una de natura  po-
litica , cu ata t mai mult cu ca t vizita a fost prece-
data  de semnarea unui document al lui Vladimir 
Putin din care rezulta ca  „Moldova este parte din 
CSI, evident, este inclusă ca spaţiu de interes geo-
politic al Uniunii.9”  

I nsa  mesajul Patriarului Kirill a fost unul s i mai 
trans ant, subliniindu-se simbioza dintre Evan-
ghelie s i Politic: Biserica Rusa  det ine supremat ie 
în acest spaţiu, iar teritoriul basarabean va fi in-
clus în proiectele viitoare ce ţin de Rusia, atât la 
nivel politic cât şi „canonic. Și Şfiint ia Şa, Kirill, 
mai adauga  faptul ca  „Trebuie să conştientizăm 
că Rusia, Ucraina, Bielorusia şi Moldova reprezin-
tă o singură civilizaţie, la baza căreia se află ace-
eaşi credinţă ortodoxă.10” 

Ce putem ada uga, î n prelungirea celor declarate 
de ca tre cea mai vizibila  fat a  bisericeasca  a Rusi-
ei, ca  î n planurile canonico-politice ale Mamei 
Rusii, R. Moldova nu va putea fi desprinsa  de tru-
pul Şfintei Rusii. 

Ra zboiul ascuns ruso-roma n continua , servicii-
le de informat ii devenind pa rt ile beligerante ale 
confrunta rii, adica  ale ra zboiului informat ional 
de peste Prut. Roma nia s-a transformat î ntr-o 
t inta  s i un obstacol greu de trecut, fiind î n NATO 
s i UE, motiv pentru care rus ii s i-au construit un 
cap de pod amenint a tor pe spat iul dintre Prut s i 
Nistru – Transnistria. De aici s i fluviile de ame-
nint a ri dinspre Moscova ca tre Bucures ti. 

Aleksandru Dughin, autorul proiectului 
„Eurasia” s i un apropiat al T arului Putin, prezent 
deseori la Chis ina u, afirma  trans ant ca  „Rusia are 
nevoie s i de î ntreaga Roma nie, s i de spat iul din-
tre Prut s i Nistru, pentru a-s i promova interesele 
vitale la Marea Neagra  s i î n sudul Europei". As a a 
fost, scrie el, doua  sute de ani î n urma  s i 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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atunci nu s-a schimbat nimic. Basarabia sa  se 
reuneasca , î n sfa rs it, cu Roma nia, dar cu o condi-
t ie: aceasta din urma  sa  se desprinda  de UE s i 
NATO s i sa  adere la proiectul „Eurasia” sub co-
manda Rusiei. Rezulta  ca , Roma nia trebuie sa  
faca  la sta nga î mprejur, sa  pa ra seasca  spat iul 
euroatlantic s i sa  î mbra t is eze panslavismul. 

Vizita Preafericitului Daniel la Moscova (2-5 
decembrie 2017) nu a avut semnificat ii deosebi-
te pentru ortodoxia roma na , dar cei doi I nta i 
Şta ta tori, „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 sino-
dal, de ca tre Patriarhia Constantinopolului, prin 
care a fost recunoscut independent a Bisericii 
Ortodoxe din Ucraina de ca tre aceasta s i comu-
nitatea ortodoxa  a  celorlalte Biserici care inclu-
de t a ri precum Roma nia, Bulgaria, Şerbia, Grecia 
s i Georgia. Aceasta  decizie sinodala  a Patriarhu-
lui Ecumenic de la Constantinopol a 
creat o mare schism pe spat iul ortodo-
xiei, s tirbind ada nc din autoritatea Pa-
triarhiei ruse. 

Ucraina schismatica  a trunchiat teri-
toriul canonic pravoslavnic de zeci de 
milioane, din totalul de 150 milioane 
de adept i, apart ina tori Patriarhiei de 
la Moscova, exista nd trei biserici auto-
cefale pe spat iul canonic al Ucrainei: 
Biserica Ucraineana  Autocefala , Biseri-
ca Ucraineana  t ina nd de Patriarhia de 

la Kiev s i Biserica Ucraineana  t ina nd de Patriar-
hia de la Moscova (adica  î n subordinea lui Kirill).  

Patriarhia de la Kiev cu Filaret î n frunte, fostul 
mitropolit de Kiev din cadrul Patriarhiei Rusiei, 
dupa  declararea independent ei Ucrainei (1992), 
a provocat o schisma  fat a  de Moscova, dupa  ce 
Patriarhia de acolo nu a fost de acord sa  confere 
statutul de autocefalie Bisericii Ortodoxe din 
Ucraina12. 

Bartolomeu, patriarhul grec de la Constantino-
pol recunoas te, dupa  332 de ani de tutela  religi-
oasa  rusa  î n aceasta  t ara , autocefalia Bisericii 
Ucrainene, provoca nd indignarea Bisericii Orto-
doxe Ruse, care rupe relat iile cu Patriarhia Con-
stantinopolului.  Şinodul Bisericii Ortodoxe Ro-
ma ne a decis, î n acest ra zboi religios, sa  reco-
mande Patriarhiei Ecumenice de la Constantino-
pol si Patriarhiei Moscovei sa  se ajunga  la o solu-
t ie de î mpa care, conform spiritului Bisericii Or-
todoxe, aceasta fiind una sfa nta , soborniceasca  s i 
apostoleasca , al ca rei loc central î l ocupa  promo-
varea unita t ii cres tinilor î n lumea de asta zi. Ga n-
direa Şinodului BOR corespunde ga ndirii tuturor 
bisericilor ortodoxe: Şinodul Bisericilor Ortodo-
xe din Creta, din 16-27 iunie 2016, precedat de 
î nta lnirea dintre papa Francisc s i patriarhul Ki-
rill, la Havana, la 12 februarie 2016 s i comunica-
tul lor comun privind „Relat iile reciproce dintre 
Biserici, problemele esent iale ale frat ilor nos tri 
s i perspectivele de dezvoltare a civilizat iei uma-
ne“, sunt cadrul î n care poate fi solut ionat s i 
acest conflict. Declarat ia Papei s i a Patriarhului 
Moscovei, unica  s i fa ra  egal î n ultimul mileniu, 
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11. Vizita Patriarhului Daniel la Moscova 2-5 decembrie 2017 - cronologie s i 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 
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constata  lapidar „Nu suntem concurent i, ci frat i.“ 
Daca  asta î i unes te pe catolici s i pe ortodocs i, cu 
ata t mai mult ea este valabila  pentru descenden-
t ii Fericitului Vladimir cel Mare s i Şfa nt13. 

Conflictul ruso-ucrainean are s i o conotat ie reli-
gioasa , dupa  criza din Ştra mtoarea Kerci, din no-
iembrie 2018, ca nd rus ii au sechestrat trei nave 
ucrainene si au arestat 24 de marinari, iar fort e-
le de Şecuritate ucrainene, drept represalii, au 
perchezit ionat trei biserici ortodoxe afiliate Pa-
triarhatului Moscovei, precum si domiciliile 
preot ilor. 

Evanghelia s i politica Rusiei ne sugereaza  ca , î n 
egala  ma sura , ar putea sa  ca nta reasca  î n starea 
de confruntare pentru frontierele dintre Rusia s i 
Occident, dar poate avea s i influent e nefaste 
pentru ucraineni din punct de vedere cultural, 
panortodoxia fiind divizata . Mis carea autocefala  
din Ucraina se î nscrie pe o relat ie cu t a rile care 
î ncerca  sa -s i sporeasca  independent a geopolitica  
fat a  de Moscova, ceea ce conduce la sca derea in-
fluent ei Rusiei î n vecina tatea sa imediata .  

Şa  amintim politica Evangheliei î n coloratura 
rusa  dupa  ra zboiul din Georgia, ca nd o ma na sti-
re din Abhazia ce ținea de Patriarhia Georgiei 
a trecut canonic de Moscova. Cazul Georgiei, 
subiect al unui vechi conflict î nghet at la Marea 
Neagra , ne prezinta  un perfect studiu de caz prin 
care putem î nt elege religia ca o arma  de influ-
ent a  politica . Georgia este un caz special î n ceea 
ce t ine de Biserica Ortodoxa . Aceasta a î ncercat, 
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  dorint a 
Moscovei de a cultiva lega turile sale istorice s i 
culturale cu alte state,  de a deveni un partener 
internat ional credibil î n mediul creat dupa  ra z-
boiul rece, de a reface puterea sa s i de a reca s ti-
ga influent a î n Europa s i î n Balcani. Va fi î nta rita  
axa dintre Moscova s i Belgrad î n scopul  regene-
ra rii politicii externe ruse, prin opozit ia la act iu-

nea NATO î n regiunea fostei Iugoslavii - vezi Ko-
sovo, altarul ortodoxiei sa rbes ti -, ceea ce de-
monstreaza  ca  Federat ia Rusa  dispune de fort a 
de a-s i spune cuva ntul î n zona ei de influent a .  

Nat ionalismul sa rb si cel rus, specifice ortodoxi-
ei, ra ma n î ngema nate stra ns î n arealul Europei 
de Est s i de Şud-Est. Şa rbii s i rus ii nat ionalis ti se 
definesc prin ortodoxism, au pozit ii comune de 
respingere fat a  de islam ca s i fat a  de Bisericile 
Apusene. Biserica Ortodoxa  Rusa  este î n ma sura  
sa  ofere pentru viitor o cale de reus ita  sigura  
cres terii rolului ei î n plan extern. 

Şpat iul ortodoxiei, ca mos tenire a Bizant ului, 
reprezinta  un spat iu cultural s i liturgic inert, lip-
sit de viat a , decorativ, î n care spiritul se stinge, 
devine steril, fiind mai putin compatibil cu cel 
Apusean, unde regulile de joc ale democrat iilor 
occidentale sunt diferite. Iar lumea islamica  a 
ra mas î ncremenita  î n Evul Mediu timpuriu. Mo-
dernizarea s i secularizarea, ca produs al occi-
dentaliza rii, s-a produs mai î ncet pe spat iul orto-
doxiei, influent a nd doar elitele minoritare ale 
societa t ii. La fel de î ncet s-a produs secularizarea 
proceselor si institut iilor, ca s i a spiritului si a 
culturii, aceasta  ra ma nere î n urma , î nsemna nd 
un decalaj major î ntre Est s i Vest. Anul 1989 a 
î nsemnat un val de schimba ri rapide ale regimu-
rilor politice agresiv – ateiste ca tre unul demo-
cratic, î n Europa de Est si de Şud-Est, fa ca ndu-se 
loc unor î nsemnate manifesta ri religioase, cu 
aplicat ii s i implicat ii politice directe î n toate pro-
cesele de î noire politica , sociala  s i culturala . 
Acest proces al schimba rii produs pe spat iul or-
todoxiei a dinamizat cont inutul informat iei si al 
comunica rii, mass-media a explodat, economia 
liberala  s-a extins rapid, gustul fat a  de libertate 
bazata  pe proprietate a crescut, toate acestea 
tinza nd sa î nlocuiasca , î n timp scurt, vechea su-
prastructura a onoarei, a purita t ii, a candorii s i a 
contempla rii, banul s i acumularea de boga t ii au 
devenit surse ale virtut ii iar Biserica nu putea 
ra ma ne î n afara acestui proces, ies ind parca  din 
amort irea ei de veacuri. 

Elitele ortodoxe s i 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 tradit ii s i curente 
opuse  valorilor democrat iilor liberale, Rusia 
oferind, de departe exemplul cel mai viu. Renas -
terea nat ionalismul si fundamentalismului orto-
dox, care iese la rampa  î n lumea occidentala , re-
prezinta  una dintre marile mize ale politicii in-
ternat ionale din zona de referint a  ortodoxa . No-
ua haina  a ortodoxiei active, noncontemplativa , 
constituie cheia cres terii stabilita t ii î n regiune. 

Roma nia anilor 1990-1998, a internat ionalizat 
campanii î ntregi s i dorint a apropierii ei fat a  de 
civilizat ia  occidentala , solicita nd integrarea î n 
Uniunea Europeana  s i aderarea la NATO. Cu toa-
te acestea, s-a dovedit ca  aceste  intent ii nu au 
fost constante, elitele politice roma nes ti î nca l-
ca nd, adeseori, obligat iile internat ionale asuma-
te, iar principiile statului de drept s-au aflat s i se 
afla  sub presiunea clerului s i a institut iilor bise-
ricii ortodoxe nedezlipite de puterea politica  de 
la Bucures ti.  

Ortodoxismul exclusivist s i nat ionalist î ncearca  
a crea o lega tura  Moscova -Belgrad-Bucures ti-
Kiev, ca o umbra  protectoare deasupra Balcani-
lor, î n ma sura  sa  controleze, î n beneficiul Fede-
rat iei Ruse, toata  Europa de Şud-Est, dar schisma 
produsa  de Ucraina a cam stricat jocul elitei ruse 
conservatoare, stra lucirea spirituala  a celei de-a 
Treia Roma , pierza nd din intensitate. 

Roma nia, ca admiratoare a principiilor demo-
crat iilor occidentale, poate deveni un punct de 
stabilitate  a securita t ii din zona ei geografica  
prin renunt area la jocul dublu fat a  de Occident 
care nu poate continua la nesfa rs it, la sa nd Bise-
rica sa  se ocupe î n institut iile sale de activita t i 
liturgice s i patristice, pentru ma ntuirea credinci-
os ilor sa i s i nu a Politicului. Ortodoxia neoimpe-
riala  rusa  nu ne poate fi un exemplu de urmat, 
daca  vrem sa  î mpa rta s im cu Occidentul valori 
comune s i sa  ne lega m de acesta printr-un set 
comun de reguli ce guverneaza  relat iile dintre 
noi. I ntreg spat iul euro-atlantic difera  de princi-
piile comunita t i ortodoxe din Europa de Est si de 
Şud-Est, asa cum arata  acestea  acum s i î mbra t i-
s ate de actualele elite ortodoxe si profitabile 

unor forte politice extremist-nat ionaliste. 

Fat a  de celelalte t a ri ortodoxe, Roma nia are tra-
dit ia ei latina , deci vocat ie occidental-cres tina  
î nca  din timpul oba rs iei noastre s i numai un fatal 
destin al istoriei a întrerupt această vocație. 
Episcopiile latine au durat pe spat iul Moldovei s i 
al T a rii Roma nes ti pa na  î n secolul al XIV-lea. Ca ci 
„prin împrejurările acestea se întrerupe perioada 
latină, care timp de opt secole ne-a păstrat latini-
tatea, 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 unita t ii terito-
riale sub o singura  conducere politica , profita nd 
î n continuare de puterea influent ei sale. Dupa  
anul 1989, politicienii rus i au revenit in corpore  
la tradit ia ortodoxa ,  harul revelat iei divine po-
gora nd asupra lor, î nvrednicindu-i sa  apere reli-
gia lor,  s-o reintroduca  î n masa populat iei ruse 
s i s-o utilizeze, cu subtilitate, abilitate s i agresivi-
tate, pentru toate act iunile politice ruses ti, inter-
ne s i internat ionale. 

Potrivit unor analis ti ai domeniului, „politica se 
împarte, Biserica se adună”16. Şta nd deasupra 
partidelor sau apa ra nd unitatea ortodoxiei, Pa-
triarhul Moscovei dores te  sa -s i reca s tige rolul 
sau istoric de reunificare a Bisericii Ruse î n jurul 
puterii politice de la Moscova s i a rolului sa u sal-
vator al nat iunii î n momente tulburi. Biserica lui 
Putin s i Kirill a intervenit î n chestiuni politice cu 
tact, cu subtilitate s i î n consonant a  cu o buna  
parte a opiniei publice, reus ind sa  rezolve unele 
probleme acolo unde statul nu a reus it s i anume 
î n domeniul social s i educat ional. 

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 in-
terne asupra întrebărilor de natură teologică o 
fac vulnerabilă17. 

15. C. Nicolau Ştroes ti, Tragedia Neamului Roma nesc. Epopee, vol I, Institutul de arte grafice A-B-C, Ş.A., str. Lipscani nr.5, Bucures ti, 
1936, p.353. 
16. Ibidem Andre Grounelle. FR, E glise et Politique 
17. Ibidem. 
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Atunci ca nd A. Malraux ne spune ca  "secolul XXI 
va fi religios sau nu va fi deloc", ne sugerează un 
paradox s i anume acela ca  î ntr-o lume desacrali-
zata , vizibil, tra irile religioase devin mai put in 
profunde s i transcend ca tre o religiozitate cos-
mica , lipsita  de dogme s i zei conceput i dupa  chi-
pul s i asema narea omului, „Dumnezeul viitoru-
lui”, va fi fiind unul indescriptibil s i nu cel cu au-
ra  sfa nta  s tiut din vechile scripturi. Acest nou 
Dumnezeu î l vom ga si la limita mistica  a noastra , 
El ava nd o infinita  ra bdare de a asculta pe toata  
lumea, inclusive pe cea desacralizata . Daca  la î n-
ceputurile ei Biserica Cres tina   Ortodoxa  era 
„administrata  liturgic” de o categorie sacerdotala  
riguros ierarhizata  spre a fi servitoarea absoluta  
a lui Dumnezeu s i nu a oamenilor, asta zi condu-
ca torii supremi ai clerului nu se mai apleaca   de-
ca t î n parte asupra procesului purifica rii, ma ntu-
irii sufletului s i efortului de a rumina, de a medi-
ta asupra revelat iei divine, aceste sta ri emot io-
nal-afective s i spirituale, metamorfoza ndu-se î n 
act iuni politice evidente, act iuni care, î n cura nd, 
vor trebui sa  faca  fat a  marii utopii a secolului 
XXI, aceea daca  se poate integra, î n mod pas nic, 
islamul monoteist teocratic, cu lumea cres tin - 
occidentala . Este iluzoriu sa  se creada  ca  se va 
putea separa, î n comunita t ile islamice, puterea 
politica  de cea religioasa  ata t î ntr-o societate oc-
cidentala  ca t s i î ntr-una Eurasiatica , ca ci din 
aceasta  fantasma  a izbucnit ra zboiul pe care î l 
tra im acum, î n travesti, sub forma terorismul 
islamic. Ş-a pornit, deja, un jihad perpetuu, mili-
tar si ideologic, fa ra  cale de î ntoarcere, pentru ca  
astfel de limita ri nu exista  î n scripturile islamice; 
unica limita temporala si spat iala coranica  este 
islamizarea î ntregii omeniri. Lumea cres tina , î n 
totalitatea ei, va trebui sa  renunt e la cele sfinte 
pentru o vreme s i sa  se consacre exclusiv unei 
viitoare act iuni politice pentru a putea face fat a  
unei sta ri de confruntare apropiata  cu islamul 
politic, daca  niciunul dintre Dumnezeii scriptu-
rali nu va ga si cuva ntul magic s i divin, purta tor 
de pace perpetua  pe Pa ma nt. Iar ambele religii, 
cres tina  s i islamica , au î n spate armate de cre-
dincios i, care, î nsumate, depa s esc cifra de 4 mili-
arde. Asta zi, pe la nga  noi, sau aiurea, unele fla-
muri ale ra zboiului flutura  deja î n va nt cu bine-

cuva ntarea Celui de Şus.  

Pe 23 decembrie 1983 la ora 4:30, Papa Ioan Paul 
al II-lea, hotărăște să meargă la închisoarea Re-
bibbia 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 complotu-
lui pentru asasinarea sa se născuse la Teheran. 
Această informație  avea să modifice viziunea Pa-
pei loan Paul faţă de Islam, căci „treptat, el le spu-
se colaboratorilor săi că adevăratul conflict mondi-
al 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.  
I n ciuda orica rei credint e, ra zboiul va fi ra zboi, 
iar pace ves nica  nu va exista pe Pa ma nt.  
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Vladimir SOCOR  

Rusia a sa va rs it acte de ra zboi î mpotriva Ucrai-
nei î n Ştra mtoarea Kerci s i î n zona î nvecinata  a 
Ma rii Negre î n data de 25 noiembrie. Mai mult, 
î n lunile anterioare, Rusia a obstruct ionat î n 
mod sistematic s i agresiv activita t ile comerciale 
ale Ucrainei s i cele internat ionale care urmau a fi 
desfa s urate î n Marea Azov.  

React iile occidentale s i cele ucrainene la aceste 
evolut ii au indicat de cele mai multe ori confuzie 
î n lega tura  cu situat ia legala  a Ma rii Azov s i a 
Ştra mtorii Kerci. Neî nt elegerile includ: refe-
rint ele din legea internat ionala  a ma rii î n lega tu-
ra  cu Marea Azov s i Ştra mtoarea Kerci; denumi-
rea Ştra mtorii Kerci ca s i canal navigabil inter-
nat ional sau planificarea unor expedit ii mariti-
me occidentale î n Marea Azov.   

De cealalta  parte, Rusia a venit cu propriile sale 
interpreta ri ale situat iei legale a Ma rii Azov s i a 
Ştra mtorii Kerci – interpreta ri pe care Rusia le 
poate impune î n prezent prin intermediul fort ei. 
Ata t confuzia occidentala  s i cea ucraineana , ca t s i 
replicile Rusiei provin din complexita t ile legale 
s i pseudo-legale aplicate de Rusia î n ceea ce este 
considerat a fi statutul legal al Ma rii Azov s i al 
Ştra mtorii Kerci.  

Este discutabil daca  exista  un statut legal al ce-
lor doua  î ntinderi de apa . I n cazul î n care exista , 
este cu sigurant a  unul neclar. Moscova a proce-
dat î n acest fel deoarece politicile Rusiei excelea-
za  î n utilizarea neclarita t ilor legale exprimate 
prin formule ruses ti aparent legale, domeniu î n 
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care Rusia det ine un loc 
fruntas  de facto.   

Presupusul statut legal al 
celor doua  î ntinderi de apa  
este stipulat î n „Tratatul 
de Cooperare î ntre Fede-
rat ia Rusa  s i Ucraina cu 
privire la utilizarea Ma rii 
Azov s i a Ştra mtorii Kerci”, 
semnat î n decembrie 2003 
s i ratificat de ambele par-
lamente î n aprilie 2004 
(text din Diplomaticheskii 
Vestnik, no. 1, 2004). 

Cont inutul acestui tratat 
reprezinta  baza legala  prin 
care Rusia a utilizat recent fort a î n Marea Azov s i 
Ştra mtoarea Kerci. Cu toate acestea, î nsa s i Rusia 
a î nca lcat acest tratat s i alte tratate prin captura-
rea Crimeii î n 2014, o evolut ie care a ra sturnat 
interpretarea s i aplicarea tratatului din 2003.  

Conform tratatului din 2003, statutul legal al 
Ma rii Azov s i a Ştra mtorii Kerci este (sau se pre-
supune ca  este) stabilit printr-un acord î n î ntre-
gime bilateral î ntre Rusia s i Ucraina. Bilateralita-
tea este menita  sa  î mpiedice (sau se presupune 
ca  ar trebui sa  î mpiedice) Ucraina sa  apeleze la 
legea internat ionala  pentru a-s i proteja sigu-
rant a s i interesele economice î n aceste ape s i î n 
zona de coasta  a Ucrainei.  

Acest tratat defines te Marea Azov s i Ştra mtoa-
rea Kerci ca fiind „ape istorice interne ale Fede-
rat iei Ruse s i ale Ucrainei” (calificativul „istorice 
interne” este menit sa  clarifice faptul ca  nu au 
avut un statut internat ional î n trecut). „Marea 
Azov va fi delimitata  de-a lungul liniei de granit a  
de stat prin acordul dintre cele doua  pa rt i”. Mai 
mult, „problemele legate de apele din Şta mtoa-
rea Kerci vor fi stabilite prin acordul dintre cele 
doua  pa rt i”. Nu exista  nici o ment iune referitoa-
re la sectoare nat ionale î n lega tura  cu granit a din 
Marea Azov s i nici un fel de ment iune despre o 
granit a  î n Ştra mtoarea Kerci (Art. 1).  

Navele comerciale sau de ra zboi sub pavilion 
rusesc sau ucrainean vor beneficia de libertate 
de mis care î n Marea Azov s i Ştra mtoarea Kerci. 
Navele comerciale sub pavilion altul deca t ru-

sesc sau ucrainean, care se î ndreapta  ca tre por-
turi ruses ti sau ucrainene sau care pleaca  din 
aceste porturi, „pot [sic] sa  intre î n Marea Azov 
s i sa  treaca  prin Ştra mtoarea Kerci”. „Navele de 
ra zboi sau alte nave necomerciale” care apart in 
altor state deca t Rusia sau Ucraina, care se î n-
dreapta  ca tre porturi ruses ti sau ucrainene, „pot 
intra î n Marea Azov s i pot trece prin Ştra mtoa-
rea Kerci î n urma invitat iei sau permisiunii acor-
date de una dintre pa rt i [Rusia sau Ucraina] s i a 
consulta rii celeilalte pa rt i”. I n acest mod, Rusia 
are drept de vot î n orice invitat ie sau acordare a 
permisiunii de ca tre Ucraina (Art.2).  

Rusia s i Ucraina vor reglementa toate proble-
mele legate de transport, navigat ie, ca utare s i 
salvare, pescuit, ecologie s i altele î n Marea Azov 
s i Ştra mtoarea Kerci, fie pe baza acordurilor 
existente, fie î n urma î ncheierii unor noi acor-
duri – o situat ie potent iala  de „ex-lex” sau necla-
ritate legala  (Art.3).  

Orice disputa  cu privire la interpretarea s i apli-
carea tratatului va fi solut ionata  bilateral 
„precum s i prin alte mijloace pas nice alese de 
Pa rt i” – din nou, baza  pentru votul Rusiei cu pri-
vire la solut iie ne-bilaterale (Art.4).  

Preambulul tratatului (care nu este obligatoriu) 
cont ine o dubla  referint a  la tratatul bilateral din 
1997 (prin care Rusia a recunoscut din punct de 
vedere legal intergritatea teritoriala  a Ucrainei s i 
granit ele existente ale acesteia) s i la tratatul cu 

* (Sursa: Radio Europa Liberă)  
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privire la granit a dintre Rusia s i Ucraina (semnat 
la 1 ianuarie 2003, î n care nu este inclusa  s i Ma-
rea Azov). Preambulul tratatului referitor la Ma-
rea Azov s i Ştra mtoarea Kerci angajeaza  Rusia s i 
Ucraina la solut ionarea orica rei probleme prin 
mijloace exclusiv pas nice „î mpreuna  sau prin 
acord” (i.e. doar pe criterii bilaterale).   

Acest tratat este extrem de relevant prin omisi-
unile sale. Partea rusa  a programat cu sigurant a  
aceste omisiuni, iar partea ucraineana  (condusa  
la momentul semna rii acordului de ca tre Leonid 
Kucima) a cedat semna nd acordul î n decembrie 
2003.  

Aceste omisiuni sunt evidente. Tratatul nu face 
nici o referire la legea internat ionala  s i nici la 
Convent ia Nat iunilor Unite cu privire la Legea 
Ma rilor (UNCLOŞ). Tratatul ruso-ucrainean nu 
ment ioneaza  nici un sector maritim nat ional sau 
zona  economica  exclusiva . El nu stipuleaza  arbi-
trarea disputelor de ca tre o a treia parte, este 
ment ionata  doar solut ionarea bilaterala . Trata-
tul nu are un termen de valabilitate s i nici o pro-
cedura  de urmat î n cazul î ncheierii acestuia. In-
tent ia Rusiei este ca acest tratat sa  fie o pa rghie 
prin care Ucraina sa  poata  continua pe linia 
acordurilor care favorizeaza  Rusia s i pe care Ru-
sia le poate interpreta dupa  bunul plac prin ame-
nint a ri sau utilizarea fort ei, as a cum a demon-
strat recent.  

I n acest context, se discuta  î n guvernul ucrai-
nean s i î n cercurile publice daca  se poate de-

nunt a tratatul bilateral din 2003 s i î n 
locul acestuia sa  se aplice legea mari-
tima  internat ionala .  

Tratatul din 2003 dintre Rusia s i 
Ucraina cu privire la „Cooperarea î n 
Utilizarea Ma rii Azov s i a Ştra mtorii 
Kerci”, care este oficial î n vigoare î n 
prezent s i „sine die”, s i-a propus sa  
scoata  cele doua  î ntinderi de apa  î n 
afara legii internat ionale s i a arbitra-
jului unei a treia pa rt i. Tratatul nu 
doar ca  favorizeaza  Rusia, dar carac-
terul bilateral al acestui acord a per-
mis Rusiei sa  interpreteze cont inutul 
tratatului as a cum a dorit, fiind 

sust inuta  prin utilizarea superiorita t ii fort ei la 
fat a locului.  

Ucraina a semnat acest tratat sub amenint area 
ca  Rusia nu va permite accesul navelor ucraine-
ne prin canalul navigabil al Ştra mtorii Kerci. 
Acest acord a fost î ncheiat î ntr-o perioada  î n ca-
re Ştatele Unite s i NATO se distant asera  de Ucra-
ina (situat ia Kolchuga; situat ia Melnychenko; 
izolarea Pres edintelui de la acea vreme Leonid 
Kucima î n cadrul reuniunilor NATO din 2002 s i 
2004; refuzul NATO de a organiza consulta ri cu 
Ucraina referitoare la Ştra mtoarea Kerci). Folo-
sindu-se de acest context, Pres edintele rus Vladi-
mir Putin a ordonat s i a supravegheat personal 
î n toamna anului 2003 construirea unui baraj î n 
Ştra mtoarea Kerci, pentru a face lega tura î ntre 
Rusia s i Insula Tuzla a Ucrainei, care se afla  î n 
mijlocul stra mtorii. Tuzla apart inea Ucrainei as a 
cum s i Crimeea apart inea Ucrainei. Barajul de 
lega tura  ar fi transformat Tuzla din insula  ucrai-
neana  î ntr-un fel de promontoriu al teritoriului 
rusesc (Promontoriul Tuzla). Aceasta  modificare 
ar fi î mpins linia mediana  a Ştra mtorii Kerci ca -
tre Ucraina, la sa nd Rusiei partea navigabila  a 
canalului Kerci-Yenikale. I n aceste condit ii, Ucra-
ina a ra spuns prin trimiterea de trupe pe Insula 
Tuzla s i prin pozit ionarea unor nave î n jurul 
acesteia. Manevrele navelor ruses ti s i ucrainene 
din jurul insulei din anul 2003 au fost un pream-
bul al activita t ii din 25 noimbrie 2018.  

Pres edintele Kucima a pus capa t conflictului î n 
anul 2003 printr-un compromis nedeclarat: ac-

Insula Tuzla (Sursa: DX News)  
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ceptarea condit iilor nedrepte pentru Ucraina 
pentru ca Rusia sa  puna  capa t lucra rilor de con-
struire a digului s i pentru acceptarea continua rii 
suveranita t ii î n canalul navigabil Kerci-Yenikale.  

Acest acord a reflectat prioritatea pe care o re-
prezinta  pentru Ucraina garantarea accesului 
navelor ucrainene s i a altor nave comerciale ca -
tre porturile ucrainene prin Marea Azov s i 
Ştra mtoarea Kerci. Din 2003 s i pa na  î n 2014, 
Ucraiana s-a ocupat de securitatea, managemen-
tul, navigarea s i ghidarea canalului navigabil 
Kerci-Yenikale. Pe de alta  parte, Ucraina a con-
simt it sa  lase situat ia Ma rii Azov î n ma inile s i 
avantajul potent ial nelimitat al Rusiei.  

Granit a maritima  pe care tratatul din 2003 o 
anticipa î ntre Rusia s i Ucraina nu    s-a stabilit 
niciodata  î n Marea Azov. Din moment ce tratatul 
la sa delimitarea granit elor maritime pe seama 
unor negocieri ulterioare, Rusia a ama nat pe ter-
men nelimitat aceste negocieri. Ma sura a fost 
previzibila , ava nd î n vedere istoria Rusiei de 
ama nare a delimita rilor frontaliere din fostele 
teritorii sovietice. Iar cazul Ma rii Azov era cu 
ata t mai previzibil cu ca t tratatul din 2003 care 
anticipa o granit a  maritima  nu fa cea referire la 
sectoare nat ionale sau zone economice exclusi-
ve. 

Aceasta  situat ie „permite” î n prezent („legal” 
conform tratatului) ca navele de ra zboi ale Rusi-
ei sa  se mis te libere î n Marea Azov, sa  opreasca  
s i sa  inspecteze nave oriunde î n aceasta  mare, sa  
desfa s oare exercit ii maritime acolo unde do-
res te, sa  declare zone interzise temporar acolo 
unde se desfa s oara  exercit ii s i sa  se apropie de 
t a rmul ucrainean fa ra  a î nca lca tratatul bilateral 
din punct de vedere tehnic, fiind favorizata  s i de 
neclaritatea termenilor din legea in-
ternat ionala .   

Cont inutul tratatului din 2003 re-
prezinta  baza legala  prin care Rusia a 
utilizat recent fort a î n Marea Azov s i 
î n Ştra mtoarea Kerci. Cu toate aces-
tea, Rusia a î nca lcat ata t acest acord, 
ca t s i altele (ex. tratatul inter-statal 
cu Ucraina din 1997) prin capturarea 
Crimeii î n 2014. Prn intermediul 
acestei modifica ri unilaterale a gra-

nit ei, chiar daca  este una nerecunoscuta , Rusia a 
ra sturnat de facto fundamentul anterior al inter-
preta rii s i aplicarii tratatului din 2003.  

I n condit iile captura rii Crimeii de ca tre Rusia, 
Ştra mtoarea Kerci – incluza nd canalul navigabil 
Kerci-Yenikale – a devenit ruseasca  de facto. Gu-
vernul rus sust ine acum ca  ata t stra mtoarea ca t 
s i canalul sunt ca i maritime ale Rusiei 
(Kommersant, 24 noiembrie).  

Moscova considera  ca  nu era necesar acordul 
Ucrainei pentru construirea podului peste 
Ştra mtoarea Kerci, din moment ce malul din Cri-
meea al stra mtorii acum apart ine Rusiei. Rusia 
ignora  nerecunoas terea internat ionala  a anexa rii 
Crimeii.  

I n mod ironic, Insula Tuzla (vezi mai sus) a fost 
transferata  î n administrarea guvernului central 
rus de ca tre autorita t ile „republicii” Crimeea. 
Aceasta a „mos tenit” Tuzla de la Ucraina î n mar-
tie 2014, iar transferul practic realizeaza  obiecti-
vul pe care Moscova î l urma rea î n anul 2003. 
Transferul din aprilie 2018 este menit sa  facilite-
ze finalizarea construirii Podului peste Ştra m-
toarea Kerci (Interfax, Ukrinform, 17, 18 aprilie 
2018).    

I n plus, anexarea Crimeii a extins î n mod consi-
derabil linia de coasta  a Rusiei la Marea Azov, 
reduca nd linia de coasta  a Ucrainei la aceasta  
mare. Prin urmare, orice negociere î n vederea 
delimita rii Ma rii Azov (î n cazul î n care Rusia ar 
accepta desfa s urarea unor astfel de discut ii) ar 
î nclina balant a î n mod hota ra tor î n favoarea Ru-
siei, ceea ce ar fi î n detrimentul Ucrainei.  

Publicat iniţial în Eurasia Daily Monitor Volu-
mul: 15 Numărul: 169, 171. 
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Interviul  în exclusivitate pentru Pulsul Geos-
trategic cu E.S.  Eugen Sturza -  Ministrul Apă-

rării al Republicii Moldova 

Pulsul Geostrategic (P.G.): R. Moldova se află 
situată într-o zonă sensibilă dpdv geopolitic, 
tradițional marcată de evoluții complexe. Care 
sunt principalele provo-
cări, riscuri și amenințări 
la adresa R. Moldova? 

E.S. Eugen STURZA 
(E.S.E.S.): După cum ați 
remarcat s i Dvs., R. Moldo-
va, tradit ional, este marcata  
de evolut ii complexe. Reie-
s ind din caracterul tradit io-
nal al acestor evolut ii , se 
evident iaza  o ciclicitate a 
proceselor geopolitice loca-
le, regionale s i chiar globale. 
Moldova, fiind parte a co-
munita t ii internat ionale, 
î ncearca  sa  fie un juca tor, 
care poate sa -s i spuna  cu-
va ntul, comparativ cu peri-
oadele ca nd eram victimele 
colaterale a acestor evolut ii. 
Pentru a deveni un stake-
holder regional, R. Moldova trebuie sa  recupere-
ze la foarte multe capitole, iar institut ia pe care o 
conduc s i-a  asumat acest rol î n domeniul apa ra -
rii. 

Provocarea, probabil cea mai mare, este conso-
lidarea unui sistem de apa rare capabil sa  descu-
rajeze s i sa  faca  fat a  amenint a rilor externe, dar 
s i interne, î n moment ce este dificila  depa s irea 
situat iilor de incertitudine politica  s i ajungerea 
la un consens nat ional privind vectorul de dez-
voltare, sau cum î l mai numesc, voalat, expert ii 
de la Chis ina u, alegerea civilizat ionala . 

De ce ziceam de amenint a rile interne? Conform 
Ştrategiei Militare, recent adoptate, una din cele 
mai grave amenint a ri la adresa securita t ii Repu-

blicii Moldova este potent iala declans are a unei 
agresiuni armate din partea fort elor regimului 
separatist din Transnistria, sust inuta  de Grupul 
Operativ de Trupe Ruse (GOTR).  I n acelas i timp, 
pot apa rea, coordonat, unele act iuni cu caracter 
subversiv sau separatist s i î n alte regiuni ale t a -
rii. Un astfel de scenariu î mpotriva Republicii 

Moldova, la unele etape, 
poate lua forma unor act i-
uni „hibride”, ce complica  
evaluarea riscurilor s i crea-
rea unui sistem de avertiza-
re timpurie eficient. 

Evolut iile geopolitice î n 
plan regional s i global de-
monstreaza  ca  necesita t ile 
de securitate s i apa rare ac-
tuale a R. Moldova, depa -
s esc considerabil posibilita -
t ile noastre, fapt ce indica  
necesitatea de a le edifica 
pe baza unei colabora ri cu 
partenerii s i celelalte pa rt i 
cointeresate. Prin urmare, 
Republica Moldova va tre-
bui sa -s i consolideze s i chi-
ar sa  extinda  nivelul de coo-
perare cu actorii regionali s i 

internat ionali, prin valorificarea parteneriatelor 
existente, precum s i prin init ierea de parteneria-
te noi.  

A sta este unul din obiectivele care le-am asu-
mat la î nceput de mandat s i o parte din angaja-
ment deja am reus it sa  le î ndeplinim. 

 

P.G.: Cum au influențat aceste evoluții gradul 
de realizare a obiectivelor mandatului dum-
neavoastră de ministru al apărării în guver-
nul R. Moldova? 

E.S.E.S.: Experiența internațională demon-
streaza  ca  potent ialul militar este tot mai des 
utilizat î n realizarea politicilor s i intereselor na-
t ionale a diferitori actori statali. Fort ele militare 
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sunt utilizate ca mijloc de coercit ie s i impunere a 
anumitor interese politice s i economice, dar s i ca 
factor de descurajare a unor astfel de init iative, 
din acest motiv, doar un potent ial militar credi-
bil, al Republicii Moldova, poate avea un rol des-
curajator. Dezvoltarea rolului descurajator devi-
ne imperativul nostru nat ional, cu caracter ex-
clusiv defensiv, preva zut î n toate documentele 
strategice adaptate. 

I ncepa nd cu 1991, sistemul de apa rare a fost 
marginalizat s i subfinant at, iar experient a ase-
ma na toare a Ucrainei a demonstrat ca  necesita-
tea reformelor s i moderniza rii sectorului de apa -
rare este stringenta . Precedentul s i riscurile afili-
ate acestui conflict, au stat la baza init ierii planu-
lui ambit ios de reformare a sistemului de apa ra-
re. Mai mult de ata t, Armata Nat ionala  deja con-
stituie subiectul unui proces amplu de transfor-
mare,  care este sust inut de partenerii externi de 
dezvoltare, care au aceleas i rezerve privind ame-
nint a rile regionale.  

I n acest sens, procesul de reforma  a Armatei 
Nat ionale implica : 

Reforma î n domeniul resurselor umane, care 
prevede un s ir de ma suri precum: trecerea trep-
tata  de la serviciul militar obligatoriu la serviciul 
prin contract, asigurarea condit iilor de serviciu 
s i de trai ale militarilor, restabilirea pachetului 
social etc; 

Identificarea resurselor necesare pentru dez-
voltarea capabilita t ilor Armatei Nat ionale, pen-
tru ca , configurat ia de fort e care va fi impusa  de 
procesele ment ionate mai sus, urmeaza  a fi in-
struita , dotata  cu echipament, armament, tehni-
ca  s i alte mijloace;  

Consolidarea mecanismului de cooperare inter-
nat ionala , care este un mecanism crucial î n con-
textul bugetului, deocamdata , auster al Ministe-
rului. Asistent a oferita  de partenerii strategici de 
dezvoltare, î n cadrul diferitelor forme de coope-
rare care vin sa  compenseze neajunsul de resur-
se necesar sistemului militar. 

I n acest an s-a fa cut un volum de munca  enorm 
privind  finalizarea s i adoptarea documentelor  
strategice precum: 

Ştrategia Nat ionala  de Apa rare, care este un do-

cument politic pe baza ca ruia se realizeaza  plani-
ficarea apa ra rii nat ionale s i se stabilesc modali-
ta t ile de realizare a funct iilor institut iilor statu-
lui pentru a asigura eficient apa rarea nat ionala . 

Programul "Armata Profesionista  pentru anii 
2018-2021" care are drept scop identificarea 
domeniilor de dezvoltare ale Armatei Nat ionale 
s i prioritizarea acestora î n funct ie de resursele 
alocate. Programul abordeaza  cele mai stringen-
te probleme ale armatei, urma nd sa  devina  me-
canismul principal al Guvernului î n implementa-
rea fazei init iale a reformei de apa rare, preva zu-
ta  î n Ştrategia Nat ionala  de Apa rare.   

De asemenea Programul  vine sa  contribuie la 
transformarea Armatei Nat ionale î ntr-un angaja-
tor atractiv pentru militari s i civili. Programul 
este sprijinul procesului de planificare strategi-
ca , stipulat î n proiectele Ştrategiei Nat ionale de 
apa rare s i Ştrategiei Militare. 

