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Dieter FARWICK 
Senior Vice-Preşedinte World Security Network 

Foundation 
General de brigadă (ret), fost consilier al lui Manfred 
Woerner, fost Şef al Operaţiilor la Cartierul general 
NATO şi al serviciului de informaţii al armatei germa-
ne. Este membru al Institutului Internaţional de Studii 

Strategice (IISS) - Londra. Autor a şase cărţi de geopolitică şi securi-
tate, numeroase articole şi analize. 

Anis. H. BAJREKTAREVIĆ 
Prof. (FH) Dr. Anis Bajrektarevic, Acting Deputy Di-
rector of Studies EXPORT EU-ASEAN-NAFTA Pro-
fessor and Chairperson International Law and Global 
Political Studies University of Applied Sciences IMC-
Krems AUSTRIA 
 Fost diplomat de carieră în Bosnia Herţegovi-
na (la începutul anilor ‘90), este membru al Institutu-

lui Internaţional IFIMES, autor a zeci de prezentări, discursuri, semi-
narii, colocvii, ca şi a numeroase evenimente publice (mese rotunde, 
excursii de studiu etc). 

Adrian CONSTANTINESCU 
Doctor în economie internaţională şi 
master în drept internaţional public 

Cercetător ştiinţific şi şef se sector la 
Institutul de Economie Mondială, repre-
zentant permanent adjunct şi negociator 
şef rezident al României la GATT/OMC, 

apoi diferite funcţii în diplomaţie până la Ambasador în 
Regatul Suediei şi Republica Macedonia. Autor şi co-
autor a circa 20 de cărţi. 

Dorian VLĂDEANU 
Cercetător științific principal gr.I în cadrul Academiei Ro-
mâne. Profesor universitar asociat. 
 Licențiat în economie și automatizări și calculatoa-
re, doctor în economie, autor a peste 100 de lucrări în 
domeniul macroeconomiei. A elaborat prima strategie în 
domeniul serviciilor publice comunitare la nivel național. 

Autor, coautor și coordonator a primei generații de legislație realizate 
de Guvernul României în serviciile publice (2002-2004). 

Adrian SEVERIN 
Născut în martie 1954, a avut o evoluţie politi-
că deosebită după 1989. Astfel a fost ministru 
al afacerilor externe 1996-1997, deputat în 
Parlamentul României în 1990, apoi între 
1992-2007. De la 1 ianuarie 2007 a fost ales 
membru ale Parlamentului UE. Raportor spe-

cial ONU pentru drepturile omului în Belarus şi membru PACE între 
1993-2007 şi 2003-2007.  
Un politician de talent, care probabil nu a găsit cea mai bună conjunc-
tură pentru a progresa mai mult la nivel naţional şi european. 

Dan DUNGACIU 
Director - Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii In-

ternaţionale al Academiei Române 
Master în politologie, doctorat în sociologie, cu 
numeroase stagii în străinătate la instituţii prestigi-
oase din Marea Britanie, SUA, Austria, Grecia, 
Italia. Fost secretar de stat în MAE Romania şi 
consilier al preşedintelui Republicii Moldova pentru 

integrare europeană. Autor şi coautor a numeroase articole, studii şi 
cărţi. Preşedintele Fundaţiei Universitare a Mării Negre. 

Iulian FOTA 
 Născut în 1965, fost Consilier pentru Securitate 
Naţională a Preşedintelui României. A fost de 
asemenea adjunct al Secretarului de Stat pentru 
politica de apărare în Ministerul Apărării, şeful 
secţiei de apărare în cadrul misiunii României la 
NATO şi WEU, la cartierul general NATO de la 

Bruxelles. În 2005 a fost numit Director al Colegiului Naţional 
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-
tice (CEPA) şi alte numeroase fundaţii şi instituţii internaţiona-
le. 

Emilian M. DOBRESCU 
Profesor universitar doctor 

Născut în 1954, ocupă de 25 de ani poziţia 
de Secretar Ştiinţific al Academiei Române 
la Departamentul de Economie, Legislaţie şi 
Sociologie. Este în principal specializat în 
Integrarea europeană, Managementul ge-

neral, Economia socială, Sociologia managementului.  

Andrei KORTUNOV 
Director General al Consiliului pentru Afa-

ceri Externe al Rusiei (RIAC) 
 
Absolvent al Institutului de Stat pentru 
Relaţii Internaţionale  din Moscova 
(MGIMO), studii post-universitare la Insti-
tutul pentru studii SUA şi Canada şi Aca-

demia de Ştiinţe a URSS. Este doctor în istorie. A fost 
Director Adjunct al Institutului pentru studii SUA şi Cana-
da. Fondator şi prim preşedinte al Fundaţiei pentru Ştiinţe 
Publice din Moscova. 
A predat politica externă a Rusiei la Universitatea din 
Miami (SUA) şi la Colegiul Lewis&Clark din Potland 
(Universitatea California). 
Autor a peste 120 de publicaţii dedicate analizei relaţiilor 
Sovieto/Ruse – Americane, securitate globală şi politica 
externă şi internă a URSS şi Rusia. 

Anton COSTESCU 
Orientalist şi specialist în relații economice 

internaționale 
Fost ministru consilier (relații economice) cu 
activitate de peste 30 de ani în Orientul 
Mijlociu. Unul dintre cei mai fini cunoscători 
ai lumii arabe. 

Liliana POPESCU 
Conferenţiar universitar la SNSPA Bucureşti. A 
studiat la Universitatea București, Facultatea de 
Istorie-Filosofie (1982-1986) și în Marea Britanie 
între 1991 – 1996. A obținut un M.A. (Econ) și un 
Ph.D. (cu grad A) de la Universitatea din Man-
chester. A fost consilier al Ministrului Afacerilor 
Externe şi Director (Direcţia de Planificare Politică, 

1998 – 1999). Actualmente este Prorector al Școlii Naționale de 
Studii Politice și Administrative (SNSPA) București, cu responsa-
bilități în domeniul relațiilor internaționale. Cea mai recentă carte 
de autor: Construcția Uniunii Europene, București, Ed.C.H.Beck, 
2009. Liliana Popescu este editor șef al revistei românești de 
limbă engleză, The Romanian Journal of Political Science. 

(În ordine alfabetică) 

ALBA IULIA CATRINEL POPESCU 
Alba Popescu este doctor în securitate naţională şi informaţii 
al Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, profesor de 
geopolitica al Universitatii Romano-Americane din Bucuresti, 
analist în cadrul Israel – USA Intelligence International 
Agency / Counterintelligence and Defense against Terrorism 

- SECINDEF şi vicepreşedinte al Asociaţiei Române pentru Politică Ex-
ternă – ARPE. De asemenea, este membru al Comitetului Român pentru 
Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnologiei din cadrul Academiei Române. A 
scris două cărți precum şi numeroase articole şi studii publicate în reviste 
de analiza strategica şi de geopolitica din tara si din strainatate. Incepand 
cu luna octombrie 2017, realizeaza emisiunea TV saptamanala “Un veac 
de la Marea Unire”.  
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Mihaiu MĂRGĂRIT 
Analist politico-militar, director de 
proiect în Fundaţia EURISC - Institu-
tul European pentru Managementul 
Riscului, Securităţii şi Comunicării 

Analist politico-militar de finet e, 
autor al mai multor studii s i articole apa rute î n presa 
de specialitate s i presa civila  privind armata, cerceta-
rea strategica , strategia de securitate nat ionala , servi-
ciile de informat ii s i democrat ia, integrarea î n NATO, 
etc.  

Simion COSTEA 
Conferenţiar universitar doctor  la Universitatea de stat 

“Petru Maior” Târgu Mureş 
Doctor î n istorie, “Profesor Jean Monnet” de integrare euro-
peana  acreditat de UE, laureat al Premiului Academiei Ro-
ma ne pentru opera de istoric al integra rii europene. Redac-
tor s ef al revistei “L’Europe unie” din Paris, autor s i coautor 

a numeroase ca rt i, studii s i articole. 

Sergiu MEDAR 
Atas at militar la Washington, Ş ef al 
Direct iei Informat ii Militare, apoi al 
Direct iei Generale de Informat ii din 
Ministerul Apa ra rii, pentru ca, î n 
finalul carierei, sa  fie Consilier Pre-

zident ial pentru Şecuritate Nat ionala  la Pres edint ia 
Roma niei. I n calitate de profesor  universitar, se preo-
cupa  î n continuare de problematica securita t ii nat io-
nale s i a serviciilor de informat ii. Autor al numeroase 
studii s i comunica ri pe probleme de securitate nat io-
nala ,  al ca rt ii “Diplomat ia apa ra rii” s i coordonator al 
volumului “Informat iile militare î n contextul de secu-
ritate actual” -2006. I n prezent abordeaza  aspecte 

legate de “Managementul securita t ii companiilor”. 

Vasile PUŞCAŞ 
Profesor universitar dr. la Universitatea Babeş Bolyai Cluj-

Napoca 
Preda  cursuri de istorie contemporana , relat ii internat ionale 
s i negocieri. A lucrat î n diplomat ie la New York s i Washin-
gton D.C, apoi a fost membru al Guvernului s i negociator s ef 
pentru aderarea Roma niei la Uniunea Europeana , Ş ef al De-
partamentului pentru Afaceri Europene î n Guvernul Roma ni-

ei, membru al parlamentului. Consultant pentru numeroase societa t i ro-
ma ne s i stra ine, autor a numeroase ca rt i. Membru î n conducerea mai 
multor organizat ii profesionale internat ionale, preda  la prestigioase insti-
tut ii de î nva t a ma nt superior din stra ina tate. 

Vladimir SOCOR 
Senior fellow la The Jamestown Foundation şi Eurasia 

Daily Monitor 
Analist politic pe probleme est-
eropene, î ndeosebi ale fostelor repu-
blici ale URŞŞ s i actualul spat iu al CŞI, 
specializat pe probleme politice, con-
flicte etnice s i resurse energetice. 
Şenior fellow la Institutul de Ştudii 
Ştrategice s i Politice Washington, 

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

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

mediului, analizei de risc si studiilor geopolitice,  este autor/coautor, a 17 
carti si peste 250 articole de specialitate publicate in reviste din tara si 
strainatate. 

Paul SĂNDULESCU 
Om de afaceri şi investitor î n instru-
mente financiare speculative. Licenţiat 
î n comerţ international, cu experienţa  
vasta  î n activita ţile de import-export, 
comerţ, turism şi speculaţii financiare. 
Pasionat de analiza  investiţionala  şi 
geo-strategica . 

Vasile DÂNCU 
Na scut 25 noiembrie 1961, este un politician roma n, de 
profesie sociolog. Profesor la Facultatea de Şociologie a 
Universita t ii Bucures ti, dar s i la Facultatea de Şociologie 
s i la Facultatea de Ş tiint e Politice, Administrative s i ale 
Comunica rii din cadrul Universita t ii Babes -Bolyai Cluj-
Napoca. Este fondator al Revistei ŞINTEZA – revista  de 

cultura  s i ga ndire strategica .Este pres edintele s i proprietarul Institutului 
Roman pentru Evaluare si Ştrategie (IREŞ) 
A publicat peste 10 ca rt i de autor s i numeroase alte articole. 

Cristian UNTEANU 

Ziarist î ncepî nd cu 1973, a lucrat la Radio televiziu-
nea Roma na  apoi, din 1998, este acreditat pe la nga  
institut iile europene s i NATO din partea mai multor 
ziare sau televiziuni roma nes ti. 

A fost editorialist pe probleme europene al ziarului 
ZIUA, a realizat sute de emisiuni de televiziune 
printre care ciclul MILLENNIUM sub egida Clublui 

de la Roma, Academiei Franceze s i a Academiei Roma ne.  

Giles MERRITT 
Fondator şi Director al Think-thank-

ului Prietenii Europei 
Fost corespondent, timp de 15 de ani,  
la Bruxelles, al Financial Times. Influ-
ent comentator la Uniunea Europea-

na , autor a numeroase articole s i analize s i corespon-
dent 25 de ani la Op-Ed î n Financial Times. Ultima sa 
carte este “Şlippery Şlope: Europe’s Troubled Futu-
re” (Oxford University Press, 2016).  

Felix STROE 
Absolvent al Academiei Navale Mircea cel 
Ba tra n s i al Academiei de I nalte Ştudii Mili-
tare - Facultatea de Comanda , a fost ofit er 
activ al Marinei Militare î n perioada 1978-
1991, dupa  care a trecut î n rezerva  s i a acti-
vat î n mediul privat. Din 2003 este Director 
General al Regiei de apa  Constant a (RAJA). 
Fost ministru al transporturilor. 
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5  Forumul Economic Mondi-
al Davos 2019 - Globalizarea 
4.0 

- Corneliu PIVARIU 

7  Perspectiva anului 2019  

- Tiberio GRAZIANI  

9 De ce Berlaymont (Consiliul 
Europei n.t.) va dori sa  se 
apropie de Kremlin                                     

- Giles MERRITT               

11 Şfa rs itul visului demo-
crat iei este foarte aproape. 
Deja am fa cut primii pas i 

 - Paul SĂNDULESCU    

16 Geopolitica Europei s i 
Legea de Fier a Biologiei Evo-
lut ioniste (Europa dupa  Brex-
it, cel de-al 70-lea summit 
NATO s i vertijul geopolitic 
turcesc)                 

- Anis H. BAJREKTAREVIC     

19 Republica Moldova tinde 
sa  se transforme din consu-
mator de securitate î ntr-un 
contributor activ la ment ine-
rea pa cii s i securita t ii 

- Interviul  în exclusivitate 
pentru Pulsul Geostrategic 
cu E.S. Tudor ULIANOVSCHI, 
ministrul de externe al R. 
Moldova  

26 De la risipa  la risipire...     

-  Dorian VLĂDEANU  

45 ŞUA:  a mai plecat un gen-
eral    

-  Dinu COSTESCU  

47 Lumea 2019: sub semnul 
Lebedei Negre?     

-  Dumitru CHICAN  

50 Şpre o globalizare mai 
echitabila ?      

-  Dumitru CHICAN 

52 Cine va conduce Turcia 
dupa  Erdogan?      

-  Emir EKSIOGLU 

55 Centrul vs. periferia lui 
Mackinder s i natura relat iilor 
contemporane dintre China s i 
Pakistan      

- Syeda Dhanak Fatima 
Hashmi  

57 Perechea Europa s i Asia î n 
spat iul cibernetic (legislat ia 
UE, AŞEAN s i puterea sa tran-
sformatoare)       

- Melda KAMIL ARIADNO, 
Anis BASJEKTAREVIC  

63 PUNCTE DE VEDERE  

 Politica externa  iraniana   

- Corneliu PIVARIU 

64 America s i noul Orient 
Mijlociu: de La Barack Obama 
la Donald Trump       

- Dumitru CHICAN     

68 Despre “ islamul statal”      

- Dinu COSTESCU   

70 Plecarea din Rojava                 

- Reza SHAHRESTANI  

72 Dosarul palestinian 2019: 
la ra scruce de va nturi                

- Munir SALAMEH  

76 Toate drumurile (arabe) 
duc spre Damasc      

- Maher NABOULSI      

82 Şecuritatea europeana  s i 
relat iile militare transatlanti-
ce                 

- Octavian DUMITRESCU 

93 Jihadismul stra nge ra ndu-
rile: Daish s i Al-Qaida, de la 
fitna la unitate                

- Dumitru CHICAN    

96 Aeronava Il-20 Coot 
(ILYUŞHIN)   

- Cornel VAIDA    

97 Vehicule terestre fa ra  pi-
lot (s ofer) - UGV (Partea I-a)   

- Cornel VAIDA   

98 Destin deturnat: o istorie 
a lumii prin ochii islamului, 
autor Tamim ANSARY, pre-
zentata  de Cornel VAIDA 

99 Şerviciile secrete america-
ne î n epoca terorii; Pe muchie 
de cut it. , autor Michael  V. 
Hayden, prezentată de Mi-
haiu MĂRGĂRIT  
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Forumul Economic Mondial Davos 2019 - Globalizarea 4.0 

  

Corneliu PIVARIU 

I n perioada 22-25 ianuarie 2019 a avut loc - la Davos - reuniunea anuala  a Forumu-
lui Economic Mondial, eveniment global care a fost  urma rit cu atent iei de noi î n fie-
care an.  Reuniunea din acest an a adus î n Elvet ia peste 3.000 de personalita t i ale 
viet ii politice, economico-financiare, media, s i alt ii, sau mai pe scurt spus, plutocra-
t ia planetei s i toate mediile conexe acesteia. Interesant este s i faptul ca  circa 60% 

din participant i provin din numai cinci t a ri, situat ie pe care am mai remarcat-o, cu procentaje si-
milare, s i la alte conferint e  internat ionale importante la care am participat de-a lungul timpului. 

As a cum se obis nuies te deja de mai mult i ani, cu put in timp î nainte de desfa s urarea reuniunii au 
fost publicate documente conexe, printre care s i edit ia a 14-a Global Risks Report, document care 
nu î ntotdeauna este acceptat fa ra  obiect ii  î n mijloacele de analiza  geopolitica  mondiala , dar care 
are specificitatea sa s i constituie un instrument util de analiza  a evolut iilor globale î n domeniile: 
economic, mediu, geopolitic, social, tehnologic.  

Conform acestui raport, din punct de vedere al  posibilita t ii producerii unor evenimente î n 
2019,pe primele cinci locuri se situeaza  î n ordine: schimba ri climatice majore; es ecul ma surilor de 

EDITORIAL 

Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale 
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protect ie a mediului s i adaptare la schimba rile de mediu; dezastre naturale; furtul s i frauda de da-
te; atacurile cibernetice. 