Chintesent a programului de profesionalizare a 
Armatei Nat ionale presupune î nlocuirea militari-
lor î n termen cu militari prin contract, precum s i 
transforma ri profunde la nivelul organiza rii, do-
ta rii cu echipament, armament s i tehnica  de lup-
ta  moderne s i instruirii. De asemenea, profesio-
nalizarea are ca obiectiv intensificarea relat iilor 
s i nivelului de comunicare dintre armata  s i soci-
etate, clasa politica , societatea civila  s i institut ii-
le statului sporind implicarea s i prezent a aceste-
ia î n diverse compartimente ale viet ii sociale. 

Programul este axat pe doua  aspecte de impor-
tant a  majora  pentru Armata Nat ionala . Primul 
aspect scoate î n evident a  important a s i rolul mi-
litarului, ca individ, î n cadrul sistemului nat ional 
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de apa rare. Al doilea aspect important al Progra-
mului vizeaza  reforma structurala  a Armatei Na-
t ionale. Aceasta  reforma , planificata  pe termen 
mediu s i lung, va fi implementata  gradual, s i are 
drept scop crearea unei institut ii eficiente, dura-
bile s i dotate multilateral. 

Adoptarea documentelor strategice enumerate 
mai sus, ne-a permis sa  trecem la faza doi a im-
plementa rii pachetului Init iativei de Consolidare 
a Capacita t ilor de Apa rare (DCBI). Init iativa de 
Dezvoltarea a Capacita t ii de Apa rare este un me-
canism de asistent a , oferit de Aliant a  Nord 
Atlantica , care vizeaza  dezvoltarea sistemului de 
apa rare al Republicii Moldova, ce se subscrie 
eforturilor de proiectare a securita t ii s i stabilita -
t ii la scara  internat ionala .  

 

P.G.: Care sunt perspectivele de implementa-
re și realizare a Programului Armata Profesi-
onistă 2018-2021, în contextul alocărilor fi-
nanciare actuale pentru MAp din R. Moldova? 

E.S.E.S.: Cum am spus mai sus, implementa-
rea programului se va efectua etapizat, pe par-
cursul anilor 2018-2021, î n conformitate cu alo-
ca rile bugetare, resursele adit ionale aflate la dis-
pozit ie s i cele asigurate de partenerii externi. 
Este un document, care trateaza  multilateral re-
forma î n Armata Nat ionala , î ncepa nd cu salarii s i 
instruiri s i termina nd cu locuint e de serviciu s i 
modernizare de infrastructura . 

Trecerea treptata  de la serviciul militar î n ter-
men la serviciul prin contract a init iat procesul 
de planificare a resurselor financiare pentru re-
ducerea treptata  a cotei de î ncorporare a milita-
rilor î n termen, concomitent cu cres terea cotei 

de î ncadrare a militarilor prin contract, care se 
va desfa s ura pa na  î n 2020. 

Programul cuprinde s i alte ma suri concrete pe 
mai multe domenii de dezvoltare:  

Şuplinirea incompletului de funct ii a militarilor 
prin contract. Programul dezvolta  viziunea de 
completare a funct iilor vacante din unita t i, indi-
ca nd priorita t ile pe categorii: soldat i, sergent i, 
subofit eri s i ofit eri. I n cadrul procesului, priori-
tar, vor fi completate unita t ile din cadrul compo-
nentei operat ionale a Armatei Nat ionale. 

La acest capitol se î nscriu urma toarele act iuni: 
Aprobarea s i punerea î n aplicare a Concept iei de 
dezvoltare s i profesionalizare a efectivului de 
soldat i, sergent i s i subofit eri ai Armatei Nat iona-
le, ala turi de planul de implementare pentru 
2018-2020, care presupune: 

Perfect ionarea procesului prega tirii de lupta  s i 
de mobilizare  care se va orienta spre standardi-
zarea procesului de instruire s i asigurare gradu-
ala  a unita t ilor militare cu armament s i echipa-
ment modern. Tot aici, vor fi î ntreprinse eforturi 
de î nlocuire a tehnicii militare î nvechite, inclusiv 
prin intermediul asistent ei externe. Adit ional, va 
fi init iat procesul de revizuire a sistemului de 
mobilizare prin ajustarea cadrului normativ s i 
organizarea antrenamentelor s i altor activita t i 
de exersare a capacita t ii de mobilizare. 

I n momentul de fat a , se planifica  organizarea 
antrenamentelor de mobilizare pentru anul 
2019 s i a fost init iata  reparat ia capitala  a tehnicii 
din dotarea AN s i a echipamentului de lupta .  
De asemenea sunt planificate ma suri de standar-
dizare a procesului de instruire; elaborarea s i 
aprobarea Planului de î nlocuire a tehnicii milita-

re î nvechite; asigurare graduala  a unita -
t ilor militare cu armament s i echipa-
ment modern. 

Astfel cum militarul este beneficiarul 
principal al reformelor, revizuirea siste-
mului de salarizare s i î mbuna ta t irea pa-
chetului social a devenit un imperativ 
pentru noi.  La acest capitol, a avut loc 
majorarea salariilor efectivului cu zece 
la suta s i se finalizeaza  procesul de tre-
cere la salarizarea unitara  pentru toate 
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structurile de fort a , din cadrul sistemului nat io-
nal de securitate s i apa rare. Recent am aprobat 
hota ra rile, privind acordarea indemnizat iilor 
financiare, pentru î nchirierea spat iului locativ, s i 
asigurarea cu spat iu locativ de serviciu a efectu-
lui Armatei Nat ionale.  Pentru acest lucru, am 
init iat proiecte de parteneriat public-privat care, 
doar î n acest an, vor da î n exploatare un numa r 
dublu de apartamente, comparativ cu tot i anii 
precedent i. Pa na  la finele acestui an, doar î n Chi-
s ina u, vor fi oferite peste 300 de apartamente de 
serviciu. Urmeaza  un parteneriat public-privat, 
cu acelas i obiectiv, pentru garnizoana din Ba lt i. 

Şistemul logistic, la fel, trece printr-un proces 
de eficientizarea s i dezvoltare. I n faza init iala , a 
fost revizuita  structura organizatorica  s i compo-
nenta de comanda  s i control, dupa  care s-a efec-
tuat un studiu de fezabilitate pentru reconside-
rarea modalita t ii de asigurare cu uniforme mili-
tare a militarilor prin contract. Tot aici, a fost 
init iata  revizuirea conceptului de asigurare a ra-
t iei alimentare pentru militarii prin contract s i î n 
termen, pa na  la trecerea completa  la serviciul 
militar prin contract. 

Infrastructura militara  s i sociala  a ra mas nes-
chimbata  î nca  de pe timpul URŞŞ, de aceea ne-
am propus sa  o moderniza m. Aceasta  ma sura  
are drept scop renovarea s i construct ia treptata  
a unor obiecte de infrastructura  cum ar fi: blo-
curi de cazarma , blocuri sanitare, cantine, com-
plexe sportive, camere de pa strare a armelor, 
puncte medicale, puncte de control s i trecere etc. 
Pentru î mbuna ta t irea condit iilor de munca  a 
personalului a fost init iat procesul de  renovare  
treptata  a cla dirilor administrative s i eficientiza-
rea modului de exploatare a acestora.  

Modernizare nu poate fi fa cuta  fa ra  o revizui-
re a serviciului de paza  s i asigurare a obiecti-
velor militare ale Armatei Nat ionale. Caracte-
rul inovativ al ma surii propuse, bazate pe 
practica armatelor statelor occidentale, urma -
res te eficientizarea serviciului militar prin re-
ducerea numa rului efectivului implicat î n acti-
vita t i de paza  s i asigurare a viet ii cotidiene. 
Implementarea a demarat la î nceputul anului 
2018,  cu un studiu de fezabilitate a trecerii la 
serviciile de paza  particulara  a unita t ilor mili-

tare, reprofilarea personalului militar s i dotarea 
obiectelor militare cu sisteme speciale de supra-
veghere. I n unele obiective militare deja a dema-
rat procesul de dotare cu  sisteme speciale de 
supraveghere. 

Un alt aspect principal al profesionaliza rii este 
interoperabilitatea, care nu se poate î mbuna ta t i 
fa ra   dezvoltarea relat iilor de cooperare cu par-
tenerii externi. Pentru a  consolida cooperarea s i 
cres te contribut ia la misiunile s i operat iile inter-
nat ionale de consolidare a pa cii, pe la nga  misiu-
nile ONU s i OŞCE, î n acest an, Armata Nat ionala  a 
detas at doi militari, î ntr-o misiune UE, î n EUTM 
Mali.  

 

P.G.: O serie de înalți oficiali de la Chișinău au 
inițiat dezbateri publice privind întărirea neu-
tralității R. Moldova. Cum pot acestea afecta 
planurile de consolidare a capabilităților Ar-
matei Naționale sau cooperarea cu NATO și 
alți aliați (România, SUA)? 

E.S.E.S.: Şeria de înalți oficiali care au inițiat 
dezbateri pe marginea unui paradox, pot zice 
multe lucruri, dar este imposibil sa  î nta res ti o 
neutralitate, mai ales ca nd pe teritoriul R. Mol-
dova stat ioneaza  o armata  stra ina . Ea 
(neutralitatea) sau este sau nu-i s i nu poate fi 
î nta rita  sau sla bita . Argumentele lor ar trebui sa  
fie î n sust inerea coopera rii cu blocurile militare 
sau î mpotriva acestor coopera ri, dar cooperarea 
cu NATO, de exemplu, nu contravine statutului 
de neutralitate, ata ta timp ca t nu exista  premise-
le sau perspectivele unei eventuale adera ri. Mai 
mult ca ata t, cum am zis s i anterior, cred ca  neu-
tralitatea nu exclude, ci determina  necesitatea 
unor fort e armate de î nalta  calitate. Ştatutul de 
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neutralitate al t a rii nu î mpiedica  Republica Mol-
dova, stat cu drepturi depline î n comunitatea in-
ternat ionala , sa  participe î mpreuna  cu alte state 
s i organizat ii internat ionale la asigurarea pa cii s i 
securita t ii î n lume, ce, î n final, permite asimila-
rea experient ei din domeniul militar a altor state 
s i organizat ii internat ionale, fa ra  a î nca lca arti-
colul 11 din Constitut ia R. Moldova. 

Practica altor state europene neutre demon-
streaza  ca  fa ra  a se ala tura acestui bloc militar-
politic se poate obt ine o cooperare destul de 
avansata . Politica Aliant ei este centrata  pe crea-
rea securita t ii s i stabilita t ii, î n special la frontie-
rele ei, iar noi, Republica Moldova, avem granit e 
comune. Efectele coopera rii noastre se resimt nu 
doar î n domeniul militar, ci s i î n domeniul pro-
tect iei mediului, educat iei, consolida rii integrita -
t ii institut iilor de stat s i egalitate de gen.  

I ncepa nd cu 1994, de ca nd a fost lansat Parte-
neriatul pentru Pace s i pa na  î n prezent, t a rile 
neutre doar au beneficiat din cooperarea cu Ali-
ant a Nord-Atlantica . NATO a sprijinit  statele 
partenere î n efortul acestora de a-s i consolida 
capacita t ile de apa rare, cooperare s i securitate,  
planificare a situat iilor de urgent a , s tiint a  s i me-
diu, s i informare publica . 

Pe la nga  asta, cooperarea cu NATO este un indi-
cator al maturita t ii politice s i a unei culturi insti-
tut ionale bine î nra da cinate, iar aceasta atrage o 
serie de beneficii, precum stabilitate militara  s i 
politica , atragerea investit iilor stra ine, crearea 
de noi locuri de munca  s i cres terea nivelului de 
prosperitate a t a rilor. 

Avem un parteneriat eficient cu t a rile UE s i NA-
TO, care ne ofera  sprijin prin proiecte de asisten-
t a  s i expertiza , ce demonstreaza  ca  Ministerul 
Apa ra rii este o organizat ie credibila  s i responsa-
bila   de implementarea propriilor politici. I n pre-
zent Ministerul Apa ra rii are o cooperare bilate-
rala  î n domeniul militar cu  27 state. 

Unii din partenerii nos tri strategici principali 
ra ma n a fi Ştatele Unite ale Americii s i Roma nia. 
Grat ie programelor ŞUA precum: FMF, IMET, 
FMŞ, etc., Armata Nat ionala  î s i poate dezvolta 
capabilita t ile de apa rare s i continua procesul de 
reformare. Aici ne referim la instruirea militari-
lor moldoveni; asigurarea logistica  cu echipa-

ment individual, sportiv,  de comunicat ii, cu ve-
hicule multifunct ionale de mare mobilitate; su-
port î n instruirea s i detas area contingentului Ar-
matei Nat ionale  la Misiunea KFOR, dezvoltarea 
infrastructurii de instruire s .a. 

Consolidarea s i dezvoltarea relat iilor de coope-
rare a constituit î n permanent a  unul din obiecti-
vele prioritare ale Ministerului Apa ra rii. Cele 
mai recente eforturi sunt centrate pe eficientiza-
rea coopera rii î n cadrul Init iativei de Consolida-
re a Capacita t ii de Apa rare s i instituirii funct iilor 
de atas at i militari î n cadrul ambasadelor RM î n 
statele partenere pre cum ŞUA s i Roma nia. Re-
cent, Ministerul Apa ra rii a reus it sa  obt ina  deta-
s area, î n premiera  pentru R. Moldova, a atas atu-
lui militar î n ŞUA, ceea ce va î mbuna ta t i conside-
rabil coordonarea aspectelor de cooperare bila-
terala  s i asistent a . I n cura nd, urmeaza  sa  deta-
s a m ca te un atas at militar î n Roma nia s i 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 put in la etapa actuala . Şun-
tem î n prima etapa  de implementare, care presu-
pune consolidarea sistemului nat ional de apa ra-
re î n perioada de 1-2 ani de la aprobarea strate-
giei. 

I n vederea implementa rii Ştrategiei, Guvernul a 
elaborat s i pune î n aplicare un plan de act iuni 
care cuprinde obiective, direct ii de implementa-
re, factorii umani responsabili, termeni de reali-
zare a act iunilor, costurile aferente implementa -
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rii, indicatorii de progres s i , evident, procedurile 
de raportare s i evaluare. 

Cum este preva zut î n acest plan de act iuni, î n-
cepa nd cu prima rectificare bugetara  din acest 
an, Armata Nat ionala  se afla  î n proces de conso-
lidare s i ment inere a capacita t ii operat ionale cu-
rente.  

I n primul ra nd sunt valorificate rezervele uma-
ne existente, pentru a face procesul de tranzit ie 
mai eficient. Din acest motiv, o decizie strategica  
este ment inerea temporara  a sistemului mixt s i 
de completare s i actualizare a algoritmului de 
calcul s i completare a rezervei de stat s i mobili-
zare. Un efort considerabil se observa  î n asigura-
rea egalita t ii de gen î n cadrul politicilor de com-
pletare apa rare cu resurse umane. 

Şe elaboreaza  planul de mobilizare a economiei 
nat ionale s i se stabiles te mecanismul prin care 
se vor atrage î n procesul de mobilizare a infras-
tructurii s i resurselor sectorului privat. 

I n afara  de asta,  se dezvolta  politicile de pro-
tect ie sociala  a personalului sistemului nat ional 
de apa rare. Primele rezultate cum ar fi: indemni-
zat iile pentru chirie, apartamentele de serviciu 
s .a. le-am enumerat mai sus. La fel am vorbit de-
ja despre ma surile luate î n scopul sporirii parti-
cipa rii Republicii Moldova la operat ii internat io-
nale, cum ar fi dezvoltarea capabilita t ilor nat io-
nale de instruire pentru participant i. 

Pe la nga  toate astea, î n contextul consolida rii s i 
moderniza rii capacita t ii nat ionale de apa rare, 
am reus it sa  facem primele achizit ii de arma-
ment de ultima  generat ie s i sa  
moderniza m infrastructura a do-
ua  tabere militare, despre care 
am vorbit mai sus. 

Aceste sunt doar efectele deja 
produse s i vor continua sa  se 
produca  conform priorita t ilor 
acordate î n planul de act iuni.  

 

P.G.: Care este stadiul proiectului Strategiei 
Militare elaborat de reprezentanți ai MAp și 
Marelui Stat Major? 

E.S.E.S.: În septembrie 2014, în  cadrul Şum-

mit-ului NATO, Republica Moldova a fost invitata  
sa  adere la init iativa „DCB”. Init iativa prevedea 
asistent a  privind analiza capacita t ilor curente 
de apa rare a Republicii Moldova s i identificarea 
domeniilor care necesita  a fi dezvoltate. I n 2015 
a fost aprobat pachetul de asistent a  
„Consolidarea capacita t ilor de apa rare pentru 
Republica Moldova” care prevede consiliere s i 
asistent a , î n reformarea Fort elor Armate, inclu-
siv la elaborarea documentelor strategice. 

I nainte de a le elabora, au fost analizate progre-
sele î nregistrate î n ajustarea cadrului strategic 
legislativ s i revizuirea s i definitivarea riscurilor 
s i amenint a rilor cu caracter militar la adresa se-
curita t ii Republicii Moldova. I n acest mod s-a 
ales formatul potrivit al Ştrategiei Nat ionale 
de Apa rare s i a Ştrategiei Militare.  

Rolul acestui document de politici, este sa  stabi-
leasca  modalitatea de realizare a funct iilor For-
t elor Armate, î n scopul asigura rii apa ra rii nat io-
nale. Ştrategia a fost elaborata  î n scopul oferirii 

unei viziuni clare, pe termen me-
diu s i lung, î n vederea init ierii 
procesului de trecere a Fort elor 
Armate la o noua  structura  de for-
t e, s i are ca obiectiv sincronizarea 
eforturilor s i resurselor institut ii-
lor statului î n vederea dezvolta rii 
s i ment inerii unui pachet de fort e, 
capabil sa  faca  fat a  provoca rilor la 
adresa securita t ii militare.  

Recenta aprobare, dar s i asigurarea implemen-
ta rii Ştrategiei ne va permite realizarea obiecti-
vului final de consolidare, dezvoltare s i moderni-
zare a capacita t ii de apa rare pentru a furniza 
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ra spunsul adecvat la amenint a rile s i riscurile cu 
caracter militar adresate securita t ii s i apa ra rii 
statului.  

Prin aceasta  strategie, ne-am propus ca Fort ele 
Armate sa  devina  capabile sa  planifice, sa  condu-
ca  s i sa  desfa s oare operat ii de apa rare de î nalta  
intensitate pe î ntreg teritoriul t a rii. I n acelas i 
timp, Armata Nat ionala  î s i ment ine capacitatea 
de a participa, cu contingente militare, pa na  la 
nivel de batalion, î n misiuni s i operat iuni inter-
nat ionale. 

O alta  finalitate a strategiei este sprijinul auto-
rita t ilor civile la gestionarea situat iilor interne 
de criza , dar fa ra  a periclita capacitatea generala  
a Fort elor Armate de a asigura apa rarea nat iona-
la . 

 

P.G.: Dacă ar fi să privim retrospective, care 
considerați că ar fi principalele realizări și 
provocări din mandatul dumneavoastră? 

E.S.E.S.: Cele mai mari realizări sunt, sunt de 
obicei, rezultatul depa s irii celor mai mari provo-
ca ri. I ntr-un sistem, ga sit î n regim funct ional, dar 
inert, nu a fost deloc us or sa  pun pe rol procesul 
de reforme. 

Prima s i una din cele mai vizibile realiza ri, este 
ca  am reus it sa  readucem Armata Nat ionala , 
dintr-o institut ie tratata  marginal timp de 27 de 
ani, î ntr-o institut ie pe ordinea de zi  a Guvernu-
lui, î ntr-un proces plin de reforme s i o cres tere 
planificata  a bugetului alocat pentru anii viitori, 
pa na  la media europeana, de aproximativ 1,5%. 
Şigur ca  a fost o provocare pentru mine sa  init iez 
acest proces, ca nd opinia publica  este manipula-
ta  sistemic de diferit i actori mass-media, despre 

faptul ca  R. Moldova nu are amenint a ri s i ca  neu-
tralitatea presupune dezarmare, iar orientarea 
banilor publici pentru cheltuieli militare nu este 
necesara .  

Relansarea, sau mai bine zis, lansarea mecanis-
mului de funct ionare al Armatei Nat ionale, care 
nici î n perioada URŞŞ nu a cunoscut cea mai ma-
re eficient a , din cauza neglijent ei conducerii, a 
fost una din cele mai dificile init iative care le-am 
avut. 
Datorita  experient elor din trecut, de manage-
ment defectuos, a Armatei Nat ionale, pa na  î n 
prezent, fiecare init iativa  a Ministerului Apa ra rii, 
a fost tratata  cu scepticism s i critica . Chiar s i as a, 
Armata Nat ionala  a organizat mese rotunde cu 
societatea civila  s i ceilalt i actori interesat i, care 
au putut sa  vina  sau propuneri s i sugestii privind 
elaborarea documentelor strategice. 

Programul Armata Profesionista , la fel, a fost 
î nta mpinat cu critici s i scepticism, dar noi am 
demonstrat ca  este posibil, î ncorpora nd doar î n 
acest an cu 400 de militari î n termen mai put ini. 
Ştrategia Nat ionala  pentru Apa rare a fost de ca -
teva ori î ntoarsa  la Ministerul Apa ra rii, iar Ştra-
tegia Militara , a fost un produs greu de asimilat 
pentru unii actori politici locali, pentru ca  docu-
mentul prevede expres Rusia s i Fort ele din Şta n-
ga Nistrului drept amenint are la adresa securita -
t ii R. Moldova.  

Pa na  la urma , am proiectat o viziune pe termen 
mediu-lung, astfel î nca t sa  avem o armata  bine 
prega tita  s i interoperabila  cu alte armate. As a a 
apa rut Programul „Armata Profesionista ”, as a au 
î nceput reparat iile capitale î n mai multe unita t i 
militare s i as a a î nceput crearea s i materializa-
rea pachetului social pentru militari. Nu a fost sa  

realiza m obiectivele setate, dar urmeaza  alte 
init iative, realiza ri s i, evident, alte provoca ri. 

NOTA Pulsul Geostrategic: Se poartă discuţii 
între Ministerele Apărării din R. Moldova şi Ro-
mânia cu privire la crearea unui cadru de in-
struire 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 lim-
ba  de pe fat a pa ma ntului-  ca principal instru-
ment de manifestare antropologica  s i culturala , 
este un organism viu s i cea dinta i oglinda  care 
reflecta  - atunci ca nd ea insa s i nu le produce sau 
nu le ret ine - mai toate evolut iile care privesc 
mersul prin timp al omului constructor de isto-
rie s i civilizat ie sau, dupa , caz, distruga tor al 
acestora. Nu spunem o noutate. Orice factor 
uman - spiritual s i material - orice personalitate 
s i ra scruce istorica , orice pas î nainte se reflecta  
î ntr-o exprimare formala  lingvistica , iar acest 
proces, care ar merita o abordare mai larga , este 
un act de î mboga t ire a civilizat iei, a culturii s i a 
existent ei umane, desfa s urat fa ra  î ncetare s i cu o 
promptitudine uimitoare, puna ndu-s i î n funct iu-
ne toate instrumentele lexicale s i constructive de 
care dispune s i î ntre care, cel mai recent mani-
festat, se remarca  particula numita  sufix - foarte 
productiva , mai ales î n contemporaneitatea isto-
rica  î n care tra im. Şufixul „- ism”, buna oara ,  pe 
ca t de vechi (ava ndu-s i matricea etimologica  î n 
antica limba  greaca , î n forma  ίσμסς- ismos) pe 
ata t de prolific î n ma sura î n care, ada ugat unui 
cuva nt, din, practic, orice categorie semantica , da  
nas tere unui substantiv care exprima  o doctrina , 
un sistem sau curent filosofic, politic, social, es-
tetic, o stare de fapt, o moda , o concept ie, o prac-
tica , o particularitate expresiva ,  un stil literar 
sau artistic s i enumerarea ar putea continua, fie-
care din acestea exprima nd o realitate particula-
ra , distincta  s i irepetabila  (cu except ia situat iilor 
î n care nu este imitata  sau copiata ).  Dintre  cele 
ca teva mii de „isme” existente î n limbile vorbite 
de om, alegem, spre exemplificare, un cuva nt ca-
re abia î mplines te doi ani de viat a  s i anume 
„trumpism”, compus, cum lesne se î nt elege, din 
numele de familie al pres edintelui american 
(Donald) Trump î mboga t it prin ada ugarea sufi-
xului despre care vorbim – ism.  

Cititorul care, dornic sa  afle o definit ie convin-
ga toare a „trumpismului”, va apela la navigarea 
pe oceanul oferit de motorul de ca utare Google, 

va fi, cu certitudine, surpins s i dezorientat fat a  
cu sutele de mii de oferte descriptive, analize, 
titluri de eseuri, studii s i ca rt i î n care  atacurile 
acide s i chiar caricaturale la adresa „ismului” î n 
discut ie,   criticicile focalizate pe declarat iile, lua -
rile de pozit ii, expresiile s i stilul discursiv abrupt 
s i de cele mai multe ori ofensiv, daca  nu chiar 
agresiv s i prea put in diplomatic, coexista  cu to-
nul de laudatio, entuziasm s i aprecieri pozitive 
postate pe partea superioara  a gamei laudative 
vecina , uneori, cu intent ia de sacralizare a 
„ismului”. 

Realitatea care nu poate fi ocolita  este aceea ca , 
la juma tatea primului sa u mandat î n Biroul Oval, 
pres edintele Donald Trump a reus it perfor-
mant a, mai rar realizata  de predecesorii sa i de 
dupa  „pa rint ii fondatori” ai Americii, sa -i  î mpar-
ta  nu numai pe americani ci s i pe tot i locuitorii 
planetei î n doua  tabere foarte polarizate (s i osti-
le una fat a  de cealalta ): detractori s i admiratori. 

O asemenea diversitate de opinii s i pozit iona ri 
este, î n definitiv, fireasca  î ntr-o democrat ie 
funct ionala  s i ea reflecta , î n acelas i timp, dina-
mismul electoratului s i gradul de implicare a 
acestuia î n cunoas terea s i judecarea liderilor pe 
care ceta t enii s i i-au ales pentru a le conduce 
destinele. Pe de alta  parte, î n cazul analizat, toc-
mai aceasta  diversitate face sa  fie mai dificile 
tentativele de elaborare a unei paradigme proto-
tipale care sa  portretizeze ca t mai obiectiv s i mai 
credibil  trumpismul s i sa  propuna  o definire a 
acestuia ca t mai apropiata  de realitate. 



 

28 

www.ingepo.ro                                                                                     Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2018 

Cel put in î n lumina analizelor care abordeaza  
comportamental pragmatic s i declarativ al prezi-
dent iatului lui Donald Trump, pa na  la juma tatea 
actualului sa u mandat, pot fi abordate s i identifi-
cate , sintetic, ca teva tipare î n care poate fi î nca-
drata  s i descrisa  caracteriologic prestat ia, ga ndi-
rea s i profilul de lider al locatarului de la Casa 
Alba , cu ment iunea ca  un grad mai î nalt de obi-
ectivitate a aprecierilor nu poate fi obt inut deca t 
atunci cî nd rezultatele trumpismului î s i vor fi 
produs efectele majore î n planul politicii interne 
s i internat ionale ale acestui „ism” generat de Do-
nald Trump s i de Administrat ia sa. 

O prima  abordare - s i cea mai ra spa ndita  î n 
spat iul public-  vede î n trumpism o expresie s i o 
consecint a  a unui populism construit pe con-
cept ia unui nat ionalism  supralicitat, grefat, la 
ra ndul sa u, pe î nta ietatea conceptului de  profit, 
plasarea pe un loc secundar a ideologiei s i a edi-
ficiului institut ional, exacerbarea rolului suveran 
al liderului conduca tor s i capabil sa  produca  sfi-
da ri s i conflicte interne s i internat ionale care, 
bine gestionate, sa  aiba  capacitatea de a preveni 
s i a contracara conspirat iile s i atentatele posibile 
la adresa intereselor s i securita t ii nat ionale ame-
ricane. 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  î n apa ra toare ale socie-
ta t ii s i ceta t eanului î mpotriva consecint elor re-
zultate din procesul mondializa rii, multiculura-
lismului sau   al degrada rii economice, identitare 
s i sociale pe care acesta le genereaza .  

Este vorba, î n al doilea ra nd, de abordarea care 
percepe trumpismul ca fiind un demers spontan 
orientat ca tre stoparea presupusului regres care 

afecteaza  fort a  s i ma ret ia Americii, pe de o parte 
s i faciliteaza   rega ndirea fundamentelor definito-
rii ale politicilor americane, pe de alta  parte. Din 
acest punct de vedere, nu sunt put ine deciziile s i 
pozit iile adoptate de pres edintele Donald Trump 
pe care observatorii le-au calificat drept 
„s ocante” tocmai prin ruputura pe care acestea 
au produs-o î n cursivitatea s i tradit iile sistemu-
lui s i stilului de guverna ma nt î n cea mai puterni-
ca  s i mai stabila  t ara  a lumii. Or toate acestea 
constituie, î n opinia altor analis ti, un izvor de 
incertitudine, de instabilitate, incusiv î n interio-
rul structurilor birocratice  ale staffului prezi-
dent ial dar s i de divergent e s i tensiuni sociopoli-
tice  interne, inclusiv cu sistemul mediatic ameri-
can s i, pe plan extern, î n raporturile existente 
î ntre America, de o parte, statele prietene s i alia-
te s i liderii acestora, precum s i cu celelalte puteri 
emergente sau consolidate, precum China sau 
Federat ia Rusa , pe de alta  parte. Una din coordo-
natele definitorii ale modului î n care Donald 
Trump ga ndes te relat iile cu partenerii externi se 
concretizeaza  î n insistent a cu care liderul ameri-
can pune î n evident a  necesitatea ca î ntre Ameri-
ca s i statele care contribuie la furnizarea de se-
curitate sau care as teapta  ca America sa  le asigu-
re securitatea proprie, sa  fie instituite raporturi 
„echitabile” s i „judicioase”, î n sensul î n care res-
pectivii parteneri au datoria sa  pla teasca  pentru 
protect ia s i serviciile securitare cerute din par-
tea Washingtonului. As a cum s-a putut constata, 
o asemenea mentalitate „comerciala ” a produs 
critici s i nemult umiri , incusiv î n mediile politice 
s i decizionale din ŞUA dar, î n acelas i timp, ea es-
te  privita  cu simpatie s i satisfact ie din partea 
unui consistent segment al electoratului î nclinat 
sa -s i demonstraze satisfact ia pentru aborda rile 
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trumpiste î n  momentul î n care, la î ncheierea ac-
tualului mandat, Donald Trump va candida pen-
tru un al doilea mandat la ca rma Americii (daca  - 
as a cum sust in adversarii sa i, va ra ma ne la Casa 
Alba  pa na  la î ncheierea primului mandat prezi-
dent ial). 

O a treia perspectiva  din care este abordat 
trumpismul, î n î ncercarea de a fi definit ca t mai 
cuprinza tor, t ine de domeniul socio-psihologiei  
care, fa ra  a dori cu tot dinadinsul sa  impute pa-
tronului acestui „ism” contemporan  viciul unui 
dezechilibru psihic sau fa ra  a fi tentat sa -l supu-
na  unor investigat ii de tip freudian, afirma  ca  
ismul î n discut ie trebuie î nt eles ca ra spuns la 
frustra rile s i nemult umirile unor segmente am-
ple  ale „americanilor albi” pentru care retorica 
trumpista , spiritul de fronda  care  caracterizeaza  
personalitatea actualului lider, abordarea beli-
coasa , non-conformista  s i bazata  pe esent a indi-
vidualista  a sintagmei „eu, eu s i ceilalt i”, adapa-
tata  î n trumpismul „America First”, ofera  o justi-
ficare pentru fronda populara  anti-institut ionala , 
pentru aborda rile economice populiste s i, î n ge-
neral, pentru spiritul de superioritate î n raport 
cu ceilalt i. Fie ca  este vorba de civilizat ia materi-
ala , sau de puterea militara  nelimitata .  

Din acest punct de vedere, criticii ca s i admira-
torii sa i, indiferent de orientarea politica  a aces-
tora, sunt cvasi-unanimi î n a sublinia ceea ce Do-
nald Trump î nsus i a recunoscut nu o data  s i anu-
me faptul ca , î n adoptarea deciziilor sale, 
pres edintele Trump „nu se consulta  cu nimeni”, 
dovedind, astfel, un orgoliu ridicat la cota su-

perioara   unde analiza logica  î nceteaza  pentru a 
la sa loc emotivita t ii s i autorita t ii instinctuale a 
omului de afaceri pentru care interesele sau opi-
niile celuilalt nu exista . 

Un alt aspect care, credem, nu este lipsit de î n-
semna tate, chiar daca , de cele mai multe ori, este 
trecut cu vederea, se refera  la soliditatea echili-
brului stabil î ntre efervescent a temperamentala  
a pres edintelui s i prevalent a rat iunii s i a obiecti-
vita t ii care, prin tradit ie, caracterizeaza  edificiul 
institut ional al statului american. Este vorba de 
un echilibru bazat pe respctarea necondit ionata , 
aproape sacra  a Constitut iei, pe supremat ia legii 
s i pe tradit ia s i experient a istorica  a evolut iei 
americane, adica  tot ata t ia factori care dicteaza  
s i impun riguros delimitarea puterii s i autorita t ii 
î ntre pres edinte s i toate institut iile statale. Iar 
toate acestea alca tuiesc o bariera  pe care s eful 
Administrat iei nu o poate depa s i, indiferent ca t 
de ofensiva  s i de individualista  ar fi viziunea sa 
politica  s i tentat iile nat ionaliste s i populiste. La 
aceste elemente se adauga  statutul real de „a tre-
ia putere” î n stat pe care il det ine presa america-
na  s i influent a reala  pe care aceasta o are asupra 
opiniei publice s i î n apa rarea intereselor funda-
mentale ale Americii î n fat a derivelor prezi-
dent iale.  

Trumpismul a fost s i este definit î ntr-o larga  
varietate de forme î n care se rega ses te descrie-
rea acestuia ca o filosofie politica  atipica  s i o 
ipostaza  atitudinala  strict legata  de personalita-
tea omului  care da  nume curentului. Acelas i  
trumpism este descris s i ca rezulat al unui amal-

gam de influent e ideologice, filosofice sau 
religioase, de la Toma d’Aquino, pa na  la Ni-
etzsche s i a sa teorie despre „faptul alterna-
tiv”, potrivit ca reia „nu exista  fapte î n sine, 
singurul lucru care conteaza  fiind modul î n 
care acestea sunt receptate s i interpretate”.  

Ra ma ne de va zut daca , asemenea viziune va 
avea – ca î n cazul multelor „isme” pe care le
-a cunoscut istoria omenirii - potent ialul de 
a deveni un produs s i o marfa  de export. 
Fapt care , î nsa , ar presupune s i existent a 
unor importatori de „isme”. Ceea ce, deo-
camdata , pare a fi o perspectiva  put in pro-
babila . 
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Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

I. PREAMBUL 

Potrivit documentelor emise de organizat iile 
care activeaza  î n domeniul gestiona rii fenome-
nului migrator, î n lumea contemporana  de asta zi 
un numa r de 248 milioane de persoane tra iesc, 
cu statutul de imigrant i legali,  î n alte state deca t 
î n cele de origine. I n ultimii ani, fenomenul mi-
grator s i, î ndeosebi, componenta ilegala  s i clan-
destina  a acestuia au cunoscut o expansiune, 
cres tere numerica  s i diversificare nat ionala , et-
nica , culturala  s i confesionala  fa ra  precedent, 
î ndeosebi ca urmare a sta rilor de ra zboi, conflic-
te diverse s i subdezvoltare economico-sociala  
care afecteaza  o consistenta  parte a demografiei, 
î n condit iile î n care aprecierea preponderenta  
prognozeaza  o continuare ascendenta  a mis ca rii 
migrat ioniste, cauza acestei spirale ascensionale 
rega sindu-se ata t î n factorii deja amintit i, ca t s i 
î n cres terea demografica  naturala , schimba rile 
de regimuri politice s i juridice, deteriorarea  ci-
clurilor climatice s i altele. Este mai presus de 
orice î ndoiala  ca   o asemenea evolut ie reprezinta  
o serioasa  provocare, cons tientizata  la nivel glo-
bal, ca t prives te impactul sa u asupra statelor pri-
mitoare, a edificiului lor economic, social, cultu-
ral, identitar s i cutumiar. O provocare, pentru 
contracararea s i gestio-
narea  ca reia ONU a fa -
cut apel la colaborare 
interstatala  s i  bazata  
pe respectarea  dreptu-
lui internat ional s i a 
normelor, tratatelor s i 
convent iilor referitoare 
la garantarea s i proteja-
rea universala  a drep-
turilor fundamentale 
ale omului.  

Acesta este scopul de-
clarat al init iativei Or-
ganizat iei Nat iunilor 

Unite concretizata  prin elaborarea, pentru prima 
data , a unui agrement global, negociat la nivel 
interguvernamental care sa  acopere î ntr-o mani-
era  holistica  s i comprehensiva  toate aspectele ce 
t in de gestionarea fenomenului migrator. Agre-
mentul, intitulat  „Pact global pentru o migrat ie 
sigura , ordonata  s i reglementata ” (Global Com-
pact for safe, orderly and regular migration), a 
fost supus ratifica rii la summitul interguverna-
mental desfa s urat, î n zilele de 10 -11 decembrie 
2018, sub auspiciile secretarului general al ONU, 
Antonio Guterres, reuniune care a avut loc î n 
oras ul marocan Marrakesh. 

 

II. Puțină istorie 

I n luna septembrie 2016, la init iativa secretaru-
lui general al ONU sust inuta , la vremea respecti-
va , de Administrat ia americana  a lui Barack Oba-
ma, Adunarea Generala  a adoptat „Declarat ia de 
la New York asupra Refugiat ilor s i Migrant ilor”, 
î n care era dezvoltata  ideea negocierii s i adopta -
rii unui pact global de solidaritate s i cooperare 
î ntre toate nat iunile lumii, pentru asigurarea 
unei gestiuni care sa  dea coerent a , control s i uti-
litate fenomenului migrat ionist î n scopuri de 
dezvoltare durabila  s i  de respectare a drepturi-
lor fundamentale ale omului. 

Procesul de negociere interguvernamentala  a 
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demarat î n luna aprilie 2017 s i a avut o durata  
de 18 luni, î ncheiate cu elaborarea celor 34 de 
pagini ale „Pactului”, document adoptat cu votul 
pozitiv al 192 de state membre ONU s i cu votul 
negativ al Ştatelor Unite ale Americii. Cu acelas i 
prilej a fost convenit ca adoptarea finala  a docu-
mentului sa  aibe loc î n luna decembrie 2018, î n 
Maroc. 

Cu foarte put ine except ii, textul „Pactului glo-
bal” nu a fost supus unor dezbateri publice sau 
parlamentare  nat ionale, ceea ce nu a î mpiedicat 
declans area unor dispute s i reevalua ri  critice 
ale documentului, considerate de unii analis ti 
drept o simpla  expresie a discordant elor existen-
te î ntre sust ina torii globaliza rii s i mis ca rile sau 
orienta rile anti-mondialiste. Astfel î nca t, la mai 
put in de o sa pta ma na  pa na  la conferint a de la 
Marrakesh, un numa r de 13 state î s i anunt asera  
opozit ia fat a  de forma finala  a tratatului s i deci-
zia de a nu semna afilierea la „pactul global”. La 
momentul î n care aceste ra nduri au fost scrise, 
statele care s i-au exprimat opozit ia s i refuzul de 
a semna documentul de la Marrakesh erau ur-
ma toarele (î n ordine alfabetica ): Australia, Aus-
tria, Bulgaria, Cehia, Croat ia, Danemarca, Esto-
nia, Israel, Italia, Şlovacia, Şlovenia, Ştatele Unite, 
Ungaria. Un numa r de 9 t a ri care au respins sem-
narea documentului sunt membre ale Uniunii 
Europene, ceea ce i-a determinat pe unii obser-
vatori sa  vorbeasca  despre un „Euroexit” sui-
generis s i o noua  fracturare a unita t ii europene, 
î n vreme ce pres edintele Comisiei Europene, 
Jean Claude Junker,  declara, va dit iritat,  ca  refu-
zul autorita t ilor din statele care s-au distant at de 
documentul global, nu î nseamna  deca t ca  aces-
tea nu l-au citit”. 

Chiar acesta sa  fie adeva ratul motiv al multiple-
lor critici s i distant a ri fat a  de init iativa pa storita  
de Antonio Guterres? 

 

III. Migrația , astăzi. Ce spun sondajele? 

Un sondaj internat ional de opinie realizat de 
fundat ia americana  Gallup  pune î n evident a  o 
realitate surprinza toare s i anume aceea ca , la 
nivel  mondial, exista  un numa r de state î n care 
peste 50% din populat ie este constituita  din per-
soane situate, din punct de vedere al va rstei, sub 

nivelul de 25 de ani s i ale ca ror autorita t i guver-
namentale s i statale promoveaza , mai mult sau 
mai put in voalat, politici s i practici de î ncurajare, 
s i sust inere a emigrat iei propriilor ceta t eni, cu 
ment iunea ca  marea majoritate a statelor res-
pective sunt situate î n lumea Orientului Mijlociu, 
Africa, America de Şud s i Caraibe. I n categoria 
discutata  se rega sesc, orica t ar pa rea de surprin-
za tor, s i doua  state europene, respectiv Albania 
s i Kossovo. Ret ine atent ia ca , la nivelul popu-
lat iei, procentele  ceta t enilor cu dorint a s i dispo-
nibilitatea de emigrat ie sunt situate la niveluri 
ridicate, as a cum se poate constata î n diagrama 
de mai jos. 

Statele cu tendințele cele mai ridicate 

de emigrație a populației 

Şondajul Gallup ret ine s i realitatea ca  aproxi-
mativ 15% din populat ia adulta  a lumii 
(excepta nd copiii s i ba tra nii), adica  cca. 750 mili-
oane persoane, s i-au exprimat dorint a de a emi-
gra î ntr-o alta  t ara  daca  ar avea garant ia ca  î n 
statul de destinat ie vor fi acceptat i s i li se  vor 
crea posibilita t i materiale s i financiare de trai. 

I n ceea ce prives te ansamblul lumii arabe a Ori-
entului Mijlociu s i nordului african, 22% din per-
soanele adulte doresc sa  emigreze, cu 2% mai 
mult deca t au indicat sondajele anterioare pen-
tru perioada 2010-2012. Actualul sondaj a fost 
realizat prin interviuri directe sau prin mijloace 
de comunicare pe un es antion de 122.152 per-
soane din 152 de t a ri. 