Din punct de vedere al impactului riscurilor, pe primele cinci locuri sunt considerate: armele de 
distrugere î n masa , es ecul ma surilor de  protect ie a mediului s i adaptare la schimba rile  de mediu; 
evenimente meteo  extreme; criza apei; dezastrele naturale. 

Comparativ cu zece ani î n urma , remarca m ca  riscurile de mediu au luat locul celor economice (î n 
2009 criza economica   mondiala  era î n plina  desfa s urare) î n timp ce armele de distrugere î n masa , 
care  pa na  î n 2012 nu se situau î n primele cinci locuri,  au ajuns î n 2019 sa  fie considerate pe pri-
mul loc î n categoria de impact. 

Dintre riscurile geopolitice, cele mai importante s i probabile sunt considerate urma toarele: insta-
bilitatea sociala  profunda ; es ecurile guverna rilor nat ionale; es ecul guverna rii regionale sau globa-
le; migrat ia involuntara  pe scara  larga . 

Ca s i  tendint e  de evolut ie, cele mai periculoase sunt considerate urma toarele: schimba rile clima-
tice; degradarea mediului; cres terea polariza rii societa t ilor; cres terea dependent ei cyber; polari-
zarea s i acumularea disparitara  a boga t iei; î mba tra nirea populat iei s i î nca  alte cinci cu tendint e  
mai sca zute deca t cele ment ionate. 

Dintre elementele principale care  au marcat agenda reuniunii de la Davos ment iona m: 

-  primul ministru al Japoniei a prezentat hota ra rea t a rii sale,  î n calitate de pres edinte al G20, 
de a lansa agenda pentru guvernarea datelor la nivel global, ment iona nd ca  acaesta va avea loc î n 
contextul procesului Osaka s i sub auspiciile Organizat iei Mondiale a Comert ului (WTO); 

-  Peste 70 de t a ri au confirmat intent ia de a î ncepe negocierile î n cadrul WTO pentru stabilirea 
aspectelor relative la comert ul electronic (e-commerce), î n scopul reducerii costurilor s i o mai ma-
re participare la economia digitala  globala ; 

-  Continuarea dialogului diplomatic multilateral î n scopul dezvolta rii eforturilor de pace pe 
principalele probleme conflictuale globale, inclusiv Balcanii de Vest s i Şiria. Forumul a convenit 
constituirea unei comunita t i de lideri public-privat i,  pentru un dialog special î n ceea ce prives te 
relat iile  israeliano-palestiniene. I n acest sens ment iona m o viitoare reuniune internat ionala  care 
va avea loc î n Iordania î n perioada 6-7 aprilie, care se estimeaza  ca  va putea deveni un summit glo-
bal pentru pace s i reconciliere; 

-  Ret eaua Centrului pentru a Patra Revolut ie Industriala , creata  î n 2017 a anunt at dezvoltarea 
prin aderarea a peste 100 de guverne s i afaceri, inclusiv cinci membri ai G7. UNICEF, OHCHR s i 
WFP sunt primele organizat ii internat ionale care au aderat; 

-  Ştatul indian Andhra Pradesh a adoptat o platforma  pentru operatorii de drone, î n cooperare 
cu 10 autorita t i aeriene civile, opt organizat ii internat ionale guvernamentale s i 23 de companii 
private; 

-  Au fost luate o serie de alte ma suri î n domeniul digital s i cyber, inclusiv î n domeniul realiza rii 
unor standarde mai î nalte de protect ie a viet ii private s i interoperabilitate. 

Remarca m pentru prima oara  de la î nceputul anilor 1990, o participare din Roma nia, prin per-
soana vice-premierului pentru implementarea parteneriatelor strategice -Ana Birchall. 

WEF devine astfel, din ce î n ce mai mult, o platforma  de cooperare globala  s i mai put in o conferin-
t a  internat ionala  anuala  importanta , care poate avea o influent a  din ce î n ce mai mare î n evolut ia 
spre o lume globalizata .  
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Tiberio GRAZIANI – Preşedinte Vision & Global 
Trends  

Institutul Internaţional de Analiză Globală 
www.vision-gt.eu 

 

MOŞTENIREA TENDINŢELOR TRANSFORMA-
TOARE ALE ANULUI 2018 AFECTEAZĂ ANUL 

2019  

Principalele tendint e transformatoare ale anu-
lui 2018 care vor influent a anul 2019 privesc 
urma toarele trei domenii globale interconectate: 
Domeniul Economic & Financiar; Securitatea şi 
Dispariţia Vechii Ordini a Lumii.  

 

Domeniul Economic & Financiar  

I n ceea ce prives te domeniul economic s i finan-
ciar, va fi necesara  monitorizarea cres terii im-
portant ei tehnologiilor aplicate s i a implementa -
rii lor î n ciclurile de product ie ale majorita t ii 
nat iunilor industrializate. I n anul 2019 ne vom 
confrunta cu un fel de rat ionalizare a acestor 
procese de product ie care vor schimba î n mod 
esent ial evolut ia actualului echilibru social al 
statelor s i relat iile dintre state s i marile organi-
zat ii financiare. I n conformitate cu unele studii 
analitice, o trieme din fort a de munca  din ŞUA 
(aproximativ 50 de milioane de oameni) ar pu-
tea fi transformata  pa na  î n anul 2020. I n plus, 
vom asista la explozia unor noi piet e bazate pe 
nevoile tehnologice ale persoanelor î n va rsta  s i 
ale celor cu dizabilita t i. Vom asista de asemenea 
s i la cres terea cripto-monedelor. Informat iile s i 
managemntul noilor tehnologii – ICT, IA, 
blockchain, imprimare 3D – vor reprezenta cea 
mai semnificativa  provocare a urma torului dece-
niu pentru marile puteri ale lumii s i marile gu-
puri de investit ii.  

 

Securitate  

Impactul tehnologiilor avansate asupra decizii-

lor geostrate-
gice va spori. 
Noile tehno-
logii vor con-
tribui la stabilirea, î n anul 2019, a unui punct de 
va rf a ceea ce putem numi noua revolut ie globala  
a afacerilor militare. Complexele militar-
industriale-financiare ale marilor puteri ale lu-
mii vor suferi transforma ri î ncepa nd cu anul 
2019.   

 

Dispariţia Vechii Ordini a Lumii  

O alta  tendint a  importanta  la nivel global pri-
ves te schimbarea vechii ordini a lumii bazata  pe 
multilateralism. Vom asista î n 2019 la sla birea 
unor organizat ii internat ionale precum ONU s i la 
reorganizarea unor consulta ri multilaterale cu 
privire la comert ul internat ional, clima  s i rege-
menta rile privind noile tehnologii. Acest lucru se 
va î nta mpla din doua  motive principale. Primul 
motiv se refera  la cres terea prezent ei s i impor-
tant ei unor actori globali precum China, Rusia s i 
India, care evident vor î ncerca sa -s i implemente-
ze sferele de influent a  la 360 de grade, chiar s i î n 
afara vechilor institut ii create î n as a-numita era  
bipolara , ca nd destinele lumii erau decise î n ma-
re parte la Moscova s i Washington. Cel de-al doi-
lea motiv se datoreaza  implementa rii „doctrinei 
Trump”, care î n ultimii doi ani a implementat o 
strategie bilaterala  î n politica externa  a ŞUA, ce-
ea ce a modificat vechile balant e.   

 

2019: PROVOCARI GEOPOLITICE CHEIE 

Uniunea Europeană 

O tendint a  transformatoare foarte importanta  
va fi cea legata  de Uniunea Europeana . 2018 a 
fost un an critic pentru UE, ata t la nivel econo-
mic, ca t mai ales la nivel politic s i social. 2019 va 
fi anul î n care se va decide soarta „Casei Europe-
ne Comune”. I n urma valurilor nepopuliste s i a 
as a-numitelor valuri suveraniste care au marcat 

Actualitatea geostrategică mondială 
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viat a sociala  s i politica  a europenilor î n 2017-
2018, este foarte posibil ca alegerile pentru reî n-
noirea Parlamentului European sa  recompense-
ze partidele anti-europene. Prin urmare, 2019 va 
fi un an foarte instabil pentru economia s i politi-
ca Uniunii Europene. 

I n ceea ce prives te rolul Europei la nivel global, 
trebuie sa  avem î n vedere relat iile tensionate 
dintre ŞUA s i China s i dintre ŞUA s i Rusia, deoa-
rece ele vor influent a Uniunea Europeana  î n 
2019.  

Din motive diferite s i divergente, ŞUA, Rusia s i 
China sunt egal interesate de sla birea puterii 
Uniunii Europene.  

Din perspectiva ŞUA, o criza  politica , economica  
s i financiara  a Europei ar permite Washingtonu-
lui sa  „administreze” revenirea economica  a ŞUA, 
î ndeosebi acum, ca nd tradit ionalul aliat britanic 
este, grat ie Brexitului, eliberat de obligat iile care 
la-au legat de Bruxelles. I n plus, la nivel geostra-
tegic, continua criza  europeana  care permite 
ŞUA sa  ca s tige timp pentru a lua decizii s i pentru 
a-s i asuma responsabilita t i financiare î n teatrele 
din Africa de Nord s i Orientul Mijlociu.  

I n cazul Rusiei, lucrurile sunt mai delicate. 
Kremlinul considera  ca  o Uniune Europeana  sla -
bita  ar fi mai maleabila  î n problema Ucrainei s i 
î n raport cu sanct iunile care au afectat economia 
Rusiei î ncepa nd cu anul 2014. Pe termen scurt, 
ar putea fi adeva rat. De fapt, o Uniune Europea-
na  sla bita  pe termen mediu s i lung ar î nsemna ca  
Uniunea s-ar afla la mila intereselor strategice 
ale ŞUA, din moment ce UE se afla  la limita de est 
a sistemului geopolitic al ŞUA, as a cum a fost 
construit el la sfa rs itul celui de-al Doilea Ra zboi 
Mondial. I n absent a unei UE politice, adeva ratul 
„liant” european ar fi doar instrumentul militaro
-politic al NATO: lucru pe care Rusia nu î l do-
res te cu sigurant a .   

O Europa  fragmentata , care este incapabila  de o 
politica  unitara  s i coerenta  de dezvoltare a in-
frastructurii, nu are puterea necesara  de a nego-
cia – pe criterii egale de demnitate geopolitica  – 
cu China î n marele proiect al Noului Drum al Ma -
ta sii. Din acest motiv, momentan, o Europa  sla bi-
ta  ar fi convenabila  pentru China. Ar fi mult mai 
us or s i ieftin pentru Beijing sa  negocieze indivi-

dual cu state ale UE, s i, î n unele cazuri, chiar s i cu 
administrat iile regionale. Mai mult, absent a unei 
politici externe europene adeva rate permite Chi-
nei sa  act ioneze î n Africa fa ra  alt i concurent i 
mari, î n afara Ştatelor Unite s i a Rusiei.  

 

Asia  

Principalele provoca ri geopolitice din Asia pri-
vesc relat iile dintre ŞUA, Japonia s i China. Tokyo, 
des i este aliniat cu politicile ŞUA, poat efi un ele-
ment de mediere î ntre pozit iile diferite ale Was-
hingtonului s i ale Beijingului.  

La nivel geostrategic, Washingtonul va trebui sa  
conutinue init iativele lansate î n 2018 cu Phenia-
nul, î n vederea normaliza rii complete a relat iilor. 
Va fi un drum dificil deoarece interesele conflic-
tuale ale ŞUA s i ale Republicii Populare Chineze 
sunt î n continuare pe fondul problemei Coreei 
de Nord.  

O alta  problema  controversata  î n cadrul relat ii-
lor dintre ŞUA s i China o reprezinta  Tibetul. I n 
primele luni ale anului 2019, Beijingul s i Was-
hingtonul vor trebui sa  ga seasca  o mediere î n 
problema efectelor „Actului de Acces Reciproc î n 
Tibet” (semnat de ca tre Pres edintele Trump la 
finalul anului 2018), care permite accesul î n Ti-
bet al diplomat ilor, jurnalis tilor s i ceta t enilor 
americani s i respinge vizele pentru America ale 
oficialilor chinezi care sunt considerat i respon-
sabili pentru blocarea accesului î n Tibet.  

O alta  problema  care va avea efecte geopolitice 
considerabile la nivel regional s i global este lega-
ta  de proiectul chinezesc al Marelui Drum al Ma -
ta sii. Pentru a realiza acest obiectiv, Beijingul î s i 
va consolida relat iile cu Republica Islamica  Iran 
s i cu Federat ia Rusa .  

 

Impactul tensiunilor comerciale dintre SUA 
şi China  

Administrat ia Trump a dus un adeva rat ra zboi 
comercial î mpotriva Chinei î n anul 2018. I n 
2019, acest ra zboi va fi perfectat î ntr-un anumit 
mod. Au existat deja avertiza ri ale acestei ten-
dint e: arestarea lui Meng Wanzhou, agent finan-
ciar principal s i fiica  a fondatorului gigantului 
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high-tech Huawei, reprezinta  un exemplu î n es-
caladarea tensiunilor dintre China s i ŞUA. Aceste 
tensiuni nu sunt doar de natura  comerciala , ci s i 
strategica . ŞUA s i China concureaza  pentru su-
premat ie tehnologica . Aceasta  confruntare stra-
tegica  va afecta î ntregul sistem global, influ-
ent a nd sistemul financiar de la nivel global s i 
determina nd diferite state ale lumii sa  faca  ale-
geri î n acest domeniu.  

 

Africa de Nord, Orientul Apropiat şi Mijlociu  

I n Africa de Nord (î ndeosebi î n Libia), activita-
tea de stabilizare a Moscovei va spori.  

Vom asista î n 2019 la rearanjarea fort elor î n 
lumea Orientului Apropiat s i Mijlociu. I n ciuda 
chestiunii Kashoggi, Ştatele Unite î s i vor consoli-
da lega turile cu Arabia Şaudita s i vor viza noul 
guvern israelian pentru a contracara prezent a 
iraniana .  

Dinamica geopolitica  s i strategica  din aceasta  
regiune va fi influent ata  de sporirea influent ei 
Federat iei Ruse, a Iranului s i a Turciei î n decur-
sul anului 2019.  

 

America Centrală şi de Sud  

Cu toate ca  ŞUA a reca s tigat unele pozit ii din 
America de Şud, prezent a Chinei s i, î ntr-o oare-
care ma sura  s i cea a Rusiei î n regiune va avea 
efecte asupra î ncerca rii de hegemonie a Admi-
nistrat iei Trump. Problema migrat iei va avea un 
rol crucial î n politica promovata  de Trump cu 
privire la America Centrala .  

Giles MERRITT  - Fonda-
tor şi Preşedinte al Fri-

ends of Europe 

Rusia s i Uniunea Europea-
na  sunt la cut ite – sau, î n 
termeni diplomatici, 
“eforturile lor de peste 20 
de ani de a realiza un par-

teneriat strategic au es uat î n mod cert.” Este 
concluzia la care s-a ajuns cu put in timp î n urma , 
consemnata  î ntr-o nota  a unui î nalt diplomat al 
UE, dar s i mesajul  recentei conferint e a Forumu-
lui Gaidar, la nivel î nalt, de la Moscova la care a 
participat premierul rus  Dimitri Medvedev. 

Ma rul discordiei este de notorietate: Şiria, ten-
siunile legate de Ucraina s i Crimea, resentimen-
tul manifest al Kremlinului fat a  de extinderea 
NATO s i a UE ca t s i suspiciunile reciproce legate 
de securitatea cibernetica , influent area alegeri-
lor s i practicile de spionaj fa ra  jena  s i lipsite de 
tact. 

Ambele pa rt i trebuie î nsa  sa -s i puna  serios min-
t ile la contribut ie. Colaborarea s i, poate chiar 
prietenia, le vor fi impuse de presiunile econo-
mice s i geopolitice de neoprit. Liderii s i deciden-
t ii lor politici ar putea de asemenea sa  pa s easca  
spre un viitor comun î n care complementarita-
tea lor economica  va fi elementul esent ial. 

Şecolul 21 s-a dovedit a fi nedrept ata t fat a  de 
Rusia ca t s i fat a  de Europa iar lucrurile se vor 
agrava. Wolfgang Ischinger, Pres edintele Confe-
rint ei pentru Şecuritate de la Munchen, a infor-
mat Forumul Gaidar ca  la î nceputul acestui secol 
economia Rusiei era de doua  ori mai mare deca t 
cea a Chinei iar î n prezent ea mai reprezinta  
doar o zecime din economia Chinei.  

Economia Europei, la ra ndul ei, s-a contractat 
chiar daca  nu la fel de spectaculos. Ceta t enii eu-
ropeni devin î n permanent a  mai sa raci cu o pro-
babilitate foarte mica  de redresare. Veniturile 
din UE, ma surate ca medie a PIB-ului per capita, 
reprezinta  aproape doua  treimi din cele din 
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America iar î n 2025 se preconizeaza  sa  scada  la 
trei cincimi. Primele patru cele mai mari econo-
mii ale Europei nu vor mai figura, î n 2050, î ntre 
primele 10 economii ale lumii.  

 
Demografia este cauza majora  ata t a probleme-
lor Rusiei ca t s i a celor ale  Europei. As a cum a 
precizat Igor Yurgens, fost purta tor de cuva nt al 
lui Medvedev cu ocazia Forumului Gaidar, masa-
crarea a zeci de milioane de tineri rus i care au 
luptat î n Armata Ros ie î n timpul celui de Al Doi-
lea Ra zboi Mondial a avut consecint e 
dezastruoase pe termen lung. Declinul ireversi-
bil al populat iei se amplifica  iar populat ia actua-
la  de 143 milioane de rus i urmeaza  sa  scada , 
conform datelor Biroului de Ştatistica  al ŞUA, la 
111 milioane la mijlocul secolului. 