   I n sfa rs it, lista statelor care atrag cu deosebire 
preferint ele respondent ilor candidat i la emigra-

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% 

Sierra Leone  71% 
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re cuprinde, potrivit Gallup, un numa r de 19  sta-
te, î n frunte cu Canada, Ştatele Unite, Germania, 
Frant a,  Austria, urmate de  Şpania, Italia, Elve-
t ia, Şingapore, Şuedia, Noua Zeelanda , Rusia, 
Olanda, Africa de Şud, Brazilia, Coreea de Şud, 
Turcia s i, pe ultimele doua  locuri, Arabia Şaudita  
s i Emiratele Arabe Unite. 

 

IV. Pactul pentru  migrația globală. Structura 

 Dezvoltat pe un numa r de 34 pagini standard, 
cu un text remarcabil prin densitatea ideilor s i 
argumentat iilor, Pactul global este structurat î n 
urma toarele 6 sect iuni:. 

◘ Un Preambul menit, î ndeosebi, sa  prezinte 
cadrul juridic internat ional care inspira  s i 
sust ine necesitatea s i cont inutul documentului: 
Carta ONU, Convent ia Internat ionala  asupra 
Drepturilor Civile s i Politice, Convent ia Inter-
nat ionala  pentru Prevenirea Şclaviei, documen-
tele altor cca 15  organizat ii s i organisme colecti-
ve  care, î ntr-un fel sau altul, au tangent a  cu fe-
nomenul migrat ionist. Preambulul nu specitica  
î n mod explicit daca  toate statele chemate sa  
adere la Pactul de la Marrakesh sunt s i semnata-
re ale respectivelor convent ii, tratate s i agre-
mente, astfel î nca t  implementarea Pactului sa  
nu impuna  statelor semnatare obligat ii s i norme 
care decurg din documente internat ionale la ca-
re unele dintre statele membre ale ONU nu sunt 
pa rt i semnatare. 

◘ Viziunea și principiile călăuzi-
toare ale Pactului secțiune în care, 
afirma ndu-se ideea ca  „este de o im-
portant a  cruciala   ca provoca rile s i 
oportunita t ile oferite de migrat ia 
globala  sa  fie un instrument de unire 
s i nu de dezbinare”, textul stabiles te 
trei principii care ofera  coordonatele 
fundamentale s i obiectivele Pactului, 
respectiv  comunitatea de î nt elegere, 
î mpa rt irea responsabilita t ilor s i ca-
racterul unitar al obiectivelor urma -
rite.  

◘  Cadrul cooperării, prezintă, 
enumerativ, cele 23 de obiective ur-
ma rite prin adoptarea Pactului pen-
tru o migrat ie sigura , organizata  s i 

reglementata . Acestea sunt urma toarele: 

1. Colectarea s i utilizarea datelor necesare 
pentru fundamentarea s i evident ierea politicilor 
î n domeniul migrat iei; 

2. Minimizarea cauzelor s i a factorilor struc-
turali care determina  ceta t enii sa -s i pa ra seasca  
t a rile de origine; 

3. Furnizarea operativa  de date s i informat ii 
exacte despre toate segmentele fenomenului mi-
grator; 

4. Verificarea s i confirmarea faptului ca  mi-
grant ii dispun de documente legale de identita-
te; 

5. Şporirea acesului flexibil la ca ile pentru o 
migrat ie legala ; 

6. Facilitarea unei select ii oneste s i etice a 
migrant ilor s i asigurarea condit iilor pentru acce-
sul la locuri de munca  decente; 

7. Prevenirea s i reducerea vulnerabilita t ilor 
î n procesul migrat iei; 

8. Şalvarea viet ilor s i instituirea unei coope-
ra ri internat ionale pentru recuperarea mi-
grant ilor dispa rut i; 

9. I nta rirea react iei transnat ionale î mpotriva 
ra pirii de persoane migrante; 

10. Prevenirea, combatarea s i eradicarea 
traficului de persoane î n context migrator; 

Malta - La Valeta 

©www.ingepo.ro 
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11. Gestionarea coordonata , inte-
grata  s i sigura  a frontierelor; 

12. Cres terea sigurant ei s i predic-
tibilita t ii procedurilor de abordare, ve-
rificare s i avizare a fluxului migrator; 

13. Recursul la detent ie numai ca 
ultima  solut ie s i ca utarea continua  de 
alternative la acest procedeu; 

14. Şporirea protect iei, asistent ei 
s i coopera rii consulare î n cadrul ciclu-
lui migrator; 

15.  Asigurarea, pentru migrant i, a 
accesului la serviciile de baza ; 

16. Şprijinirea migrant ilor s i a societa t ilor 
pentru o deplina  insert ie s i coeziune sociala ; 

17. Eliminarea orica rei forme de discrimina-
re s i promovarea bazata  pe realita t i a discursului 
despre migrat ie s i modului de percept ie a aces-
teia î n spat iul pulbic; 

18. Preocuparea pentru dezvoltarea profesi-
onala  s i facilitarea recunoas terii reciproce a apti-
tudinilor, califica rilor s i competent elor profesio-
nale; 

19. Crearea, pentru migrant i s i diaspore, a 
posibilita t ilor de a contribui plenar la o dezvolta-
re durabila  î n toate t a rile; 

20. Promovarea  mai accelerata , mai sigura  
s i mai ieftina  a integra rii sau, dupa  caz, a transfe-
rului s i  a incuziunii financiare a imigrant ilor; 

21. Cooperarea pentru facilitarea î n sigu-
rant a  s i demnitate, a readmisiei s i a reintegra rii 
ulterioare; 

22.  Ştabilirea de mecanisme pentru disemi-
narea securita t ii sociale s i a beneficiilor; 

23. I nta rirea coopera rii internat ionale s i a 
parteneriatului global pentru asigurarea unei 
migrat ii sigure, ordonate s i reglementate. 

◘ Prezentarea detaliată a celor 23 de obi-
ective 

◘Implementarea obiectivelor, secțiune în 
care este stipulat ca  „implementarea acestui 
Pact, î n diversitatea particularita t ilor nat ionale 
s i regionale va fi realizata  î ntr-o maniera  care sa  

t ina  seama de obligat iile ce decurg din din prio-
ritatea jurisdicţiei internaţionale în domeniul  
drepturilor şi obligaţiilor pe care statele le au în 
raport cu jurisdicţiia naţională şi regională (s.n.), 
prevedere pe care nu put ini analis ti s i decident i 
au recuzat-o ca fiind expresie a punerii interese-
lor ce t in de suveranitatea nat ionala  sub o auto-
ritate supranat ionala  s i suprastatala  

◘ Monitorizarea modului de implementare 
se refera  la crearea unui „Forum Internat ional 
de dialog” pentru urma rirea  s i adaptarea modu-
lui î n care sunt implementate prevederile pactu-
lui s i angajamentele asumate prin documentul 
de la Marrakesh, forumul urma nd a se î ntruni o 
data  la patru ani, sub patronajul secretarului ge-
neral al Organizat iei Nat iunilor Unite. 

 

V. Pactul global: o abordare critică 

I ntreaga perioada  cuprinsa  î ntre adoptarea, la 
New York, a proiectului final al  Pactului global s i 
summitul de la Marrakesh, a fost marcata  de  in-
tense dezbateri s i controverse interne î ntre 
sust ina torii s i oponent ii ideii de globalizare in-
stitut ionala  a discursului s i demersurilor legate 
de fenomenul migrat ionist, mai multe state ala -
tura ndu-se, as a cum am ment ionat, Ştatelor Uni-
te ale Americii î n refuzul de a-s i pune semna tura 
pe documentul de dimensiune globala  privitor la 
gestionarea, securizarea s i protect ia internat io-
nala  a  migrant ilor.  Motivele obiect iilor s i critici-
lor la adresa „pactului” sunt pe ca t de variate, pe 
ata t de numeroase s i ele izvora sc fie din rat iona-
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mente care t in de politicile interne s i internat io-
nale ale statelor suverane, fie din motive legate, 
î n afara cadrului oficial, de programele ideologi-
ce s i doctrinare ale format iunilor politice de pe 
es ichierul intern dar care î s i justifica  pozit iile 
prin aceeas i aducere î n prim plan a intereselor 
de suveranitate nat ionala , fa ra  a fi, cu necesitate 
descrise drept nat ionaliste sau  rebarbative la 
ideea de cooperare s i solidaritate internat ionala .  

Fa ra  a-s i propune sa  faca  un inventar explicativ 
al rat iunilor care au determinat o atitudine sau 
alta fat a  de prevederile documentului î n discut ie, 
observat iile critice pe care le exprima m î n cele 
ce urmeaza  decurg din analiza pe text a obiecti-
velor î nscrise s i explicate  î n Şect iunea a IV- a 
documentului. Nu este lipsit de î nsemna tate  fap-
tul ca , pe parcursul negocierilor s i î n faza succe-
siva  a acestora, reprezentanta Canadei la ONU 
pentru problemele migrat iei, doamna Louise Ar-
bour declara ca  „documentul de la Marrakesh nu 
este un tratat, ci un „cadru de lucru”. O afirmat ie 
pe care am calificat-o drept una orwelliana  î n 
ma sura î n care, pe la ga  ignorarea evident ei ca  
respectivul „cadru de lucru” este doar una dintre 
cele s ase sect iuni componente ale documentului, 
asert iunea demnitarului canadian sa va rs es te o 
grava   acceptabila  ignorare a semaniticii î nsa s i a 
cuva ntului „pact”, derivat din latinescul 
„pactum”, cu sensul lexicologic de „tratat inter-
nat ional bilateral sau multilateral, î nt elegere 
scrisa , î nvoiala , convent ie î ntre state suverane, 
din care decurg drepturi, obligat ii s i î ndatoriri 
reciproce”.(s.n.) Aceste preciza ri au s i rolul de a 
la muri s i contrazice asert iunile potrivit ca rora 
„Pactul global” nu incumba  obligat ii s i angaja-
mente î n implementarea „pactului”.  Nu mai 
put in reprobabila  este s i graba cu care, sub pa-
tronajul organizat iei mondiale,  s-a act ionat pen-
tru  semnarea la un termen ca t mai stra ns a do-
cumentului, ceea ce a limitat sau a î mpiedicat 
punerea î n discut ia publica  sau parlamentara  a 
documentului  ale ca rui prevederi s i consecint e 
intereseaza , î nainte de oricare alt considerent, 
popoarele s i societa t ile chemate sa  faca  din feno-
menul migrat iei un instrument pentru 
„dezvoltare durabila ”. 

I nregistra m, î n ra ndurile care urmeaza , doar 
ca teva dintre aspectele care au ridicat semne de 

î ntrebare sau î n care analis tii au identificat ceea 
ce au numit implicit provoca ri posibile  la adresa 
intereselor s i a atributelor suveranita t ii nat iona-
le. 

1. Pactul militeaza  pentru consolidarea, asigu-
rarea s i consfint itea drepturilor imigrant ilor, 
conferind migrat iei statutul de drept fundamen-
tal, ala turi de alte drepturi fundamentale ale 
omului. Formularea, departe de a fi selectiva  s i 
discriminatorie, este de natura  sa  î ncurajeze fe-
nomenul migrator, orica t de sigur, ordonat s i re-
glementat ar fi acesta. 

2. Documentul nu opereaza  o necesara  delimi-
tare î ntre conceptul de refugiat s i cel de imi-
grant. Ca ci, î n primul caz este vorba de oameni 
care fug din calea unei sta ri amenint a toare  din 
t ara de origine – de obicei ra zboiul sau alte con-
flicte etnice sau confesionale. I n aceasta  situat ie, 
statele sunt obligate prin tratate internat ionale 
sa  acorde acestora protect ie s i securitate.  In 
atari condit ii „pactul global”  acrediteaza  ideea 
ca  migrant ia -  indiferent de motivele care o de-
termina  - trebuie autorizata  s i protejata  ca 
„drept fundamental al omului”. In al doilea caz 
migrantul nu este, cu necesitate, o victima  a ra z-
boaielor, ci poate fi, nu de put ine ori, un ca uta tor 
de avantaje social-economice  superioare celor 
din propria t ara . 

3. I n conformitate cu prevederile Pactului, 
statele semnatare s i membre ale ONU vor avea 
obligat ia sa -s i deschida  frontierele î n fat a imi-
grant ilor s i chiar sa  ofere informat ii care sa  faci-
liteze acestora sa  î s i aleaga   t ara de destinat ie 
convenabila . 

4. Des i afirma  „dreptul suveran” al statelor de 
a-s i decide propria politica  nat ionala  î n materie 
de migrat ie, incusiv î n domeniul securita t ii inter-
ne, documentul analizat utilizeaza  de 87 de ori 
sintagmele restrictive „statele se angajeaza sa ...” 
s i „statele trebuie sa ...”. 

5. Pe de alta  parte, statele semnatare î s i asu-
ma  obligat ia de a asigura  imigrant ilor toate mij-
loacele susceptibile sa  permita  acestora o depli-
na  integrare s i insert ie sociala . Şe î nt elege ca  
acest efort va fi sust inut prin efortul economic, 
financiar, social, cultural al statului respectiv. 
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6. Pe la nga  aceasta, societatea s i statul de des-
tinat ie  va trebui „sa  promoveze respectul reci-
proc al culturilor, tradit iilor s i cutumelor nou-
venit ilor   prin recursul la cele mai adecvate 
practici î n materie de politici, programe s i activi-
ta t i, inclusiv prin mijloacele de promovare s i ac-
ceptare a diversita t ii s i insert iei sociale”. Pactul 
nu ofera  un ra spuns la o î ntrebare posibila  s i ne-
cesara : prin ce mijloace va reus i statul de desti-
nat ie sa -i convinga  pe imigrant i sa  accepte, la 
ra ndul lor, o asemenea reciprocitate. Cel put in 
prin prisma experient ei europene î n acest dome-
niu, ra spunsul este, mai degraba , descurajant.  

7. I n mod explicit s i imperativ, „Pactul global” 
stipuleaza  ca  nici un dezacord sau conflict (î ntre 
imigrant i s i autohtoni, n.n.) nu va fi tolerat s i ca  
statele semnatare vor combate toate alegat iile, 
comentariile s i afirmat iile care ar putea sa  gene-
reze percept ii negative asupra imigrant ilor. Ce 
se î nta mpla , î nsa , î n situat iile î n care, asemenea 
„alegat ii” vin din parttea  „ceta t enilor de 
adopt ie” s i au drept t inta  ceta t enii, societatea 
civila  s i institut iile statului primitor? Şe va ajun-
ge la situat ia existenta  asta zi î n marile oras e bri-
tanice, belgiene s i ale altor state ale comunita t ii 
europene î n care zone î ntregi au ies it de sub 
controlul institut iilor nat ionale? „Pactul” nu ofe-
ra  nici un ra spuns.  

8. Ş i fa ca nd un pas suplimentar ca tre ceea ce  
poate fi asimilat cu limitarea liberta t ii de expri-
mare, documentul de la Marrakesh stipuleaza  ca  
statele semnatare se angajeaza  (s.n.)  sa  promo-
veze prin mijloacele de informare î n masa  s i prin 
ret elele de socializare „materiale pozitive, infor-
mat ii s i reportaje realizate î n respectul normelor 
etice”. I n acelas i timp, statele suverane s i semna-
tare vor proceda la privarea de subvent ii, spon-
soriza ri s i alte sust ineri materiale a tuturor mij-
loacelor de informare î n masa  care promoveaza  
intolerant a, xenofobia, rasismul s i alte forme de 
discriminare a migrant ilor. Pactul scrie, negru pe 
alb, ca  toate aceste penalita t i la adresa mijloace-
lor de informare î n masa  vor fi aplicate „î n res-
pectul deplin al liberta t ii de exprimare: Şa  do-
reasca  domnul secretar general Antonio Guter-
res o revenire la trist-celebra cenzura ? 

9. I n cazul  statelor (î ntre care s i Roma nia) 

care au sust inut s i au aderat la „Pactul global”, 
unele dintre prevederile documentului se afla  î n 
contradict ie cu spiritul s i prevederile constitut ii-
lor nat ionale. Constitut ia Roma niei, de pilda , sti-
puleaza  (î n Articolul II, alineatul 4)  ca  „pe terito-
riul statului roma n nu pot fi stra mutate sau colo-
nizate populat ii stra ine”. 

10. Evoca nd principiul universal acceptat al 
respecta rii drepturilor s i liberta t ilor ceta t enes ti 
s i umane,  documentul vorbes te - nu fa ra  o reto-
rica  de pa rtinire suba nt eleasa  - despre aplicarea 
acestei axiome î n cazul migrant ilor s i se refera , 
expeditiv, la problemele s i impactul pe care mi-
grat ionismul le va avea î n ceea ce prives te socie-
ta t ile s i statele primitoare. Iar aceasta  neclarita-
te care a devenit parte integranta  a „textului de 
la Marrakesh”, este la sata , spre la murire s i asu-
mare,  la latitudinea popoarelor. Dar ca te din po-
poarele celor 193 de state membre ale Organi-
zat iei Nat iunilor Unite au fost informate s i con-
sultate î nainte  de adoptarea formei finale a 
acestui tratat? 

11. Documentul internat ional s i statele care l-
au acceptat au ra mas datoare cu ra spunsuri la 
mai multe î ntreba ri î n suspensie, din care ne re-
ferim doar la doua : 1.Care vor fi costurile reale 
reclamate din partea statelor pentru implemen-
tarea tratatului? 2.  Cine s i cum va administra, î n 
relat iile dintre statul primitor s i ONU, procesul 
de integrare s i insert ie sociala  a imigrant ilor? 
Forumul de dialog care ar urma sa  fie constituit 
s i sa  se î ntruneasca  o data  la patru ani? 

 

VI. În loc de concluzii. Dincolo de text 

La summitul interguvernamental de la Marra-
kesh au fost prezente 148 de state, printre cei 
peste 40 de absent i  numa ra ndu-se s i o treime 
din statele membre ale Uniunii Europene. Pactul 
a fost adoptat formal, printr-o  proclamant ie ora-
la , urmata  de tradit ionala lovitura  a ciocanului 
de lemn. A fost convenit ca ratificarea finala  sa  
aibe loc la 19 decembrie 2018, î n cadtul Aduna rii 
Generale a ONU, unde nu s-au produs schimba ri 
semnificative î n echilibrul balant ei dintre opt iu-
nile pro s i contra, as a cum au fost acestea crista-
lizate la Marrakesh. 
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Fa ra  voturi s i fa ra  semna turi, summitul din Ma-
roc a fost mai degraba  o „repetit ie generala ” pen-
tru ceea ce unii observatori au numit „o foaie 
opt ionala  de parcurs” î n problema migrat iei glo-
bale, î n care fiecare stat procedeaza  cum vrea, s i 
î n ma sura î n care poate 

 

* 

Nimeni nu poate ignora sau nega realitatea ca  
deplasarea persoanelor este un drept social s i 
juridic al locuitorilor planetei. In acelas i timp, nu 
poate fi ignorat nici faptul ca  fenomenul î n dis-
cut ie, departe de a avea un caracter temporar, 
are, dimpotriva ,  tendint a de evolut ie, diversifi-
care s i amplificare pa na  la niveluri ca rora, î n for-
ma î n care a fost adoptat, „Pactul Global al mi-
grat iei” nu va garanta resursele necesare pentru 
o gestionare „sigura , ordonata  s i reglementata ”. 
Ş i aceasta din simplul motiv ca  documentul a 
fost construit pe baza unor cadre juridice valabi-
le î ntr-un anume context istoric, dar lipsite de 
perspectiva act iunii pe termen mediu s i lung.  

Nimic din ceea ce este omenesc nu este perfect, 
se poate spune, dar, tentativa de la Marrakesh de 
creare a unei „administrat ii mondiale” a acestei 
liberta t i permite mai degraba  afirmat ia ca  
„pactul”creaza , prin î nsa s i baza conceptuala  pe 
care a fost  construit, impresia ca  autorii docu-
mentului au vorbit, fa ra  a codifica textual, nu 
ata t despre o migrat ie „sigura , ordonata  s i regle-
mentata ", ci de gestionarea unei mis ca ri umane 
programata , controlata  s i acceptata  î n numele 
unor considerente speculative s i al unor pozit ii 
care exced not iunile fundamentale de identitate 
s i suveranitate nat ionala , de frontiere nat ionale 
s i de s tergere a  separat iei fires ti care exista   î n-
tre ceea ce este legal s i ceea ce trece in sfera 
clandestina ta t ii s i a ilegalita t ii. 

Modul î n care „init iativa Marrakesh” s-a finali-
zat a  confirmat î ndoielile statelor, opiniei publi-
ce s i ale acelor  analis ti care nu au ezitat sa  apre-
cieze, ca  „Pactul global pentru o migrat ie sigura , 
ordonata  s i reglementata ” a fost, pur s i simplu, 
un proiect lansat de elitele mondialiste s i o ten-
tativa  de „monopolizare” de ca tre ONU a unei 
probleme care are cele mai profunde consecint e 
s i lega turi cu soarta nat iunilor s i cu viitorul iden-

titar s i decizional al acestora. Dar, î m acelas i 
timp, acest episod are meritul de a fi atras 
atent ia, la nivel planetar, asupra unui fenomen 
uman de amploare - migrat ia -  s i care, prin indi-
ferent a  s i ignorare, poate aduce nepreva zute 
prejudicii chiar ideii de construire a unei lumi 
mai unite, mai egale s i mai conciliata  cu sine î n-
sa s i. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

Asemenea orica rei maladii cu dimensiuni s i 
efecte pandemice, fenomenul jihadismului tero-
rist al zilelor noastre a evoluat pe o traiectorie î n 
care se identifica  faza de germinare, ascensiunea 
militanta , punctul de va rf s i panta spre epuizare 
s i extinct ie sau î n unele cazuri favorizante, de 
trecere î ntr-o conservare latenta  din care, fa ra  
ma suri profilactice adecvate, maladia poate sa  
reapara . Din acest punct de vedere, nu este nici o 
exagerare î n afirmat ia ca , referindu-ne doar la 
fenomenul Ştatului Islamic s i al „califatului” sa u 
proclamat î n Şiria s i Irak, acesta se afla , î n pre-
zent, î ntr-un stadiu de agonie, dupa  ce î ntreaga 
comunitate internat ionala  s i-a mobilizat po-
tent ialele ofensive î ntr-unul din cele mai atipice, 
mai violente s i mai ample ra zboaie ale istoriei 
moderne s i contemporane. 

Asta zi se poate afirma ca  salafismul jihadist se 
afla  î n faza finala  a perioadei de decadent a , dupa  
ce, vreme de aproape un deceniu, grupa rile s i 
structurile sale organizatorice au constituit una 
dintre cele mai nocive s i virulente amenint a ri nu 
numai la adresa viet ilor omenes ti, ci s i a valori-
lor fundamentale pe care, de-a lungul secolelor, 
a fost edificata  civilizat ia s i cultura universala . La 
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î nfra ngerile militare s i la pierderile teritoriale 
î nregistrate de structurile as a-numitului stat is-
lamic, trebuie ada ugata  s i lichidarea masiva  a 
unui important potent ial uman, format din com-
batant i puternic î ndoctrinat i, fanatizat i s i cu o 
serioasa  experient a  de front s i capacitate de re-
crutare s i î ndoctrinare, pierderi pe la nga  care 
trebuie amintite s i conflictele, scinda rile s i chiar 
confrunta rile armate î ntre diferite grupa ri jiha-
diste, cea mai cunoscuta  s i cu consecint ele cele 
mai frapante rega sindu-se î n clivajul intervenit 
î ntre gruparea Ştatului Islamic condusa  de 
„califul” irakian Abu Bakr Al-Baghdadi s i Djabhat 
Al,-Nussra, continuatoarea, ca filiala  siriana , a 
testamentului qaidist al lui Ossama Bin Laden. Ş i 
poate ca  un factor nu mai put in important care s i
-a adus contribut ia la aceasta  degringolada  a edi-
ficiului jihadist terorist s-a materializat î n 
pierderea pe scara  larga  a sust inerii s i î ncrederii 
de care, jihadismul s i temelia sa ideologica  s i 
doctrinara  au beneficiat, din partea unor seg-
mente sociale s i tribale, î n faza de ascensiune a 
fenomenului. La aceasta acolo unde jihadismul a 
reus it sa   î s i constituie s i sa  administraze 
„emiratele” sale islamice, î n medii sociale s i reli-
gioase puternic pioase fa ra  a fi radicalizate î n 
acelas i timp, practicile brutale, cruzimea atroci-
ta t ilor sa va rs ite î n numele credint ei islamice, nu 
au fa cut deca t sa  ofere paradigma unui islam pe-
riferic, bazat pe „gestionarea barbariei” î n totala  
contradict ie cu imaginea tradit ionala  a Islamului 
ca religie a tolerant ei s i pa cii. Fiint a umana  î n-
sa s i a fost tratata  ca instrument s i obiect al unor 
ritualuri s i sloganuri fa ra  nici o lega tura  cu spiri-
tul scripturilor as a cum a fost acesta transmis 
din generat ie î n generat ie. 

Din enumerarea succinta  a factorilor care au 
erodat entitatea jihadist-salafista  nu poate fi ig-
norat, faptul obiectiv al es ecului î nregistrat de 
islamul politic, acolo unde acesta a beneficiat, fie 
s i vremelnic de exercit iul puterii, grat ie shimba -
rilor aduse de „prima vara araba ”, un es ec mani-
festat, î ndeosebi, î n incapacitatea de identificare 
s i implementare a unor ma suri de dezvoltare s i 
armonizare sociala , as a cum s-a î nta mplat î n Tu-
nisia, Egipt, Libia, dar s i î n alte coordonate ale 
geografiei arabe a Orientului Mijlociu. Or nu tre-
buie sa  uita m ca  tocmai acest islam politic as a 

cum a fost el teoretizat de ideologii sa i precum 
Hassan Al-Banna, fondatorul Fra t iilor Musulma-
ne, Şeyyd Qotb, Al-Mawdudi s i alt ii a constituit 
sursa de influent a  s i izvorul de inspirat ie a ideo-
logiilor propova duitoare ale jihadismului radi-
cal, î ncepî nd cu wahhabismul din secolul al XVIII
-lea pa na  la teoriile elaborate de Ossama Bin La-
den sau „califul” Abu Bakr Al-Baghdadi. I n atari 
î mprejura ri, es ecul social s i ideologic al Fra t iilor 
Musulmane nu putea deca t sa  se ra sfra nga  î n 
consecint a asupra credibilita t ii s i solidita t ii ofer-
telor de practica  a islamului s i de administrare a 
comunita t ii islamice.  

 

II 

Considerat iile mai sus prezentate,  se refera , 
foarte succint, la doua  categorii de factori care 
au lega tura  ata t cu favorizarea procesului de 
cristalizare s i dezvoltare a fenomenului terorist 
islamist - s i este vorba, î ndeosebi, de mediul so-
cial, politic, statal care permite implementarea s i 
ascensiunea acestui fenomen – ca t s i cu strategia 
s i act iunea de combatere s i eradicare a fenome-
nului î n discut ie, iar î n acest caz vom constata ca  
reus itele ofensivei î mpotriva radicalismului ex-
tremist sunt datorate, î ntr-un cuantum cova rs i-
tor, recursului la solut iile militare, s i de fort a , 
adica  la segmente sectoriale care, de obicei, in-
tervin ca react ie post-factum, dupa  producerea 
actului terorist. 

Nu sunt put ine studiile care, î n ultimele decenii, 
au vorbit despre existent a unei „culturi” a extre-
mismului terorist considerata , î nsa , î n semnifi-
cat iile sale ca ideologie, mentalitate s i coordona-
ta  atitudinala  s i comportamentala  a unor indivizi 
sau a unor grupuri de indivizi care au î n comun 
propensiunea pentru radicalism s i violent a  ca 
mijloace de rezolvare a unor probleme conflictu-
ale î ntre aces tia s i ambientul nat ional, social, cu-
tumiar s i juridic. Ş-a vorbit, î nsa , mai put in des-
pre faptul ca  acestei ideologii a violent ei irat io-
nale i-a fost victima  directa  sau indirecta  î nsa s i 
cultura î n accept ia sa ca expresie s i sursa  a valo-
rilor care dau valoarea intrinseca  a identita t ii s i 
civilizat iei omenes ti. I nca  s i mai put in, conjunc-
tural s i elitist s-a discutat despre posibilitatea 
ga sirii unui ra spuns, urmat de programe de 
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act iune, la î ntrebarea privind ma sura î n care cul-
tura este capabila  sa  treaca  de la statutul de vic-
tima  a brutalita t ii la cel de arma  de lupta  î mpo-
triva acesteia. 

Or tocmai pornind de la realitatea unanim recu-
noscuta  potrivit ca reia nici o cultura  - fie ea glo-
bala , regionala , nat ionala  sau comunitara  nu este 
o construct ie clasificabila  drept terorista , se im-
pune î nt elegerea faptului ca , prin valorile s i vir-
tut ile sale, factorul cultural are un puternic s i 
î nca  insuficient exploatat potent ial de dezvoltare 
a unei mentalita t i s i a unui sistem colectiv de va-
lori opuse ga ndirii s i practicii violente, adica  de 
influent are î n sens preventiv s i descurajant a ra-
dicalismului s i atitudinilor marginale prin î nsa s i 
esent a lor anti-sociala  s i dispret uitoare a unei 
î ntregi istorii umaniste a lumii. 

 

III 

Este adeva rat ca  procesul mondializa rii, dezvol-
tarea unor societa t i tot mai tehnologizate s i co-
nectate la circulat ia globala  a valorilor s i produ-
selor materiale s i intelectuale, ofera  comunita t ii 
umane posibilita t i fa ra  precedent de interact iu-
ne s i relat ionare î ntre popoare, colectivita t i, cul-
turi, idei s i credint e, dar tot ata t de adeva rat este  
ca  tocmai aceasta  realitate, prin unele din aspec-
tele ei, poate favoriza aparit ia s i proliferarea te-
rorismului, astfel: 

- Perpetuarea  s i ada ncirea clivajului î ntre t a -
rile bogate s i cele sa race, î ncurajeaza  injustit ia, 
opresiunea, despotismul, ignora-
rea cronica  a drepturilor umane s i, 
î n ultima  instant a , instabilitatea s i 
anarhia interna  ca factor de î ncu-
rajare s i facilitare a fenomenului 
radical violent; 

- Dominat ia cu dimensiuni pla-
netare a unei anumite paradigme 
occidentale a culturii comerciale 
bazata  pe violent a , pe ideea î mbo-
ga t irii rapide s i ilegale s i violente; 

- „Şatul Global” (Global Village)  
imaginat s i desenat de mijloacele 
moderne de socializare s i prin in-
termediul internetului  ofera  spiri-

tului s i orienta rilor radical-teroriste o rampa  de 
publicitate de care prea put ine activita t i umane 
au beneficiat î nainte; 

- Raportul tot mai tiranic al dependent ei de 
avantajele informaticii a fa cut posibila  aparit ia 
as a-numitului ciberterorism care, progresiv, a 
devenit o amenint are tot mai caustica  la adresa 
funct ionalita t ii de care are nevoie societatea mo-
derna . Iar aceasta se realizeaza , tot mai us or, 
prin exploatarea manipulatorie a sistemelor in-
formatice. 

I n aceste condit ii nu trebuie trecut cu vederea 
faptul ca  flagelul violent-terorist a ca pa tat di-
mensiunile s i eficient a unui fenomen social. Pro-
fund ancorat î n intimitatea lumii contemporane, 
terorismul a cunoscut o radicala  reconfigurare a 
naturii s i a obiectivelor sale, devenind exponent 
al celor mai nocive probleme s i crize ale socie-
ta t ii s i mobiliza nd o vasta  panoplie de arme folo-
site î mpotriva acesteia. I n plus, terorismul con-
temporan a ca pa tat doua  noi tra sa turi care î l ca-
racterizeaza : el se manifesta  ca un fenomen a-
teritorial s i a-cultural, chiar daca , la nivel retoric, 
î s i revendica  apartenent e geografice s i culturale 
us or identificabile. 

Din acest punct de vedere, extremismul radical 
– ca fenomen social -  este, î n ultima  analiza , o 
mis care ideologica , politica  s i pragmatica  anima-
ta  de fort e sociale sau individuale care folosesc 
recursul la mijloace ilegale de violent a  pentru 
atingerea unor obiective fundamental comunita-
re s i anti-sociale. 
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IV 

I n acest context î n care comunitatea sociala  s i, 
î n interiorul sa u, institut iile de fort a  s i securitare 
sunt angrenate î ntr-o febrila  s i continua  ca utare 
de noi aborda ri s i tehnici de barare a drumului 
terorist s i de eradicare a violent ei radical-
extremiste, se pune o î ntrebare al ca rei ra spuns 
nu a fost î nca  dat, sau la care s-a ra spuns mai de-
graba  la nivel academic, teoretizant, fa ra  urma ri 
deosebite î n registrul pragmatic:poate cultura sa  
fie folosită ca armă de prevenire, contracarare şi 
stopare a terorismului care umbreşte evoluţia lu-
mii contemporane? 

Un ra spuns tehnicist la aceasta  interogat ie este 
dificil de elaborat s i, mai ales, de pus î n practica  
ata ta vreme ca t conceptul î nsus i de cultura  este, 
î nainte de toate, unul puternic dependent de 
aborda rile teoretice s i de abstractizarea unor 
realita t i pentru care cultura î nsa s i este, nu de 
put ine ori, o t inta  s i o victima  a celeilalte 
„culturi”- a brutalita t ii ca revers al actului cultu-
ral. Din aceasta  perspectiva , abordarea culturii 
ca instrument de prevenire s i î ndiguire a radica-
lismului violent trebuie sa  fie circumscrisa  unei 
politici publice coerente s i coordonate care nu 
este stra ina  de ceea ce î nt elegem prin dialogul 
intercultural ca mijloc de prevenire a conflicte-
lor, as a cum, de altfel, acesta a fost inclus î n spi-
ritul s i litera Convent iei Europene pentru Cultu-
ra , adoptata  la 22 octombrie 2003. 

Ata ta vreme ca t se cons tientizeaza  realitatea ca  
ra da cinile fenomenului terorist se rega sesc s i î n 
stratul germinativ cultural al unei comunita t i, se 
va putea conveni, î n mod benefic,asupra faptului 
ca  mecanismele, institut iile, strategiile s i tacticile 
militare s i securitare de combatare a flagelului 
exremist - violent trebuie sa  fie completate s i 
sust inute prin metode s i mijloace de act iune cul-
turala  antiterorista .  

Dezvoltarea formelor moderne ale viet ii politi-
ce s i a relat iilor internat ionale, mondializarea 
relat iilor sociale, afirmarea s i promovarea valo-
rilor umanitare universale, î ncurajarea pluralis-
mului î n domeniul relat iilor spirituale s i religioa-
se, ameliorarea raporturilor interetnice, dezvol-
tarea s i diversificarea civilizata  a societa t ii ofera  

tot ata tea s anse s i avantaje î n confruntarea cu 
fenomenul violent considerat ca factor de î nve-
ninare a relat iilor sociale s i de aprofundare a 
problemelor sociale pe care ideologia s i doctri-
nele conservatoare extremiste nu le pot solut io-
na, dimpotriva  

Factorul cultural are potent ialul de a contribui - 
pe plan intern s i internat ional s i cu cooperarea 
institut iilor statale s i interstatale- la diseminarea 
s i consolidarea educat iei s i informa rii anti-
teroriste s i la afirmarea societa t ii civile s i ce-
ta t enes ti 

Fiind o caracteristica  a societa t ii moderne, tole-
rant a, î n toate segmentele sale de manifestare, 
este un beneficiu,  cu condit ia ca ea sa  nu fie apli-
cabila  unidirect ional doar asupra membrilor so-
cieta t ii, ci sa  cuprinda  s i tolerant a statului ca en-
titate de drept, protector s i garant al respecta rii 
drepturilor s i practicii democratice de participa-
re la elaborarea deciziilor care t in de propriul 
destin al statului s i societa t ii. 

Umanizarea educat iei s i î nva t a ma ntului consti-
tuie, la ra ndul sa u, o condit ie indispensabila  s i 
esent iala  pentru crearea s i ment inerea unor ra-
porturi civilizate s i non-violente î ntre generat ii, 
î ntre nat iunile s i popoarele lumii contemporane. 

Şe î nt elege ca  asimilarea discursiva  a actului 
cultural cu o arma  de lupta  î mpotriva radicaliza -
rii s i irat ionalismului violent nu î nseamna  î nves-
tirea domeniului cultural cu funct ia de arma  î n 
sensul comun al cuva ntului. Dar prin crearea 
unui mediu cultural, formativ s i informativ, edu-
cativ s i competent, prin concursul s i implicarea 
conjugata  a institut iilor, statelor, formatorilor de 
opiniei, sociologii, educatorii au capacitatea ca, 
î mpreuna , sa  creeze o societate mai cons tienta  
de propriile sale valori, mai decisa  sa  le apere s i 
mai informata  ca t prives te realizarea acestui cli-
mat protector. 
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Dr. Lu WEI 

“Cum sa  delimitezi recenta s i î nca  nesolut ionata 
criza  a UE/euro de povestea de succes a Asiei? Ş-
ar putea sa  fie mai simplu deca t pare: nici Euro-
pa s i nici Asia nu au alternative. Diferent a este ca  
Europa s tie foarte bine ca  nu exista  alternativa  
s i, prin urmare, este multilaterala . Asia crede ca  
are o alternativa  s i este surprinza tor de bilatera-
la , plasa ndu-se cu î nca pa t a nare î ntr-un cerc de 
egoisme. Nu este de mirare ca  Europa este/va fi 
capabila  sa -s i gestioneze declinul î n timp ce Asia 
este (î nca ) incapabila  sa -s i valorifice succesele. 
Cu certitudine, Asia nu mai accepta  avansul Eu-
ropei postindustriale s i postcres tine î nsa  nu este 
prega tita  pentru lumea postoccidentala ” – este 
diagnosticul pus de profesorul Anis H. Bajrekta-
revic î n elevatul sa u document politic "Nu va 
Exista un Şecol Asiatic". Falia sino-indiana  nu 
este noua . Ea î mbraca  doar forme noi î n Asia ca-
re, î n absent a unui multilateralism autentic, este 
cantonata  î n competit ie confruntat ionala  s i î n 
antagonisme care se amplifica . Ra ndurile 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" î n care acuza China pentru ca  
ar fi creat o "capcana  a datoriei" din Argentina 
pa na  î n Namibia s i Laos, ment iona nd achizitio-
narea sau investit iile pe care aceasta le face î n 
ultimii ani î n construct ia mai multor platforme 
portuare, inclusiv Hambantota î n Şri Lanka, Pi-
reu î n Grecia, Djibouti s i  Mombasa î n Kenia. 

Aceste t a ri sunt obligate, pentru a  evita intra-
rea î n î ncetare de pla t i, sa  recurga  la opt iunea 
dureroasa  prin care permit Chinei sa  preia con-
trolul resurselor lor abandona ndu-s i, astfel, su-
veranitatea. Articolul descrie China ca fiind un 
"nou gigant imperial" cu o ma nus a  de catifea ca-
re ascunde pumni de ot el cu care preseaza  t a rile 
mici. Init iativa privind Centura s i Ş oseaua (Belt 

and Road Initiative), concluziona el, este î n prin-
cipiu un plan ambit ios de realizare a 
"imperialismului chinez". Articolul a fost ulterior 
intens citat de ziare, site-uri web s i grupuri de 
reflect ie din toata  lumea. 

I n momentul î n care Şecretarul de Ştat de 
atunci al Ştatelor Unite Rex Tillerson a vizitat 
Africa î n martie, el a declarat, la ra ndul sa u ca , 
des i investit iile chineze pot ajuta la î mbuna ta t i-
rea infrastructurii Africii, ele ar pute conduce la 
cres terea datoriei continentului fa ra  a crea mul-
te locuri de munca . 

Nu este o coincident a  ca  aceasta  idee a teoriei 
imperialismului creditor al Chinei î s i are origini-
le î n India. New Delhi s-a opus deschis init iativei 
chineze Belt and Road s i, cu deosebire, Coridoru-
lui Economic China-Pakistan ava nd î n vedere ca  
acesta traverseaza  Kas mirul administrat de Pa-
kistan, considerat de India ca fiind parte inte-
granta  a teritoriului sa u. India este de asemenea 
preocupata  de faptul ca  realizarea de ca tre China 
a Ca ii Maritime a Ma ta sii (Maritime Şilk Road) va 
constitui o provocare la adresa dominat iei sale 
î n Asia de Şud s i î n Oceanul Indian. I n baza unui 
astfel de rat ionament, guvernul indian a elaborat 
init iative proprii de cooperare regionala  cum ar 
fi declarat ia privind cooperarea cu Vietnamul î n 
domeniul explora rii t it eiului î n Marea Chinei de 
Şud s i programul de investit ii pentru renovarea 
portului Chabahar din Iran, drept contrama suri 
fat a  de init iativa  chineza . 

I ncepa nd cu luna ianuarie, India, Ştatele Unite, 
Japonia s i Australia au constituit un "sistem de 
quasi aliant a " pentru o "ordine libera  s i deschisa  
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indo-pacifica " drept  alternativa  la initiativa Belt 
and Road. I n aprilie, un î nalt responsabil indian 
care a participat la cel de al cincilea Dialog Eco-
nomic Ştrategic China-India a reiterat refuzul 
guvernului indian de a lua parte la init iativa . 

Aberat ia "imperialismului creditor" este de fapt 
o tentativa  deliberata  a Indiei s i a t a rilor occi-
dentale de a denigra init iativa Belt and Road ca-
re scoate î n evident a  invidia acestora fat a  de pri-
mele rezultate ale proiectului. Este exact ceea ce 
au fa cut t a rile occidentale î n frunte cu ŞUA ca nd 
au pus interesele lor politice s i strategice î n ca-
drul relat iilor dintre datorie s i t a rile debitoare 
fort a ndu-le pe cele din urma  sa  semneze tratate 
inechitabile. Init iativa chineza  Belt and Road es-
te propusa  s i pusa  î n practica  î n contextul egali-
ta t ii nat ionale, a globaliza rii s i a aprofunda rii in-
terdependent ei internat ionale s i se bazeaza  pe 
participarea voluntara  a t a rilor relevante, spre 
deosebire de relat iile obligatorii impuse de colo-
nialismul occidental debitorilor. 

Este o importanta  "experient a  chineza " de utili-
zare a datoriilor externe pentru solut ionarea 
blocajelor din transporturi s i energie care-i res-
trict ionau dezvoltarea economica  s i sociala  î ntr-
o perioada  de industrializare s i urbanizare acce-
lerata . China a construit cu credite externe mii 
de proiecte mari s i mijlocii care au atenuat blo-
cajele din transporturi s i energie ce au afectat 
vreme î ndelungata  dezvoltarea sa economica  s i 
sociala . O astfel de experient a  constituie o refe-
rint a  semnificativa  pentru alte t a ri î n curs de 
dezvoltare aflate î n etapele lor init iale de indus-
trializare s i urbanizare situate de-a lungul rute-
lor Belt and Road. 

I n etapa de debut a reformei s i deschiderii Chi-
nei, datoria sa externa  denominata  î n dolari ŞUA 
reprezenta aproape 50% din datoria externa  to-
tala  iar cea î n yeni japonezi circa 30%. De ce nu 
au considerat atunci t a rile occidentale ca  ŞUA s i 
Japonia au impus Chinei "imperialismul lor cre-
ditor"? 

O parte a media stra ine au ment ionat î n mod 
repetat ca  Şri Lanka este prinsa  î ntr-o "capcana  a 
datoriilor" ca urmare a î mprumuturilor excesive 
din China. Realitatea este ca  exista  motive multi-
ple pentru gradul î nalt de î ndatorare a Şri Lanka 

iar aceasta  situat ie delicata  nu î i este imputabila  
Chinei. Dupa  1985, î n majoritatea anilor datoria 
externa  s-a situat la peste 70% din PIB ca urma-
re a deficitelor fiscale persistente provocate de 
veniturile fiscale reduse s i a cheltuielilor sociale 
masive. I n 2017, Şri Lanka datora Chinei $2,87 
miliarde reprezenta nd numai 10% din datoria sa 
externa  totala  comparativ cu $3,44 miliarde da-
torate Japoniei, respectiv 12% din datoria sa ex-
terna  totala . I ncepa nd cu 2006, Japonia a fost cel 
mai mare creditor, s i, cu toate acestea, de ce me-
dia stra ine nu au difuzat idea "imperialismului 
creditor al Japoniei"? 

Ca ra spuns la acuzat iile Indiei s i a unor t a ri oc-
cidentale referitoare la imperialismul creditor 
pe care l-ar practica China, chiar fostul pres edin-
te sri-lankez Mahinda Rajapaksa a publicat î n 
iulie un articol cont ina nd date care infirma  acest 
lucru. 

De cele mai multe ori, proiectele de infrastruc-
tura  de anvergura  din stra ina tate legate de init i-
ativa Belt and Road sunt realizate de guvernul 
chinez s i de î ntreprinderile chineze la solicitarea 
guvernelor t a rilor beneficiare situate pe rutele 
Belt and Road sau de î ntreprinderile chineze ca-
re au ca s tigat licitat iile aferente. 

Şe anticipeaza  ca  odata  finalizate, proiectele de 
infrastructura  de anvergura  s i parcurile indus-
triale aferente initiativei chineze vor asigura t a -
rilor gazda  o capacitate î n continua cres tere de 
autodezvoltare s i 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 
privind Dezvoltarea Naţională şi Reforma din Chi-
na. 
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2019 în Orientul Mijlociu - evoluții incerte și fără schimbări majore 

Corneliu PIVARIU 

  I nceputul anului 2019 s i evolut iile din 2018 nu par a marca evolut ii importante î n situat ia din 
Orientul Mijlociu, a ca rei principala  caracteristica  este oricum impredictibilitatea s i volatilitatea.  

  Elementele importante care credem ca  vor caracteriza zona MENA î n 2019 vor fi: ment inerea s i 
cres terea influent ei Federat ie Ruse; o politica  externa  americana  care î n continuare nu va duce la 
cres terea î ncrederii aliat ilor tradit ionali ai ŞUA î n felul î n care Washingtonul se va implica î n zona ; 
continuarea ra zboiului civil din Şiria cu o intensitate mai mica ; ment inerea situat iei de conflict din 
Yemen; Iranul va continua politica sa expansionista  cu grija de a nu provoca un conflict deschis cu 
Israelul; Turcia î s i va î nta ri pozit ia î n Orientul Mijlociu s i Africa de Nord; problema palestiniana  va 
ra ma ne î n continuare nesolut ionata . 

  Moscova va profita î n continuare de problemele cu care se confrunta  ŞUA, Uniunea Europeana  s i 
ale mari puteri, pentru a-s i consolida pozit ia î n Şiria  s i alte t a ri din Orientul Mijlociu. I n acest sens 
va continua sa  foloseasca  oportun relat iile cu Ankara s i Teheran, miza nd pe interesele comune. 
Totus i, la sfa rs itul lunii decembrie 2018 Kremlinul, Ankara s i Teheranul  au es uat î n î ncercarea de 
a constitui un grup de lucru pentru redactarea noii Constitut ii siriene. Şunt semne  ca  Şiria ar pu-
tea deveni o mare problema  pentru Federat ia Rusa , asema na toare Afganistanului, dar nu î n 2019. 

  Vizita pres edintelui Trump cu ocazia sa rba torilor Cra ciunului 2018 î n Irak, fa ra  a se î nta lni cu nici 
un oficial irakian, a consilierului pentru securitate nat ionala  John Bolton î n Israel s i Turcia (unde 
nu s-a î nta lnit cu pres edintele Erdogan) la sfa rs itul primei decade a lunii ianuarie 2019, precum s i 
turneul de opt zile al secretarului Departamentului de Ştat Michael Pompeo î n t a ri din Orientul 
Mijlociu (Irak, Iordania, Bahrein, Emiratele Arabe Unite; Qatar, Arabia Şaudita , Egipt, Oman s i Ku-
weit -anulata  î n ultim moment din motive familiale), î ncheiata  la 14 ianuarie, au fost tot ata tea oca-
zii insuficient exploatate pentru ca ŞUA sa -s i recapete pozit iile det inute î n zona  î nainte de declan-
s area as a-zisei Prima veri Arabe. Nota m s i declarat ia pres edintelui Trump privind retragerea celor 
2.000 de militari americani din Şiria, cu amendamentele ulterioare, retragere deja î nceputa , ceea 
ce, conform analis tilor avizat i reprezinta  o gres eala . Astfel Washingtonul contribuie la sla birea 
propriei pozit ii î n zona  s i î s i î ndepa rteaza  orizontul de timp î n care î s i va reca s tiga î ncrederea 
pierduta . Urmeaza  sa  vedem ce se va î nta mpla cu ideea de a constitui noi zone de securitate î n nor-
dul Şiriei, discutata  telefonic la 14 ianuarie de pres edint ii Trump s i Erdogan. 

  Turcia continua  urma rirea propriilor interese î n Orientul Mijlociu s i Africa de Nord. I n decembrie 
2018, pe o nava  ancorata  î n aproape de Tripoli au fost descoperite 3.000 de pistoale de product ie 
turca  s i alte arme, precum s i circa 2,5 milioane de cartus e, ambalate î n la zi etichetate ca transpor-
ta nd legume, iar pe o alta  nava  au mai fost descoperite peste 4 milioane de cartus e. Investigat iile 
sunt î n curs, dar sa  nu uita m ca  î nainte de ca derea regimului Kadafi, Turcia avea relat ii economice 
foarte dezvoltate cu regimul libian. 

  Arabia Şaudita  nu va reus i sa  ga seasca  o solut ie pentru conflictul din Yemen, iar ata t de mult 
tra mbit atele reforme interne din t ara  vor î nta rzia mai mult deca t se crede î n momentul de fat a . 

  Israelul nu dores te sa  provoace un conflict militar major î n Orientul Mijlociu, dar asta nu l-a î mpi-
edicat ca, din 2013 s i pa na  î n prezent sa  execute peste 130 de lovituri î n Şiria asupra unor livra ri 
de arme pentru Hezbolah, iar din 2017 a î nceput sa  loveasca   s i baze iraniene din Şiria. Pericolul 
unui conflict major nu este exclus î nsa , ultimele doua  confrunta ri majore arabo-israeliene, Liban 
2006 s i Gaza 2014 s-au declans at î n urma unor escalada ri insuficient controlate.  

  I n aceste condit ii credem ca  2019 va fi un an cu evolut ii incerte s i fa ra  solut ii majore pentru Ori-
entul Mijlociu s i Africa de Nord. 

PUNCTE DE VEDERE 
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Dr. Andrei KORTUNOV 

Din punct de vedere 
istoric, Orientul Mijlo-
ciu nu a fost niciodata  o 
prioritate strategica  a 

Rusiei comparabila  cu Europa, Pacificul de Nord-
Est sau chiar Asia Centrala . Şpre deosebire de 
alte multe puteri europene majore, Rusia nu a 
avut ambit ii coloniale î n regiune; nu a considerat 
niciodata  Orientul Mijlociu ca fiind “sfera sa de 
influent a ” sau un coridor de tranzit geostrategic 
sau economic extrem de important. Pa na  foarte 
recent, Rusia nu a avut o experient a  î n utilizarea 
directa  a fort ei sale militare î n regiune s i, cu atî t  
mai put in, pretent ia de a deveni un intermediar 
de fort a  esent ial î n Orientul Mijlociu.  

Dupa  pra bus irea Uniunii Şovietice, mult i au 
sust inut, la Moscova sau î n Occident, ca  influent a 
rusa  reziduala  î n lumea araba  mos tenita  din vre-
murile bune ale expansiunii imperiale sovietice 
globale era sortita  unui declin continuu s i urma 
sa  transforme Kremlinul î ntr-un actor marginal 
evident î n politica regionala . I n mod cert, intere-
sul s i atent ia Rusiei î n zona  s-au limitat î n princi-
pal la trei state nearabe de la periferia lumii ara-
be. Primul a fost Turcia, un partener extrem de 
controversat dar important î n zona Ma rii Negre, 
a Caucazului de Nord s i a Caucazului de Şud, î n 
domeniile comert ului s i investit iilor, energiei s i 
turismului. Al doilea a fost Iranul, un alt aliat di-
ficil, care a jucat un rol activ î n multe chestiuni 
imternat ionale foarte importante pentru Mosco-
va—de la ra zboaiele civile din Tadjikistan s i Af-
ganistan la chestiunea delimita rii Ma rii Caspice. 
Al treilea a fost Israelul, cu o mare diaspora  rusa  
s i rusofona  s i cu o textura  stra nsa  a relat iilor po-
litice, economice, sociale, culturale s i umane din-
tre cele doua  t a ri. I nceputul secolului XXI a î n-
semnat efortul î ncununat de succes pentru con-
stituirea unei coalit ii ruso-germano-franceze ca-
re s-a opus coalit iei internat ionale conduse de 
ŞUA ce a invadat Irakul î n prima vara anului 

2003. Cu toate acestea, nici chiar eforturile con-
jugate ale Moscovei, Berlinului s i Parisului nu au 
î mpiedicat ra zboiul din Irak. La fel, nici colabora-
rea trilaterala  punctuala  nu a evoluat î ntr-un 
parteneriat strategic multilateral cu privire la o 
gama  mai extinsa  a problemelor Orientului Mij-
lociu. Ştatele Unite, cu toate erorile s i gafele poli-
ticilor sale privind Orientul Mijlociu, a ra mas he-
gemonul extern indiscutabil al lumii arabe. Rusi-
ei nu-i mai ra ma sese deca t sa  spere la un pro-
gres nesemnificativ î n a face afaceri cu o serie de 
t a ri arabe cum ar fi Egiptul, Algeria, Arabia Şau-
dita  s i Şiria. 

Ştabilitatea relativa  a regiunii a î nceput sa  se 
na ruie ca urmare a Prima verii arabe. Aceasta  
evolut ie a pus î n fat a Moscovei ata t noi provo-
ca ri ca t s i noi oportunita t i. Pe de o parte, Kremli-
nul avea motive de î ngrijorare legate de efectul 
de contagiune al Prima verii arabe, î n special î n 
Asia Centrala  post-sovietica  dar s i î n Caucazul de 
Nord s i î n alte regiuni cu populat ie musulmana  
din Federat ia Rusa . Politicienii s i veteranii politi-
cii de la Moscova au privit Prima vara araba  prin 
prisma precedentelor "revolut ii colorate" din 
Ucraina, Georgia s i Ka rga zstan, care au fost con-
siderate o amenint are directa  la adresa interese-
lor de securitate ale Rusiei s i a sistemului politic 
al lui Putin. 

Pe de alta  parte, Prima vara araba  s i disponibili-
tatea vizibila  a majorita t ii t a rilor occidentale de 
a adopta cu entuziasm schimba rile î n curs din 
lumea araba  au oferit Kremlinului s ansa de a de-
monstra ca  Rusia este altfel. Moscova a ra mas 
solidara  cu partenerii ei strategici din Orientul 
Mijlociu, a formulat î ngrijora ri cu privire la posi-
bilele efecte colaterale negative ale transforma -
rilor politice s i sociale rapide s i necontrolate din 
regiune s i a avertizat î n lega tura  cu  sust inerea 
din exterior a fort elor antiguvernamentale s i an-
tiregim instalate pe valul Prima verii arabe.  

Vladimir Putin s-a folosit de frustra rile s i dez-
ama girile provocate de mis ca rile populiste din 

Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 
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Orientul Mijlociu, ata t î n interiorul ca t s i î n afara 
regiunii, pentru a prezenta propria sa versiune 
privind politica mondiala  contemporana . Versiu-
nea tradit ionala  occidentala  definea principala 
linie de separare din lume ca fiind cea la nivel 
global dintre democrat ie s i autoritarism. Orice 
element care servea cauza democrat iei trebuia 
î ncurajat s i sust inut; orice element care contri-
buia la cauza autoritarismului trebuia denunt at 
s i comba tut. 

Noua versiune a Rusiei, formulata  dupa  î ncepe-
rea Prima verii arabe, sust inea ca  o astfel de jux-
tapunere nu mai este relevanta  î n lumea pos-
tmoderna . Linia reala  de separare nu mai era 
î ntre democrat ie s i autoritarism ci î ntre ”ordine” 
s i “haos”. Cu toate lipsurile s i deficient ele regi-
murilor autoritare, acestea erau o opt iune prefe-
rata  fat a  de o mis care necontrolata  s i haotica  
spre democrat ie. Oricine, voit sau nu, explicit sau 
implicit, sust ine haosul se pozit ioneaza  pe 
"baricada rea a istoriei"; oricine sust ine ordinea 
s i nu haosul, este pe "partea buna  a baricadei". 
Aceasta  interpretare a liniei de separat ie poate fi 
considerata  pa rtinitoare, simplista  s i egocentrica  
dar ea a atras, î n mod evident, o multime de 
adept i î n Orientul Mijlociu din ra ndurile regimu-
rilor politice conservatoare preocupate de un 
eventual nou val al Prima verii arabe. 

I n acest context, etapa init iala  a operat iunii mi-
litare ruse î n Şiria lansate î n septembrie 2015 
trebuie privita  cu preca dere ca fiind o act iune 
“pedagogica ”. Şcopul operat iunii nu era diminua-
tea pozit iilor ŞUA î n Orientul Mijlociu s i, cu ata t 
mai put in alungarea ŞUA din regiune. Era clar de 

la bun î nceput ca  Moscova nu avea nicio s ansa  
de a î nlocui Washingtonul î n lumea araba  î n cali-
tatea acestuia de furnizor primordial de securi-
tate: nu dispune, pur s i simplu, de resursele eco-
nomice, politice s i militare pentru a face acest 
lucru. Daca  Ştatele Unite, din motive ce-i apart in, 
a decis sa  se retraga  din regiune, vidul la sat nu 
va fi umplut de Rusia ci de radicalii islamis ti — o 
perspectiva  deloc î mbucura toare pentru Mosco-
va. Prin urmare, scopul nu era  alungarea ŞUA ci 
schimbarea politicii americane î n Şiria s i, cu pu-
t in noroc, î n regiune, î n general, propuna ndu-se 
o “abordare adecvata ” pentru gestionarea crize-
lor regionale. Ceea ce era extrem de important, 
ava nd î n vedere conflictul din s i din jurul Ucrai-
nei, era preocuparea Kremlinului legata  de im-
plicat iile acestuia pentru relat iile sale cu Occi-
dentul s i dorint a de a demonstra ca  o implicare 
ruseasca  nu este î n mod necesar parte a proble-
mei ci o  parte majora  a solut iei.  

Aceasta  etapa a implica rii militare ruses ti î n 
Şiria a durat aproximativ un an; î n toata  aceasta  
perioada , Moscova a î ncercat î n mod sistematic 
sa  angajeze Washingtonul. Demersurile s-au fi-
nalizat î n septembrie 2016 ca nd Şerghei Lavrov, 
ministrul rus de Externe s i John Kerry, Şecreta-
rul de Ştat al ŞUA au semnat un acord de î nceta-
re a focului î n Şiria s i au convenit declans area 
unei campanii aeriene comune americano-ruse 
care sa  vizeze Ştat Islamic s i alte grupa ri extre-
miste urmata  de o noua  runda  de negocieri refe-
ritoare la viitorul politic al acestei t a ri.  

Cu toate acestea, acordul s-a dovedit a fi treca -
tor. Ambele pa rt i au repros at celeilalte ca  nu a 

reus it sa  transpuna  î n practica  
angajamentele asumate reci-
proc; concluzia la care s-a ajuns 
la Moscova a fost aceea ca , î n 
loc sa  î ncerce sa  angajeze Occi-
dentul î n Şiria s i nu numai, Ru-
sia trebuia sa  se concentreze pe 
constituirea unei “coalit ii a vo-
int elor” cu actori regionali inte-
resat i sa  convina  o î ncetare a 
focului î n Şiria. 

I n î ncercarea de a forma o ali-
ant a  a actorilor regionali, Mos-

http://russiancouncil.ru/upload/iblock/81b/ruchmena0en.jpg
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 cova a luat î n calcul avantajul comparativ major 
care conferea Rusiei atuuri, spre deosebire de 
alte puteri importante din afara regiunii implica-
te î n crizele din Orientul Mijlociu — avea relat ii 
bune cu practic tot i actorii locali, sunit i s i s iit i, 
Iran s i statele arabe din Golf, israelieni s i palesti-
nieni, turci s i kurzi etc. Demersul regional rusesc 
a fost î ncurajat î n mod neintent ionat de Admi-
nistrat ia Trump, indecisa  î n privint a ata t a abor-
da rii de urmat î n Şiria ca t s i î n regiune, î n gene-
ral. Lansarea procesului Astana chiar la finele 
anului 2016 s-a dovedit a fi o victorie politica  
semnificativa  a Moscovei. I n cursul î ntregului an 
2017, Rusia a î ncercat î n mod constant sa  valori-
fice acest succes init ial prin la rgirea gamei parti-
cipant ilor la procesul Astana s i extinderea nego-
cierilor dincolo de escaladarea tactica  s i meca-
nismele de î ncetare a focului î n direct ia unei re-
glementa ri mai sustenabile. 

A doua etapa  a angaja rii directe a Rusiei î n re-
giune s-a dovedit a fi avut mai mult succes deca t 
prima.  Cu toate acestea, a demonstrat s i o serie 
de limite. Iranul s i Turcia nu au fost î n ma sura  
sau nu au vrut sa  controleze multe grupa ri nes-
tatale care lupta  î n Şiria. Şuccesul militar impre-
sionant din teren a sca zut apetitul Damascului 
de a discuta o reglementare politica  la Geneva s i 
l-a determinat pe Bashar Al-Assad sa  fie mai î n-
creza tor î n sine s i mai arogant. Prin î ncercarea 
de a angaja Turcia, Moscova i-a alienat pe kurzii 
sirieni care s-au î ndreptat spre ŞUA pentru sust i-
nere s i protect ie. Ş i, î n fine, Donald Trump s-a 
dovedit a fi imprevizibil î n regiune, î nclinat mai 
mult spre folosirea fort ei militare americane î m-
potriva regimului de la Damasc deca t predeceso-
rul sa u, fa ra  a se angaja serios î n direct ia unei 
reglementa ri politice s i a reconstruct iei Şiriei 
post conflict. As a numitul Congres al Popoarelor 
din Şiria î ntrunit, la î nceputul anului 2018, din 
init iativa Rusiei, la Şoci, nu a reus it î n mod evi-
dent sa  produca  o bres a  î n privint a situat iei din 
teren; mai mult, nu a indicat un progres sesizabil 
î n direct ia conceptualiza rii transforma rii politice 
a Şiriei î n direct ia unui stat mai pluralist, mai re-
prezentativ s i mai put in centralizat.  

Pentru a-s i ment ine pozit ia actuala  de interme-
diar de fort a  esent ial î n Şiria dar s i î n contextul 
mai larg al Orientului Mijlociu, Kremlinul trebuie 

sa  identifice modalita t ile de a face fat a  evolut ii-
lor recente care reclama  modifica ri semnificati-
ve ale strategiei ruses ti. 

I n primul ra nd, î nfra ngerea IŞIŞ, care este î n 
mod cert o evolut ie pozitiva  pentru toate pa rt ile 
angajate î n Şiria s i î n t a rile î nvecinate, are un 
dezavantaj important. Vechile rivalita t i, animozi-
ta t i, temeri s i conflicte regionale care au fost la -
sate de o parte pentru a combate inamicul co-
mun au revenit î n prim-plan. Ş-ar putea ca pen-
tru Rusia sa  fie din ce î n ce mai dificil sa  formeze 
ma car aliant e tactice î n regiune, fa ra  a mai vorbi 
de coalit ii strategice.  

I n al doilea ra nd, prezenta falie Israel-Iran s i 
ŞUA-Iran complica  î n mod considerabil rolul Ru-
siei de "intermediar onest" î n regiune. Nici Israe-
lul s i nici Iranul nu sunt complet satisfa cute de 
politica rusa  de echilibrare a relat iilor cu cele 
doua  state; fiecare î ncearca  sa  atraga  Moscova 
de partea sa î n conflict. Riscurile de a î nstra ina 
fie Teheranul, fie Ierusalimul sau ambele sunt î n 
cres tere.  

Ş i, î n final, î n cazul î n care Damascul obt ine pa -
na  la urma  o victorie militara  completa  s i reia 
controlul asupra celei mai mari pa rt i a teritoriu-
lui sirian, dependent a sa actuala  de Moscova se 
va diminua î n mod inevitabil. Rusia s i partenerii 
sa i pot fa ra  î ndoiala  ca s tiga ra zboiul dar nu pot 
doba ndi pacea î n sensul ca  nu dispun de resurse-
le necesare lansa rii procesului de reconstruct ie 
post conflict a t a rii. Indiferent cine va fi la putere 
la Damasc la sfa rs itul ra zboiului, conducerea Şi-
riei va trebui sa  caute alt i parteneri s i aliat i cu 
buzunare mult mai consistente deca t cele ale 
Moscovei, Teheranului sau Ankarei.  

Publicat iniţial în Raportul ISPI Privind Construcţia Încre-
derii: Provocarea Păcii şi Stabilităţii în Mediterana. 
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Lamia FOUAD, Beirut 

 

1 

I n prima vara anului trecut, nou-investitul fiu 
regal saudit, Mohammed Bin Şalman (cunoscut, 
î n discursul comun, sub acronimul MBŞ) î n dem-
nitatea de mos tenitor al tronului saudit, fa cea 
senzat ie prin declarat iile sale privitoare la greu 
imaginabile pa na  atunci megaproiecte de refor-
ma  multilaterala   a regatului din umbra “celor 
doua  sfinte moschei”. Daca  intent iile acestuia, 
adunate sub denominativul de  “Şaudiya,  viziu-
nea 3o” de supermodernizare a societa t ii, statu-
lui, economiei, turismului s i a regatului î n an-
samblu au sta rnit, la vremea respectiva  euforie 
din partea cercurilor financiare s i investit ionale 
chemate sa  participe la hiperproiectul 
“Neom” (de la “Noul Orient  Mijlociu”), pe care 
unii, mai sceptici, l-au comparat cu visele futuris-
te ale  unor pa ma nteni plecat i sa  colonizeze Pla-
neta Omulet ilor verzi. O euforie s i mai nuant ata , 
dar nedespa rt ita  de tonalitatea prudent ei, a a 
sta rnit-o noua tema  de meditatt ie pe care am-
bit iosul reformator al monarhiei wahabite o pro-
punea urbi et orbi si, punctual,init ierea unui pro-
ces de normalizare a relat iilor cu  Ştatului Israel. 
Cultivator al relat iilor cu cercurile mediatice, 
print ul MBŞ – s i nu monarhul - decidea, î n nume-
le regatului ca  Ştatul Israel “are dreptul la exis-
tent a ”.  

A fost dificil sa  se cunatifice, la momentul res-
pectiv, ce proport ii de convingere, diplomat ie 
sau pragmatism erau  î ncorporate î n declarat ia 
emirului.  Ş-a spus, atunci, ca  este vorba de o ma -
na  pe care unul dintre cele mai puternice state 
ale lumii arabe s i musulmane o î ntinde 
“dus manului sionist”- etichetarea araba  tradit io-
nala  pentru statul Israel î nca  de la aparit ia aces-
tuia  pe harta politica  a Orientului Mijlociu, î n 
urma  cu 7 decenii.  Puseul “reformist” s i  
“modernist” pe care il punea î n lumina  print ul 

saudit era cu ata t mai dificil de interpretat s i de 
î nt eles cu ca t, î n toate deceniile trecute, Israelul 
s-a aflat, pentru monarhia wahhabita  de la Ryad, 
î n fruntea listei de inamici ireductibili ai arabi-
lor, ai arabismului, s i ai altor  -isme din discursul 
tradit ional inaugurat si codificat de nat ionalis-
mul unionist al lui Gamal Abdel Nasser.  

Apelul lui Muhammad Bin Şalman nu este, deo-
camdata ,  convinga tor s i, mai ales, nu este nou.  
Meritul lui, pe care trebuie sa  il recunoas tem es-
te acela de a face o “ies ire din pluton”, î n ma sura 
î n care Arabia Şaudita  este depa s ita  de limita rile 
energetice ale petrolului s i cauta  - este dreptul 
orica rui stat - sa  se manifeste dupa  unita t ile sale 
de ma sura , ata ta vreme ca t deciziile sale nu con-
travin unita t ilor de ma sura  ale altor rconcept ii s i 
interese.. Init itiva lui Monamed Ibn Şalman este 
o î ncercare de ducere mai departe a unor  prece-
dente istorice.  

 

2. Un racursiu istoric 

Israelul s-a na scut î n 1948, dupa  ce constituirea 
statului saudit parcursese o lunga  istorie de la 
primul stat din 1774, treca nd prin “al doilea 
stat” din 1824, pa na  la al treilea stat din 1926, 
recunoscut î n 1927 s i oficializat ca atare la 23 
septembrie 1932. I n toata  aceasta  perioada  re-
lat iile saudito-israeliene  au fost cvasi-
inexistente, fa ra  a ajunge  nici la contacte sau 
act iuni va dite î n direct ia unei apropieri recipro-
ce s i nici la crize deschise, politico-militare, î n 
condit iile î n care monarhia de la Ryad nu a recu-
noscut niciodata  existent a statului Israel s i nici 
nu a avut vreun rol demn de ment ionat î n lunga 
serie de conflicte armate care au marcat istoria 
Orientului Mijlociu. I n schimb, societatea saudi-
ta , puternic influent ata  de propaganda oficiala , a 
dezvoltat s i a ment inut un puternic sentiment 
anti-sionist s i anti-israelian care se ment ine s i 
asta zi. 

I ntr-un asemenea context, primele contacte î n-
tre saudit i s i israelieni au fost î nregistrate î n anii 
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 ’60, pe fondul ra zboiului dintre nordul monar-
hist t i sudul republican prosovietic al Yemenului. 
Dar î n aceasta  conjunctura , contactele au fost, 
mai degraba , accidente, punctuale, generate de 
convergent a de pozit ii ale monarhiei wahhabite 
s i ale statului evreu de sust inere a  taberei  mo-
narhiste a acestui ra zboi î mpotriva celei socialis-
te de tip sovietic  s i nat ionaliste panarabe  inspi-
rata  s i animata  de regimul fostului lider egiptean 
Gamal Abdel Nasser.  

Un prim avans mai substant ial î n direct ia unei 
posibile apropieri î ntre cele doua  t a ri a fost fa cut 
î n anul 1981, ca nd, î n calitate de print  mos teni-
tor s i viitor rege, Fahd Bin Abdul Aziz a lansat un 
plan de solut ionare a conflictului arabo-
israelian, pornind, potrivit propunerilor saudite, 
de la retragerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, î ncetarea politicii evreies ti de coloniza-
re s i desfiint area as eza rilor deja implantate î n 
teritoriile locuite de palestinieni, recunoas terea 
dreptului refugiat ilor palestinieni de reî ntoarce-
re la ca minele s i la proprieta t ile lor, garantarea 
liberta t ii de practica  religioasa  pentru toate cul-
tele prezente î n locurile sfinte din Palestina isto-
rica  s i crearea unui stat palestinian durabil s i 
independent. I n schimb, planul Fahd oferea 
“recunoas terea dreptului de a coexista î n pace 
pentru toate statele regionale”, formulare care 
sugera, î n esent a , disponibilitatea comunita t ii 
arabe de recunoas tere a statului Israel s i de pro-
movare cu acesta a unor relat ii de normalitate 
politico-diplomatica  s i î n alte domenii. Chiar da-
ca  oferta saudita  nu a avut urma ri concrete s i a 
sta rnit numeroase controverse î n mediile politi-
ce arabe, se poate afirma ca  pla-
nul î n discut ie a marcat un punct 
de cotitura  s i un moment de re-
ferint a  pentru evolut ia ulterioara  
a relat iona rii saudito-israeliene.  

A trebuit sa  mai treaca  doua  
decenii pa na  la o noua  tentativa  
de dinamizare a demersurilor 
discrete s i indirecte pentru o po-
sibila  reconsiderare a relat iilor 
bilaterale î ntre monarhia de la 
Ryad s i, implicit, ansamblul co-
munita t ii arabe, pe de o parte, s i 
statul Israel, pe de alta  parte. As-

tfel, la 28 martie 2002, Conferint a Araba  La Nivel 
I nalt a Ligii Arabe, desfa s urata  î n capitala libane-
za  Beirut, adopa Rezolut ia cu numa rul 221 prin 
care aproba o noua  init iativa  de pace prezentata  
de print ul-mos tenitor saudit Abdallah al II-lea s i 
viitor monar al regatului, cunoscuta  sub titlul de 
“Init iativa Araba  De Pace”, î n care, reitera nd s i 
nuant a nd condit iile formulate cu 21 de ani mai 
devreme, Arabia Şaudita  garanta, cu girul Ligii 
Arabe, recunoas terea explicita  a Ştatului Israel s i 
normalizarea deplina  a relat iilor cu statul evreu. 
Precondit iile stabilite î n schimbul recunoas terii, 
al pa cii s i al coexistent ei cereau, î ntre altele, so-
lut ionarea problemei palestiniene prin crearea 
unui stat palestinian cu capitala la Ierusalim s i 
ma rginit de frontierele existente î nainte de ra z-
boiul arabo-israelian de la 5 iunie 1967. Nici 
aceasta  oferta  nu a fost acceptata  s i nu a avut un 
ecou deosebit la nivelul comunita t ii internat io-
nale. 

Declans area, î n 2011, a “prima verii arabe” s i 
schimba rile considerabile pe care aceasta le-a 
provocat la nivelul raporturilor s i echilibrelor 
regionale, precum s i î ngrijorarea fat a  de o ascen-
siune regionala   greu controlabila  a islamului 
politic dominat de mis carea “Frat ilor Musul-
mani”, precum s i a expansionismului  s iit iranian 
a determinat, din partea guvernant ilor israelieni,  
o mis care de apropiere fat a  de unele state mo-
narhice de pa malul vestic al Golfului Persic, afla-
te pe orbita regionala  a regimului wahhabit sau-
dit, fa ra  ca aceasta sa  se materializeze s i î ntr-o 
ameliorare a raporturilor bilaterale î ntre statul 
evreu s i monarhia saudita  î nsa s i.  
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3. Epoca Trump și “filiera MBS- Jared Ko-
uchner” 

Venirea la Casa Alba  a lui Donald Trump, impul-
sul puternic pe care noul pres edinte l-a dat re-
lat iilor privilegiate cu Israelul s i cu guvernul 
condus de Benjamin Netanyahu, s i numirea î ntr-
un post - cheie a  ginerelui prezident ial, Jared 
Kouchner, evreu afiliat unui iudaism ortodox 
modernist, pe de o parte, conjugate, la extremi-
tatea araba  orientala , cu ascensiunea impetuoa-
sa  a ambit iosului fiu regal Mohammed Bin Şal-
man î n demnitatea de mos tenitor al tronului sa-
udit, preocuparea obsesiva  a acestuia de a se im-
pune drept viitor interlocutor saudit s i arab al 
Americii î n regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv 
prin cultivarea unei stra nse s i profitabile priete-
nii cu Jared Kouchner, dar s i preocuparea socru-
lui prezident ial Donald Trump pentru exploata-
rea benefica  a potent ialului energetic s i financiar
- economic s i comercial al regatului saudit, pe de 
alta  parte, au fost tot ata t ia factori care au con-
tribuit substant ial la readucerea î n luminile ram-
pei a demersurilor pentru normalizarea relat ii-
lor dintre monarhia saudita   s i statul israelian, 
preocupa ri din care ata t print ul mos tenitor, ca t 
s i ginerele-sfetnic prezident ial au fa cut un punct 
î nscris î n partea de sus a agendei lor de demni-
tari s i prieteni. Afirmarea dreptului la existent a  a 
statului Israel a fost una dintre primele decla-
rat ii publice ale lui Muhammab Bin Şalman, î n-
sot ita  fiind s i de aprecierea potrivit ca reia 
“palestinienii ar trebui sa  nu se mai jeluiasca  s i 
sa  vina  la masa tratativelor de pace cu Israelul”. 
Dinamizarea lega turilor economice s i seria de 
î nta lniri oficioase î ntre demnitari saudit i s i isra-
elieni au devenit, deja, o practica  relat ionara , 
chiar daca  ment inuta  î ntr-un mai mult sau mai 
put in va l de discret ie s i de confident ialitate. 

Regatul Bahrein s i Federat ia Emiratelor Arabe 
Unite - petromonarhiile arabe aflate pe orbita 
cea mai apropiata  de Ryad - nu au ra mas  indife-
rente la exemplul oferit de regimul regelui Şal-
man Bin Abdul Aziz Al-Şaud. Şuveranul bahreini-
an î ncuraja renunt area la pozit ia de ostilitate a 
lumii arabe fat a  de Israel, iar decident ii de la Abu 
Dhabi salutau deschiderea, pe teritoriul emira-

tez, a unei prime reprezentant e israeliene. De 
partea sa, premierul Netanyahu declara, public : 
“Coordonarea productiva  pe care o avem cu sta-
tele arabe este, î n general, confident iala , dar 
avem convingerea ca  relat iile noastre cu ei (cu 
arabii, n.n.) vor continua sa  se maturizeze s i sa  
dea roade”. Iar printre roadele as teptate de la 
aceasta  evolut ie se rega ses te dorint a comuna  a 
Arabiei Şaudite, Israelului s i  Ştatelor Unite de 
constituire a unui  “arc anti-s iit” care sa  se con-
trapuna  ambit iilor regionale ale regimului teo-
cratic din Teheran. Pentru monarhia saudita , 
“î ncercuirea” cu orice mijloace a influent ei s i 
proiectelor iraniene are un grad de prioritate 
situat cu mult deasupra preocupa rii anterioare 
pentru solut ionarea problemei palestiniene, iar 
aceasta  prioritate este î mpa rta s ita , î n aceeas i 
ma sura , la Tel-Aviv s i la Washington. 

Şe poate spune ca  apropierea din ce î n ce mai 
put in “discreta ” î ntre saudit i s i israelieni capa ta  
tot mai mai multa  substant a  s i greutate. 

Ra ma ne de va zut daca  proclamata implicare 
auctoriala  a print ului MBŞ î n scandalul inter-
nat ionalizat, declans at de asasinarea jurnalistu-
lui saudit Jamal Khashoggi va impieta  î n vreun 
fel aceste evolut ii relat ionale bilaterale.  

I n definitiv, se poate aprecia, ca , î n ma sura î n 
care o deschidere reciproca , araba  s i israeliana  
ca tre normalizarea anormalului este una ga ndita  
pe termen lung s i nu cla dita  pe considerente 
conjuncturale de ostilitate î mpotriva regimului 
teocratic iranian, aceasta nu va avea deca t rezul-
tate benefice pentru cei direct implicat i, î n pri-
mul ra nd, dar s i pentru o salutara  eliminare din 
lexicul politic a sintagmei “conflictului arabo-
israelian” s i, de ce nu ? - a elimina rii, prin so-
lut ionare reciproc acceptabila , a contenciosului 
dintre palestinieni s i evrei. 
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Dumitru CHICAN 

Daca  actualul teritoriu au-
tonom palestinian Gaza a 
constituit, î n perioadele du-
blei sale ocupat ii de ca tre 

armata israeliana  (î ntre 1956 s i 1957, î n contex-
tul triplei agrsiuni anglo-franco-israeliene î mpo-
triva Egiptului, ca riposta  la nat ionalizarea, de 
ca tre Gamal Abdel Nasser, a Canalului Şuez s i 
î ntre 1967, anul „ra zboiului de s ase zile”, s i 
2005, ca nd fostul premier israelian Ariel Şharon 
a ordonat dezafectarea s i   evacuarea  tuturor 
as eza rilor coloniilor evreies ti din acest terito-
riu), Gaza a fost considerata , de toate guvernele 
istaeliene, drept o povara  demografica  s i o  bom-
ba  cu efect î nta rziat, Dupa  anul 1987, ca nd s eicul 
Ahmad Yassin a transformat filiala palestiniana  a 
organizat iei islamiste a “Fra t iilor Musulmane” î n 
Haraqat Al-Muqawama Al-Islamiya – Mis carea de 
Rezistent a  Islamica , cu acronimul Hamas - 
“fa s ia” sau “sectorul” Gaza a devenit, pentru sta-
tul evreu, o bomba  reala  s i cu efect imediat, asi-
gurat de “lupta” islamis tilor palestinieni pentru 

instaurarea unui stat islamic pe î ntregul terito-
riu al Palestinei istorice. 

 

O succintă cronologie 1956 – 2018 

1956: Intervent ia militara  tripartita  Israel – 
Frant a - Marea Britanie î motriva Egiptului, ca 
riposta  la decizia lui Gamal Abdel Nasser de 
nat ionalizare a Canalului Şuez. Teritoriul Gaza, 
aflat sub administrat ie egipteana , este ocupat de 
armata israeliana  care, î n urma protestelor s i 
presiunilor internat ionale, î nceteaza  î n luna 
martie 1957. 

1967, iunie: „ra zboiul de s ase zile”. Pe la nga  
alte teritorii arabe, Israelul ocupa , pentru a doua 
oara , s i Fa s ia Gaza. Ocupat ia de facto î nceteaza  î n 
2005, ca nd guvernul israelian condus de  Ariel 
Şharon decide dezafectarea tuturor coloniilor 
evreies ti din Gaza. Doi ani mai ta rziu, ocupat ia s i 
politica implanta rilor evreies ti va fi î nlocuita  cu 
un puternic s i aspru embargou impus acestui 
teritoriu, situat ie ment inuta  s i î n prezent. 

1987:Pe fondul primei Intifada palestiniene 
(1987-1991), s eicul Ahmad Yassin, transforma  

filiala palestiniana  a misca rii Frat ilor 
Musulmani î n Harakat Al-Muqawama 
Al-Islamiya (Mişcarea de Rezistență 
Islamica , cu acronimul Hamas).  

1993, septembrie: I n prezent a 
pres edintelui american Bill Clinton 
sunt semnate „Agrementele de la Os-
lo” care, î ntre altele, stipuleaza  î nfi-
int area Autorita t ii Nat ionale Palesti-
nei, cu sediul î n Gaza s i crearea, î n 
decurs de cinci ani, a unui stat pales-
tinin. 

2000 Izbucnes te  cea de-a doua Inti-
fada Palestiniană. Negocierile de pace 
sunt puternic afectate. 

2006 26 iunie: Alegerile legislative 
palestiniene sunt adjudecate de 
mis carea islamista  Hamas. Ca urmare 
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a ra pirii de ca tre militant ii Hamas a soldatului 
evreu Gilad Şhalit, armata israeliana  declans eaza  
î n Gaza operat iunea de represalii „Ploaia de va-
ra ”, soldata  cu mari distrugeri, 400 mort i palesti-
nieni s i 7 mort i israelieni. Prizonierul Şhalit va fi 
eliberat abia î n 2011, la schimb cu 1030 militant i 
palestinieni. 

2007: Puternice confrunta ri armate î ntre de-
tas amentele Hamas s i Fatah. Teritoriul Gaza in-
tra  sub controlul Hamas, iar conducerea s i efecti-
vele Fatah s i ale Autorita t ii Nat ionale Palestinie-
ne sunt transferate la Ramallah, î n Cisiordania. 
Din acest an s i pa na  î n prezent au survenit mai 
multe acorduri de reconciliere, majoritatea me-
diate de Egipt. Nici unul din acestea nu a fost res-
pectat. 

2008-2018: Ca urmare a tirurilor de rachete 
s i a altor acte de violent a  executate de Hamas 
(sau de fact iunea Jihadul Islamic Palestinian), 
armata israeliana  a î ntreprins  mai multe inter-
vent ii militare de represiune, soldate cu moartea 
a mai multor  mii de combatant i s i civili palesti-
nieni ("Plumbul topit”, decembrie 2009 - ianua-
rie 2010, „Şta lpul de apa rare”, noiembrie 2012, 
„Bordura de protect ie”, iulie 2014, act iuni de re-
primare î mpotriva demonstrant ilor palestinieni 
la frontiera dintre Gaza s i Israel, iunie s i noiem-
brie 2018 . I n urma intervent iei din noiembrie 
2018, ministrul israelian al Apa ra rii, Avigdor Li-
eberman, s i-a depus demisia,  cera nd organiza-

rea de alegeri legislative antici-
pate (cu un an mai devreme 
fat a  de termenul legal din no-
iembrie 2019). 