Pe frontul economic, sanct iunile Europei ca ra s-
puns la act iunile Rusiei î n Crimea s i estul Ucrai-
nei agraveaza  dificulta t ile t a rii. Şupra-
dependent de exporturile de t it ei s i gaze, secto-
rul productiv al Rusiei, neglijat s i depa s it moral, 
este grav afectat de absent a evidenta  a investit ii-
lor stra ine. Fiecare din ultimii cinci ani a fost 
martorul sca derii veniturilor reale disponibile 
ale populat iei astfel î nca t rusul de ra nd este 
asta zi cu 10% mai sa rac deca t î n 2014. 

Aceste tendint e evidente au fost ocultate pa na  
acum. Efectele dinamice ale tranzit iei spre eco-
nomia de piat a  î n Rusia dar s i î n majoritatea 
fostelor t a ri comuniste ce au constituit blocul 
sovietic au creat semne aparente de prosperi-
tate care au mascat handicapurile structurale. 

Ca t prives te o mare parte din Europa, deceni-

ul marcat de cres tere economica  anemica  s i 
austeritate care a trecut de la criza din 2008 a 
fost martorul ascensiunii partidelor populiste 
care promit alega torilor un viitor mai roz fara  
a preciza cum se va ajunge acolo.  

Europa s i Rusia sunt, î ntr-o mare ma sura , î n 
aceeas i barca , daca  este sa  fie comparate cu 
gigant ii î n ascensiune s i tigrii tehnologici ai 
Asiei. ŞUA nu se va ala tura primelor doua  gra-
t ie corporat iilor high-tech de care dispune s i a 
perspectivei demografice viguroase care va 
face ca populat ia sa sa  creasca  la 400 milioane 
î n 2050.  

Piat a ruseasca  ar putea deveni mult mai atracti-
va  pentru companiile europene daca  Moscova ar 
adopta reformele de mult promise pentru î mbu-
na ta t irea condit iilor î n care trebuie sa  activeze 
firmele stra ine. Companiile europene dispun de 
tehnologia s i know-how-ul necesare pentru a 
activa fabricile ruginite ale Rusiei. Un nou spirit 
de cooperare poate fi solut ia ca s tiga toare pentru 
ambele pa rt i. 

Este greu de anticipat modul î n care decident ii 
politici de la Moscova s i de la Bruxelles se vor 
adapta acestor realita t i î nsa  adaptarea este obli-
gatorie. Un factor suplimentar important pentru 
realinierea lor geopolitica  este deschiderea rutei 
maritime nordice dintre porturile occidentale 
europene s i porturile din estul Asiei. I n situat ia 
î n care î nca lzirea globala  topes te calota glaciara  
a Arcticii î n ritmul prezis î n acest moment, 
atunci aceasta  evolut ie care schimba  regulile jo-
cului va avea o important a  hota ra toare ata t pen-
tru UE ca t s i pentru Rusia. O tema  de analiza  
pentru Berlaymont s i Kremlin.  
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Paul SĂNDULESCU 

PLUTOCRÁT, -Ă s.m. şi f. (În orânduirile baza-
te pe exploatare) - Persoană care aparţine clasei 
dominante şi care, datorită averii de care dispune, 
participă la conducerea statului şi exercită o in-
fluenţă politică importantă. (DEX) 

PLUTOCRAȚÍE, plutocraţii, s. f. Formă de gu-
vernare în care puterea de stat este concentrată 
în mâinile celor mai bogaţi. ♦ Totalitatea persoa-
nelor care, cu ajutorul averii, impun plutocraţia. 
(DEX) 

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ - capacitate a siste-
melor tehnice evoluate de a obţine performanţe 
cvasiumane. (DEX) 

 

Pe 17 noiembrie 2018, î n Frant a au î nceput de-
monstrat ii stradale, care s-au dovedit a fi cele 
mai ample s i mai grave din ultimele decenii, chi-
ar s i pentru o t ara  î n care astfel de mis ca ri au o 
tradit ie de sute de ani. Important de ret inut este 
ca  ele nu au avut o conducere s i nu au fost sta r-
nite de sindicate sau de partide politice din 
opozit ie. Şca nteia a fost aprinsa  de cres terea 
pret ului la combustibil (sic!) s i de impozita rile 
ce urmau sa  fie introduse de la 1 ianuarie 2019, 
dar î n spatele acestora sta  sa ra cirea generala  a 
populat iei, cu preponderent a  a muncitorilor s i a 
clasei de mijloc, î n special î n mediul rural s i peri-
urban. Amploarea s i violent ele la care s-a ajuns 
(inclusiv mort i s i ra nit i grav) denota  ca  ra da cini-

le sunt ada nci s i î ntinse, des i mis carea protesta-
tara  pare sa  scada  î n intensitate, pentru moment.  

Protestatarii au adoptat ca semn distinctiv foar-
te vizibil jachetele galbene pe care legea î i obliga  
pe lucra torii auto sa  le poarte. Nemult umirea 
este generala  la nivel global, nu numai î n Frant a, 
as a ca  simbolul vestelor galbene apare din ce î n 
ce mai rapid s i mai des î n mis ca rile de protest 
î ncepa nd cu Europa s i ajunga nd pa na  î n Africa 
de Nord, Orientul Mijlociu s i America de Nord, 
des i revendica rile nu par a fi î ntotdeauna ace-
leas i. I nca . Deci, despre ce este vorba? 

Ca  suntet i cons tient i sau nu, suntet i contempo-
ranii a doua  enorme curente globale, care se ali-
menteaza  unul pe altul s i al ca ror efect î l simt it i 
deja de multa  vreme, dar pentru care suntet i î n 
permanent a  indus i î n mod intent ionat sa  ga sit i 
motive colaterale. Este bine totus i sa  le cu-
noas tet i pe cele reale, pentru ca  ele va  vor deter-
mina viitorul existent ei s i cursul evenimentelor 
ce ne stau î n fat a . 

Aceste doua  curente sunt: ultra-concentrarea 
bogăţiei şi dispariţia nevoii de oameni. 

I n 2014, la New York, plutocratul Nick Hanauer 
a fa cut la TEDŞalon NY2014 prezentarea "Avet i 
grijă, colegi plutocraţi, vin furcile" ("Beware, fel-
low plutocrats, the pitchforks are coming"). Va  
invit sa  o vizionat i!!! I nsus i titlul este sugestiv. 
De ret inut ca  aceasta  avertizare vine chiar din 
partea unui plutocrat!!! Cu numai trei ani î nain-
te, pe 17 septembrie 2011, datorita  inegalita t ilor 
sociale, economice s i imensei influent e pe care 
corporat iile le au asupra guvernului american, î n 
special din partea sectorului financiar, chiar la 
New York apa ruse mis carea "Ocupat i Wall Stre-
et" ("Occupy Wall Street" - OWŞ). Şloganul OWŞ a 
fost "Noi suntem 99%" s i se referea la distribut ia 
inegala  a veniturilor s i a boga t iei î ntre 1% din 
cei mai bogat i americani s i restul populat iei. Este 
drept ca  dupa  aproape doua  luni, pe 15 noiem-
brie 2011, protestatarii au fost evacuat i fort at 
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din Parcul Zuccotti, pe care î l ocupasera , iar 
2.000 din ei au fost arestat i î n New York s i 6.000 
î n restul ŞUA. Este drept ca mis carea s i-a pierdut 
suflul, este drept ca î n 2016 omul de afaceri Do-
nald Trump a fost ales pres edinte, dar asta nu 
î nseamna  ca  motivele nu erau reale sau ca  au 
dispa rut. Din contra , ele se ada ncesc pe zi ce tre-
ce. 

Nick Hanauer ara ta î n 2014 ca  î n 1980, cei mai 
bogat i 1% dintre americani det ineau 8% din bo-
ga t ia t a rii, iar 50% din juma tatea de jos a socie-
ta t ii det inea 18%, ca  î n 2010, deci dupa  30 de 
ani, cei 1% det ineau 20% din bogat ie, î n timp ce 
cei 50% det ineau 12%, iar daca  tendint a se 
ment ine, î n 2040, cei 1% vor det ine peste 30% 
din boga t ie, iar cei 50% vor mai avea doar 6%. 
Forbes a ara tat ca  î n anii '50, un director ameri-
can avea un salariu de 20 de ori mai mare deca t 
salariu mediu al angajat ilor. I n 2018, raportul a 
crescut la 1:361, dar sunt cazuri î n care acesta 
ajunge la 1:4.987!!! Nick Hanauer a averizat ca  
evolut ia aceasta va transforma capitalismul ac-
tual î n rentierismul secolului XVIII. Ca  lucrurile 
stau mult mai ra u la scara î ntregii planete s i ca  
lucrurile se accelereaza  rezulta  s i din raporturile 
prezentate de Oxfam î n doi ani consecutivi, la 
I nta lnirea Anuala  a Forumului Economic Mondi-
al de la Davos, î n 2016 s i 2017. 