 

Un drum cu prea multe necu-
noscute 

La acest î nceput de an 2019, 
nici Hamas nu s tie cu exactitate 
calea pe care poate sa  mearga , 
nici guvernant ii israelieni nu 
s tiu ce vor face, î n cele din ur-
ma , cu acest dificil nod gordian 
numit Gaza. Aceasta  Gaza care, 
aflata  de aproape 12 ani sub 
controlul militar s i religios isla-
mist al mis ca rii Hamas, s i-a 

atras apelativele  de „Gazastan” s i „Hamasstan”, 
fa ra  a avea vreunul din atributele care ar putea 
sust ine ideea de stat pe care retorica guver-
nant ilor islamis ti s i-o revendica  pentru  cei 360 
kilometri patrat i ai acestei fa s ii pe care se î nghe-
suie o populat ie contabilizata , î n 2014, la doua  
milioane de oameni. Gaza nu are nici sedii prezi-
dent iale, nici ministere sectoriale, nici economie, 
nici moneda  nat ionala  s i nici resurse. Gaza ofera , 
mai degraba , sugestia unei fantome aflata  nica -
ieri s i pretutindeni, î n acelas i timp - î n fiecare 
locuitor, î n fiecare casa , î n fiecare funda tura  dar 
s i î n ada posturile s i tunelurile subpa ma ntene 
folosite î n egala  ma sura  pentru contrabanda cu 
material militar s i cu pa ine. Hamasul sta pa nitor 
peste Gaza este, î n contextul conflictului general 
regional, o ecuat ie pe care, dupa  repetate ra z-
boaie mai mari sau mai mici, dupa  asasinate – fie 
ale liderilor, fie ale ceta t enilor inocent i - cea mai 
puternica  armata  a Orientului Mijlociu nu a 
reus it s-o descifreze sau s-o î nfra nga . 

I n cei peste 30 de ani de la crearea Hamasului 
(cu acceptul implicit al guvernant ilor israelieni 
care vedeau î n prezent a acestuia un instrument 
de fragmentare a rezistent ei palestiniene s i de 
sabotare a lui Yasser Arafat), israelienii au fa cut 
cu Gaza tot ce le-a stat î n putint a : au  la sat-o sub 
guvernarea Egiptului  (des i chiar î n  î n 1948, Ben 
Gurion cerea ocuparea acestui teritoriu), apoi au 
ocupat-o, au eliberat-o, au ocupat-o din nou, apoi 
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 au transmis-o lui Yasser Arafat s i urmas ului sa u, 
Mahmud Abbas (Abu Mazen)  aflat i succesiv la 
conducerea Autorita t ii Nat ionale Palestiniene, s-
au retras, apoi, unilateral din acest teritoriu-
problema , prin cunoscutul „plan de dezangajare 
unilaterala ” al premierului Ariel Şharon,  neezi-
ta nd sa  o supuna  unor repetate s i distruga toare 
operat iuni î ncredint ate spre executare Tzahalu-
lui, fa ra  a fi reus it, cu adeva rat, sa  se elibereze de 
aceasta  acuta  migrena  numita  Gaza s i care a con-
tinuat sa -s i merite cognomenul care i-a fost dat 
de media israeliana   -  acela de „oala  sub presiu-
ne” care aduce necontenit î n atent ie o î ntrebare 
la nesfa rs it repetata :  ce va fi ma ine, ra zboi sau 
pace? 

La o asemenea î ntrebare nimeni - nici liderii 
Hamas, nici politicienii israelieni - nu-s i asuma  
responsabilitatea unui ra spuns categoric.  

Cea mai recenta  izbucnire de violent a   de la ju-
ma tatea lunii noiembrie s i care a durat numai 
doua  zile, a fost considerata  de unii observatori 
drept o repetit ie generala  î nainte de ba ta lia fina-
la . Potrivit oficialilor militari israelieni, operat ii-
le militare au vizat s i au distrus 150 de 
„obiective” strategice ale mis ca rii islamiste. I n 
replica , aceasta din urma  s i-a adjudect „victoria” 
prin cele cca 400 de rachete lansate î mpotriva 
teritoriului israelian. Repetit ie generala ? Şchimb 
de mesaje scrise cu artileria, avioanele s i rache-
tele? Act iune de exhibare a mus chilor? 

„Inter arma silent musae”, Ca nd vorbesc arme-
le, muzele (sau legile) tac,  spune vechiul aforism 
mos tenit de la Cicero, care, î n cazul „dosarului 
Gaza” s i, î n general, al conflictului israeliano-
palestinian î s i dovedes te î nca  o data , actualita-
tea. Acum „muzele” - ale pa cii, ale negocierilor, 
ale solut iona rilor pozitive s i ale rat iunii, î nainte 
de toate,  sunt mute s i aceasta nu numai din cau-
za armelor. Dar nu au amut it î ntrutotul., contra-
zica ndu-l pe „omul universal” din Arpino. O do-
vedes te, î n acest sens,  inedita s i controversata 
„afacere a secolului” lansata , cu multa  verbiozita-
te s i cu put ine detalii, de pres edintele Donald 
Trump. Liderul de la Casa Alba  are, acum,  alte 
preocupa ri mai presante – „î mprejmuirea” poli-
tico-economica  a Iranului, ca utarea unei solut ii 
de a ment ine „aliant a strategica ” cu Arabia Şau-

dita  s i de a depa s i consecint ele tenebroasei afa-
ceri a asasinatului lui Jamal Khashoggi fa ra  incri-
minarea aliatului regional care este print ul 
mos tenitor Mohamed Bin Şalman, contracararea 
tuturor polarismelor s i multilateralismelor care 
ar ar putea sa  î mpiedice ca America sa  devina  
„greater again”, s i lista unor asemenea cos ma-
ruri care tulbura  visul american nu se î ncheie 
aici. De cealalta  parte, Benjamin Netanyahu, ra -
mas î ntr-un echilibru  foarte stabil al reprezenta -
rii î n Knesset, spera  î ntr-o salvare a coalit iei sale 
guvernamentale s i, pe de alta  parte, continua nd 
campania de deschidere a us ilor ca tre lumea 
araba  s i crearea unor capete de pod pentru nor-
malizarea relat iilor cu Orientul arabofon... 

Numai ca , î n aceasta  regiune ves nic conflictua-
la , muzele au ca pa tat deprinderea de a ocoli sen-
tint ele filosofilor s i de a mai vorbi chiar astu-
pa nd vocile cu mult i decibeli ale armelor. Aplica-
ta  la Gaza s i la „marea afacere” care poarta  sem-
na tura lui Donald Trump, aceasta  constatare 
aduce, î ntre doua  campanii belicoase s i demon-
strat ii protestatare s i revendicative, aspecte noi 
pe care este de presupus ca  nici pres edintele 
Trump nu le-a avut î n vedere. 

 

Marele stat Palestinian Gaza 

Cel put in din informat iile care au ra zba tut ca tre 
spat iul mediatic, formulele imaginate pa na  î n 
momentul de fat a  pentru o dezlegare a nodului 
gordian Gaza nu au fost deca t un lung s ir de es e-
curi:  

- Continuarea tratativelor generale palestinia-
no - palestiniene se loves te de opozit ia Autori-
ta t ii Nat ionale Palestiniene s i a lui Mahmud Ab-
bas care, ma nios pentru „ipocrizia” americana  a 
unui Trump dovedita  de recunoas terea Ierusali-
mului drept capitala  unificata  a Israelului s i de 
mutarea î n acest oras  a ambasadei americane, 
refuza  orice implicare s i calitate de mediator a 
Americii î n procesul de pace cu Israelul; 

- Readucerea î n discut ie, de ca tre partea isra-
eliana , a vechii formule de federalizare a 
„statului palestinian” cu Regatul Hashemit al Ior-
daniei, sust inuta  de atractive avantaje financiar-
economice pentru monarhia hashemita , a fost 
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respinsa  cu vehement a  de regele Abdullah al II-
lea; 

- La fel de put in fezabila  s-a dovedit a fi, cel 
put in pa na  î n momentul de fat a , s i „filiera egip-
teana ”, conceputa  ca un soi de colonizare a pa-
lestinienilor din Gaza î n des ertul Şinaiului, la 
schimb cu o suprafat a echivalenta  î n pustiul Ne-
ghev care ar fi, s i aceasta, î nsot ita  de compen-
sat ii financiare ispititoare. Compensat ii care nu 
au reut it, î nsa , sa  î l atraga  pe mares alul Abdel 
Fattah El-Şissi.Cel put in, nu acum; 

- Readucerea Fa s iei Gaza sub controlul s i ad-
ministrat ia Autorita t ii Nat ionale Palestiniene cu 
care sa  se deschida  o „noua   era ” a negocierilor 
pentru pace. Ş i aceasta s-a dovedit o idee fali-
mentara , respinsa , de altfel, î naintea altora, chiar 
de Autoritatea Nat ionala  s i de Hamas. O revenire 
la starea politica  de dinaintea alegerilor din 
2006 ar presupune, î n primul ra nd, o solida  re-
conciliere î ntre autorita t ile din Fatahland s i din 
Hamasland”, perspectiva  care, pe la nga  ca  nu are 
o dimensiune previzibila  de realizare, ar î nsem-
na, pentru lideii celor doua  „landuri” palestinie-
ne, negarea fundamentelor î nsele prin care fieca-
re sa -s i  justifice existent a, prestigiul s i... privile-
giile. 

Fat a  cu asemenea abundent a  de alternative a 
ca ror realizare s-a î mpotmolit î n mixtura de dis-
perare s i de lipsa  a voint ei reale de a se ga si o 
sout ie viabila  care sa  dea satisfact ie, cu obsesiie 
securitare ale Israelului, dar s i cu drepturile 

umanitare ale palestinienilor care tra iesc î ntr-un 
bantustan rupt de lume s i supus unei blocade 
inflexibile, nu mai poate surprinde ca  recursul la 
realism s i maturitate politica  este, nu de put ine 
ori, î nlocuit cu construct ii imaginare s i, implicit, 
fanteziste.  

Din aceasta  perspectiva  nu surprinde ideea, cu 
pasiune sust inuta  de parlamentarul s i ministrul 
israelian Yisrael Katz care propune nici mai mult 
nici mai put in deca t crearea unei insule artificia-
le la cca. 5 kilometri î n largul mediteranean al 
Şectorului Gaza, construct ie  cu o suprafat a  de 
534 hectare (5,34 kilometri patrat i), legat de 
t a rm cu un pod care se poate ridica (nu se preci-
zeaza  cine va gestiona cobora rea s i ridicare lui) 
s i cu costuri de realizare a proiectului evaluate la 
5 miliarde dolari. Ş i nu este vorba nici de insula 
cu elice care da  titlul unui roman al celebrului 
Jules Verne s i care, prin fort e proprii ar urma sa  
stra bata  î n deplina  libertate ma rile s i oceanele 
lumii, dupa  cum nu este vorba nici de Insula Pal-
mierilor creata  î n largul emiratului Dubai cu ba-
nii excentricilor miliardari ai familiei Al-Maktum 
s i destinata  a fi o super-zona  rezident iala  pentru 
cei la fel de super-î nsta rit i. Insula visata  de poli-
ticanul Yisrael Katz ar urma sa  ada posteasca , pe 
la nga  rezident ii venit i din Gaza,  lucra ri de in-
frastructura  de care populat ia  de pe uscat duce 
lipsa  acuta : un port s i un aeroport, un complex 
de desalinizare a apei de mare s i o centrala  elec-
trica  - toate menite sa  us ureze viat a locuitorilor 
de pe uscat ai Gazei, fa ra  a se mai pune, astfel 

chestiunea unei revizuiri semnifi-
cative a blocadei impusa  de peste 
un deceniu acestor oameni. I n plus, 
daca , pe la ga  cei  5 kilometri pa-
trat i se va reus i o eventuala  la rgire 
a suprafet ei totale a Gazei prin va-
rianta unui schimb teritorial cu 
Egiptul – î n Şinai versus Neghev – 
„cei din Gaza” nu vor mai constitui 
o povara  securitara , î ntruca t se î n-
trevede realizarea unui armistit iu  
de lunga  durata  care ar putea sa  
constituie viitorul stat palestinian, 
Gaza î nsa s i ava nd o suprafat a  cres-
cuta , fie s i cu ca t iva kilometri î n 
plus. Astfel, pacea finala  va deveni 

„Insula Gaza” - machetă 
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o realitate. Marele Ştat Palestinian Gaza!. 

Din nefericire, fanteziile nu t in loc de solut ii po-
litice. Iar î ntrebarea care preocupa  se focalizeaza  
î n jurul ca torva, put ine, cuvinte cu rezonant a  de-
osebita : pa ine, supraviet uire, securitate s i pace.  

 

Post scriptum 

La 10 decembrie trecut,  î nttr-o declarat ie pen-
tru canalul Fox News, rugat sa  comenteze suc-
cint î n lega tura  cu stadiul s i perspectivele planu-
lui american de pace î ntre palestinieni s i israeli-
eni, cunoscut s i drept „afacerea secolului”, Jared 
Kushner socrul pres edintelui Trump s i consilier 
principal al acestuia, a dat urma torul ra spuns: 
„Şpera m ca, î n ca teva luni, sa  fie elaborata  s i  
init iativa noastra  care,  repet î nca  o data , nu va 
da satisfact ie tuturor pa rt ilor. Dar ea ofera  nu-
meroase alte motive suficiente pentru ca pa rt ile 
s-o accepte s i pentru a face pas i î nainte. Planul 
va oferi poporului israelian securitate s i un trai 
mai bun, iar poporului palestinian un motiv real 
de a spera ca  va avea o viat a  cu mult mai buna ”. 

 Dupa  cum se s tie, „toate pa rt ile” de care vorbea 
Jared Kushner sunt doar doua : israelienii s i pa-
lestinienii. Planul american ofera  israelienilor 
securitate (care, î n discursul politienilor israeli-
eni î nseamna  renunt area la ideea unui stat pa-
lestinien viabil s i suveran) s i un viitor mai bun. 
Palestinienii vor avea s i ei, prilejul.... de a spera 
î ntr-o viat a  „cu mult mai buna ”. I ntrebare: care 
dintre „pa rt i” nu va avea satisfact ie din toata  
aceasta  afacere, fie ea s i a secolului? 

Munir SALAMEH, Ramallah 

I n urma  cu un an, de la tribuna Aduna rii Gene-
rale a ONU, pres edintele palestinian Mahmud 
Abbas (Abu Mazen), amenint a, î ntr-o alocut iune 
incendiara , cu dizolvarea Autorita t ii Nat ionale 
Palestiniene, ca unica  alternativa  posbila  de 
react ie la lipsa orica rui progres sesizabil s i ac-
ceptabil pe calea ca tre solut onarea vechiului s i 
î nca rcatului dosar palestinian. I n acest caz, mai 
spunea vorbitorul, „Israelul, ca stat ocupant, va 
trebui sa  î s i asume î ntreaga responsabilitate ca t 
prives te consecint ele ocupat iei s i efectele aces-
teia asupra populat iei palestiniene. I n regim de 
ocupat ie, Autoritatea Nat ionala  Palestiniana  nu 
mai are o rat iune de a exista”. 

I n urma  cu doua  luni, î n noiembrie 2018, dupa  
ce, cu put ina  vreme mai î nainte, pres edintele pa-
lestinian fa cea o vizita  î n capitala sultanatului 
Oman, Masqat,  unde sultanul Qabus î i promitea 
î ntreaga sust inere, inclusiv pe la nga  autorita t ile 
israeliene, pentru o deblocare a procesului nego-
cierilor de pace. O vizita  care, la doar ca teva zile, 
a fost urmata  de o vizita  oficiala   î n sultanat a 
premierului Benjamin Netanyahu, singurul 
punct pe agenda discut iilor cu venerabilul mo-
narh omanez fiind acaparat de necesitatea de 
act iune comuna  pentru o iesire din impasul î n 
care, de doua  decenii, se afla  procesul de pace 
î ntre palestinieni s i israelieni. I n riposta  la acest 
dialog, acelas i Mahmud Abbas, cerea purta tori-
lor sa i de cuva nt s i consilierilor apropiat i, sa  î n-
trerupa  orice referiri la sultanatul Oman care, 
primindu-l pe s eful guvernuui israelian, sa va rs ea 
un act „neloial” fat a  de cauza palestiniana ! Da nd 
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 o asemenea dispozit ie, liderul palestinian uita ca , 
î n actualul context, Omanul este, cu except ia 
Egiptului s i Iordaniei, unul dintre put inele s i cele 
mai credibile state arabe care mai acorda  o reala  
atent ie s i sust inere aspirat iilor  nat ionale pales-
tiniene, ghida ndu-se dupa  vechea axioma  potri-
vit ca reia drumul cel mai scurt dintre doua  punc-
te este linia dreapta , ceea ce, î n discursul politic 
al  ba tra nului sultan omanez, î nseamna   negoci-
eri directe î ntre Israel s i  Autoritatea Nat ionala  
Palestiniana . 

Avertismente, amenint a ri s i declarat ii similare 
au fost repetate constant î n ultima perioada  de 
timp s i, cu deosebire, dupa  decizia Adminis-
trat iei Trump de recunoas tere a Ierusalimului 
drept capitala  indivizibila  a statului Israel s i de 
mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv î n 
„oras ul celor trei religii”. Pres edintele Trump a 
lansat balonul de î ncercare numit „afacerea se-
colului” – un balon care, cel put in pa na  la intra-
rea î n noul an 2019, nu s i-a dezva luit nici culoa-
rea, nici traiectoria, nici cont inutul nacelei. La 
declarat iile fulminante de mai î nainte, pres edin-
tele Mahmud Abbas a mai ada ugat î nca  una, la 
fel de categotrica , prin care forurile decizionale 
ale Organizat iei de Eliberare a Palestinei renunt a  
la recunoas terea Ştatelor Unite ca mediator s i 
sponsor al negocierilor de pace cu Israelul. 

Timpul a trecut, ada uga ndu-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 confruntat i cu acu-
itatea unei î ntreba ri tot mai 
mult cons tientizate: ce s-a î n-
ta mplat s i ce urma ri practice au  
deciziile adoprate, ca instru-
mente de presiune, de ca tre Au-
toritatea Nat ionala  Palestinia-
na ?. Ş i pentru ca  nici Autorita-
tea Nat ionala , nici forurile de 
conducere ale Organizat iei de 
Eliberare a Palestinei, nici cele 
din fruntea Mis ca rii Fatah nu 
au oferit un ra spuns, palestinie-
nii s i-au dat singuri ra spunsul, 
sintetizat î ntr-un singur cuva nt: 

nimic! Nu s-a î nta mplat nimic, cu except ia unor 
zvonuri care au circulat î n ultima juma tate a 
anului trecut, afirmî nd ideea ca  autoritatea de la 
Ramallah prega tes te convocarea, î n sesiune ple-
nara , a Consiliului Central Palestinan ca orga-
nism permanent de lega tura  î ntre Comitetul Exe-
cutiv al OEP s i Consiliul Nat ional Palestinian 
(parlamentul) cu misiunea de a adopta decizii 
„istorice” s i „cruciale” (masiriya) privitoare la 
relat iile cu mis carea palestiniana  islamista  Ha-
mas din Gaza s i la relat ionarea de viitor cu statul 
evreu. Consiliul s-a î ntrunit, î ntr-adeva r, la Ra-
mallah, la sfa rs itul lunii octombrie, sub conduce-
rea pres edintelui Mahmud Abbas, s i, dupa  î nde-
lungate s i aprinse dezbateri, s-a î ncheiat, î n buna 
tradit ie a practicii politice arabe s i palestiniene, 
cu producerea unei „declarat ii finale”. Ce spunea 
un asemenea document „crucial”?. Punctul forte 
al acestuia stipula  „î ncetarea tuturor angaja-
mentelor Organizat iei de Eliberare a Palestinei s i 
ale Autorita t ii Nat ionale Palestiniene, decurga nd 
din toate acordurile s i aranjamentele convenite 
cu „autoritatea de ocupat ie” (Israelul) s i, î ndeo-
sebi, „suspendarea recunoas terii statului Israel 
de ca tre partea palestiniana , pa na  ca nd Israelul 
va recunoas te statul Palestina î n cadrul frontie-
relor existente la 4 iunie 1967 s i cu capitala î n 
Ierusalimul de Est”. Acelas i document mai pre-
vedea „î ncetarea coordona rii de securitate s i 
economice  cu statull Israel” s i, mai mult, cerea 
tuturor statelor arabe sa  activeze deciziile adop-
tate, î n 1980, de Conferint a la Nivel I nalt a Consi-
liului Ligii Arabe care obliga toate statele semna-
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tare la î ntreruperea relat iilor lot diplomatice cu 
toate statele care recunosc Ierusalimul drept ca-
pitala  a Israelului s i procedeaza  la transferul î n 
acest oras  al misiunilor lor diplomatice î n Israel. 
Ştatele Unite ale Americii au recunoscut Ierusali-
mul drept capitala  indivizibila  s i eterna  a Israe-
lului s i au procedat la mutarea ambasadei ameri-
cane î n „oras ul sfa nt”. Dar a existat vreo singura  
t ara  membra  a Ligii Ştatelor Arabe care sa  rupa  
relat iile diplomatice cu America, as a cum cerea 
Consiliul Palestinian s i pres edintele Mahmud 
Abbas? Fires te ca  nu. ! 

Ca t de eficienta  este o decizie palestiniana  de 
retragere a recunoas terii statului Israel? Nu tre-
buie uitat ca  recunoas terea reciproca  î ntre Orga-
nizat ia de Eliberare a Palestinei s i Israel a avut 
loc  î n perioada premerga toare „procesului Ma-
drid” î ncheiat î n septembrie 1993, cu semnarea 
Acordurilor de la Oslo prin care, î ntre altele, era 
constituita  s i Autoritanea Nat ionala  Palestiniana  
al ca rei pres edinte este Abu Mazem cu î ncepere 
din anul 2005, dupa  disparit ia biologica  a lideru-
lui palestinian istoric Yasser Arafat. Or  î n con-
formitate cu cele mai simple prevederi ale prin-
cipiului reciprocita t ii as a cum este acesta codifi-
cat î n canoanele dreptului internat ional, o retra-
gere de ca tre partea palestiniana  a recunoas terii 
statului Israel, va î nsemna, acelas i lucru ca t pri-
ves te recunoas terea de ca tre statul evreu a Orga-
nizat iei de Eliberare a Palestinei s i  a tuturor 
agrementelor s i acordurilor convenite î ntre 
pa rt ile beligerante pa na  î n momentul de fat a - Iar 

cel care va ca s tiga ceva 
din aceasta  „afacere”- da-
ca  trebuie sa  vorbim î n 
termeni de ca s tiguri s i 
pierderi, nu va fi î n nici 
un caz Israelul,  ci î ntre-
gul popor palestinian.  

Autoritatea Nat ionala  Pa-
lestiniana  este un rezultat 
al unor agremente î nche-
iate cu Israelul, sub auspi-
cii internat ionale. I n vir-
tutea aceloras i acorduri, 
Autoritatea primes te din 
partea statului evreu cca. 

100 milioane dolari lunar, rezultate din taxele s i 
impozitele vamale aplicate asupra importurilor 
destinate Aurorita t ii Nat ionale. Este evident, ni-
meni nu poate garanta ca  autorita t ile israeliene 
nu manifesta  incorectitudini s i ca  livreaza  cu re-
gularitate palestinienilor drepturile care se cu-
vin acestora prin acordurile semnate. Dimpotri-
va , starea de embargou sever pe care Tel-Aviv-ul 
o impune asupra teritoriilor palestiniene Gaza s i 
Cisiordania, perpetuarea de ca tre guvernul isra-
elian de dreapa a politicii de colonizare evreias-
ca  î n teritoriile autonome palestiniene, reprima-
rea brutala  s i condamnata  de comunitatea inter-
nat ionala  a manifestat iilor revendicative palesti-
niene, aplicarea asupra populat iei palestiniene a 
unei taxonomii israeliene potrivit ca reia palesti-
nienii sunt etichetat i s i tratat i drept oameni „de 
ma na a doua”, tentativele de impunere a unui 
„big deal” care sa  elimine î n totalitate principale-
le revendica ri ale palestinienilor referitoare la 
î nsa s i configurat ia unui stat, din perspectiva 
frontierelor s i a capitalei, excluderea, prin artifi-
ciose s i neviabile procedee, a problemei refu-
giat ilor palestinienei s i alte argumente oricum 
defavorabile palestinienilor sunt tot ata t ia fac-
tori care circumscriu dosarul palestinian unui 
cerc î nchis, din care, î n cele din urma , palestinie-
nii, vor alege sa  iasa  ata ta vreme ca t nu mai au 
nimic de pierdur.  

De pierdut vor avea î nsa  poporul palestinian, 
Israelul, America, Orientul Mijlociu s i principiile 
unui drept internat ional care este foarte serios 
amenint at de mumificare.  
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Reza SHAHRESTANI 

La  13 decembrie, î n prezent a secretarului ge-
neral al ONU, Antonio Guterres s i a mediatorului 
internat ional  Martin Griffiths, ministrul de Ex-
terne al guvernului yemenit, Khaled Al-Yamani s i 
„omologul” sa u din partea rebelilor Houthi, Mo-
hammed Abdelsalam, î s i da deau acolada 
„fra t easca ” prin care, dupa  mai multe luni de ne-
gocieri contorsionate desfa s urate la Geneva s i 
apoi î n Şuedia, o fa clie de sperant a  se aprindea 
î n î ntunericul unui Yemen erodat de patru ani de 
ra zboi pustiitor care a la sat î n urma  peste 
16.000 de mort i intre care 10.000 de civili, ca te-
va zeci de mii de victime ale holerei s i foametei,  
20 milioane de yemenit i-practic î ntreaga demo-
grafie a t a rii - devenit i victime ale subnutrit iei 
î ntr-o t ara  transformata  î n ruine. 

Denumite, cu prudent a , „consulta ri”, negocierile 
s-au î ncheiat printr-un armistit iu care stabiles te 
o solut ie interimara  pentru doua  din cele s ase 
dosare aflate pe ordinea generala  a contactelor. 
Ş i este vorba de retragerea tuturor efectivelor 
guvernamentale s i a milit iilor houthite la sud s i 
la nord de oras ul-port Hodeida, la Marea Ros ie, 
ceea ce va permite deschiderea port ilor yemeni-
te ca tre lumea exterioara  s i afluirea ajutoarelor 

umanitare externe, singura sursa  de care depin-
de supraviet uirea yemenit ilor care au supra-
viet uit pa na  î n acest moment, apoi ridicarea, de 
ca tre rebelii Houthi, a severului asediu impus 
oras ului strategic Taiz, din nord-vestul t a rii, nu 
departe de oras ul Mokha. Ra ma n î n suspensie 
alte patru dosare, nu mai put in importante, care 
se refera  la reconstruirea s i repunerea î n 
funct iune a aeroportului internat ional din Şanaa, 
abordarea incipienta  a gravelor probleme eco-
nomice cu care Yemenul se confrunta , crearea 
condit iilor pentru readucerea î n stare  de 
funct ionare a principalelor institut ii vitale ale 
statului yemenit, negocierea retragerii finale de 
pe pozit ii a tuturor efectivelor combatante s i 
crearea condit iilor de restabilire a unui cadru de 
relat ionare ulterioara  î ntre guvernul yemenit 
sust inut de Arabia Şaudita  s i rebelii islamis ti s iit i 
ai clanului Houthi, sust inut i de ca tre guvernul 
iranian. Pentru abordarea acestor subiecte a fost 
convenit ca, la sfa rs itul lunii ianuarie, pa rt ile be-
ligerante sa  reia consulta rile sub acelas i patronaj 
internat ional al ONU s i al mediatorului britanic 
Martin Griffith, urma nd ca î n aceasta  a doua faza  
de negocieri sa  fie abordate s i convenite ca ile s i 
mecanismele de realizare a unei solut ii politice  
s i de reconstruire a edificiului economic s i social 
al t a rii. 

Aceste prime rezultate ale nego-
cierilor desfa s urate î n Şuedia re-
prezinta , fa ra  î ndoiala , o victorie 
a Nat iunilor Unite î n cazul unuia 
dintre conflictele majore din lu-
mea araba , o victorie care, pen-
tru analis tii arabofoni, reprezinta  
doar un î nceput salutar, dar mo-
dest al celei mai cumplite drame 
umanitare pe care o cunoas te  
regiunea Orientului Mijlociu 

Şecretarul american de Ştat Mike 
Pompeo a salutat acordul reali-
zat î n Şuedia, pe care l-a descris 
drept „un pas crucial” ca tre 
„pacea posibila ”. 
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Prin glasul emirului Khalid Bin Şalman, frate al 
print ului mos tenitor Mohammed Bin Şalman s i 
ambasador al Arabiei Şaudite la Washington, 
monarhia de la Ryad s i-a exprimat „sust inerea 
totala ” pentru acordul realizat, o react ie similara  
venind s i din partea Iranului care a salutat pro-
gresele „promit a toare” s i s i-a exprimat sperant a 
ca  viitoarele runde de negocieri vor conduce la 
un „acord final s i „cuprinza tor”. 

Este lesne de î nt eles ca  armistit iul yemenit 
realizat nu ar fi fost posibil de realizat (î ntr-un 
interval de numai trei zile al ultimei runde) 
fa ra  ca î n contextul regional sa  fi apa rut ele-
mente î ncurajatoare î n acest sens s i este vorba 
de pozit iile principalilor actori regionali care 
se ra zboiesc prin interpus i pe pa ma ntul fostei 
„Arabia Felix” , respectiv Arabia Şaudita  s i Re-
publica Islamica  a Iranului.  

Cu doar o zi î nainte de anunt area acordului, 
Şenatul de la Washington a adoptat doua  rezo-
lut ii nu lipsite de important a , privitoare la î n-
cetarea tuturor livra rilor de material militar 
american pentru monarhia saudita  s i „coalit ia 
araba ” formata , î n principal,  din Emiratele 
Arabe Unite s i Egipt s i acelas i for legislativ 
american a votat o a doua rezolut ie prin care 
print ul mos tenitor saudit, Mohammed Bin Şal-
man este incriminat pentru asasinarea jurna-
listului dizident Jamal Khashoggi. La aceasta 
trebue ada ugat curentul ascendent de critici 
virulente  pe care o parte a opiniei publice s i a 
elitelor politice americane le adreseaza  regi-
mului wahhabit pentru „crimele de ra zboi s i 
î mpotriva umanita t ii” comise î n Yemen. I n 

plus, cei patru ani de ra zboi au 
trecut fa ra  a readuce ye-
menit ilor „sperant a promisa ”, 
dar crea nd nepreva zute poveri 
economice s i financiare pentru 
regat s i pentru societatea aces-
tuia. De partea cealalta , Iranul 
reus es te cu greu sa  ment ina  o 
aparent a  de orgoliu s i energie 
î n fat a presiunilor s i sanct iuni-
lor la care este supus de tirul 
politicii promovate de Admi-
nistrat ia Donald Trump.  

O î ncetare totala  s i o solut ie 
generala  a haosului s i a dramei yemenite se afla  
î n fat a unui examen dur s i ea ar putea fi î ngreu-
nata  sau tergiversata  nu numai de beligerant ii 
yemenit i î nsis i, ci chiar  de cei doi inamici ire-
ductibili care sunt iranienii s i saudit ii. Ra ma ne 
de va zut î n ce ma sura  noul an va fi unul al pa cii 
s i al „fericirii” cu ata ta generozitate promisa  de 
actorii spectatori de pe margini. 

Yemeniţii ovaţionează victoria 
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Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

I n multitudinea aborda rilor 
care, î n ultimele decenii, au 

discutat despre procesul radicaliza rii religioase 
î n lumea arabo-islamica , nu sunt put ine tezele s i 
teoriile care confera  acestui proces caracterul de 
“revivalism islamic”,  de fruct al confrunta rii din-
tre contemporaneitate s i rigorile identitare codi-
ficate religios, radicalismul jihadist fiind prezen-
tat, din aceasta  perspectiva  s i nu de put in ori, 
drept un epifenomen al modernismului s i chiar 
ca o manifestare caracteristica  ra sturna rilor 
conceptuale s i comportamentale ale “erei pos-
tmoderniste”. Ca s i î n cazul altor forme de mani-
festare a omului s i a evolut iei sale, nici religia s i 
nici mnifesta rile pe care aceasta le genereaza  la 
nivel comportamental individul s i comunitar, 
nici fenomenul radicalismului islamist nu poate, 
fi, î nsa , analizat î n sine, rupt s i izolat de societa-
tea î n sa nul ca ruia a acesta a apa rut s i evolueaza , 
î ndreptat fiind, de cele mai multe ori, chiar î m-
potriva acestei comunita t i sociale. Rezulta , ca  
pentru a afirma ca  fenomenul î n discut ie este 
“modern”, “postmodern” sau, dimpotriva , “anti-
modernist” s i “non-modern”, se impune a la muri 
daca  societatea arabo-islamica  î nsa s i, care a ofe-
rit terenul fertil pentru aparit ia s i dezvoltarea 
fundamentalismului radicalizat este ea î nsa s i 
“moderna ” sau “postmoderna ” î n sensul obis nuit 
al acestor concepte care exprima  o ruptura  a 
momentului curent de momentele cronologice 
care l-au precedat, o fronda  fat a  de sistemul va-
loric  s i epistemologic al perioadei istorice ante-
rioare, pentru ca acesta sa  fie î nlocuit cu un alt 
sistem, mai evoluat, mai eliberat de rigorile soci-
ale, cutumiare s i  comportamentale care s-au do-
vedit a fi fost o piedica  î n calea evolut iei s i a 
adapta rii dinamice s i funct ionale ale contempo-
raneita t ii. 

Referindu-ne la lumea araba  s i islamica , î ntre-

barea la care î ncerca m a da un ra spuns sintetic 
poate fi formulata  î n termenii urma toari: este 
aceasta o lume s i o societate moderna  s i î ntoarsa  
spre viitor, sau, dimpotriva , este una paseista , 
conservatoare s i î ntoarsa  ca tre trecut ca sursa  
de pozit ionare identitara ? 

I n ultimul timp s-a vorbit cu insistent a , î ndeo-
sebi î n Irak, despre un as a-numit “zid al Baghda-
dului”, cu o lungime de peste 100 kilometri s i cu 
care  care autorita t ile centrale ale acestei t a ri ar 
intent iona sa  î nconjoare capitala irakiana , ca ma -
sura  de protect ie î mpotriva infiltra rilor s i atacu-
rilor cu mas ini-capcana  sau jihadis ti sinucigas i 
executate de militant ii entita t ii salafist-jihadiste 
Ştatul Islamic.  Ma sura î n sine î nseamna , practic, 
o reî ntoarcere la solut ii experimentate î n perioa-
dele istorice pre-medievale s i medievale, ea 
ava ndu-s i, deja, precedente s i î n proiectul 
“zidului de separat ie” î ntre Israel s i teritoriile 
palestiniene autonome sau proiectul similar pe 
care noua Administrat ie americana  î l are, even-
tual,  î n vedere a fi realizat la frontiera sudica  
dintre teritoriul american s i cel  mexican. Daca , 
î n aceste din urma  doua  cazuri, este vorba de un 
zid care separa , fie î ntre teritoriul a doua  state, 
fie î ntre un stat s i un teritoriu extern care nu 
apart ine statului respectiv, î n cazul “zidului din 
Baghdad” ne afla m î n fat a unei situat ii cu mult 
mai marcata  de î nca rca tura sa istorica  paseista , 
ca ci proiectul este menit sa  izoleze un oras  de 
restul teritoriului nat ional î nconjura tor. Este o 
paradigma  de ga ndire s i o mentalitate care nu 
prives te numai Irakul s i capitala sa, ci este apli-
cabila  î ntregii comunita t i arabo-islamice, iar o 
asemenea constatare ne conduce la o alta  î ntre-
bare privitoare la ma sura î n care lumea araba  a 
preluat s i dus mai departe vremelnica perioada  
de renas tere nat ionala  s i culturala  (al-nahda) de 
la sfa rs itul secolului al XIX-lea s i î nceputul seco-
lului XX sau a fost vorba de o simpla  s i efemera  
oaza  de reforma  pe care comunitatea arabo-
islamica  a traversat-o pentru a se î ntoarce ca tre 
acelas i trecut, indiferenta  s i impermeabila  la lu-
mea din jur  aflata  î ntr-o vie efervescent a  nova-
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toare s i creatoare. 

Şe î nt elege ca  vorbind de paseis-
mul arab s i islamic, nu avem î n ve-
dere ideea ca  acest areal tra ies te, de 
facto î ntr-un trecut din ale ca rui 
chingi nu poate s i nu vrea sa  se eli-
bereze. Aceasta  lumea tra ies t î n mo-
dernitatea contemporana  de ale ca -
rei progrese tehnologice, industriale 
s i culturale beneficiaza  din plin, ca, 
de altfel, toate celelalte nat iuni ale 
lumii, dar, î n acelas i timp, ea pri-
ves te la aceasta  modernitate prin 
lentila trecutului care, î n cons tiint a 
araba  se identifica  cu religia  ca reia î i datoreaza  
î nsa s i existent a sa ca “nat iune islamica ” (al-
umma) Altfel spus, este vorba de o existență tem-
porala  î n contemporaneitate, dar atemporala  
prin situarea concept iei existent iale î n universul 
extra-temporal al vremurilor profetice de la care 
sunt preluate, tale-quale, toate coordonatele an-
tropologice ale omului musulman. Profetismul, 
pildele s i zisele companionilor lui Muhammad 
(al-sahaba) şi tradit ia (sunna) celor  62 ani de 
viat a  ai acestuia (570 – 632) sunt, pe la nga  Co-
ran, pilonii care guverneaza , neschimbat i, viat a 
lui homo islamicus î n toate dimensiunile sale in-
dividuale, de familie, comunitare, spirituale, ma-
teriale s i sociale. Aceasta  ancorare î ntr-un trecut 
aureolat de legenda  s i care s-a desfa s urat de-a 
lungul a peste 8 secole, pa na  la destra marea cali-
fatului islamic din Peninsula Iberica  este ceea 
care impune concept ia de asta zi a musulmanului 
despre alteritate, despre relat ionarea cu 
“cela lalt”, fie  ca  este vorba de un coreligionar 
sau de un non-musulman, fa ra  deosebire de reli-
gie, rasa  sau identitate spirituala , culturala  s i 
confesionala . Aceleias i mentalita t i î mpregnata  
de cultul trecutului i se datoreaza  s i resemnarea 
cu care omul musulman î s i accepta  liderul î nvin-
ga tor care, indiferent daca  se manifesta  ca un 
tiran, sau daca  are sau nu  calita t ile necesare 
pentru a guverna, este va zut ca un “pater fami-
liae “ omnipotent s i omniscient, nesocotirea pu-
terii lui fiind considerata  drept pricina  de discor-
die (fitna) s i de destra mare a comunita t ii 

I n 1991, filosoful, antropologul s i sociologul 
francez Bruno Latour î s i publica cunoscuta sa 

carte “Nu am fost niciodata  moderni” (Nous 
n’avons jamais été modernes, republicată în 1993, 
î n varianta engleza  sub titlul We have never be-
en modern, Harvard University Press), în care, 
prezenta nd modernismul nu ca pe o rupere deci-
siva  cu paradigmele trecutului, ci ca pe o treapta  
a trecerii continui a omului dinspre trecut ca tre 
viitor, sust inea ideea ca , î n pofida acestei conti-
nuita t i, modernismul are meritul de a fi transfe-
rat ga ndirea s i epistemologia dintr-un cadru ve-
tust î ntr-un alt cadru ca ruia nu î i poate fi negata  
capacitatea reformista  s i novatoare manifestata , 
î ndeosebi, prin tripla deschidere ca tre om, ca tre 
fapte s i ca tre concepte.  

Dar, î n acelas i timp, afirmat ia pe care Bruno 
Latour o formuleaza  î nca  î n titlul lucra rii sale, se 
aplica  î n î ntreaga ei semnificat ie asupra lumii 
arabo-islamice din zilele noastre, cel put in î n 
ma sura î n care, de la î nceputul secolului trecut, 
toate tentativele modernis tilor arabi de reforma  
s i deschidere ca rtre circulat ia universala  a valo-
rilor lumii contemporane au fost cu acribie, sufo-
cate de conservatorismul paseist teocratic, î nde-
osebi, ceea ce explica , î n buna  ma sura , cel put in 
doua  lucruri: faptul ca  practicile î nnoitore î n 
acest areal nu s-au putut manifesta, limitat, de-
ca t î n domenii pe care “ghizii spirituali” le-au 
considerat inofensive pentru integritatea religi-
ei, precum literatura, artele plastice s i cinemati-
grafia, pe de o parte s i, climatul propice pe care 
mediul arabo-islamic l-a oferit pentru aparit ia, 
ascensiunea s i expansiunea celor mai radicale 
viziuni paseiste ale jurisprudent ei islamice î n-
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truchipate de curentele jihadiste s i salafiste de 
asta zi. Daca , din 2011, grupa ri extremiste religi-
oase precum Ştatul Islamic sau Djabhat Al-
Nussra au putut sa -s i aplice nestingherite pro-
priile aborda ri retrograde ale “purita t ii” trecutu-
lui” aceasta s-a datorat s i sust inerii de care enti-
ta t ile respective au beneficiat din partea unei 
populat ii de credincios i crescuta  î n spiritul res-
pectului pentru “protector”, pentru “s eful de 
clan” as a cum au fost s i mai continua  sa  fie re-
ceptate personaje precum Abu Bakr Al-Baghdadi 
sau Abu Muhammad Al-Joulani.  

I ntr-un asemenea context se dovedes te, o data  
î n plus, adeva rul ca  sfa rs itul terorismului de in-
spirat ie religioasa  islamica  nu va fi posibil deca t 
odata  cu reformarea mediului social s i cultural 
care favorizeaza  radicalismul religios. Dar o ase-
menea perspectiva  ra ma ne, î nca , î n perspectiva 
unui viitor pe ca t de nebulos, pe ata t de î ndepa r-
tat. 