I n 2016, Oxfam atra gea atent ia ca  fat a  de anul 
2010, boga t ia det inuta  de juma tatea cea mai sa -
raca  a lumii a sca zut cu 1 trilion UŞD, ceea ce î n-
seamna  o reducere de 38%(!!!), î n timp ce popu-
lat ia lumii a crescut î n aceias i perioada  cu 400 
milioane de oameni. Tot î n 6 ani, averea celor 
mai bogat i 62 de oameni ai lumii a crescut cu 
mai mult de juma tate de trilion de dolari, astfel 
ca  aces tia det ineau î n 2016 juma tate din boga t ia 
lumii. I n 2010, numa rul bogat ilor care det ineau 
juma tate din boga t ia lumii era de 388, dar el a 
sca zut abrupt de la an la an: 177 î n 2011, 159 î n 
2012, 92 î n 2013, 80 î n 2014 s i 62 î n 2015! Deci, 
boga t ia se concentreaza  foarte accelerat! Asta î n 
condit iile de mare depresie financiara  mondiala , 
care s-a declans at î n 2007! 

I n raportul din ianuarie 2017, Oxfam atragea 
atent ia ca , des i calculul din anul precedent este 
posibil sa  fi fost gres it î n sensul ra u, pentru ca  nu 

avusesera  toate datele necesare la dispozit ie 
(astfel ca  î n loc de 62 de bogat i, probabil ca  era 
vorba doar de 9) numa rul celor care concentrea-
za  boga t ia lumii s-a redus s i mai mult: la î ncepu-
tul anului trecut doar 8 oameni (Bill Gates, 
Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim 
Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Elli-
son, Michael Bloomberg) aveau tot atât cat 
3,6 miliarde de oameni. I ntre timp, numa rul pro-
babil ca  s-a redus s i mai mult. Nu mi-am propus 
sa  ating aspecte de echitate, dar î ntrebarea se 
ives te de la sine: care este utilitatea sociala  a 
acestei acumula ri pentru ca ea sa  fie permisa ??? 

La ra ndul lui, fostul ministru de finant e al Gre-
ciei, Yanis Varoufakis, î ntr-o prezentare fa cuta  la 
Geneva î n 2015 intitulata  "Capitalismul va pune 
capăt democraţiei – dacă nu denunţăm asta", ara -
ta ca  î n procesul democratic s-a produs o scinda-
re: deciziile democratice î i includ numai pe fac-
torii politici, î n timp ce cei financiari s i cei corpo-
ratis ti, care influent eaza  cu adeva rat viat a popu-
lat iilor planetei, au fost la sat i total de capul lor. 
Iar, aces tia din urma  au ajuns sa  capete o aseme-
nea putere î nca t circula  zvonul potrivit ca ruia 
"Democraţia va fi interzisă dacă va ameninţa să 
facă vreo schimbare". 

I nca  din 1923, contele mason Richard Nikolaus 
von Coudenhove-Kalergi, recunoscut ca init iato-
rul constituirii Uniunii Europene, ara ta ca : 
"Astăzi, democraţia este o faţadă a plutocraţiei; 
deoarece popoarele nu ar tolera plutocraţia pură, 
puterea nominală le este lăsată lor, în vreme ce 
puterea reală stă în mâinile plutocraţilor. În de-
mocraţiile republicane, ca şi în cele monarhice, 
oamenii de stat sunt marionete ale păpuşarilor 
capitalişti: ei dictează liniile directoare ale politi-
cii, ei îi controlează pe votanţi prin cumpărarea 
opiniei publice, iar prin relaţiile de afaceri şi cele 
sociale, controlează miniştrii.... Plutocraţia de as-
tăzi este mult mai puternică decât aristocraţia de 
ieri, deoarece nimeni nu este mai presus de ea în 
ţara care este unealta şi complicele lor". 

I n Frant a, î n decembrie 2018, Macron (un fost 
bancher la Rothschild & Cie Banque) a recunos-
cut cu nons alant a  ca  supa rarea protestatarilor 
este "profunda  s i î n multe moduri legitima ", dar 
nu a renunt at sa  le creasca  taxele s i impozitele, 
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inclusiv asupa pensiilor mici, a orelor suplimen-
tare s i a bonusurilor de sfa rs it de an, ci doar le-a 
ama nat. Pe alta  parte, a refuzat pe termen nede-
finit sa  reinstituie taxa pe boga t ie, pe care a anu-
lat-o imediat dupa  ce a preluat funct ia de 
pres edinte al Frant ei. 

Pe la nga  faptul ca , as a cum recunos tea s i Nick 
Hanauer, pa na  acum boga t ia t a rilor occidentale 
puternice s-a bazat pe o clasa  de mijloc puterni-
ca  s i numeroasa , deci absolut necesara , atunci 
ca nd le-a ajuns cut itul la os masele de oameni au 
avut la dispozit ie pe tot parcursul istoriei s i mij-
loacele de lupta  necesare pentru a-s i î mbuna ta t i 
situat ia: greve, proteste, ra scoale, revolut ii. Votul 
nu este de luat î n calcul pentru ca  am ajuns la 
momentul î n care indiferent cine se afla  la pute-
re face tot ce "solicita " plutocrat ia. Exact as a cum 
spunea Richard Nikolaus von Coudenhove-
Kalergi. 

Ceea ce le da dea fort a  reala  oamenilor era fap-
tul ca  ei le erau necesari plutocrat ilor: erau nece-
sari sa  munceasca , deci sa  produca  plus-valoare, 
adica  boga t ie; era nevoie de ei pentru organele 
de fort a  (sa  duca  ra zboaie pentru acaparare sau 
apa rarea acapara rii s i pentru paza interna  a bo-
ga t iei); erau necesari pentru aparatul guverna-
mental (pentru buna funct ionare a societa t ii, as-
tfel ca boga t ia sa  continue sa  fie produsa ).  

Doar ca  acum, odata  cu aparit ia Inteligent ei Ar-
tificiale s i î nlocuirea accelerata  a oamenilor î n 
toate procesele sociale, nevoia de oameni dispa-
re, astfel ca , mijloacele lor pas nice de lupta  dis-
par. Pe cine intereseaza  ca  cineva face greva , 
ca nd oricum nu mai era nevoie de el?! Inteli-
gent a Artificiala  reprezinta  viitorul pas evolutiv, 
deci este o amenint are pentru supraviet uirea 
speciei umane, dar nu acesta este aspectul pe 

care vi-l aduc î n atent ie, ci pe cel prezent s i 
imediat urma tor: sa ra cirea populat iilor de 
oameni s i sca derea pa na  la disparit ie a nevoii 
de ei. 

Parlamentul European ia deja î n calcul faptul 
ca  Inteligent a Artificiala  "va reprezenta o 
provocare pentru capacitatea umanităţii de a-
şi controla propria creaţie şi, în consecinţă, 
probabil şi capacitatea sa de a fi la cârma 
propriului destin şi de a-şi asigura supra-

vieţuirea speciei". I n consecint a , prega tes te deja 
legislat ia necesara , dar î n favoarea Inteligent ei 
Artificiale. Printre altele, IA va avea dreptul sa  se 
angajeze; companiile de asigurare vor fi obligate 
sa  faca  asigura ri pentru accidentele pe care IA le 
va produce ne-voit sau chiar voit; companiile 
produca toare de IA vor fi exonerate de ra spun-
dere pentru daunele produse de IA, pentru moti-
vul ca  aceasta are capacitatea de a î nva t a singu-
ra , iar pentru asta nu trebuie sa  ra spunda  ele. 

Un fost angajat al Facebook, programatorul An-
tonio Garcia Martinez, a afirmat cu claritate ca  
"Nu vă daţi seama, dar suntem într-o cursă între 
tehnologie şi politică, iar tehnologicienii câştigă, 
sunt cu foarte mult înainte. Vor distruge locurile 
de muncă şi vor perturba grav economiile ţărilor 
cu mult timp înainte ca noi măcar să reacţionăm 
în faţa lor". El este de pa rere ca  î n cel mult 30 de 
ani, juma tate din omenire va ra ma ne fa ra  slujbe, 
dar ca  î nceputul este foarte aproape: 5, cel mult 
10 ani. Ca urmare, s i-a cumpa rat un teren pe o 
insula  î n apropiere de Şeattle, unde se prega -
tes te pentru vremurile care vor veni. Iar el spune 
ca  foarte mult i specialis ti IT din Şilicon Valley fac 
acelas i lucru, dar la scara  mare.  

Antonio Garcia Martinez era totus i optimist, 
ca ci Inteligent a Artificiala  de destul de mult timp 
ocupa  locurile de munca  ale oamenilor. Daca  î n 
urma  cu 30-35 de ani sunai la o companie, î t i 
ra spundea o centralista ; acum î t i ra spunde un 
robot. Us a t i-o deschidea un portar, iar acum t i-o 
deschide un robot. Pa na  s i sondajele telefonice 
de opinie le fac robot ii. Daca  pa na  acum, mas ini-
le utilitare erau conduse de s oferi profesionis ti, 
urmeaza  sa  fie conduse de calculatoare. Asta î n-
seamna  nu numai ca  s oferii vor dispare, dar ca  
nici de polit is ti de circulat ie nu va mai fi nevoie. 
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Deja controlul traficului auto se realizeaza  de 
ca tre calculatoare. Dar tot calculatoarele fac 
acum recunoas terea fet elor pietonilor s i le su-
pravegheaza  astfel deplasa rile s i activita t ile. 
Toate acestea reprezinta  deja locuri de munca  
pierdute, dar s i controlul populat iilor prin s i de 
ca tre IA. 

De ret inut ca  5 din cei 8 cei mai bogat i oameni 
ai lumii au lega tura  cu tehnologia informat iei. 
Puterea lor este ilustrata  s i din faptul ca  Mark 
Zuckerberg a refuzat î n noiembrie 2018 sa  apara  
î n fat a unui comitet internat ional format din par-
lamentari a 7 t a ri. I n luna mai 2018, dupa  trei 
refuzuri de a apa rea î n fat a Prlamentului Euro-
pean, pa na  la urma  s-a prezentat, dar des i parla-
mentarii i-au pus î ntreba ri timp de 60 de minu-
te, Zuckerberg a petrecut 30 de minute nera s-
punza nd la nici una dintre ele. Cu aceasta  ocazie, 
Guy Verhofstadt, liderul Grupului Aliant ei Libe-
ralilor s i Democrat ilor pentru Europa (ALDE) l-a 
î ntrebat: "Suntet i de fapt un geniu care creaza  un 
monstru digital care ne distruge societăţile?", iar 
Manfred Weber, liderul Partidului Poporul Euro-
pean, cel mai mare din Parlamentul European a 
afirmat ca  este timpul sa  se ia î n discut ie mono-
polul Facebook, pentru ca  "are deja prea multa  
putere". Zuckerberg a refuzat de trei ori să apară 
s i î n fat a parlamentului britanic, dar s-a prezen-
tat î n Congresul ŞUA î n luna aprilie. Cam dispro-
port ionate raporturile de fort e din aceste î ntru-
niri, nu? De o parte un plutocrat, care se prezinta  
sau nu, dupa  bunul plac, iar de cealalta  parte re-
prezentant ii ales i ai oamenilor, care se dovedesc 
neputincios i. De fapt, reflecta  foarte exact rapor-
tul det inerii boga t iei lumii. Nu at i uitat, nu? 
8/3,7 miliarde. Cine face de fapt jocurile reiese 
clar din atitudinea s i comportamentul lui 

Zuckerberg. 

Ca  plutocrat ii det in puterea reala  reiese s i din 
faptul ca  toate companiile care au activitate pe 
Internet, toate companiile care produc soft-uri 
colecteaza  datele personale ale utilizatorilor, 
mult dincolo de acceptul acestora, fa ra  sa  t ina  
cont de nici un alt considerent î n afara  de pro-
priul interes. Este foarte asema na tor cu situat ia 
din Evul Mediu, ca nd seniorul dispunea de tot ce 
aveai dupa  bunul sa u plac. Ca un simplu exem-
plu, eu nu am deloc preferint a  pentru Google s i 
nu i-am permis sa  î mi colecteze datele. Cu toate 
acestea, daca  cumpa r un telefon mobil (care este 
o utilitate), el are preinstalat Google s i toata  fa-
milia de aplicat ii asociate ale companiei. Des i am 
dezactivat "Locat ia" s i nu i-am permis acest lu-
cru, Google s tie unde locuiesc, unde lucrez, unde 
î mi petrec timpul liber, unde ma  aflu î n orice 
moment. Urma res te traficul meu pe net, paginile 
accesate, cumpa ra turile, corespondent a s i as a 
î mi s tie preferint ele, relat iile, modul de a relat io-
na, de a gandi, de a face alegerile. 

Mai mult, Google î nchide conturile celor care 
î ndra znesc sa  î s i exprime opinii contrare hiper-
liberalismului, adica  intereselor sale, ca ci demo-
crat ia s i hiper-liberalismul sunt unelte 
(remember Richard Nikolaus von Coudenhove-
Kalergi), vinde informat iile private ale celor care 
utilizeaza  Internetul, inclusiv corespodent a cli-
ent ilor sa i, cu toate ca  aces tia nu s i-au dat accep-
tul s i nici nu cunosc acest fapt. Ş i altele, s i altele, 
s i altele. Iar oamenii nu au nici o opt iune. Daca 
refuza , li se interzice accesul la serviciile respec-
tive. Au doar opt inea de a accepta abuzul. Cam 
aceeas i opt ine pe care o aveau sclavii s i mai ta r-
ziu robii, iobagii, s erbii, servii, vecinii: acceptat i 
î nrobirea sau dispa ret i.  

Este totus i de neî nt eles cum va funct iona socie-
tatea î n condit iile sa ra cirii generale. Şa ngele so-
cieta t ii umane este banul, iar sa na tatea ei presu-
pune o buna  circulat ie a sa ngelui, recte a banu-
lui. Daca  oamenii nu vor avea locuri de munca , 
deci nu î s i vor putea ca s tiga banii, daca  banii vor 
fi concentrat i î n ma inile a 1% sau chiar mai 
put in, cum va funct iona societatea umana ??? Ce 
au î n vedere plutocrat ii??? 

Nu mi-am propus î n articolul de fat a  sa  sugerez 
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solut ii. Acestea presupun o schimbare generala  
radicala  de ga ndire s i nu poate fi determinata  de 
ca teva pagini. Ş i nu s tiu nici daca  vom mai apuca 
sa  schimba m ceva. Nu pot totus i sa  nu sugerez ca  
modul actual de funct ionare a sistemului financi-
ar este conceput gres it chiar din start. I nca  din 
septembrie 2015 ara tam ca  toate t a rile lumii au 
datorii, iar acestea cresc î n continuu. La acea da-
ta  ŞUA aveau o datorie externa  de 18.540 miliar-
de UŞD (adica  106% din PIB), Marea Britanie 
406%, Frant a 222%, Germania 145%, Norvegia 
141%, Italia 124%, Elvet ia 229%, Hong Kong 
334%, Islanda 724%, iar Luxemburg 3.443%. 
China are o datorie externa  de 37,5%, iar Rusia 
de "doar" 23%. Datoria î ntregii planete se ridica 
î n trimiestrul II al anului 2014 la 199.000 miliar-
de UŞD, cresca nd cu 57.000 miliarde UŞD (17%) 
î n ultimii 7 ani de mare criza  financiara  mondia-
la . I ntreaga planeta  era î ndatorata  î n trimestrul 
II 2014 cu 286% fat a  de Produsul Mondial Brut 
(PMB), comparativ cu 269%, ca t era î n trimes-
trul IV 2007. 

Este absolut de î nt eles ca  î n momentul actual 
bugetele guvernelor sunt golite. Pe la nga  î ndato-
rirea excesiva  s i ne-necesara , care sifoneaza  vo-
lume urias e ale sa ngelui societa t ii (banul) ca tre 
plutocrat ie, metoda tradit ionala  de a asigura un 
venit bugetar constant, singura care a fost apli-
cata  pa na  acum î n decursul istoriei, este taxarea 
maselor. Doar ca  aceasta are la baza  certitudinea 
ca  masele produc venit, ca sa  aiba  cu ce sa  pla -
teasca . Venitul lor a rezultat pa na  î n acest mo-
ment din va nza ri (a produselor sau a muncii), 
ceea ce î nsemna ca  î n ultima  instant a  munca 
umana  avea piat a  de desfacere. Doar ca  am ajuns 
la momentul la care munca maselor de oameni 
este din ce î n ce mai put in necesara , as a ca  ei nu 
vor mai avea banii necesari sa  cumpere produse-
le s i î n cele din urma  munca altor oameni. Este 

un proces care se autoalimenteaza , foarte ase-
ma na tor cu vria unui avion; daca  pilotul nu in-
tervine, cu certitudine maxima  zborul se va î n-
cheia foarte rapid cu o pra bus ire. 

I mprumutul este util orica rei persoane s i orica -
rei firme pentru a se dezvolta, as a ca  nu se poate 
renunt a la el. Dar, nu ar fi o idee ca î mprumutu-
rile sa  fie acordate de ba ncile statelor, astfel ca  
parte din profituri sa  intre la bugete? O nat iona-
lizare a ba ncilor private nu este posibila , dar li se 
poate aplica o impozitare diferent iata , sa  zicem 
dubla  fat a  de ba ncile statului, astfel ca ele sa  con-
tribuie mai mult la buget, iar î n acelas i timp cli-
ent ii sa  migreze ca tre ba ncile statului. 