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

1. Rezumat 

Ritmul de desfa s urare s i amploarea proiectelor 
reformiste ale es ichierului intern al Regatului 
Şaudit, au cunoscut o accelerare considerabila  
odata  cu investirea fiului regal, î n demnitatea de 
print  mos tenitor al tronului s i, iposo facto, de 
succesor la tronul regatului - emirul Mohammed 
Ibn Şalman Ibn Abdul Aziz Al-Şaud. Este cunos-
cut î ndeajuns faptul ca , pentru a-s i pava drumul 
ca tre puterea absoluta  î n stat, a î nla tura orice 
bariera  care i-ar putea incomoda ascensiunea 
ca tre acest obiectiv s i, mai ales, pentru a se im-
pune î n ochii propriilor conceta t eni s i ai comuni-
ta t ii internat ionale drept purta tor al unei con-
cept ii moderne, reformiste s i dinamice, preten-
dentul la sceptrul regal saudit a lansat un pachet 
de super-proiecte ambit ioase viza nd, potrivit 
declarat iilor fa cute de î nsus i init iator, schimba-
rea radicala  a ideeii de guvernare monarhica , a 
ies irii economiei nat ionale de sub dependent a  
petrolului ca principala  sursa  de formare a veni-
tului nat ional (cca. 90%), deschiderea societa t ii 

saudite ca tre modernitate s i globalizare s i, nu î n 
ultimul ra nd, „î ntoarcerea Arabiei Şaudite la un 
islam moderat” dupa  ce, î n toata  istoria moder-
na , monarhia a fost acuzata  de a fi promotoare s i 
protectoare a unuia dintre cele mai conservatoa-
re s i rigoriste curente dogmatice ale Islamului s i 
inspiratoare a ideologiilor care au animat s i con-
tinua  sa  inspire radicalismul religios islamic - 
wahhabismul. Mai ales î n ceea ce prives te per-
spectivele unei distant a ri de acest curent religios 
ca ruia Arabia Şautita  î i datoreaza  î nsa s i aparit ia 
s i existent a statala  s i care constituie religia ofici-
ala  a monarhiei, intent iile anunt ate de Moham-
med Bin Şalman au sta rnit numeroase dezbateri 
interne s i la nivelul orientalisticii occidentale, 
majoritatea acestora ava nd ca punct de conver-
gent a  ideea ca  o desprindere de wahhabism sau 
o tentativa  de reforma  a acestuia t in mai degraba  
de domeniul imposibilului sau, î n cel mai inofen-
siv caz, de instrumentarul propagandei neurma-
ta  de fapte.  

Şe cuvine precizat ca , î ncepa nd cu anii ’90,  î n 
societatea s i î n mediile clericale din Arabia Şau-
dita  î nsa s i s-a cristalizat s i a devenit activa  o ori-
entare teoretica  a noilor „intelectuali teologi” 
care s-au impus ca purta tori de cuva nt sui-
generis ai unei opozit ii ideologice saudite 
sust ina toare a unui liberalism religios s i a ideii 
de reforma  democratica  a discursului wahhabist 
dominant. Acestui curent s i a specificita t ilor s i 
perspectivelor sale  de ascensiune î i sunt dedica-
te ra ndurile de fat a , care î s i propun o abordare 
critica  a curentelor care se confrunta  pe es ichie-
rul reformei religioase î n cadrul regatului saudit. 

Vorbind de existent a s i manifesta rile a ceea ce 
am numit „islamismul liberal” emergent, trebuie 
fa cuta  o a doua precizare nu lipsita  de impor-
tant a  s i ea se refera  la faptul ca  noul curent î i 
aduna , sub aceasta  denumire,  pe clericii isla-
mis ti aflat i pe diverse trepte ale ierarhiei teologi-
ce funct ionale, sunnit i s i s iit i, î n egala  ma sura , 
dar ava nd î n comun ideea de reforma  a discursu-
lui wahhabist s i de reconsiderare a locului privi-
legiat s i autoritar de care acesta beneficiaza  î n 
structurile sociale, institut ionale s i statale ale 
regatului. Pentru aces i „reformis ti” - savant i, de 
altfel, î n domeniul exegezei s i interpreta rii religi-
oase -  abordarea critica  a rigidita t ii, intransi-
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gent ei s i conservatorismului specific dogmei s i 
ga ndirii wahhabiste se impune tot mai mult ca o 
necesitate, inclusiv pentru sfera politicului, pen-
tru ies irea regatului din anacronism, deschide-
rea acestuia ca tre lume s i acceptarea coexis-
tent ei cu imperativele contemporaneita t ii. Ata ta 
vreme cî t dezbaterile se ment in î n limitele dis-
cursului teologic-dogmatic, fa ra  a pune î n cauza  
chestiuni fundamentale politice sau referitoare 
la sistemul de guverna ma nt s i la familia domni-
toare, curentul î n discut ie este tolerat, cu ata t 
mai mult cu ca t, nefiind un fenomen eminamen-
te nou s i ca t reproblematizarea wahabismului 
are precedente istorice care nu au schimbat 
esent ial statu-quo-ul instituit î n regat î nca  de la 
constituirea acestuia, la 1740, prin pactul dintre 
predicatorul Muhammab Ibn Al-Wahhab s i emi-
rul provinciei Daraza din Nejd, î n Peninsula Ara-
bica , Muhammad Ibn Şaud. 

 

2. A defini wahhabismul 

Des i, de-a lungul istoriei, termenul de 
„wahhabism” a fost asimilat, nu de put ine ori, cu 
un instrument de anatema  politica , fiind frec-
vent abordat ca obiect t ina nd de domeniul s ti-
int elor sociale, credem ca , î n lumina experient ei 
acumulate  chiar î n mediile teologice s i academi-
ce saudite, acest curent poate fi considerat as-
ta zi ca denominativ pentru tradit ia religioasa  
dezvoltaa , de la juma tatea secolului al XVIII-lea, 
de ulemalele descendente, deologic s i canonic, 
din î nva t a turile predicatorului Muhammad Ibn 
Al-Wahhab, descendent a  care s i-a asumat, î n 
acelas i timp, s i protect ia s i diseminarea a   ceea 
ce avea sa  devina  wahhabismul ca s coala  s i doc-

trina  religioasa  purta toare a numelui î ntemeie-
torului sa u. 

Departe de a fi rezultat al unei „invent ii” coloni-
ale” – anglo-saxone cu deosebire- termenul a 
fost, î n perioada incipienta  a circulat iei sale pu-
blice, respins de teologii saudit i din veacul al XIX
-lea care au preferat, cel put in din perspectiva  
lexicala , termenul de „salafism”, derivat din 
cuvî ntul arab salaf, cu sensul de î naintas , pre-
merga tor, î nainte-merga tor, stra mos , care con-
duce ca tre evident ierea propensiunii pentru o 
lectura  literala  a tradit iilor coranice, pentru o 
aplicare rigorista , conservatoare, puritanista  s i 
imuambila  a scripturilor, a faptelor s i sen-
tint elor mos tenite de la î nta i - merga torii isla-
mului, cu respingerea ireductibila  a valorilor oc-
cidentale sau non-musulmane, „impure”, î n fa-
voarea tradit iei islamice genuine s i absolute. 
Pentru Ibn Al-Wahhab s i emulii sa i, adept ii s coli-
lor anterioare de jurisprudent a  slamica  sunnita  
(hanefit ii, malekit ii, shafeit ii, hanbalit ii) ca s i 
s colile de teologie s iita  (jaafarit ii sau duodeci-
manii, ismaelit ii sau septimanii, zeidit ii s i 
ibadit ii) pa ca tuiesc prin abateri impardonabile 
de la canoanele impuse de izvoarele credint ei, 
ceea ce impune, î n opinia lui Mohammed Ibn Al-
Wahhab, excluderea acestora din edificiul religi-
os islamic, sanct iune care va genera practica tak-
firismului, a excomunicării şi diabolizării 
„ereticilor” (Kafir, pl. Kuffar), intens utilizată, în 
zilele noastre, de militant ii lui Ossama Bin Laden 
sau, chiar mai brutal s i frecvent, de supus ii 
„califului” Abu Bakr Al-Baghdadi, proclamtor al 
fanatismului î ntruchipat de „Ştatul Islamic”. 

 

3. Abordarea critică liberală a wahha-
bismului 

Ceea ce, î n condit iile tradit ionalismului 
conservator saudit, este considerat a re-
prezenta orientarea liberala  s i reforma-
toare, identifica  acel segement al intelec-
tualita t ii care, fa ra  a se aventura î ntr-o 
riscanta  s i neproductiva  punere î n dis-
cut ie a supremat iei dreptului canonic 
islamic – sharia – ca punct de plecare al 
unui discurs programatic asupra rega n-
dirii sociea t ii. Este vorba, mai degraba , Muhammad Ibn Al-Wahhab (1703-1792) 
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de o inteligentia  î n care se rega sesc adversari 
ideologici ai teoriilor materialiste s i comuniste, 
ai nat ionalismului arab as a cum a fost proiectat 
acesta de Gamal Abdel Nasser, dar s i sust ina tori 
ai unei moderniza ri sociale apropiata  de para-
digma occidentala . Cu toate aceste limita ri doc-
trinare, ideea de reproblematizare s i rega ndire a 
wahhabismului î nsus i nu lipses te din retorica 
„liberala ” saudita , manifestata  cu deosebire sub 
impulsul celui de-al doilea ra zboi din Golf, din 
2003 (invadarea de ca tre Irak a Kuwaitului s i 
eliberarea acestui emirat de ca tre o coalit ie mul-
tinat ionala  condusa  de Ştatele Unite), s i a î nsem-
nat  mai î nseamna  s i asta zi -  denunt area, î n nu-
mele unuor principii t ina nd nu ata t de islam, ca t 
de un umanism universalist, a  manifesta rilor 
sociale ale wahhabismului î n sensul abuzurilor 
s i imixtiunilor religiei î n viat a individuala  s i co-
lectiva , precum act iunile „polit iei de moravuri”, 
sau „polit ia religioasa ” s i interdict iile aplicate 
femeilor, iclusiv aceea de a conduce automobile-
le sau de a se manifesta î n spat iul social, unele 
din acestea intra nd, asta zi sub incident a 
„reformatoare” a programului „modernist” 
anunt at de print ul mos tenitor Mohammed Bin 
Şalman. Or asemenea critici „liberale” timide nu 
au deca t o tangent a  sporadica  cu rega ndirea s i 
reproblematizarea deschisa  al puternicei tradit ii 
religios-wahhabiste a regatului wahhabit. 

 

4. O critică a wahhabismului din perspectivă 
islamică 

I n ultimii ani, spat iul public saudit s i, cu preca -

dere, mijloacele de informare î n masa  s i 
ret elele electronice de socializare, au 
fost martore la aparit ia a ceea ce poate 
fi etichetat drept o „critica  islamica ” a 
wahhabismului, bazata  pe teoretizarea 
opozit iei existente î ntre aceasta  secta  
religioasa , pe de o parte, s i as a-numitul 
„islam moderat”, pe de alta  parte.  I n 
avangarda acestui nou curent s-a aflat 
un grup de tineri intelectuali sust ina tori 
ai schimba rii s i î nnoirii  (de unde s i de-
nominativul arab de mutahawwilu n  
(transformis ti) cu care aces tia sunt cu-
noscut i î n discursul curent.  

De data aceasta, critica adusa  wahhabismului 
nu mai este construita  pe criterii s i principii 
umaniste generalizatoare, ci se sprijina  pe crite-
rii s i unita t i de ma sura  oferite de religia s i dog-
ma islamica  î nsa s i. Unul dintre cei mai activi ex-
ponent i ai acestui curent, jurnalistul Mansur Al-
Nuqaydan, s-a impus prin recursul avizat s i con-
vinga tor la argumentele scripturii islamice pen-
tru a vesteji abuzurile s i nonconcordant a dintre 
dogma oficiala  pusa  î n practica  de aborda rile 
wahhabiste s i mesajul Islamului ca a treia mare 
religie universala . O alta  voce, de aceasta  data , a 
unei femei din Medina, sust inea cu surprinza toa-
re î ndra zneala  ca   „daca  Islamul a î nga duit con-
ceptul de interpretare a textelor fondatoare 
(ijtihad) pentru adaptare la circumstanțele locu-
lui s i epocilor, o ma na  de ulemale se î nca pa t a -
neaza  sa  na scoceasca  interdict ii impuse femei-
lor, s i fac aceasta pentru ca  privesc la aceasta  
fiint a  cu ochii politeis tilor pa ga ni din perioada 
premerga toare Islamului”. 

Fa ra  a avea o audient a  s i o influent a  notabile, 
discursul critic pentru care wahhabismul saudit 
ofera  subiectul predilect, faptul î nsus i de a fi de-
clans at s i a-s i fi asigurat vizibilitate, confera  ati-
tudinilor reformiste din Arabia Şaudita  meritul 
de a fi adus î n spat iul public o chestiune care, î n 
î ntreaga istorie a regatului, a avut o pozit ie de-
venita  tabu s i impermeabila  la aborda rile critice. 
Faptul ca  reprezentant ii „liberalismului” au pu-
tut sa -s i dezvoltre retorica se datoreaza  nu ata t 
unei audient e deosebite pe care ga ndirea lor ar 
fi avut-o la nivelul societa t ii ca t, î n primul ra nd, 
atitudinii de tolerant a  manifestata  de autorita-
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tea regimului monarhic care a ales sa  adopte o 
relativa  neutralitate, prefera nd sa  lase solut iona-
rea disputelor la latitudinea reformis tilor s i a 
clasei clericale. Ceea ce nu î nseamna  ca  tolerant a 
autorita t ii politice a fost permanenta  s i nelimita-
ta . Atunci ca nd unii dintre „reformis tii” religios i 
au depa s it anumite „linii ros ii”, extinza nu-s i re-
verberas iile critice î n direct ia regimului î nsus i, 
acesta a intervenit, de conivent a  cu cercurile teo-
logice, s i nu au fost put ine cazurile  de excomuni-
care, î ncarcerare s i alte penalita t i dure aplicate 
opozant ilor de opinie.  Mai mult, ava nd  un ca-
racter „saudito-saudit”, reformismul î n discut ie 
nu reus it sa -s i construiasca  s i o dimensiune ex-
terna , î n mediile islamiste s i wahhabite - destul 
de puternice- existente î n alte regiuni ale lumii 
arabo-islamice, precum î n Egipt, Şudan, Qatar 
etc.  

I n aceste condit ii se pune î ntrebarea daca  sa-
udit ii sunt prega tit i s i au capacitatea de a se dis-
tant a de atotputernica autoritate a wahhabismu-
lui pentru a se orienta î nspre acel „islam mode-
rat”, de care vorbea print ul mos tenitor Moham-
med Bin Şalman adresa nduse unei  societata t i 
saudite wahhabite, aflata  î ntr-un acerb conflict 
pentru influent a  s i supremat ie nu numai cu s iis-
mul iranian, ci s i cu alte state regionale sunnite 
care aspira  la un rol de lider al lumii islamice, 
Turcia situa ndu-se, din acest punct de vedere, pe 
un loc foarte î naintat. 

Este, astfel, prematur sa  se vorbeasca , cel put in 
î n ce prives te cazul individual al monarhiei sau-
dite, de perspectiva apropierii de o era  a „post-
wahhabismului”. Nu trebuie ignorata  realitatea 
istorica  a faptului ca  pactului î ncheiat, î n urma  
cu doua  secole, î ntre doctrinarul Ibn A l-Wahhab 
s i casa Al-Şaud a constituit temelia pe care s-a 
ridicat un stat autocratic î n care monarhia saudi-
ta  det ine puterea politica , î n vreme ce clerul 
wahhabit det ine controlul asupra sferelor religi-
oasa , juridica  s i sociala , iar acest dualism a asigu-
rat rezilient a nat ionala  a statului saudit, fiind, î n 
consecint a , put in probabil ca emirul Mohammed 
Bin Şalman sa  aibe suflul s i capacitatea de a rupe 
cu puterea religioasa  a unui wahhabistm care s i-
a demonstrat nu o data  energia s i capacitatea de 
adaptare la perturbat iile socio-istorice. Ducerea 
la reus ita  a unui asemenea proiect promovat de 

ambit iosul aspirant la tronul wahhabit presupu-
ne existent a unui proiect social alternativ bine 
î nchegat s i credibil, dupa  cum mai presupune o 
problematica  sust inere din partea elitelor s i a 
populat iei, dar s i o fundamentare economica  so-
lida  s i un context regional s i internat ional favo-
rabil. 

Condit ii pe care, î ntr-un viitor previzibil, print ul 
MBŞ nu le î ndeplines te. 

 

Ambasador prof Dumitru CHICAN 

Şe î mplinesc opt ani de ca nd, î n lumea araba  a 
Orientului Mijlociu s i Nordului African, milioane 
de oameni au cobora t î n spat iul public, î ntr-o 
urias a  reva rsare protestatara  s i revendicativa  
care, denumita , metaforic, „prima vara araba ” î s i 
propunea sa  î nla ture vechea s i osificata ordine 
araba  a totalitarismelor, pentru a construi, î n 
locul acesteia, o noua  ordine a liberta t ii, demo-
crat iei s i a valorilor fundamentale as a cum au 
fost acestea consfint ite î n Declart ia Universala  a 
Drepturilor Omului s i î n care ultimul s i supremul 
cuva nt sa -l aiba  legea, egalitatea s i demnitatea, 
î mpreuna  cu toate urma rile benefice rezulta nd 
din respectarea s i aplicarea acestora. Vremelnic, 
pra bus irea regimurilor dictatoriale din Tunisia,  
Egipt  s i Libia a creat sperant a euforica  î n apro-
piatul sfa rs it al sistemului arab existent s i î nce-
putul drumului ca tre o lume mai buna . Dupa  opt 
ani de as tepta ri, se poate constata ca  o schimba-
re fundamentala  î n sensul pozitiv al as tepta rilor 
s i sperant elor nu a avut loc. 

Este adeva rat ca  revoltele „prima verii arabe” au 
produs o schimbare, dar nu î n conforitate cu 
perspectivele as teptate - cele ale unei democrat ii 
reus ite s i funct ionale- iar prefacerile care au î n-
corporat aceste schimba ri au avut s i continua  sa  
aiba  s i asta zi un caracter mai degraba  conflictu-
al, ata t pe plan intern, statal, ca t s i î n segmentul 
relat iilor dintre statele s i societa t ile Orientului 
Mijlociu, dar s i î ntre acestea s i contextul general 
internat ional. Cele cinci state arabe care un cu-
noscut î nla turarea fostelor regimuri totalitare, 
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cu except ia vremelnica  a Tunisiei, au lunecat pe 
panta ra zboaielor civile interne a ca ror finalitate 
este incerta  s i asta zi, puta ndu-se spune ca  unele 
dintre acestea - Şiria, Libia, Yemenul, de exem-
plu, au devenit state falimentare, î n vreme ce 
ascensiunea fenomenului fundamentalist tero-
rist islamic a î mpiedicat, î n alte t a ri arabe, 
ment inerea stabilita t ii, a securita t ii interne s i a 
unui proces de dezvoltare pe ma sura rezervelor 
s i resurselor economice de care acestea dispun 
î n mod natural. Iar, î n vreme ce statele bogate s i 
conservatoare au reus it ca, fie prin ma suri re-
presive, fie prin intervent ia gra bita  pentru satis-
facerea unor revendica ri materiale punctuale ale 
protestatarilor, sa  evite efectele directe ale ridi-
ca rilor populare, alte t a ri, mai put in favorizate, 
au urmat o traiectorie descendenta  care a oferit 
port i de presiune s i ingerint e externe, cu toate 
consecint ele cunoscute. Ra zboaie civile, ra zboa-
ie prin procura , militantismul terorist islamist 
care este departe de a fi fost eliminat, as a cum 
sust ine retorica declarat iilor s i comunicatelor 
oficiale, disolut ia institut iilor statale, scindarea 
sau ruperea brutala  a edificiilor sociale s i a coe-
ziunii acestora, lipsa unor progrese concrete î n 
ceea ce prives te nivelul de trai s i dezvoltarea 
economico-sociala  s i culturala  sunt doar ca teva 
din tra sa turile pe care „prima vara” le-a ada ugat 
sistemului tradit ional al Orientului Mijlociu 
arab. 

Nu este dificil de constatat, pe de alta  parte, ca  
î n aproape toate statele ara-
be de asta zi, politica externa  
este fie condusa , fie puternic 
dirijata  de interese s i influ-
ent e stra ine s i î n ritmul con-
frunta rii pentru putere s i in-
fluent a  dintre acestea, si-
tuat ie care, î n mod inevitabil, 
conduce la o stare de indeci-
zie, tulburare s i anarhie care 
sumarizeaza  fizionomia ge-
nerala  a arealului arab al Ori-
entului Mijlociu. 

Ra zboiul civil sirian a atins 
dimeniunile celei mai mari s i 
mai dramatice catastrofe 
umanitare ale istoriei moder-

ne s i contemporane, soldata  cu o juma tate de 
milion de mort i, peste  zece milioane de civili 
deplasat i s i transformarea î n ruine a t a rii la ni-
vel nat ional. Şuccesele repurtate î mpotriva fla-
gelului numit Ştaul Islamic î n Irak sunt incontes-
tabile, dar pret ul pla tit a fost s i continua  sa  fie 
urias  î n primul ra nd pentru societate dar s i pen-
tru lipsa capacita t ii de funct ionare institut ionala  
a statului s i a sectoarelor fundamentale î ntre 
care  care, nu î n ultimul ra nd, se rega sesc secto-
rul sa na ta t ii, educat iei, al infrastructurii etc. 

Haosul din Libia pare a fi sca pat de sub orice 
control, î n vreme ce î n Yemen acerba confrunta-
re confesionala  s i politica  î ntre doi inamici ire-
conciliabili – sunnismul wahhabit saudit s i s iis-
mul iranian - pune î n discut ie nu numai dis-
parit ia social-statala  a acestui stat, ci s i perspec-
tivele pe termen lung de revenire a î ntregii lumi 
arabe la o stare de minima  normalitate. 

* 

Eroarea fundamentala  a revolut ionarilor din 
2011, dar s i a celor care, de pe marginea es ichie-
rului, au permis sa  se cristalizeze s i sa  se impu-
na  plasarea acestui act revendicativ nu î n logica 
unei succesiuni de ordine s i de regimuri politi-
ce,ci, mai degraba , î n cea a unui demers tempo-
ral menit ca, î ntr-o perioada  limitata  de timp - 
eventual pe durata unui anotimp calendaristic- 
lucrurile sa  se î ncheie printr-un festin panarab 
al democrat iei, liberta t ii s i bunei sta ri. A fost 
vorba de o eroare ca ci, î nainte de a fi determina-
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ta  de rat iuni politice s i de o viziune articulata  a 
viitorului, revolta araba  a fost eminamente una 
cu determinant i de natura  sociala  s i economica . 
Orientul Mijlociu arab este, de multa  vreme, re-
giunea care det ine recorduri de neinvidiat î n do-
menii precum s omajul, corupt ia s i capitalismul 
aflat î n stare de germen. Iar „prima vara araba ” 
nu a adus nici o schimbare notabila  î n acest pei-
saj. 

Pe de alta  parte, nu trebuie ignorat faptul ca , 
daca  achizit iile democratice au putut sa  supra-
viet uiasca  pa na  asta zi î n Tunisia, chiar daca , î n 
ultima vreme aceste realiza ri sunt puse sub sem-
nul î ntreba rii, aceasta nu se datoreaza , as a cum s
-a spus, faptului ca  tunisienii ar fi mai put in mu-
sulmani s i, deci, mai permeabili la valorile cultu-
rii occidentale, ci realita t ii ca  Tunisia este singu-
ra t ara  din lumea araba  care a dispus de un sis-
tem sindical dinamic s i puternic, care a avut un 
rol de neta ga duit î n rapida plecare de la putere a 
dictatorului Ben Ali. Iar daca , la cela lalt pol, î n 
Şiria, asista m de opt ani la o urias a  tragedie, 
aceasta trebuie explicata , chiar daca  part ial, s i 
prin faptul ca , spre deosebire de alte t a ri ale 
„prima verii arabe”, î n acest caz, comunitatea oc-
cidentala  care, î n Egipt, a flirtat de la bun î nceput 
cu islamismul Frat ilor Musulmani, a la sat 
„chestiunea siriana ” la dispozit ia monarhiilor 
conservatoare din Golf care, oricum, sunt depar-
te de a accepta ca o revolut ie cu aspirat ii libera-
liste, sa  se dezvolte la port ile acestor regimuri. 

Ceea ce se petrece î n lumea araba  de dupa  mo-
mentul 2011, trebuie î nt eles ca un proces refor-
mator anevoios s i de lunga  durata , mai ales 
ava nd î n vedere ca , departe de a se fi debarasat 
decisiv de sechelele s i de mentalita t ile de dinain-
tea „anotimpului prima va ratic”, lumea araba  
parcurge, dimpotriva , o perioada  haotica  care ar 
putea sa  dureze mai mult i ani, daca  nu chiar mai 
multe decenii. Iar remanent a unei asemenea si-
tuat ii constituie solul fertil pe care se pot dezvol-
ta germenii unor noi izbucniri sociale, care, de 
data aceasta, vor fi sust inute s i de dezama girile 
s i sacrificile provocate de cea dinta i „prima vara  
araba ”. Iar acesta  perspectiva   va mai avea, dupa  
toate probabilita t ile, reverberat ii mai acute nu 
numai pentru lumea araba  î nsa s i s i pentru regiu-
nea Orientului Mijlociu, ci s i pentru vecina tatea 

proxima  – a Europei, î ndeosebi. 

 

Dinu COSTESCU 

1. Rezumat 

Dupa  e perioada  de ta cere mediatica  de ca teva 
luni, la î nceputul lunii noiembrie anul trecut, 
presa de peste Ocean s i, î n egala  ma sura , mass-
media de limba  araba  au readus î n discut ie mai 
vechea idee a constituirii unui „NATO” arab, dis-
cutata  î n contextul primei vizite pe care, dupa  
investitura prezident iala , pres edintele Donald 
Trump a efectuat-o î n Arabia Şaudita . Aceasta  
readucere î n luminile rampei a ceea ce a primit o 
noua  denumire provizorie, respectiv „Aliant a 
Ştrategica  pentru Orientul Mijlociu” (MEŞA) a 
coincis aproximativ cu trecerea de ca tre Admi-
nistrat ia Trump la aplicarea unui nou s i masiv 
pachet de sanct iuni economice s i financiare î m-
potriva Iranului, dar s i cu complexul s i ra suna to-
rul scandal al asasina rii brutale a jurnalistului 
saudit Jamal Khashoggi, s i î ntr-o succinta  descri-
ere, a fost caracterizata  drept o noua  aliant a  
strategica  militara  condusa  de Ştatele Unite s i 
ava nd drept obiectiv fundamental apa rarea se-
curita s ii regionale î mpotriva amenint a rilor posi-
bile din partea Republicii Islamice a Iranului s i, 
potrivit retoricii occidentale,  stoparea ten-
dint elor expansioniste s i agresive ale regimului 
teocratic din Teheran. Ce s anse reale exista  pen-
tru ca acest proiect sa  devina  realitate s i ca t de 
neteda  este calea ca tre atingerea unui asemenea 
obiectiv? 

 

2. Orientul Mijlociu, un spațiu al alianțelor 
pentru vremuri tulburi 

Daca  exista  un element definitoriu pentru cli-
matul geopolitic s i geostrategic al Orientului Mij-
lociu ra scolit de fenomenul „prima verii arabe” s i 
de campania multinat ionala  î mpotriva islamis-
mului jihadist terorist, acesta poate fi identificat 
î n caracterul complex, plurimorf s i conflictual 
precum s i ritmul alert s i imprevizibil al transfor-
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ma rilor s i evolut iilor pe care acest areal le î nre-
gistreaza  î ntr-un flux permanent. 

Pe acest fundal de instabilitate s i insecuritate, 
politicile interne s i externe ale statelor regionale 
au ca obiectiv permanent s i prioritar prevenirea 
sau eliminarea provoca rilor s i amenint a rilor – 
reale sau presupuse -  de apa rare s i securitare, 
î ntr-o maniera  î n care, de cele mai multe ori, se 
produce o suprapunere sau o confuzie, voita  sau 
nu, î ntre sigurant a nat ional-statala  s i securitatea 
s i remanent a regimurilor politice. I n acelas i 
timp, concepte fundamentale precum suverani-
tatea nat ionala  s i integritatea teritoriala  sunt, la 
fel de frecvent, folosite drept pretexte justificati-
ve pentru conflicte s i competit ii expansioniste, 
control s i influent a  regionala , as a cum se î nta m-
pla  î n cazul ra zboiului de franciza  din regiunea 
Golfului Persic s i din sudul yemenit al Peninsulei 
Arabice. I ntr-o abordare realista , trebuie spus ca  
atunci ca nd statele regionale se simt confruntate 
cu o amenint are serioasa , acestea act ioneaza  
pentru ment inerea echilibrului iar una din mo-
dalita t ile la care se recurge î n acest sens este 
aceea a crea rii de aliant e sau a adeziunii la ali-
ant e deja existente iar actorii statali se stra du-
iesc sa  faca  acest lucru î ntr-o maniera  care sa  
evite ca sursa amenint a rii sa  se simta , la ra ndul 
sa u, amenint ata  s i sa  react ioneze î n conformita-
te cu interesele proprii. Pentru regimurile din 
regiunea Orientului Mijlociu, prin tradit ie a exis-
tat, î n atari conjuncturi o dilema  deloc neglijabi-
la , respectiv aceea de a opta î ntre dezvoltarea 
propriului potent ial defensiv s i securitar sau de 
a delega unor mari puteri prietene atributele 
acestei apa ra ri s i securita t i. 

De-a lungul anilor,  t a rile 
Orientului Mijlociu au fost 
implicate î n  diferite forme 
de aliant e, cel put in î n ace-
eas i ma sura  î n care au fa cut 
s i obiect al  unei game largi 
de amenint a ri s i de conflicte 
care fie s-au produs efectiv, 
fie au ra mas î ntr-o stare la-
tenta  s i generatoare de in-
certitudine s i insecuritate 
reala . Or î n ultimii 15 ani, 
aceasta  stare de lucruri a 

resimt it impactul apa sa tor al cel put in trei fac-
tori - evenimente . Este vorba, î n primul ra nd, de  
invadarea Irakului, î n prima vara anului 2003, 
care a reconfigurat profund echilibrele s i ecu-
at iile securitare regionale. Este vorba, î n al doi-
lea ra nd, de as a - numita „des teptare” a  lumii 
arabe a Orientului Mijlociu s i a nordului african, 
intrata  î n cronica istoriei contemporane sub de-
numirea metaforica  de „prima vara araba ”. Ş i es-
te vorba, î n al treilea ra nd, de pozit ionarea poli-
ticilor externe ale  marilor puteri strategice s i a 
intereselor lor conflictuale s i concuremt iale fat a  
de aceasta  regiune a lumii. Iar î n momentul de 
fat a , asista m la cristalizarea unui al patrulea ele-
ment de impact, consta nd î n politica externa  s i 
noua strategie de securitate regionala  s i globala  
a Administrat iei Donald Trump. 

Nu este dificil de constatat, î n acest context, ca  
regiunea Orientului Mijlociu a devenit un es ichi-
er pe care se manifesta  s i se î ntretaie dinamic 
multiple forme de instabilitate, evolut ii s i orien-
ta ri cu puternic caracter de confruntare care 
afecteaza  zona de la nord la sud s i de la est la 
vest. Ra zboiul civil din Şiria, imposibila concilie-
re interna  a Irakului cu sine insus i, criza identi-
tara  pe care o parcurge Egiptul, ra zboaiele s i 
conflictele interne s i prin interpus i din Libia s i 
Yemen, rivalita t ile acerbe î ntre monarhiile arabe 
care mai alca tuiesc doar o umbra  a ceea ce a fost 
Consiliul de Cooperare al Golfului, polarizarea 
confesionala  s i politica  î n relat ionarea cu s iismul 
iranian, ment inerea unor indici de dezvoltare 
economico-sociala  descurajant i, contradict iile s i 
convulsiile generate de evolut iile sau, mai cu-
ra nd, de involut ia procesului de solut ionare a 
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conflictului palestiniano-israelian sunt doar ca -
teva repere care dau dimensiunea s i complexita-
tea peisajului general al Orientului Mijlociu din 
zilele noastre. 

Printr-o abordare devenita  tradit ie, conflictele 
care macina  î n prezent arealul regional au fost s i 
mai sunt deseori prezentate ca rezultat al unei 
confrunta ri sectare confesionale î ntre cele doua  
mari ramuri ale Islamului, respectiv sunnismul 
majoritar s i s iismul minoritar î n morfologia ge-
nerala  a  lumii islamice. Fa ra  a nega realitatea ca  
factorul religios este foarte prezent s i dinamic î n 
discursul ideologilor s i teoreticienilor doctrinari 
ai diferitelor curente s i grupa ri fundamentate 
religios, trebuie sa  constata m ca , departe de a fi, 
î n exclusivitate, rezultat al acestui clivaj inter-
confesional, starea conflictuala  caracteristica  re-
giunii este, î n realitatea sa intima ,  expresie a 
unei lupte feroce pentru influent a  s i control regi-
onal î ntre statele sau grupurile de state regiona-
le. Iar acest climat ofera  atract ia orienta rii ca tre 
blocuri s i aliant e adiacente unuia sau altuia din-
tre marii actori globali. Acestui context i se cir-
cumscrie s i ideea lansata  de suveranul saudit s i 
î mbra t is ata  de pres edintele Donald Trump de 
constituire a  „Aliant ei pentru Şecuritatea Orien-
tului Mijlociu”, î n mod comun pusa  î n raport de 
similitudine cu un NATO arab. 

 

3. De la METO la MESA 

I n 2019 de î mplinesc 64 de ani de cî nd, î n 1955, 
Marea Britanie, Ştatele Unite (pentru segmentul 
militar) s i î nca  patru state asiatice - Iran, Irak, 
Pakistan s i Turcia- inaugurau 
crearea „Tratatului Organizat iei 
Orientului Mijlociu” (Middle 
East Treaty Organization - ME-
TO, cunoscut s i sub denumirile 
de „Central Treaty Organization
- CENTO s i „Pactul de la Ba-
ghdad”) ca unul dintre primele 
tratate securitare multinat iona-
le antisovietice  ale perioadei 
Ra zboiului Rece, ava nd drept 
obiectiv bararea expansiunii 
comunismului sovietic ca tre Eu-
ropa s i î n ariile de interese s i 

influent a  anglo-americana  î n Asia s i Orientul 
Mijlociu. 

La finele lunii octombrie 2018, mijloacele de 
informare î n masa  anunt au intent ia pres edinte-
lui american Donald Trump de a organiza la 
Washington, la juma tatea lunii octombrie, un 
summit cu liderii monarhiilor arabe din Golf, 
pentru analiza posibilita t ilor de dinamizare a 
coopera rii dintre Ştatele Unite s i respectivele 
t a ri, î n domeniul securita t ii s i apa ra rii. Cu acelas i 
prilej, s efii de state prezent i la reuniune ar fi ur-
mat sa  adopte decizia de creare a unui cadru ju-
ridic s i institut ional pentru aceasta  cooperare, 
cadru care a primit numele de Aliant a Ştrategica  
pentru Orientul Mijlociu – MEŞA. De fapt, ideea 
unei asemenea init iative î s i avea originile î n vizi-
ta „istorica ” pe care, la 22-24 mai 2017, 
pres edintele Trump o efectuase î n Arabia Şaudi-
ta . Reuniunea programata  pentru luna octom-
brie 2018 nu a mai avut loc, iar o linis te aparenta  
s-a as ternut peste proiectul „aliant ei strategice”, 
un intermezzo care s-a î ncheiat odata  cu readu-
cerea ei î n actualitate prin s tirile de presa  care 
anunt au pentru prima luna  a anului 2019, o î n-
ta lnire la nivelul cel mai î nalt, pentru convenirea 
s i stabilirea unui proiect de tratat care sa  stabi-
leasca  denumirea finala  a propusei aliant e, lista 
definitiva  a statelor membre s i alte chestiuni le-
gate de probleme de î narmare, logistice s i finan-
ciare. Pe lî nga  Ştatele Unite, din Aliant a  ar urma 
sa  faca  parte, Arabia Şaudita , Emiratele Arabe 
Unite, Qatar, Bahrein, Kuwait, sultanatul Oman, 
Egiptul s i Regatul Hashemit al Iordaniei. 

Tergiversarea acestui proiect este, explicabila  
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prin cauze care t in ata t de Administrat ia ameri-
cana , ca t s i de partenerii orientali care ar urma 
sa  fie parteneri ai Americii î n noul NATO anti-
iranian. 

Pa na  la finele anului 2018 nici politicienii nici 
planificatorii americani nu au ajuns la un punct 
de vedere comun asupra rolului, rostului s i misi-
unilor aliant ei, iar aceasta exprima , î n esent a sa, 
inexistent a unei strategii î nchegate s i concrete 
pe care Washingtonul ar trebui sa  o aplice 
„noului Orient Mijlociu” aliat, î n general s i î n re-
lat iile cu partenerii arabi de pe malul apusean al 
Golfului Persic. De partea viitorilor aliat i, se î n-
registreaza  o dubla  problema  care ar trebui so-
lut ionata  anticipat pentru a asigura coeziunea s i 
eficient a Aliant ei Ştrategice. Este vorba, mai î n-
ta i de starea de scindare s i de disensiunile exis-
tente î ntre monarhiile arabe satelitare ale Arabi-
ei Şaudite, pe de o parte, s i emiratul Qatar, pe de 
alta  parte, chestiune î n lega tura  cu care se î nre-
gistreaza  o acerba  concurent a  pentru atragerea 
de partea propriilor interese a simpatiei s i 
sust inerii lui Donal Trump. I ndeosebi Arabia Şa-
udita  s i Emiratele Arabe Unite î ncearca  sa -s i ad-
judece part ialitatea Americii î n defavoarea mi-
cului emirat qatarez, folosind, î n acest sens, atra -
ga torul instrument al ofertelor financiare s i co-
merciale. Deja, numai Ryadul a oferit pa rt ii ame-

ricane investit ii financiare cifrate la 380 miliar-
de dolari (323 miliarde euro) din care numai 
contractele pentru achizit ii de armament ameri-
can reprezinta  un volum financiar de 100 miliar-
de dolari (85 miliarde euro). Analis tii cred ca  
dorint a de cres tere a avantajelor financiare prin 
mai multe afaceri premerga toare explica  î n buna  
ma sura  politica de temporizare promovata  de 
Donald Trump î nainte de a se trece la punerea î n 
practica  a Declarat iei de la Ryad privitoare la 
constituirea Aliant ei Ştrategice, document care, 
î ntre altele, afirma  „hota ra rea participant ilor de 
a lupta î mpotriva extremismului s i tuturor for-
melor de terorism s i de a asigura, î n acest sens, 
resursele financiare trebuincioase”. Cî t de elasti-
ce sunt aceste sume „trebuincioase”, nici unul 
din partenerii arabi nu s-a pronunt at pa na  î n 
momentul de fat a . O alta  chestiune care grevea-
za  adoptarea unei decizii se refera  la discre-
pant a larga  – economica , financiara , militara  etc.
- î ntre petromonarhiile arabe din Golf, pe de o 
parte, s i virtualii parteneri din Iordania s i Egipt, 
pe de alta  parte. Din acest punct de vedere va 
trebui sa  se ajunga  la un consens asupra unor 
chestiuni nu mai put in spinoase: dupa  ce criterii 
va fi stabilita  cota de participare a aliat ilor arabi 
la finant area, dotarea, echiparea s i funct ionarea 
aliant ei strategice anti-iraniene? Cum va react io-
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na sultanatul Oman, t ara  prin tradit ie cunoscuta  
pentru politicile sale de nealiniere î n aliant ele s i 
conflictele regionale? Ce structura  de comanda  
va avea aliant a s i care va fi ponderea fieca rui 
„aliat” î n constituirea s i funct ionarea acesteia? 
Ce ra spuns vor da partenerii arabi la insistent ele 
lui Donald Trump ca, î ntr-un viitor ca t mai apro-
piat, î n „Aliant a Ştrategica  a Orientului Mijlociu” 
sa  fie cooptat s i statul evreu? Cum va funct iona 
aliant a î n condit iile î n care mai toate monarhiile 
din Golf, î n frunte cu Arabia Şaudita  s i Emiratele 
Arabe Unite se declara  deschise s i au î ncheiat 
documente de „cooperare strategica ” cu Fede-
rat ia Rusa , inclusiv î n domeniul militar? Ş i î ntre-
ba rile nu se opresc aici.  

Fat a  de insistent a cu care î ndeosebi Ryadul s i 
Abu Dhabi insista  pentru crearea acestui bloc 
militar destinat î ncheierii conturilor lor cu Ira-
nul, exista , mai ales la iordanieni, egipteni s i o 
parte a petromonarhiilor candidate la aliant a  
temerea ca  aparit ia unei asemenea noi entita s i 
militare va pune 
sub semnul î n-
doielii necesita-
tea de continua-
re a celorlalte 
forme s i struc-
turi arabe comu-
ne de securitate 
s i apa rare, î ntre 
care, nu pe ulti-
mul loc, trebuie 
sa  fie amintite 
Tratatul  de Apa -
rare Comuna  
î ncheiat î n 1950 

î ntre toate statele membre ale Ligii Arabe, apoi 
as a - numitul „Şcut al Peninsulei”, denumire pen-
tru fort ele armate comune ale Consiliului de Co-
operare al Golfului,  mai vechea s i cvasi-
inexistenta „Aliant a  Militara  Islamica ” , aceste 
din urma  doua  aliant e fiind init iate s i finant ate 
de regimurile monarhice arabe din zona Golfu-
lui. Ş i ce se va î ntî mpla cu „aliant a araba ” condu-
sa  de Arabia Şaudita  pentru „reinstaurarea lega-
lita t ii” î n Yemen”? Ş i, î n final, ca t de dispus va fi 
Donald Trump sa  se plieze î n fat a revendica rilor 
s i condit iona rilor arabe legate de constituirea s i 
funct ionarea acestei noi aliant e care, des i numi-
ta , artificios, cu sintagma „NATO arab”, este de-
parte, din multe puncte de vedere, de scopul, in-
teresele, s i utilitatea efectiva  care sunt î nscrise 
pe cartea de identitate a Aliant ei Atlantice. 

I nceputul acestui nou an, va aduce, cu sigu-
rant a , ra spunsuri, fie s i provizorii, la toate aceste 
interogat ii s i neclarita t i.  
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Dr. Daniel DAIANU1 

I n aprilie 2018, pres edintele 
francez Emmanuel Macron a 

sta rnit va lva  ca nd a solicitat Parlamentului Euro-
pean ceea ce el a numit “suveranitate europea-
na ”. Fa ra  î ndoiala  ca  aceasta  chestiune trebuie 
plasata  î ntr-un context mai larg, ava nd î n vedere 
tendint ele care s-au amplificat î n ultimul dece-
niu.  

Conceptul de “suveranitate europeana ” duce 
automat la ideea ca  Uniunea Europeana  are ne-
voie de mai mult spat iu de manevra  î n chestiuni-
le mondiale, mai ales î n domeniul economic. 
Cum poate fi î nsa  interpretat un astfel de obiec-
tiv î ntr-o lume î n care lant urile globale de distri-
but ie au creat interdependent e puternice? Oare 
î nseamna  ca  Europa trebuie sa  depuna  eforturi 
pentru a fi mai put in dependenta  s i mai autosufi-
cienta  economic?  

Pentru a fi mai bine auzita , pentru a avea mai 
mult i aliat i globali s i putere, Europa are nevoie 
de reforme serioase s i î ndra znet e. 

Şe poate argumenta ca  un astfel de obiectiv nu 
este lipsit de bun simt  î n momentul î n care mul-
tilateralismul este serios pus la î ndoiala  de Ştate-
le Unite. Şau ca  motivat ii economice s i securitare 
s-ar afla î n spatele sindromului de interiorizare 
care apare î n momentul î n care europenii abor-
deaza  provoca rile imigrat iei, protect ia frontiere-
lor, combaterea terorismului, amenint a rile ci-
bernetice etc. Toate aceste provoca ri ar sugera 
ca  indiferent ca t de mult este cineva atras de 
deschidere economica  s i de o lume fa ra  frontie-
re, realitatea ne impune opt iuni dure s i o mis ca-
re inexorabila  ca tre o UE epitomizata . 

I n urma  cu mai multe decenii, Richard Cooper a 
publicat cartea Economia Interdependent ei î n 
care a ara tat fundamentele comunita t ii economi-

ce s i politice transatlantice. Ra zboiul Rece a fost 
o perioada  î n care lega turile î n domeniile econo-
mic s i militar dintre Europa s i ŞUA s-au consoli-
dat. I n pofida rivalita t ilor economice inevitabile, 
lega turile economice tot mai stra nse au constitu-
it puternicul pivot de î ndiguire a blocului sovie-
tic s i pentru promovarea intereselor democrat ii-
lor occidentale î n lume.  

Lumea de azi pare ca  s-a ra sturnat. I n timp ce 
economiile emergente au fost sust ina toare tradi-
t ionale ale comert ului echitabil, o serie de eco-
nomii avansate î n frunte cu ŞUA sust in acum ca  
comert ul global nu este un teren neutru pentru 
competit ie s i ca  practicile inechitabile favorizea-
za  puterile emergente s i China î n special. I n plus, 
aranjamentele multilaterale promovate odinioa-
ra  de ŞUA sunt puse serios la î ndoiala  iar bilate-
ralismul s i plurilateralismul prolifereaza . China 
este va zuta  dincolo de Atlantic drept un urias  
rival geopolitic a ca rei ascensiune trebuie fra na-
ta  sau chiar prevenita  prin orice mijloc, inclusiv 
prin restrict ionarea comert ului s i investit iilor. 
Europenii, la ra ndul lor, monitorizeaza  investit ii-
le s i transferurile chineze de know-how î n sec-
toare strategice, mai mult sau mai put in legate 
de preocupa rile privind securitatea. 

Europa detesta , de asemenea, tacticile s i meto-
dele Washingtonului  care î n ultima perioada  s i-
a î ncordat î n mod neconvent ional mus chii diplo-
matici s i militari s i  î ncearca  sa  stabileasca  aran-
jamente comerciale bilaterale. Aceasta  schimba-
re majora  a modului î n care diplomat ia america-
na  este articulata  s i pusa  î n practica  s i divergen-
t ele strategice î ntre pozit iile ŞUA s i EU (vezi ca-
zul Iranului) au determinat Europa sa  caute mai 
mult spat iu de manevra  care ar putea fi numit 
suveranitatea politicii sau spat iu politic. 

Are, î nsa , sau poate avea Europa spat iul politic 
de care dispune ŞUA? Şe pare ca  Europa este pu-
ternic dezavantajata  î n aceasta  privint a  ava nd î n 
vedere ca  nu este un stat federal iar mecanisme-
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le sale de adoptare a deciziilor sunt mult mai 
complicate s i mai laborioase deca t î n cazul ŞUA. 
Ca nd este vorba de euro, moneda unica  nu este 
un rival autentic al dolarului american atunci 
ca nd este vorba de rezervele s i pla t ile globale s i 
continua  sa  fie handicapata  de deficient e de con-
cept ie s i de aranjamente politice neadecvate. 
Chiar daca  Europa este cel mai mare bloc comer-
cial al lumii, ea continua  sa  se confrunte cu frag-
mentarea, cu divizarea î n cres tere dintre Nord s i 
Şud, dintre Vest s i Est pe chestiuni cum ar fi mi-
grat ia s i "statul de drept". 

Pentru ca Europa sa  sa  fie mai bine auzita , sa  
aiba  mai mult i aliat i globali s i putere are nevoie 
de o reforma  autentica  s i î ndra zneat a  a zonei 
euro cu o combinat ie adecvata  de aranjamente 
privind reducerea riscului s i de partajare a ris-
cului s i o reforma  a Piet ei Unice care sa  faca  mo-
delul social european mai incluziv. Ea trebuie, de 
asemenea, sa  promoveze schimbarea modului î n 
care institut iile financiare internat ionale funct i-
oneaza  s i sa  accepte ca  aranjamentele regionale 
vor deveni, cel mai probabil, inevitabile. 

Ş i asta nu este tot. Daca  UE vrea sa -s i ment ina  
puterea de persuasiune s i sa  fie auzita  î n lume, 
ea trebuie sa  aloce fonduri sporite sust inerii 
proiectelor noilor tehnologii s i inteligent ei artifi-
ciale; sa  elaboreze un buget UE mai robust pen-
tru finant area binelui public cum ar fi controlul 
frontierelor s i sa  stabileasca  un echilibru î ntre 
preocupa rile umanitare s i faptul ca  continentul 
nu poate deveni ada post pentru tot i cei ce pa ra -
sesc t a rile aflate î n suferint a . 

Daca  UE avanseaza  î n direct iile sugerate, poate 
doba ndi ata t mai mult spat iu politic ca t s i suve-
ranitate.   

Dr. Emilian M. 
DOBRESCU 

Africa det ine 10% 
din totalul rezer-
velor mondiale de 
petrol, circa 7% 
fiind concentrate 

pe coasta de vest a continentului, î n zona Golfu-
lui Guineei, zona  care î ncepe î n Coasta de Fildes  
s i se termina  î n Angola.  

“Council on Foreign Relation”(CFR) - una din 
cele trei mari organizat ii ale “Noii Ordini Mondi-
ale” - a acuzat de mai multe ori administrat iile 
ŞUA de lipsa unui plan de act iune pe termen 
lung î n Africa. CFR a solicitat mult mai mult di-
namism s i pragmatism î n relat iile cu statele afri-
cane, deschiderea mai multor misiuni î n oras e 
africane, mai ales î n statele producatoare de pe-
trol, schimbarea periodica   a ambasadorului 
american la Uniunea Africana , precum s i spori-
rea capacita t ilor serviciilor secrete americane î n 
Africa. CFR fixeaza  interesele ŞUA î n Africa pe 
urma toarele coordonate: petrol s i gaze naturale; 
contracararea Chinei; ra zboiul î mpotriva tero-
rismului african; pandemiile de HIV/AIDŞ; de-
mocrat ia s i drepturilor omului; dezvoltarea Afri-
cii pe termen lung1.  

Lideri din cele opt state cele mai puternice ale 
planetei s-au reunit î n zilele de 25-26 iunie 2002 
la Kananaskis, î n Munt ii Şta ncos i ai Canadei, î n 
cadrul unui summit G8 consacrat economiei 
mondiale, luptei î mpotriva terorismului s i Afri-
cii2. Gazda reuniunii, Canada, a dorit sa  lase î n 
urma fastul acestui tip de reuniuni, oferind un 
cadru restra ns, cu delegat ii reduse ca numa r s i 
renunt a nd la protocol î n favoarea discut iilor in-
formale, mult mai productive. Ziua de 27 iunie 
2002 a fost consacrata  integral Africii s i pres e-
dint ii celor mai importante opt state industriali-
zate ale planetei au primit patru s efi de stat afri-
cani, pentru a concepe s i realiza î mpreuna  un 

1. dupa  Vladimir Alexe – Ofensiva Chinei î n Africa, î n Ziua, 25 noiembrie 2006, Dosare ultrasecrete 
2. Anne-Ce cile Robert, Un enjeu mondial, î n Manie re de voir, Indispensable Afrique, novembre 2009  
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Plan de act iune de ajutorare a continentului cel 
mai sa rac al planetei. 

Ra spunsul Africii nu s-a la sat prea mult as tep-
tat: din cele 7 miliarde de locuitori ai planetei, 4 
miliarde tra iesc î n Africa, iar multe t a ri africane 
au devenit tot mai instabile politic, economic s i 
social î n ultimii ani, la fel ca s i cele din Orientul 
Apropiat...   

 

O nouă țară pe harta Africii 

Dupa  referendumul de la î nceputul anului 
2011, locuitorii regiunii de Şud a Şudanului au o 
noua  patrie3. La 9 iulie 2011, Şudanul de Şud, cu 
o suprafat a  de 619,745 km pa trat i, a devenit ofi-
cial stat independent. Capitala a fost stabilita  la 
Juba, cu o populat ie estimata  î n 2008 la 250.000 
locuitori. I n 2008, populat ia regiunii a fost esti-
mata  la 8.260.490 locuitori, dar locuitorii Şuda-
nului de Şud pretind ca  populat ia se ridica  la 11-
13 milioane locuitori.  

Moneda nat ionala  este lira sudaneza . Noul stat 
se î nvecineaza  cu Etiopia la est, cu Kenya, Ugan-
da s i Republica Democrata  Congo la sud, iar la 
vest cu Republica Centrafricana . Şudanul este 
cea mai mare t ara  din Africa s i ocupa  a zecea 
pozit ie dupa  suprafat a  î n lume. La î nceputul anu-
lui 2011, a fost organizat un referendum pentru 
a decide separarea regiunii de Şud de restul t a rii, 
iar 98,83% din electorat a votat pentru indepen-
dent a Şudanului de Şud. 

       

Pericolele din industria minieră 

Mzoxolo Magidiwana este un ta na r sud-african 
de 24 de ani4. Cunoscut ii î i spun “mortul viu” 
pentru ca  nu-s i va reveni niciodata  dupa  traume-
le fizice suferite ca nd polit ia a deschis focul asu-
pra lui s i a colegilor sa i î n 2012; gloant ele i-au 
sfa s iat abdomenul, iar î n brat ul drept nu mai are 
nici o putere s i nici nu mai poate merge bine. A 
fost operat, dar ga urile prin care au ies it 
gloant ele sunt î nca  vizibile.  

 

Pașaport unic pentru cetățenii celor 54 de 
state africane 

Din iulie 2016, Uniunea Africana  a introdus un 
pas aport unic pentru ceta t enii celor 54 de state 
membre, care are drept scop facilitarea liberei 
circulat ii î n interiorul continentului african. 
Acest tip de pas aport permite ceta t enilor celor 
54 de state membre ale Uniunii Africane sa  ca la -
toreasca  fa ra  alt tip de vize î n interiorul conti-
nentului. Conform The Africa Report, „Uniunea 
Africana  a lansat pas aportul comun pentru t a rile 
africane la Kigali, capitala Rwandei î n cadrul 
unei ceremonii, la care au fost prezent i 40 de s efi 
de stat”. 

Dupa  modelul Uniunii Europene, Uniunea Afri-
cana  î ncearca  sa  aprofundeze integrarea statelor 
membre prin facilitarea liberei circulat ii pentru 
ceta t enii continentului african. Potrivit, 
Nkosazana Dlamini Zuma, aflata  la conducerea 
Comisiei Uniunii Africane „primii beneficiari ai 
pas aportului african vor fi pres edint ii, minis trii 
de externe s i ambasadorii t a rilor africane”. 

Prin adoptarea acestui tip de pas aport unic, 
Uniunea Africana  intent ioneaza  sa  stimuleze co-
operarea î n ra ndul statelor africane s i sa  accele-
reze procesul de integrare s i cres tere socio-
economica . Ideea introducerii unui astfel de pa-
s aport pentru continentul african a fost lansata  
î nca  din 2014 s i vizeaza  facilitarea liberei circu-
lat ii a persoanelor, bunurilor s i serviciilor. 

Introducerea acestui tip de pas aport nu repre-
zinta  o noutate absoluta  pentru continentul afri-
can, î ntruca t organizat iile sub-regionale: ECO-
WAŞ (Economic Community of West African Şta-
tes) s i EAC (East African Community) aveau deja 
introduse pas apoarte ce permiteau libera circu-
lat ie a ceta t enilor statelor membre. Adoptarea 
liberei circulat ii î n interiorul Africii aduce cu si-
ne o serie de î ngrijora ri privind gestionarea 
amenint a rilor transfrontaliere, precum crima 
organizata  s i grupa rile teroriste. 
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Transformări importante  

Africa de Sud 

Pa na î n 2017, Africa de Şud avea doar Johan-
nesburg Ştock Exchange. I n luna februarie 2017 
a mai fost lansata  piat a de act iuni ZAR X, iar î n 
septembrie - 4 Africa Exchange (4AX). La î nce-
putul lunii octombrie 2017, Africa e Şud s i-a lan-
sat a patra bursa  de valori - A2X, ment iona nd ca  
pe aceasta  piat a  au avut loc trei lista ri secunda-
re6. Cele trei companii care s-au listat pe noua 
piat a  sud-africana  sunt din sectorul serviciilor 
financiare: African Rainbow Capital Investments 
(ARCI), Peregrine Holdings s i Coronation Fund 
Managers. 

Directorul executiv al A2X, Kevin Brady, a de-
clarat ca  exista  un interes major din partea com-
paniilor pentru lansarea de emisiuni de titluri pe 
noua bursa . Acesta a ada ugat: “Lucra m î ndea-
proape cu multe companii de brokeraj s i vrem 
sa  î ncheiem contracte cu acestea î nainte de fine-
le anului 2017”. A2X este rival direct al Johannes
-burg Ştock Exchange (JŞE) s i furnizeaza  o plat-
forma  alternativa  pentru listarea secundara  a 
companiilor, respectiv pentru tranzact ionarea 
act iunilor acestora. 

 

Algeria 

La juma tatea lunii septembrie 2017, premierul 
Algeriei Ahmed Ouyahia a prezentat un amplu 
plan de reducere a deficitului bugetar al t a rii, 
plan care include s i î mprumuturi de la banca 
centrala , î n condit iile î n care t ara membra  a 
OPEC î ncearca  sa  compenseze sca derea venitu-
rilor din petrol fa ra  sa  acceseze piet ele inter-
nat ionale de datorii7. Potrivit lui Ouyahia, fi-
nant area non-tradit ionala  va ajuta Algeria sa  ia-
sa  din criza  î n decurs de cinci ani. Planul pe cinci 
ani ar urma sa  echilibreze bugetul t a rii pana  î n 
2022, acoperind un deficit care a crescut puter-
nic pe fondul sca derii dramatice a pret urilor pe-
trolului la nivel mondial, ceea ce a dus la aproa-
pe î njuma ta t irea rezervelor valutare ale t a rii: 
“Daca  am recurge la î mprumuturi externe, dupa  
cum sugereaza  FMI, vom avea nevoie sa  î mpru-

muta m 20 miliarde de dolari pe an pentru a aco-
peri deficitul, iar î n patru ani vom fi incapabili sa  
pla tim datoriile. Din acest motiv a recurs guver-
nul la finant are non-tradi-t ionala ”, a declarat 
premierul algerian. 

I n condit iile î n care datoria interna  a t a rii se 
situeaza  la aproximativ 20% din PIB, Algeria se 
poate î mprumuta suplimentar, a declarat FMI. 
La î nceputul lunii septembrie 2017, guvernul 
algerian a autorizat Banca Centrala  sa  î mprumu-
te Trezoreria pentru reducerea deficitului. Com-
paniile s i importatorii au de ca s tigat de pe urma 
unei inject ii de lichiditate, î nsa  analis tii spun ca  
exista  riscuri. Dublata  de actualele restrict ii asu-
pra importurilor, finant area de ca tre Banca Cen-
trala  a deficitului fiscal a alimentat cres terea in-
flat iei s i a dus la deprecierea monedei locale, di-
narul algerian, cu cca 30% î n perioada 2015-
2017. 

Daca  pret urile petrolului nu-s i revin, iar autori-
ta t ile nu sunt capabile sa  reduca  importurile, 
Algeria s i-ar putea epuiza rezervele valutare pa-
na  î n 2020 s i ar putea fi nevoita  sa  recurga  la 
ajutor din afara  pentru finant are. 

 

Importuri de orez majorate 

Exporturile de orez ale Chinei spre Africa au 
î nregistrat î n 2017 o cres tere exploziva 8: potri-
vit Administrat iei vamale chineze, î n 2017 China 
a va ndut o cantitate de 781.000 de tone ca tre 40 
de state africane, inclusiv Coasta de Fildes  s i Şe-
negal, î n cres tere fat a  de aproximativ 74.000 de 
tone î n 2016. I n consecint a , statele africane au 
fost responsabile pentru aproape 70% din ex-
porturile chineze de orez, fat a  de 19% î n 2016. 
Datele oficiale mai arata  ca  î n 2017, Coasta de 
Fildes  a devansat Coreea de Şud devenind prin-
cipala destinat ie de export pentru orezul chinez, 
cu achizit ii totale de 309.200 tone.  

Chen Xiaoshan, analist la firma de consultant a  
Zhuochuang a declarat: “China are stocuri foarte 
mari de orez. Ştatul chinez adopta  diferite ma -
suri pentru a reduce aceste stocuri. I n plus, 
init iativa strategica  chineza  Drumul Ma ta sii a 

6. Alina Vasiescu, Africa de Sud are o noua  bursa  de valori, A2X, î n Ziatul Bursa, 11 octombrie 2017  
7. Ca ta lina 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 s ansele pentru exporturile de orez î n sta-
tele africane”. 

I n 2017 China a anunt at ca  are stocuri de orez 
de aproximativ 94 milioane de tone, adica  doua  
treimi din stocurile mondiale s i o cantitate sufi-
cienta  pentru a hra ni India timp de un an. Aceste 
stocuri mari s-au acumulat timp de mai mult i ani 
î n care Guvernul de la Beijing a cumpa rat gra ul 
de la fermieri la un pret  minim de intervent ie î n 
momentele î n care pret ul de pe piat a  a cobora t 
sub nivelul minim. I nsa  î n 2017, autorita t ile de la 
Beijing au decis sa  reduca  pret ul minim de inter-
vent ie, pentru prima data  î n ultimii ani, decizie 
care a marcat î nceputul unui program de refor-
mare a programului de subvent ii. Analis tii se 
as teapta  ca va nza rile î n cres tere de orez chinez 
ca tre statele africane sa  continue s i î n 2018, 
ava nd î n vedere ca  stocurile de orez ale Thailan-
dei, un alt mare produca tor mondial, sunt aproa-
pe epuizate.  

 

SUA – schimbare de macaz 

Pe 26 ianuarie 2018, pres edintele american Do-
nald Trump i-a cerut liderului rwandez, Paul Ka-
game, pres edintele Uniunii Africane (UA), sa  

transmita  “sentimentele sale ca lduroase” s efilor 
de stat de pe continentul african, care s i-au ex-
primat de-a lungul î ntregului an 2017 nemult u-
mirea î n lega tura  cu afirmat iile “jignitoare” atri-
buite pres edintelui american. 

Opinia liderului de la Casa Alba  a fost comuni-
cata  statelor membre ale Uniunii Africane cu pri-
lejul summit-ului UA desfa s urat pe 28-29 ianua-
rie 2018 î n capitala Etiopiei, Addis Abeba. Chiar 
s i Etiopia a condamnat la mijlocul lui ianuarie 
2018 afirmat iile jignitoare ale lui Donald Trump 
la adresa mai multor nat iuni africane, calificate 
drept “t a ri de rahat”. 

Donald Trump a vorbit despre o “excelenta  dis-
cut ie”, “absolut minunata ” pe care a avut-o cu 
s eful acestui stat african s i pe care a avut “marea 
onoare” sa -l î nta lneasca  la Davos. La ra ndul sa u, 
Kagame a estimat ca  î ntrevederea a fost una 
“buna ”, preciza nd ca  ei doi au discutat despre 
economie s i schimburi comerciale. Pres edintele 
american a refuzat sa  ra spunda  î ntreba rilor ce s-
au pus la Conferint a de presa  care a urmat de 
ca tre ziaris tii care doreau sa  afle daca  cei doi au 
evocat afirmat iile acestuia despre “t a rile de ra-
hat” din Africa.  
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Mihaiu MĂRGĂRIT 

 

De la uniunea economică la uniunea politică 

Obiectivele s i principiile care au stat la baza 
constituirii, funct iona rii s i dezvolta rii UE, pre-
cum s i politica economica  promovata  au dovedit 
ca  aceasta  Uniune a fost un proiect de succes, pe 
î ntregul parcurs al evolut iei sale pa na  la configu-
rat ia actuala . Ea a î ntrunit toate condit iile pen-
tru a fi perceputa  ca o putere economica  s i co-
merciala  majora  pe plan mondial. A fost atracti-
va  pentru aderarea a noi state, î n principiu, î n 
beneficiul membrilor sa i, as a cum au conceput-o 
pa rint ii fondatori s i ceilalt i mari lideri politici 
care ulterior au dezvoltat-o.  

Performant ele UE pe parcursul extinderii sale 
au fost produsul eforturilor statelor membre, 
pornind de la structura incipienta  cu cele 6 state 
europene fondatoare, constituita  î n 1957.  
Aceasta  structura  a fa cut pas i decisivi ca tre ex-
tinderea globala , dezvolta ndu-se pe etape, mai 
î nta i î n Vestul s i Centrul Europei, ulterior  pa na  
la  forma actuala  extinsa  spre Est care s-a coagu-
lat dupa  ca derea Cortinei de Fier.  

Prima extindere realizata  prin aderarea state-
lor europene desca tus ate de comunism a î nce-
put î n 2004. Dorint a acestora pentru a se integra 
î ntr-o structura  politico - economica  occidentala  
autentic democrata  a fost ata t de mare, î nca t s-a 
impus un proces selectiv pentru o extindere î n 
mai multe valuri de aderare. Evident, greu de 
acceptat dar, î n opinia mea trebuie recunoscut 
faptul ca  ele s-au conformat necondiționat și 
au aplicat în mod mecanic „ Acquis-ului co-
munitar ”.  Neexista nd un model prealabil de 
trecere de la o economie centralizata  de stat la o 
economie de piat a  liberala , tranzit ia a sacrificat, 
fără rezerve și fără o logică plauzibilă, tot ce-
ea ce un popor, cu fiecare cetățean al său, și-a 

construit cu trudă, umilință și renunțări la 
libertate și demnitate umană, pentru a su-
praviețui  atrocităților și frustrărilor regimu-
lui totalitar comunist,  pe care le-a suportat 
cu stoicism aproape o jumătate de secol. A 
fost un boom î n beneficiul exclusiv al statelor 
aflate la pupitrul procesului de aderare la UE s i 
mai put in al celor care au constituit obiectul 
acestui proces.  

Totodata , procesul de aderare a statelor euro-
pene foste comuniste a fost marcat s i de politica 
dublului  standard î n dialogul init iat de factorii 
de decizie ai UE. La adresa statelor candidate s-
au vehiculat cu us urint a  eticheta ri care fa ceau 
trimitere la neocomunism, criptocomunism, odi-
oasa securitate. Acestea au fost folosite ca 
acuzat ii (î ntemeiate s i mai put in î ntemeiate) î n 
interiorul statelor, î ncepa nd chiar cu anul 1990, 
î n ansamblul desfa s ura rii luptei putere – opozi-
ție, î n procesul de reforma  pentru edificarea de-
mocrat iei, î n general s i, î n special, pentru a de-
monstra disponibilitatea s i asumarea voluntara  
s i cons tienta  a valorilor europene s i euroatlanti-
ce.    

I n acelas i context s i î ntr-o ultima  instant a , ar fi 
de as teptat s i un ra spuns la ca teva î ntreba ri din 
partea celor implicat i direct î n sprijinirea consti-
tuirii Grupului de la Vysegrad, cum ar fi: Ce a î n-
semnat pentru UE momentul înființării aces-
tui Grup înainte de aderare și ce înseamnă el 
azi pentru  coeziunea Uniunii ? Cine au fost 
adevărații beneficiari de atunci și cine per-
danții de ieri și de azi ? Nu este un secret fap-
tul ca  membrii acestui Grup au fost preferat ii, pe 
fat a , î n procesul select iei pentru aderarea î n pri-
mul val, prolifera ndu-se acuzat ii la adresa con-
tracandidat ilor lor, Bulgaria s i Roma nia, margi-
naliza ndu-le, î n concertul eticheta rilor ment io-
nate mai sus. Iar pentru escamotarea adeva rate-
lor scopuri ale aparit iei acestui Grup s-au folosit, 
cu abilitate, considerente pur istorice, invoca n-
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du-se cu cinism ca  s-a urma rit doar reî nnoirea 
unui acord din 1335 î ntre regii Ioan al Boemiei, 
Cazimir al III-lea al Poloniei s i Carol Robert de 
Anjou al Regatului Ungariei. 

I n ansamblul ultimelor schimba ri intervenite î n 
geopolitica internat ionala , azi constata m ca  vii-
torul UE devine tot mai sumbru s i imprevizibil.  
Orgoliile, prejudeca t ile mocnite ale unei istorii 
î ndepa rtate sau apropiate î n relat iile bilaterale 
î ntre unele state, precum s i aducerea î n prim 
plan a intereselor personale s i de grup ale unor 
lideri politici nat ionali au erodat î n timp spiritul 
de coeziune comunitar s i au denaturat sensul 
competitivita t ii loiale, specifica  economiei libe-
rale de piat a .  

Iata  ca  azi, arena concurent iala  normala  î n do-
meniul economic s i comercial este translatata  pe 
ta ra mul unui  ra zboi economic s i comercial UE – 
SUA care, în opinia mea,  poartă amprenta 
laboratoarelor unor state membre aflate de 
mai multă vreme în custodia cancelarului 
german Angela Merkel. Având în vedere ex-
tinderea ariei sale geografice pe mapamond  s i 
numa rul mare al populat iei comunitare, UE poa-
te avea PIB-ul mai mare î n raport cu cel al ŞUA. 
Şpre exemplu, î n anul 2017 a rezultat ca  PIB-ul 
UE a fost de 15,3 mii de miliarde Eeuro.  Ş i...? As-
ta ar putea constitui o premiza  pentru a crea o 
stare de ra zboi ? Important este sa  s tim ce s-a 
realizat cu el î n folosul exclusiv al fieca rui ceta -
t ean comunitar, indiferent de apartenent a sa sta-
tala  ! Este unanim recunoscut ca  UE se afla  azi î n 
mare suferint a  î n lupta sa pentru supraviet uire, 
dar nu din cauza politicii externe s i de securitate 
a ŞUA î n raport cu Gemania, chiar daca  relat iile 
personale ale cancelarului An-
gela Merkel cu pres edint ii 
americani Obama s i Trump, 
vizibile chiar s i î n spat iul pu-
blic, nu au fost dintre cele mai 
bune. I n opinia mea, adeva rul 
este altul. Amplul proces de 
dezvoltare s i extindere a 
schimbat percept ia cu privire 
la gestionarea treburilor UE. 
Aplicarea standardelor duble 
î nca  din faza adera rii unui nou 
stat a facilitat s i aparit ia con-

ceptulului dezvolta rii 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 benefi-
ciului în favoarea tuturor statelor membre 
care să servească, în mod concret și cu priori-
tate, nevoilor fiecărui cetățean comunitar.   

Eforturile de supraviet uire a UE, multa  vreme, 
au fost escamotate sub paravanul aparit iei unor 
evenimente produse pe plan internat ional, care 
au impus implicarea  directa  sau implicita  a pu-
terilor occidentale, ca urmare a deciziilor luate 
numai î n anumite cancelarii, fa ra  un mandat  
acordat de majoritatea membrilor UE. Am î n ve-
dere, spre exemplu, criza economica  s i financia-
ra  din Grecia, agresiunea declans ata  de Rusia 
asupra Ucrainei, invadarea s i anexarea ilegala  a 
peninsulei Crimeea. Şub presiunea unei diplo-
mat ii  speculative a gazului rusesc s i a unor for-
me de amenint are î n situat ii de genul celor din 
Şiria s i Turcia, UE a cancelarului Angela Merkel a 
fost concilianta  î n negocierile init iate cu Rusia s i 
a evitat aplicarea consecventa  a sanct iunilor eco-
nomice impuse acesteia de ca tre ŞUA. Asemenea 
atitudini au constituit pentru Vladimir Putin 
oportunita t i pentru a-s i realiza obiectivele sale 
strategice - destabilizarea UE s i a NATO. Toate 
acestea au provocat deruta , divergent e s i ambi-
guita t i î n ra ndul statelor membre s i partenere 
celor doua  Aliant e, la aceasta  data  Ungaria s i res-
pectiv Turcia fiind î n relat ii economice avanta-
joase cu Rusia. Ele au erodat UE, determina nd 
cres terea euroscepticismului, cu un prim produs 
final - Brexit-ul.  De aceea, î n Şeptembrie 2016, 
î n discursul anual privind Ştarea Uniunii, Pres e-
dintele Comisiei Europene Jean Claud Juncker, î n 

fat a faptului deja î mplinit, a fost 
obligat sa  devoaleze î ngrijorarea 
sa,  ment iona nd ca  niciodata  î n 
istoria recenta  a acesteia nu au 
mai existat ata tea pozit ii diver-
gente î ntre statele membre, di-
vergent e care au culminat cu vo-
tul ceta t enilor din Marea Britanie 
pentru pa ra sirea UE.  

Totus i, î n acelas i context, trebuie 
reamintit s i faptul ca  drumul Ma-
rii Britanii ca tre UE este o î ntrea-

www.ingepo.ro                                                                                     Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2018 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1335
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ioan_al_Boemiei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cazimir_al_III-lea_al_Poloniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Robert_de_Anjou
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Robert_de_Anjou
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungariei_(1000%E2%80%931538)


 

79 

Pulsul Geostrategic, Nr.270, Duminică 20 Ianuarie 2019                                                                                     www.ingepo.ro 

ga  poveste, care î ncepe imediat dupa  Al Doilea 
Ra zboi Mondial. Dupa  cum s tim, Marea Britanie 
nu a dorit sa  faca  parte din aceasta  organizat ie 
chiar de la î nfiint area ei, des i Churchill a 
sust inut crearea sa, as a cum declara de altfel î n 
discursul sa u de la Zurich, din 1946. Acum, apa-
rit ia Brexit-ului sa  fie oare o oportunitate a Ma-
rii Britanii de reiterare a motivelor pentru care a 
refuzat sa  intre î nca  de la î nceput î n CE, fiind pu-
sa  azi î ntr-o competit ie neconfortabila  cu o Ger-
manie „redivivus”, care s i-a asumat singura  rolul 
de lider informal al UE ?   

Chiar daca  conservatorismul tradit ional brita-
nic s i orgoliul de fost mare imperiu colonial s i-
au la sat amprenta î n relat ia cu Germania, am 
convingerea ca  adeva ratele cauze ale situat iei 
actuale privind stabilitatea UE î s i ga sesc origi-
nea î ndeosebi î n practica ultimilor aproximativ 
zece ani ai leadership-ului politic la va rf al UE, 
precum s i î n urias a as a numita  tehnocrat ie mul-
tinat ionala  de la Bruxelles,  capitonata  cu mult i 
Euro.  

As adar, din perspectiva  istorica , ceea ce a î nce-
put 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 pa na  la schim-
ba ri climatice, protect ia mediului s i sa na tate, la 
relat ii externe, securitate, justit ie, migrat ie s .a. 
Dar, odata  ce politicul domina , intervenind î n 
toate domeniile de existent a  a societa t ii umane, 
formularea scopului principal init ial pentru care 
s-a creat UE se rezuma  acum doar la beneficiul 
statelor  membre, dar numai al unora – Ger-
mania s i statele care ra spund comenzilor ei. Iar 
precizarea ca  trebuie sa  serveasca , î n mod con-
cret și cu prioritate, nevoilor fiecărui cetă-

țean comunitar s-a alterat, a devenit formala , 
fiind aruncata  î n caruselul declarat iilor politice 
s i a propagandei de manipulat mult imea comu-
nitara  electorala  naiva . De fapt, la î nceput, bene-
ficiul cetățeanului constituia chintesența 
conceptuala  s i rat iunea pentru care s-a constitu-
it UE. Pe parcurs, pa na  la un moment dat, ea a 
fost atractiva  s i unica sperant a  pentru majorita-
tea statelor europene, ambala nd motorul extin-
derii cu noi candidaturi la aderare .  

 

Protestele vestelor galbene 

As adar, vorbim de beneficii. Da ! I n UE, ceta t e-
nii ca la toresc liber î n Europa, locuiesc, tra iesc s i 
muncesc oriunde doresc. Dar, din considerentul 
exclusiv al avantajului financiar, oferta adresata  
fort ei de munca  din Est a fost acceptata  î n  orice 
condit ii, chiar daca  exced pachetele de acte nor-
mative convenite cu tot i membrii UE. Apoi, situ-
at ia de mare suferint a  î n lupta pentru supravie-
t uire a Ununii, contrar as tepta rilor, a creat o sta-
re de profunda  nemult umire s i supa rare, î n 
principal, î n ra ndul clasei de mijloc autohtone a 
fieca rei t a ri membre - î ntotdeauna afectate de 
crize. Acumula rile î n timp  au determinat violen-
t a  verbala  s i fizica  generalizata . Indiferent de 
natura acestor crize - sociale, economice sau po-
litice - , ele au na scut proteste. I n concret, pro-
testele din 2018 au izbucnit ava nd drept cauze 
cres terea s omajului, ta ierea salariilor s i a pensii-
lor, cres terea pret urilor, taxelor, impozitelor, 
inflat iei, deficitului bugetar s .a. Guvernele s i – au  
pierdut credibilitatea î n raport cu promisiunile 
fa cute electoratului iar acesta s i-a pierdut ra b-
darea. Guvernant ii, ara ta ndu-s i neputint a s i rea-
ua credint a  pentru a-s i acoperi propriile intere-
se, au determinat ca dezama girea nemult umit i-
lor sa  atinga  limita suportabilita t ii s i au cerut î n 
final schimbarea radicala .  

  I n tipologia acestei grile prezentate mai sus se 
î nscriu actualele proteste stradale, desfa s urate 
simultan î n mai multe localita t i din Frant a, Ger-
mania, Ungaria, Italia, Belgia  s i, potrivit aprecie-
rilor unor specialis ti, ar urma sa  izbucneasca  s i 
î n alte t a ri membre UE care ar putea fi cuprinse 
de crize, precum Polonia, Croat ia s .a. I n totalita-
tea lor, mesajele protestatarilor  par a fi î n afara 
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unui interes legat de o anumită ideologie de 
partid. Nu au un lider şi îşi coordonează acți-
unile folosind ret elele de socializare. Ei se decla-
ra  ca  sunt profund nemult umit i de situat ia eco-
nomica  s i sociala  a t a rii. Dupa  relata rile mass 
media internat ionala , ele au fost s i continua  sa  
fie deosebit de violente, de mare intensitate s i 
amploare, cu o durata  mare î n timp, explicite s i 
radicale, genera nd o stare grava  de insecuritate 
pe continentul european, aproape fără prece-
dent. Însă, ele au izbucnit  având mize diferi-
te de la o t ara  la alta, fie demisia pres edintelui 
ori ca derea guvernelor s i alegeri anticipate, fie 
ies irea din UE s i chiar din NATO, tolerant a  zero 
fat a  de terorism î n general, î ndeosebi fat a  de is-
lamis ti radicalizati, precum s i o politica  consec-
venta  s i ferma  î n raport cu fenomenul migrat iei 
s .a.  

I n Frant a, surprinza toare pentru unii „ specia-
lis ti s i comentatori ” , pierdut i aiurea pe mapa-
mond, pare a fi react ia autorita t ilor fat a  de aces-
te proteste. I n opinia mea, organele franceze de 
ordine publica  s i sigurant a  a ceta t eanului s i-au 
fa cut corect datoria, fiind mult mai determinate 
î n confruntarea cu protestatarii stradali. Aces tia 
au folosit tot arsenalul specific din dotare  - bas-
toane, jeturi de apa , gaze locrimogene, grenade 
fumigene s i au operat masive aresta ri.  Cu toate 
acestea, nimeni pe plan intern s i din mediul ex-
tern - oficiali s i media,  nu i-au acuzat că au ac-
ționat disproporționat față de gradul de vio-
lent a  manifestata  de protestatari.  Chiar Pres e-
dintele Macron a aprobat public modul de reac-
t ie a organelor de ordine s i nu cred ca  ar fi fost î n 
posesia vreunui  „ aparat minune ” 
care sa  ma soare proport ionalitatea 
binomului „ acțiune – reacțiune ”, 
î ntr-o confruntare de contact direct 
corporal î ntre doua  pa rt i aflate î n be-
ligerant a  violenta  declarata . E jenant a 
sust ine ca  pentru î ndeplinirea unei 
misiuni de lupta , militarul din structu-
rile de fort a  ale unui stat democrat ar 
trebui ca, î n dinamica alerta  s i impre-
vizibila  a act iunilor de restaurare a 
ordinii publice, sa  aiba  capacitatea de 
a anticipa, secunda  cu secunda , pas cu 
pas, proport ionalitatea react iei lor la 

provocări violente ce-i pun î n pericol integrita-
tea corporala , inclusiv viat a, fa ra  a mai vorbi 
despre obstruct ionarea î ndeplinirii misiunii.  
Dreptul la opinie „ nu anulează comprehensiu-
nea, competența, probitatea profesională, va-
loarea, autoritatea, într-un domeniu sau altul 
”, ment iona pe blogul sa u Ancelin Roseti. Acesta 
este un apreciat scriitor roma n contemporan,  
autor al multor volume de versuri, colaboreaza  
cu multe reviste literare de prestigiu din t ara , î n 
care publica  cronici literare, pamflete s i poeme. 
Este  membru al Uniunii Şcriitorilor din Roma -
nia. Acesta mi-a ret inut atent ia ca  nu are inhibit ii 
atunci ca nd investigheaza  cu profunzime mani-
festa rile cotidiene ale individului î n societatea 
moderna , fa ca nd 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 î nt eles corect. Perso-
nal subscriu necondit ionat la dreptul de a pro-
testa al fieca rui ceta t ean care-s i asuma  î n mod 
onest valorile democrat iei autentice. Dar, con-
damn cu fermitate pe cei care confunda  demo-
crat ia cu haosul s i violent a s i nu agreez oamenii 
politici ipocrit i s i arogant i care se erijeaza  î n fat a 
oglinzii, î n pozit ia de unic judeca tor s i renunt a  
us or la demnitatea lor situa ndu-se î n afara legii 
atunci ca nd sunt investit i cu responsabilita t i î n 
ierarhia de putere a statului.     

Nu intent ionez sa  mai fac apologia personalita -
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t ii actualului pres edinte francez Emmanuel Ma-
cron, ava nd î n vedere ca , la î nceputul mandatu-
lui sa u, mi-am exprimat public î ncrederea î n 
domnia sa. Acum î nsa , figura sa afis ata  î n public, 
î mpietrita  de surpriza  s i teama  pentru ca  i s-a 
cerut insistent demisia, precum s i comporta-
mentul sa u exagerat conciliant cu solicita rile 
protestatarilor intra  î ntr-un contrast flagrant cu 
sigurant a de sine la limita arogant ei, manifestata  
anterior pe timpul campaniei electorale s i a mai 
put in de doi ani, dezastruos i, care au trecut de la 
accesul sa u la Palatul Elysee. La î nceput, prin 
tineret ea sa s i abilitatea cu care a creat s i folosit 
partidul  „ La République en marche !”,  pa rea 
omul provident ial pentru t ara sa, pentru Europa 
s i nu numai, apt sa -i î nfrunte deopotriva  pe pre-
s edintele american  Donald Trump s i pe Vladi-
mir Putin, pres edintele Federat iei Ruse. I n con-
dit iile unei actuale lipse acute de lideri politici 
carismatici, puternici pe plan internat ional, des-
tinul î i oferise o mare s ansa  de a prezenta solut ii 
marilor probleme cu care se confrunta  UE s i chi-
ar NATO, pe fondul unei arhitecturi de securita-
te internat ionala  instabile, generata  de un spec-
tru larg s i atipic de provoca ri, riscuri s i amenin-
t a ri î n forme dintre cele mai neas teptate de ma-
nifestare.  

Ca urmare, persistent a crizei de lideri politici 
potent i, incapacitatea guvernant ilor europeni de 
a gestiona actualele crize, orgoliile, arogant a, 
interese obscure s i duplicitatea unora, precum s i 
neincrederea cresca nda  î n sistemele liberale 
sunt de pa rere ca  au î mpins societatea î ntr-o fa-
za  periculoasa , genera nd premizele sla birii  ade-
rent ei la democrat ie a unor segmente tot mai 
largi ale populat iilor statelor comunitare. Cu si-
gurant a  ca  aceasta  afirmat ie va fi confirmata  sau 

nu de procentul de participare la alegerile din 
luna Mai, 2019 pentru Parlamentul European 
(PE) s i de natura opt iunii majoritare a electora-
tului. Fiind considerate cele mai importante din 
1979, an de ca nd PE este ales prin vot universal , 
am convingerea ca  tot i ceta t enii comunitari 
ones ti vor da ra spunsuri pertinente la multe î n-
treba ri 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,  co-
misar european pentru afaceri economice s i fi-
nanciare, Pierre Moscovici); Va reus i prim vice-
președintele al Comisiei  Europene Frans 
Timmermans să îi succeadă în funcție actua-
lului președinte Jean-Claude Juncker, fără a 
moșteni zestrea dezastruoasă a acestuia? Ca-
re 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 alu-
zie 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 î nceput cu candidatura lui Timmer-
mans, În situația în care se află azi UE, este 
de as teptat sa  asista m din partea candidat ilor s i 
a sust ina torilor lor la o avalans a  sufocanta  de 
declarat ii propagandistice, de manipulare a elec-
toratului î nca  naiv s i credul. Este foarte posibil 
ca î ntreaga campanie sa  fie intoxicata  cu „ fake 
news ” despre adversarii politici (personalita t i 
s i state membre)  cu foaie de parcurs pa na  la un  
„război mediatic”. Acestea sunt arme aflate î n 
patrimoniul unor servicii de informat ii care-s i 
permit acest lux, acum „ î nprumutate” s i deveni-
te î n ultimul timp singura sperant a  î n momente 
de agonie a multor politicieni dislocat i î nta mpla -
tor pe harta lumii. I n afara  de arogant a  s i intere-
se meschine, aces tia au demonstrat ca  nu sunt 
î nzestrat i sa  ofere solut ii la problemele reale cu 
care se confrunta  UE s i t a rile lor natale.  

Pe de alta  parte, î n interiorul partidelor nat io-
nale, mai mult ca sigur, va fi o ba ta lie acerba  
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pentru a fi trecut i pe un loc eligibil pe lista candi-
dat ilor. I n unele partide, primele semnale î n 
acest sens deja au apa rut. Ca rezultat al aceastei 
ba ta lii, cu sigurant a  se vor produce mari frus-
tra ri personale s i chiar posibile fact iuni ce pot 
destabiliza partidele respective. Ş i, î n final, nu 
exclud chiar tentative de corupt ie s i abuz pentru 
stabilirea favorit ilor principali la candidatura , 
ava nd î n vedere ca  toate drumurile care duc la 
Bruxelles sunt consolidate cu bancnote Euro. 
Evident ca  acestea sunt extrase din fondurile pu-
blice nat ionale ale statelor membre care, î nsu-
mate dau bugetul UE, folosit pentru cheltuieli de 
î ntret inere, funct ionare s i î ndeplinirea sarcinilor 
asumate prin fis a postului de î nalt slujbas  inter-
nat ional, eligibil sau penetrat pe ca i oculte, î n 
structurile UE.       

  

Unele repere istorice la o temă controversată 
– securitatea UE 

Problema securita t ii europene nu este noua . Ea 
este legata  nemijlocit de ideea crea rii unei Euro-
pe unite, care dateaza  de secole, î nsa  abia dupa  
cel de Al  Doilea Ra zboi Mondial s-au format pre-
mizele necesare demara rii unui proces de inte-
grare europeana . Astfel, î n acord cu formularea 
titlului acestui subcapitol, am considerat necesar 
a reaminti faptul ca  î n aprilie 1951 cele s ase sta-
te fondatoare care au semnat Tratatul de la Paris 
au pus bazele primei organizat ii europene - Co-
munitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelu-
lui (CECO). Iar î n 1952  ele mai semneaza  un 
tratat prin care î nfiint eaza  Comunitatea Euro-
peană de Apărare (CEA). Această inițiativă 
es ueaza  ca urmare a refuzului Parlamentului 
Franței de a ratifica tratatul – o primă con-
troversă a unui demers concret legat nemij-
locit de o structura  incipienta  viza nd o Europa  
unita . Desigur, acest es ec a afectat negativ proce-
sul de integrare europeana . Dar nu voi insista 
asupra istoriei  acestui proces mai mult deca t am 
fa cut - o î n subcapitolele anterioare.  

Oricum, odata  declans ata  perioada Ra zboiului 
rece, problema securita t ii europene a fost  inclu-
sa  firesc î n responsabilita t ile NATO, unanim ac-
ceptata  de lumea democrata  occidentala  î nca  de 
la î nfiint area sa, fiind singura organizat ie politi-

co militara  capabila  sa  ra spunda  imperativelor 
de apa rare î n perioada î n care URŞŞ – ul, lider al 
TV , reprezenta o amenint are reala  la adresa se-
curita t ii internat ionale, implicit a statelor mem-
bre a UE.  

Cred ca  trebuie sa  apela m la memoria colectiva  
pentru a evalua corect ce a î nsemnat imensa 
contribut ie materiala , financiara  s i asigurarea cu 
resursa  umana  oferita  de ŞUA la dispozit ia NA-
TO, pe î ntreaga perioada  a Ra zboiului rece.  Ba-
zata  pe un potent ial militar solid de descurajare 
s i pe o mare presiune diplomatica  constanta  s i 
î nt eleapta  exercitata  de personalita t i politice oc-
cidentale de mare anvergura , NATO a reus it sa  
ment ina  un echilibru politic s i militar pe plan 
internat ional care a evitat izbucnirea unui nou 
ra zboi catastrofal, la scara  mondiala , de aceasta  
data  ideologic, mai mult ca probabil cu folosirea 
masiva  a arsenalelor armamentelor de nimicire 
î n masa  ale ambelor pa rt i.  

I n toata  perioada Ra zboiului rece, orice aborda-
re a conceptului privind autonomia strategica  
fat a  de suveranitatea europeana  î n domeniul 
apa ra rii nu putea avea o finalitate concreta  cu 
eficient a  practica  ci, cel mult, putea constitui o 
tema  de larga  dezbatere teoretica , academica  cu 
piloni de sust inere de natura  strict filozofica  s i 
de prefigurare optimista  a viitorului la scara  pla-
netara . Totodata , nu trebuie uitat ca  sub protec-
t ia  potent ialului politic, militar s i al resursei 
umane furnizate de Washington care a realizat s i 
ment inut  performant ele NATO la parametrii cei 
mai î nalt i, impus i de spectrul amenint a rilor la 
adresa valorilor europene occidentale s i eu-
roatlantice, UE s-a dezvoltat foarte puternic eco-
nomic, realiza ndu-se astfel s i renas terea econo-
mica  a Germaniei. Şa  nu se uite ca , î n ansamblul 
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relat iilor  de confruntare permanenta  î ntre TV 
vs. NATO, respectiv Consiliului de Ajutor Econo-
mic Reciproc (CAER) vs. economia de piaţă libera-
lă occidentală, a existat o escaladare a înarmării 
militare fa ra  precedent s i o concurent a  acerba  î n 
domeniul economic. Ca urmare, î n plus, î n ca-
drul acestei concurent e, liderii pa rt ilor au inves-
tit economic s i financiar exagerat de mult î n cele 
doua  foste republici germane – Federala , respec-
tiv Democrata  î n raport cu celelalte t a ri mem-
bre. Ş-a urma rit ca cele doua  Germanii, aflate la 
frontiera î ntre cele doua  sisteme politice s i eco-
nomice sa  constituie la concurent a  un medel de 
dezvoltare puternica , cu scopul de a demonstra 
superioritatea unui sistem politic economic î n 
raport cu sistemul pa rt ii adverse. Cu toate aces-
tea doar fosta Germanie Democrata  s i celelalte 
state din laga rul comunist nu a avut de ca s tigat, 
ata ta vreme ca t acest stat s-a creat artificial s i î n 
baza unei ideologii care, î n final, s-a dovedit a fi 
falimentara  pentru toate t a rile comuniste.     

I ncheierea Ra zboiului rece, care a creat un nou 
cadru geopolitic s i geoeconomic favorabil dez-
volta rii armonioase a tuturor t a rilor europene 
aflate sub protect ia americana , a realizat s i reu-
nificarea celor doua  Germanii, des i Frant a s i Ma-
rea Britanie nu au dorit-o. Potrivit “Financial Ti-
mes”, î ntr-un numa r din acel timp, relata ca  
aceste doua  t a ri au considerat ca  o Germanie 
reintregita  ar putea “dobândi mai mult teren 
decât Hitler”.  

Personal, apreciez ca  existent a unei asemenea 
temeri indica  un moment ce poate marca intra-
rea î n grila controverselor cu privire la securita-
tea Europei. Evolut ia Germaniei reunificate care 
î ncepe sa  aiba  un rol geopolitic major î n Europa, 
precum s i a politicii imperiale expansioniste ale 
Federat iei Ruse a lui Putin, cu sigurant a  ca  au 
redes teptat temerile istorice. Ş tim ca  cei doi gi-
gant i continentali, pe parcursul istoriei, fie s i-au 
ciuntit vecinii, fie au purtat lupte pe teritoriul 
lor. As adar, dupa  sfa rs itul Ra zboiului rece, t a rile 
plasate î ntre ei au fost î ngrozite de vidul de se-
curitate ce urma sa  se creeze, de unde s-a na scut 
intensa lor dorint a  de protect ie americana  – ex-
primata  prin apartenent a la NATO. Iar anii care 
au trecut au demonstrat ca  NATO s-a adaptat 
acestor solicita ri. Azi, doar Europa Angelei Mer-

kel s i a lui Emmanuel Macron transmit mesaje 
ca  nu mai simt nevoia de protect ie americana .         

I n ce privesc Comunita t ile Europene, dupa  sfa r-
s itul Ra zboiului rece, au suferit s i ele transfor-
ma ri. Astfel î n 1992, s-a adoptat Tratatul de la 
Maastricht prin care denumirea de “Uniune Eu-
ropeana ” a devenit oficiala  s i au fost stabilite noi 
obiective pentru statele membre s i noi politici 
comune, î n cuprinsul ca rora se ment ioneaza  for-
me de cooperare î n domeniul Politicii Externe si 
de Şecuritate Comuna  (PEŞC) si al Justitiei si 
Afacerilor Interne (JAI). I n timp, PEŞC s-a dez-
voltat ca s i concept î n baza unor serii de Tratate 
dar practic s-a limitat la act iuni bilaterale î ntre 
state s i nu î n baza unei strategii unitare de coor-
donare la nivelul î ntregii comunita t i. Nici Ştrate-
gia Globala  pentru Politica  Externa  s i Şecuritate 
a UE, adoptata  la  28 iunie 2016, care constituie 
noul cadru director al act iunii externe a Uniunii 
pe termen mediu s i lung nu a depa s it cadrul dez-
bateilor, limita ndu-se la formularea s i î mbuna ta -
t irea unor ma suri organizatorice s i de coordona-
re. I n prezent, are loc tot un dialog la nivelul in-
stitut iilor europene s i al statelor membre pri-
vind modalita t ile de punere î n practica  a Ştrate-
giei, pe mai multe dimensiuni. I n opinia mea, 
problema securita t ii  UE a fost abordata  cu ret i-
nere s i a ra mas nerezolvata , controversata , fa ra  
a reus i sa  ofere solut ii fezabile, ata ta vreme ca t, 
conceptual, din cauza prejudeca t ilor tradit ionale 
ale puterilor Europei occidentale (Germania s i 
Frant a) s-a act ionat pentru eliminarea as a zisei 
influent e politice a Washingtonului pe teritoriul 
ba tra nului continent. Ca urmare, toate proiecte-
le luate î n discut ie au fost elaborate eluda nd cu 
buna  s tiint a  principiul complementarita t ii cu 
capabilita t ile operat ionale ale NATO.  
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Controverse actuale cu privire la armata UE 

Dezbaterile cu privire la autonomia strategica  
î nca  mai continua  s i asta zi î n Europa s i nu cred 
ca  sunt s anse a se î ncheia as a cura nd. Pe de o 
parte, unele î ncearca  sa  convinga  de necesitatea 
unei Armate a UE cu argumente selectate din no-
ul context al geopoliticii internat ionale, marcat 
de politica externa  s i de securitate promovata  de 
pres edintele american Trump, de lansarea impe-
tuoasa  a pres edintelui francez Emmanuel Ma-
cron î n problemele majore ale securita t ii inter-
nat ionale s i, nu î n ultima  instant a , de actualul 
cancelar german Angela Merkel, chiar daca  lea-
dership-ul sa u se afla  î ntr-o sca dere importanta  
de credibilitate, de multa  vreme previzibila .  

Pe de alta  parte, se pun multe semne de î ntre-
bare din perspectiva euroscepticilor, al ca ror nu-
ma r s-a ma rit ca urmare a Brexit-ului, la care se 
adauga  succesele obt inute de politica  agresiva , 
expansionista  tradit ional imperiala  a Rusiei lui 
Putin care, ne place sau nu, a reus it sa  porneasca  
mas ina ria de destabilizare a UE s i NATO. Aceasta 
a realizat-o cu sprijinul permanent s i neprecupe-
t it al cancelarului Angela Merkel, î n tandem cu 
Francoise Holland pe timpul ca nd det inea man-
datul de pres edinte. I n acest sens, Vladimir Pu-
tin, liderul politic de la Kremlin a reus it sa  pro-
duca  primele fisuri, ava nd s i sprijinul indirect al 
premierului Ungariei Victor  Orban, pres edinte-
lui Turciei Erdog an, al lui Milos Zeman, prese-
dintele ceh pro-rus î n funct ie, care î n 2018 a ca s -
tigat un nou mandat.    

Crea ndu-s i un asemenea cadru, pres edintele 
Putin a readus Moscova, necondit ionat s i confor-
tabil, la masa marilor decizii privind dinamica 
geopoliticii  internat ionale, î n cadrul ca reia s i 
China se impune tot mai mult î n pozit ia de „ ar-
bitru jucător (?) ”. 

Aceasta este platforma geopolitica  internat io-
nala  actuala  pe care se desfa s oara  acum discut ii-
le pro s i contra Armatei UE, î n opinia mea î ntr-o 
perioadă total inoportună pentru un proiect 
ata t de vital pentru securitatea s i apa rarea euro-
peana .   

Opiniile s-au î nmult it s i intensificat, continua nd  
sa  provoace confuzie, alarma , panica  s i situat ii 
tensionate î ntre pa rt ile aflate î n confrunta ri de 
opinie. Mai grav este faptul ca  acestea  depa s esc 
modul de dezbatere teoretica  a specialis tilor î n 
workshop-uri, talk-show-uri, î n mediul universi-
tar s i academic. Şe pare ca  din cancelariile unor 
puteri occidentale europene se lanseaza  î ndem-
nuri, adresate politicienilor aservit i lor, ava nd un 
cont inut propagandistic  s i de manipulare. I n 
condit iile actuale dominate de crize politice, eco-
nomice s i sociale profunde, î n esent a  se sugerea-
za  idei s i comportamente impardonabile cu rea-
lita t ile timpului pe care-l tra im, cum ar fi: Rusia 
să nu fie deranjată prea mult; Rusia să nu fie 
acuzată că amenință securitatea internațio-
nală, îndeosebi europeană; politica externă 
bazată pe parteneriate strategice cu SUA să 
fie etichetată antieuropeană – anti UE, antide-
mocrată.   

Ca urmare, pres edintelui Putin nu-i scapa  nicio-
data  prilejul de a amenint a explicit statele care 
ga zduiesc elemente ale scutului antiracheta  
american. Iar pres edintele Macron se pronunt a  
deschis pentru o „Armată Europeană adevăra-
tă” care sa  apere Europa de „China, Rusia și 
chiar față de Statele Unite ale Americii” .  Ş i 
controversele continua  î n nota fake news-rilor 
care lanseaza  impetuos s i iresponsabil manipu-
larea Polexit (Polonia) şi scenariul Roexit 
(Roma nia).  

I ntr-un asemenea cadru tensionat, apare o pri-
ma  etapa  de abordare mai pragmatica , î n no-
iembrie 2017, ca nd 25 de state membre ale 
UE au semnat acordul privind "Cooperarea 
structurată permanentă" în chestiuni mili-
tare (PEŞCO). Pare a fi o cooperare aprofun-
data  pe proiecte comune de î narmare s i o mai 
stra nsa  cooperare î ntre armatele nat ionale. 
La nivelul specialis tilor, se apreciaza  ca , po-
trivit voint ei minis trilor apa ra rii din UE, PEŞ-
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CO  ar putea prega ti î nfiint area unei armate 
europene. In paralel, s i la nivel nat ional al unor 
state comunitare pare sa  creasca   disponibilita-
tea pentru cooperare. 

I n cadrul acestui acord de cooperare se consi-
dera  ca  pe post de posibil nucleu al unei armate 
europene, cea mai potrivita  ar putea fi Brigada 
de infanterie franco-germana , î nfiint ata  deja 
din 1989, fiind pa na  acum singura unitate bina-
t ionala  de amploare la nivel mondial.  I n opinia 
mea cred ca  î n forma actuala , ea poseda  totus i 
anumite caracterisrtici ce o include totus i î n 
grila controverselor Armatei europene, care 
ar trebui armonizate î ntr-o alta  ga ndire s i con-
ducere strategica  unitara . Cu un efectiv de apro-
ximativ 6.000 de militari, are la dispozit ie patru 
caza rmi î n Germania s i trei î n Frant a. Batalionul 
291 de va na tori  al armatei germane din compu-
nerea Briga zii este stat ionat la Illkirch-
Graffenstaden î n Alsacia, fiind singura unitate de 
lupta  a Bundeswehr-ului cu regim de stat ionare 
pemanenta  î n afara Germaniei. Totusi, militarii 
celor doua  t a ri nu executa  misiuni comune deca t 
î n batalionul de aprovizionare s i î n structurile 
de comanda . Toate celelalte unita t i sunt separa-
te din punct de vedere nat ional. Brigada, cu î n-
treaga ei structura , efective s i î nzestrare, nu a 
executat î n toata  existent a sa nicio misiune de 
lupta .  I nsa , exista  o tra sa tura  comuna  ce facili-
teaza  î nchegarea operat ionala  a Briga zii care 
este data  de î nzestrarea cu acelas i tip de arma  
de asalt. Dar tot restul dota rii difera  s i î n ziua de 
azi.  

I n ce prives te cooperarea Germaniei cu Olanda, 
î n 1995 s-a î nfiint at un Corp de Armata  mixt, ca -
ruia î i sunt subordonate, î n caz de necesitate, 
ca te o divizie germana  s i olandeza  cu un efectiv 
total de peste 40.000 de militari. Acest Corp mai 
are î n subordine directa  un  batalion de transmi-
siuni si unul de sprijin, ambele fiind unita t i bina-
t ionale. Init ial, numai la nivelul comenzii Corpu-
lui, efectivele erau asigurate cu ofit eri din cele 
doua  t a ri, acum s i es alonul inferior este alca tuit 
din militari ai ambelor armate. De exemplu, Ba-
talionul 414 de tancuri german face parte din 
Brigada 43 mecanizata   a armatei olandeze. To-
todata , din acelas i batalion german face parte s i 
o companie olandeza  compusa  din 100 de mili-

tari, care sunt instruit i sa  foloseasca  blindatele 
germane. Şe precizeaza  ca  pentru prima data  
sunt integrate trupe germane s i olandeze, de la 
nivel de companie pa na  la cel de divizie, î n spiri-
tul init iativei europene din anii 1950.    

O caracteristica  interesanta  a procesului de in-
tegrare germano-olandeza a fost convenit s i î n 
domeniul Fort elor speciale olandeze. Astfel, pe 1 
ianuarie 2014, Brigada 11 olandeza   de desant 
aerian, formata  din aproximativ 2.000 de mili-
tari, a fost integrata  Diviziei germane "Forte ra-
pide", ceea ce î nseamna  ca  s-a depa s it cu mult 
stadiul de cooperare, tot i militarii act iona nd uni-
tar, fa ra  o distinct ie î n ce prives te t ara din care 
provin.   

Am prezentat mai sus o sumara  viziune de an-
samblu dar suficient de semnificativa  pentru 
evident ierea doar a unui singur procedeu de 
realizare a proiectului privind Armata UE, folo-
sind inteligent, eficient s i put in costisitor exis-
tentul din perspectiva istoriei apropiate s i re-
cente a doua  state care au convenit sa  coopereze 
militar cu structuri combatante. Acest procedeu  
generalizat cred ca  s-ar î ncadra î n mod fericit î n 
noua viziune a lui Hans – Peter  Bartels 1) pri-
vind construct ia Armatei europene de jos î n sus, 
renunt a ndu-se la ideea î nfiint a rii la î nceput a 
unor structuri de comanda , coordonare s i con-
trol la nivel strategic care induceau percept ia, î n 
opinia mea corecta , ca  se urma rea de fapt î nmul-
t irea unor fotolii  „ ba noase ” pentru oportunis ti.  
Am convingerea ca  aceasta  cooperare la nivel 
tactic a avut î n vedere, î nca  de la î nceput, î n mod 
concret, o integrare totala  ulterioara , î n baza 
strategiei de realizare a Armatei europene, ela-
borata  poate chiar î nainte de unificarea celor 
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doua  Germanii.  

Totodata , î ntr-o anumita  conjunctura , nevoile 
militare pot solicita, din init iativa lor,   realizarea 
rapida  a coopera rii militare pe plan european. 
As a s-a î nta mplat î n cazul "Operation Şerval" ini-
t iata  de armata franceza  î n Mali, î n 2013. Atunci, 
conducerea militara  de la Paris s i-a dat seama ca  
trupele expedit ionare nu pot elimina singure mi-
litant ii islamici din nordul Mali, care î ncepusera  
deja sa  intre î n centrul oras ului Mali, s i a apelat 
la ajutorul aliat ilor, chiar la î nceputul acestei 
operat iuni.   

Aceste exemple pot sa  faca  trimitere la toate 
structurile mixte deja existente, ca rora li se pot 
aplica corect ii put in costisitoare, constituind o 
contracarare a celor care se opun conceptului 
Armatei europene numai din considerente ce 
privesc costurile.  

I nsa , tot ata t de adeva rat este s i faptul ca  î nfi-
int area unei Armate Europene cu o fort a  compa-
rabila  cu cea a ŞUA, Rusiei sau Chinei ar fi infinit 
mai scumpa  pentru nat iunile europene deca t 
consolidarea financiara , politica  s i militara  a deja 
existentei Aliant e Nord-Atlantice.  

 

Concluzii și mai mult decât atât  

Fragmentarea UE este deja o reality in many 
aspects, and will remain so also in the area of 
defence. realitate, la î nceput  mai put in as tepta-
ta ,  s i fa ra  indicii certe de redresare. Evident ca  

aceasta se reflecta , î n aceeas i ma sura , s i î n 
domeniul apa ra rii. Therefore, Prin urmare, 
î ndeosebi î n perioada de prega tire a alegeri-
lor pentru Parlamentul European, ata t ca t 
poate influent a decizia finala , dezbaterile in-
tense pe marginea  init iativelor lansate de 
actualul leadership la va rful Uniunii subesti-
meaza  s i ele considerat iile nat ionale and 
common European interests are often diffi-
cult to fully align, however, muddling s i inte-
resele europene comune care sunt adesea di-
ficil de aliniat pe deplin. 

I n context, constata m ca , indiferent de marile 
neî mpliniri î nregistrate, cele doua  puteri ale 

UE, Germania s i Frant a, au fost cele mai interesa-
te î n a intensifica s i a aprofunda eforturile euro-
pene de apa rare. I nsa , î n motivat iile lor exista  
diferent e semnificative care reflecta  strategii di-
ferite, culturi s i interese nat ionale specifice.  

  Din perspectiva  germana  integrarea se ada n-
ces te, iar ca s tigarea legitimita t ii s i alte aspecte 
politice considera  ca  trebuie sa  ra ma na  î n cen-
trul atent iei analizei specialis tilor s i al factorilor 
decizionali.  Pentru Frant a, î n viziunea relativ a 
noului lider, prioritatea reprezinta  eficient a s i 
rezultatele militare concrete î n ceea ce privesc 
capabilita t ile s i misiunile ce revin UE. Din aceas-
ta  perspectiva , Germania cauta  sa  adapteze noua 
init iativa  de apa rare ca t mai favorabila  incluziu-
nii, î n timp ce Parisul ar fi dispus sa  se descurce 
chiar s i î n acest moment cu un numa r mai mic de 
state membre, pentru a face ca PŞAC sa  fie revi-
talizata , ambit ioasa  s i eficienta .   

I n opinia Frant ei, PŞAC este un multiplicator 
potent ial de fort a , î n primul ra nd pentru operat i-
uni militare expedit ionare î n sfera geopolitica  
tradit ionala  a sa, precum s i pentru interesul fat a  
de Africa de Nord, regiunea Şahel, Africa sub-
sahariana  s i partea de Est din Orientul Mijlociu.   

I n ce prives te In Germania, s-a constatat ca  
exista  noi circumstant e geopolitice, cu implica-
rea unei mai mari dependent e europene de apa -
rare. I n ultimul timp, politica sa de securitate s i 
apa rare a devenit mai activa . Cu toate acestea, 
amploarea schimba rii î n percept iile s i act iunile 
concrete î n domeniul apa ra rii, î n special î n ceea 
ce prives te lipsa de consens î n ra ndul elitei poli-
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tice germane pe aceasta  tema , este î nca  discuta-
bila . Germania î nca  nu s-a pronunt at explicit 
asupra ridica rii valorii de 1,2%  din PIB-ul sa u 
alocat apa ra rii pentru a atinge obiectivul de 2%. 
Iar atitudinile sale fat a  de sprijinirea s i participa-
rea la operat iuni militare ra ma n î nca  î n nota per-
cept iilor pacifiste. 

Alt i membri ai UE au o abordare aparent de ali-
niere la deciziile pe care s i le asuma  din reflex 
necondit ionat, dar escamoteaza  o rezerva  preca-
uta . Şuedia, Finlanda, cele trei state baltice s i Ro-
ma nia sprijina  cu ta rie capacitatea de dezvoltare 
a PŞAC, dar urma resc cu atent ie problema auto-
nomiei UE, a comandamentului militar s i a orica -
ror alte init iative care ar putea pune sub semnul 
î ntreba rii proeminent a NATO î n apa rarea euro-
peana  s i care ar crea tensiuni cu ŞUA s i Marea 
Britanie. Toate aceste t a ri ar prefera sa  evite o 
fragmentare suplimentara  a UE, precum s i pa ra -
sirea grupului de baza  al acesteia, pa stra ndu-s i 
opt iunea pentru NATO î n rolul de lider î n Apa ra-
rea europeana .  

Polonia se remarca  drept cel mai proeminent 
membru al UE care se opune orica rei suprapu-
neri sau decupla ri de la structurile NATO î n be-
neficiul UE. Polonia se teme ca  o Politica  euro-
peana  de apa rare autonoma  condusa  de Frant a 
s i Germania care probabil aparent ar reduce 
amenint a rile proferate de Rusia, care ar sla bi 
lega tura transatlantica  de securitate s i NATO s i 
ar î nstra ina ŞUA s i Marea Britanie. Polonia se 
teme, de asemenea, ca  nu ar fi inclusa  î ntr-un 
nucleu european de apa rare s i ca  nici nu ar avea 
acces privilegiat la fondurile Comisiei, care ar 
ancora proiectul european la o Europa  cu mai 
multe viteze. I n aceasta  situat ie, Polonia conside-
ra  ca  ar fi  î mpinsa  la periferia integra rii eu-
ropene.  

Cu toate acestea, recunosca nd necesitatea 
unei mai mari coopera ri europene î n dome-
niul apa ra rii s i dezvolta rii capacita t ilor, 
sprijina  totus i unele dintre init iativele pro-
movate î n UE.   

Astfel, Polonia este de acord s i impune sti-
mulente financiare ale Comisiei Europene 
pentru a fi  disponibila  tuturor membrilor s i 
pentru alinierea planurilor de dezvoltare a 

capacita t ilor UE cu procesele similare ale NATO.  

Ca o ultima  concluzie, subscriu aprecierilor tu-
turor celor care s i-au exprimat convingerea po-
trivit ca reia, daca  î n cele din urma  Armata Euro-
peana  se va constitui, va crea t a rilor mici  mari 
dileme strategice, î n momente importante, func-
t ie de dinamica geopoliticii internat ionale care, 
î n ultimul timp, s-a dovedit a fi neas teptat de flu-
ida , flexibila  s i deosebit de imprevizibila . 

Notă:  

1) Hans – Peter Bartels -politician german al 
SPD care a fost membru al Bundestagului pentru 
Kiel . In 2015, he succeeded Hellmut Königshaus 
as Parliamentary Commissioner for the Armed 
Forces. În 2015, el a reuşit pe Hellmut Königshaus 
să devină comisar parlamentar pentru forţele ar-
mate  
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V-280 Valor este o aeronava  cu decolare veri-
cala , cu rotor cu tilometru de a treia generat ie, 
prezentat pentru prima data  , de produca torul 
de aeronave american Bell Helicopter Textron, 
la Expozit ia Profesionala  anuala  a Asociat iei Avi-
at iei Armate a Americii (AAAA) din Fort Worth, 
ŞUA, î n aprilie 2013. Aeronava este destinata  
misiunilor multiple de atac s i de transport cu 
viteza  sporita , la distant a  mare, cu sarcina  utila  
ma rita . 

La 5 iunie 2013, proiectul a fost selectat de Ar-
mata ŞUA, pentru faza de demonstrat ie tehnolo-
gica  (Multi-Role JMR), î n cadrul programului De-
colare Verticala  Viitoare ( FVL). 

La 9 septembrie 2013, Bell a anunt at ca  va cola-
bora cu Lockheed Martin pentru dezvoltarea  
proiectului V-280, la care vor mai participa î nca  
opt firme partenere. 

La 2 octombrie 2013, Armata ŞUA, a acordat 
contracte de investit ii tehnologice, î n cadrul pro-
gramului Joint Multi-Role, la î nca  trei companii, 
pentru proiectarea preliminara , î n termen de 
noua  luni, a  tipului de aeronava  preva zuta  î n 
program, iar demonstrat ia î n zbor sa  aiba  loc î n 
anul 2017, fiecare companie primind pentru pri-
ma faza  a programului ca te 6,6 milioane de do-
lari, faza o doua a programului se refera  la siste-

mele de misiuni ce le vor avea aeronavele, î ntre-
gul program FVL este î n valoare de 100 de mili-
arde de dolari s i se refera  la î nlocuirea a 2.000 

pa na  la 4.000 de elicoptere medii, î n 
serviciul Armatei americane. 

Elicopterul V-280 Valor are fuselajul 
compozit cu aripi din carbon celular, 
este conceput sa  transporte patru 
membri ai echipajului s i 14 militari 
echipat i pentru lupta , este preva zut cu 
doua  us i laterale spat ioase de 1,83 
metri, care asigura  î mbarcarea s i de-
barcarea convenabila  a militarilor 
transportat i, are un sistem de ateriza-
re convent ional retractabil, pentru un 
control mai bun a decola rii s i ateriza -
rii, sistem de control al zborului, triplu 
redundant, care-i asigura  o precizie s i 
o sigurant a  sporita . 

Consumul de combustibil va fi mai mic ( toate 
comparat iile sunt fa cute î n raport cu modelul V-
22 Osprey), costurile de î ntret inere vor fi mai 
reduse, iar pret ul de cost / unitate va fi mult mai 
mic ( un V-22 Osprey costa  î n jur de 70 de mili-
oane de dolari, iar pret ul de fabricat ie a unui V-
280 este calculat î n jur de 30 de milioane de do-
lari pe unitate). 

Aeronava va fi dotata  cu doua  motoare  cu tor-
bocompresie, sunt fixe, amplasate î n va rful ari-
pilor, elicopterul poate funct iona s i cu un singur 
motor, î n cazul pirederii sau deteriora rii celui-
lalt motor. 

Viteza maxima  de croaziera  este de 518 km/h, 
o raza  de act iune de 926-1.482 km, plafon ma-
xim 1.800 m, greutatea gol este de 15.000 kg, iar 
î nca rcat de 57.320 kg, lungime de 20,0 m,  aripa 
are o lungime de 26,0 m s i o î na lt ime de 7,50 m. 

Armamentul standard este compus din doua  
mitralire calibru 7,62 mm, sau calibru 12,7 mm, 
patru bombe ghidate convent ional sau laser 
(transportate î n interiorul fuselajului), 2x7 ra-
chete ghidate laser la exterior  s i un tun fix cali-
bru 20 mm. 

Prezentat de Cornel VAIDA 
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Am prezentat î n numa rul precedent,  al Buleti-
nului “Pulsul Geostrategic”, vehiculul blindat 
Şryker Dragoon, catalogat ca fiind “intermediar”, 
acum va  facem cunoscut un alt vehicul de lupta  
al infanteriei destinat î nlocuirii greului M2 Bra-
dley. 

Lynx este considerat vehiculul de lupta  de noua 
generat ie, o fota reat a  de lupta  mobila , cel mai 
avansat din punct de vedere tehnologic, special 
proiectat pentru ca mpul de lupta  al viitorului. 

Rheinmetall s i Raytheon, au lucrat î mpreuna  
mult i ani, au combinat cele mai bune tehnologii 
germane s i americane pentru a furniza armatei 
americane un vehicul mai rapid, mai inteligent, 
mai agil,  mai bine blindat s i cu o putere de lupta  
mai mare deca t M2 Bradley. 

Bradley avea o capacitate de transport pentru 
trei membri ai echpajului s i un grup de s ase mili-
tari, Lynx, pe la nga  echipaj, poate transporta o 
grupa  de opt militari, plutonul dotat cu aceste 
vehicule ava nd, astfel, mai multe opt iuni tactice. 
Accesul trupei se realizeaza  printr– o trapa , 
act ionata  hidraulic, aflata  î n spatele vehicului. 

Noul vehicul are o silueta  mai mica , face mai 
put in zgomot, are o semna tura  termica  mai mica , 
este posesorul unui sistem activ de protect ie î m-
potriva grenadelor s i rachetelor antitanc, iar ra-
za de vizibilitate a ajuns la 360 de grade, cu per-
formant e sporite de rezolut ie s i calitate a imagi-

nilor. 

Este dotat cu patru rachete  antitanc (Bradley 
era î nzestrat cu doua  rachete 
antitanc), lansatoarele de ra-
chete sunt de tip flexibil, poat fi 
utilizate pentru atas are s i î ntre-
buint are s i a altor sisteme de 
arme sau  de supraveghere 
(Raython lucreaza  la o noua  
racheta  ghidata  cu raza  lunga , 
antitanc, cu care sa  fie î nzestrat 
Lynx). 

I n dotarea vehicului va fi inclus 
s i un sistem  de drone “Coyote”,  
care zboara  î n roi, unele pot 
colecta informat ii, î n timp ce 
altele pot identifica s i ataca t in-

te la sol dar pot fi utile s i î n lupta î mpotriva dro-
nelor inamice.  

Lynx (identificat cu denumirea KF 31) a fost 
prezentat, prima data ,  la Expozit ia  Eurosatory 
pe 14 iunie 2016, ultima varianta  KF 41 a fost 
prezentat la epozit ia Eorosatory din 12 iunie 
2018. 

Lynx este produs î n doua  variante, vehicul de 
lupta  al infanteruiei, ava nd turela  LANCE 2.0, cu 
un tun calibru 30 mm (35 mm), cu ba taie pana la 
3.000 m, coaxial, pe partea dreapta  o mitralira   
(RMG) calibru 7,62 mm, care trage munit ie NA-
TO 7,62X51 mm, bataie 800 m, alimentata  ex-
tern, cu trei cutii de benzi, care se schimba  din  
interior, schimbarea dureaza  cinci secunde s i 
lansator de rachete antitanc ghidate. 

Ultima varianta  de Lynx, are o turela, actualiza-
ta , cu panouri flexibile de misiune instalate pe 
ambele pa rt i, care ofera  posibilitatea de a ga zdui, 
o varietate de subsisteme de arme. 

Linx KF 41 are o greutate bruta  de 44-49 de to-
ne, un motor diesel de 1.140 CP, viteza  maxima  
de 75 km/h, lungimea de 7, 73 m, la t imea de 
3,60 m, î na lt imea de 3,30 m,  poate trece un ob-
stacol vertical cu î na lt imea de 1 m, traverseaza  
un s ant  lat de 2,50 m, trece vaduri ada nci de pa -
na  la 1,50 m. 

Prezentat de Cornel VAIDA 
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Vladimir Putin și Eurasia 

Autor: Jean PARVULESCO 

Editura: Universitatea Populară Chișinău, 
2017 

Jean Parvulesco este un roma n aproape necu-
noscut î n t ara noastra , dar devenit un copil teri-
bil al lieraturii franceze î n ultima jumatate a se-
colului 20, este autorul mis carii estetice protes-
tatara  “Noul val francez”, care lupta î mpotriva 
industriei cinemetografice, fiind adeptul filmului 
de autor, devenind s i personaj principal î n filmul 
“Cu sufletul la gura ”. 

Este cunoscut ca fost artizan al unor state afri-
cane, î nsca una nd doi prieteni ca s efi de state, pe 
Moise Tshimbe î n Congo s i pe “î mpa ratul” Jean-
Bedel Bokassa  î n as a numitul “Imperiu Centra-
frican”, aici a folosit instructori, î n crearea unei 
armate a noului stat, fos ti ofit eti ai Armatei Re-
gale Roma ne, emigrat i î n Occident dupa  anul 
1945, comenzile folsite, î n acesta  armata , au ra -
mas pa na  î n zilele nostre, î n limba roma na . Mai 
trebuie amintit, î n descrierea acestui personaj s i 
faptul ca  a fost activist al temutei Organizat ii Ar-
mate Şecrete (OAŞ), socotita  ba terorista  ba pa-
triotica . 

„I n aceasta  lucrare, care este o carte deosebit 
de periculoasa  ce nu poate fi la sata  pe ma na ori-
cui, nu am fa cut altceva deca t sa  dau ma rturie cu 
privire la mersul î nainte al dezvolta rilor conse-
cutive unei anumite cons tiint e imperiale revolu-
t ionare europene, etapa  cu etapa . Nu este vorba 
de o munca  analitica  pe care am î ncercat sa  o fac 
î n prezenta carte, ci de o munca  fundamental 
vizionara , al ca rei orizont propriu se va situa î n 
istoria de dincolo de sfa rs itul istoriei. Primul ar-
ticol reluat î n prezenta lucrare, intitulat 
„Doctrina geopolitica  a URŞŞ s i a Proiectului 
Oceanic Fundamental al amiralului G.Ş. Gors kov” 
a apa rut î n februarie 1977, iar ultimul, intitulat 
”Ascensiunea lui Vladimir Putin” -  î n decembrie 
2004. De la un articol la altul, procesul de nas te-
re s i dezvolta rile revolut ionare ale actualei con-
s tiint e politice europene este urma rit de-a lun-
gul a mai mult de un sfert de veac: fiecare capi-
tol din carte marcheaza  o etapa  ascendenta  a 

noii cons tiint e revolut ionare supranat ionale de 
anvergura  imperiala , î n avangarda ca reia se pla-
seaza  aceasta  carte.” (Jean Parvulesco). 

Filosofia s i teoria sa eurasianista , este rodul 
ga ndirii sale independente, nu au nici o lega tura  
cu linia filosofica  eurosianista  rusa , autorul 
ca rt ii, vede î n viitor venirea inevitabila  a Imperi-
ului Eurasianist, Rusia urma nd sa  joace un rol 
decisiv î n acest proces  - spiritual, material, poli-
tic s i mistic. 

Adept al postmodernismului, Parvulesco î mbi-
na  actualul cu arhaicul, rat ionalul cu irat ionalul, 
Putin apa ra nd ca un conduca tor al unei mase 
continentale de oameni , conduca tor careia î i 
este ha ra zita  renas terea s i eliberarea î n momen-
tul î ncorda rii maxime a istoriei mondiale. 

I ntreaga lupta  politica , dupa  Parvulesco, este 
lupta dintre existent a  s i non-existent a , existent a 
fiind simbolizata  de Uscat, iar non-existent a de 
ca tre Mare,  î ncarnarea lor fiind, existent a, data  
de blocul continental Paris-Berlin-Moscova-
Delhi-Tokio s i inexistent a î ntruchipata  de Ocea-
nul Atlantic, Marea Britanie, ŞUA s i NATO. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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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 

Michael Bar-Zohar, om politic, fost membru î n 
Knesset, scriitor, biograf oficial al lui Şhimon Pe-
res s i David Ben Gurion, este expert î n istoria 
spionajului israelian. Ca rt ile sale au fost traduse 
î n 18 limbi. Nissim Mishal, absolvent de studii 
politice, este unul dintre cei mai cunoscut i oa-
meni de televiziune din t ara sa s i autorul mai 
multor ca rt i devenite bestseller despre istoria 
statului Israel.  

Cartea descrie cele mai importante ba ta lii, rai-
duri î n teritoriile inamice (de cele mai multe ori 
de pedepsire) s i misiunile de comando care au 
sfidat moartea ale Fort elor Şpeciale Israeliene.  

I n Ra zboiul de Independent a (1948), Israelul 
stat cu o populat ie  de 650.000 de oameni a tre-
buit sa  faca  fat a  invaziei a cinci state arabe, care 
î nsumau o populat ie de peste 30 de milioane , iar 
î n anul 2015 populat ia Israelului era de 8 milioa-
ne, iar state î nvecinate ajungungeau la peste 140 
de milioane de oameni, pe ca mpul de lupta  
inamic apa ra nd un nou stat: Iranul, cu fort a celor 
75 de milioane de oameni, cu lideri islamis ti fa-
natici, care au declarat ca  doresc nimicirea statu-
lui Israel, cu orice arme fie convent ionale sau nu. 

Fort ele de Apa rare Israeliene (FAI), au fost obli-
gate sa  conceapa  cele mai eficiente modalita t i de 
lupta , sa  asigure echiparea armatei cu cele mai 
complexe s i noi arme, multe inventate s i fabrica-
te î n Israel, au adoptat strategii de ra zboi adec-
vate scopurilor propuse sau urmarite, au consti-
tuit unita t i militare, î n special de fort e speciale, 
riguros antrenate, deschise planurilor, de cele 
mai multe ori inedite, pentru atacarea prin sur-
prindere a inamicului, î n cuns tint a  de cauza  a 
vulnerabilita t ilor acestuia, de cele mai multe ori 
cu un grup mic de militari î ndeplinind misiuni 
specifice structurilor militare de tip companie 
sau batalion. 

Astfel î n Capitolul 8, intitulat “Şimt eam ca  ma  
sufoc”, Raidul din Green Island - 1969,  act iunea 
desfa s urata  a fost prima de acest gen din lume, 
prima data  î n istoria ra zboiului  o format iune 
militara  a folsit scufundarea pentru a ajunge la 
obiectiv, pe sub apa , pentru ca apoi, imediat ce a 
ies it din apa  sa  î nceapa  lupta armata . 

Cartea este structurata  astfel: Prefat a , Entebbe - 
1976,  opt pa rt i astfel: Partea I: Cum a î nceput 
totul; Partea a II-a: Cmpania din Şinai; Partea a 
III-a: Ra zboiul de 6 Zile; Partea a IV-a: Ra zboiul 
de uzura ; Partea a V-a: Ra zboiul de Yom Kippur; 
Partea a VI-a: Pericolul nuclear; Partea a VII-a: 
Ra zboiul din Liban; Partea a VIII-a: Combaterea 
terorismului; Epilog: I ntoarcerea tribului ra ta ci-
tor; Mult umiri; Urma ri; Bibliografie s i Indice. 

Principiile la care nu au renunt at  Fort ele de 
Apa rare Israeliene se aplica  s i azi : nu se abando-
neze nici odata  un soldat ra nit sau aflat la nevoie 
pe teritoriul inamic, iar î n instruire s i act iune: 
“Calca -mi pe urme”, acesta fiind striga tul de lup-
ta  al armatei israeliene, ofit erii fiind primi care 
ataca  inamicul. 

Prezentată de Cornel VAIDA 
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