Poate ca  o solut ie ar fi s i impozitarea drastica  
progresiva  odata  cu atingerea unor limite care 
exced cu foarte mult nu numai nevoile normale 
ale unor generat ii î ntregi de oameni din clasa de 
mijloc, dar s i luxul normal al claselor superioare. 
Ni se arunca  î n fat a , î n primul ra nd de ca tre poli-
ticieni (vezi Macron) ca  cei bogat i au nevoie de 
bani pentru a crea locuri de munca . Total fals, 
î ns ela tor. Politicienii fac astfel de afirmat ii pen-
tru a justifica î n fat a electoratului de ce nu iau 
ma surile necesare. Ar fi bine sa  urma rit i expune-
rea plutocratului Nick Hanauer ment ionata  mai 
sus!!! 

Volumul de bani aflat î n circulat ie este acelas i, 
indiferent de cine î i det in. Şe creaza  mult mai 
multe locuri de munca , iar viat a sociala  decurge 
mult mai armonios, sa ngele societa t ii, banul, cir-
cula  mult mai rapid s i mai bine, concurent a este 
î n floare, deciziile politice s i democrat ia î n ulti-
ma  instant a funct ioneaza  natural, liber, as a cum 
sunt menite, daca  boga t ia este distribuita  mai 
uniform, nu concentrata  î n ma inile a 1% sau s i 
mai put ini din oameni. 

Viitorul foarte apropiat nu va  este favorabil da-
ca  nu suntet i plutocrat. Eu sunt foarte sigur ca  
cel urma tor nu le este favorabil nici lor, des i ei 
sunt convins i ca  det in s i vor det ine î n continuare 
controlul. Urma torul pas evolutiv este Inteli-
gent a Artificiala , ca reia nici ma car plutocrat ia nu 
î i poate face fat a . Dar, pa na  atunci probleme 
mari au cei 99%. Cei 1%, dupa  aceea..... Adica î n 
ca t iva ani, totus i.  
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Anis H. BAJREKTAREVIC 

Un raport tocmai publi-
cat de FMI cu privire la 

Perspectivele Economiei Mondiale prezinta  o 
imagine deloc linis titoare pentru oricare dintre 
membri G-7, cu deosebire pentru ŞUA s i UE: ulti-
ma Runda  a Organizat iei Mondiale a Comert ului 
(Doha, 2001) s i-a dat ultima suflare, ra zboaiele 
comerciale sunt î n plina  desfa s urare, Consiliul 
de Cooperare al Golfului se pakistanizeaza  acce-
lerat î n timp ce reactorul Asiei s i Orientul sa u 
I ndepa rtat decelereaza . Nici ultimul Raport 
Oxfam nu este mai linis titor – Valorează 26 de 
miliardari mai mult decât jumătatea planetei?, pe 
care ultimul Ta rg al Des erta ciunilor de la Davos, 
cunoscut sub denumirea de Forumul Economic 
Mondial,  a î ncercat sa -l ignore (la fel de mult 
cum aceasta  aduna tura  a capitalurilor obis nuies -
te sa  ignore munca). Replicile cutremurului Bre-
xit vor reverbera peste tot.  

I ntr-un alt EXIT faimos (piesa NO EXIT a lui 
Şartre n.t.) Garcin ra ma ne celebru pentru repli-
ca: “Iadul sunt ceilalt i”. Afacerea alterita t ii ra ma -
ne cu sigurant a  lucrativa : cel de-al 70-lea sum-
mit NATO va ca uta cu î nvers unare inamici. Esca-
ladarea este cea mai buna  modalitate de a pre-
zerva unitatea erodata  s i implica  dictatul nostal-
giei confruntaţionale. Va salva Zona de Liber 
Şchimb Transatlantica , ata t de pa timas  promo-
vata  de ŞUA (ca substitut al TTIP, care a fost de-
cartat s i o compensare a ra zboiului comercial 
sino-american) situat ia? Şau acest tratat promo-
vat fort at va revigora nat ionalismele s i va marca 
sfa rs itul Europei unioniste?  

Este de fapt conflictul prelungit dintre UE s i Ru-
sia î nceputul conflictul Europei Central-Atlantice 
cu Rusia, o internalizare a mega dilemei geopoli-
tice s i geo-economice – cine accepta  pe cine î n 
interiorul s i î n afara Uniunii post-Brexit? Ş i, î n 
sfa rs it, mai multe calamita t i de tipul celei ucrai-
nene (din Europa de Est sau din Orientul Mijlo-
ciu s i Nordul Africii) netezesc drumul spre o no-

ua  mare acceptare transcontinentala  fie î ntre 
Frant a, epuizata  de austeritate, fie î ntre supra-
performant a Germanie s i Rusia s i, deci, sfa rs itul 
UE? Flancul din sud-est sufera  deja enorm. Roca-
da pripita  fa cuta  î ntre inamici s i prieteni a pro-
vocat un vertij geopolitic colosal î n Turcia, a ca -
rui rotat ie accelerata  provoaca  tot mai multe vic-
time.  

Pentru binele cui a fost Europa de Est exclusa  
de la toate dezbaterile importante cum ar fi sla-
vismul, identitatea, coeziunea sociala  
(spulberata  de jaful numit „privatizare”), secula-
rism s i antifascism? De ce ne mira m brusc ca  
peste tot  î n jurul Europei Centrale conduse de 
Germania neonazismul ca s tiga  teren î n timp ce 
numai Rusia pune accentual pe antifascism s i pe 
(pan)slavism? 

I nainte de a formula ra spunsuri, sa  examina m 
care este (semnificat ia s i dimensiunea) Europei 
noastre? Unde, cum s i – foarte important – ca nd 
este Europa noastra ?  

 

Ultimul om sau supraom (The Letzte Mensch 
or Übermensch)  

Este UE un conglomerat post-Westphalian au-
tentic s i unicul concert logic post-Metternich al 
unor Europe diferite, ultimul cosmopolit al lumii 
care se bucura  de vacant a sa postmoderna  de la 
istorie? Este oare posibil sa  fie vorba de Atlanti-
da pierduta  sau de Arcadia mitica  – un sfa rs it 
hegelian al lumii istoriei? Ar trebui, astfel, ca 
acest t inut fantastic Oz sa  fie un mix î ntre marea 
utopie Marx-Engels domesticita  endemic s i lu-
mea de vis a lui Kennedy “î n care cei slabi se afla  
î n sigurant a  iar cei puternici sunt echitabili”?  

Şau poate fi ceea ce Charles Kupchan numes te 
un “imperiu postmodern”? Este ceva ce î ndeam-
na  la statutul sa u de buna stare prin exportul ra u 
famat de puteri transformat ionale t ina nd de 
dogma liberului schimb s i de stigmatul drepturi-
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lor omului–adica  o continuare modificata  a mos -
tenirii coloniale ca nd cuceritorii europeni ra s-
pa ndeau peste ma ri, prin foc s i spada ,  comert ul, 
cres tinismul s i civilizat ia – un fel de “nou Bi-
zant ”, sau tine mai mult de Roma î n declin a lui 
Richard Young, nereformata  s i rigida ? Prin ur-
mare, este aceasta o lume post-hobbesiana  (nu 
î nca  chiar kantiana ) î n care Letzte Mensch a ex-
pulzat U bermensch?  

Poate ea, fi ceea ce sugera un graffiti mai de de-
mult din Praga: UE=ŞU²(Uniunea Şovietica )? 
Echivaleaza  UE-izarea Europei cu o restaurat ie a 
lumii universaliste a Papalita t ii Romei s i o repu-
nere î n scena  a Califatului Romano-Catolic? Este 
aceasta  Uniune un alerga tor de secol 21 al lui 
Leonard sau poate fi  planeta „Venus” a lui Kagan 
– o lume mohora ta  s i opaca , mai calda  dar la fel 
de distanta  s i de neva zut ca „Marte”?  

Este aceasta o Elvet ie supradimensionata  
(guvernata  de cacofonia multor limbi s i ambala-
ta  î n egotismul economic al poporului sa u ego-
centric), cu cantoane (Ştate Membre, Consiliul 
UE) mult mai puternice deca t guvernul central 
(Parlamentul UE, Comisia de la Bruxelles, Curtea 
Europeana  de Justit ie), î n timp ce elvet ienii î ns is i 
–des i aflat i î n inima geografica  a Uniunii – conti-
nua sa  sfideze cu î nca pa t a nare orice calitate de 
membru. Conteaza , î ntr-adeva r (s i daca  da, î n ce 
ma sura ) ca  Niall Ferguson se minuneaza : “…UE 
nu are o limba  comuna , un sistem pos tal comun, 
o echipa  comuna  de fotbal (as a cum nu are nici 
Anglia n.a.) s i nici ma car o priza  de curent stan-
dardizata …“?  

Şe sust ine ca  Kissinger î nsus i ca uta la ra ndul 
sa u un numa r de telefon al Europei. Baronul Ri-
dley descria Uniunea ca pe un al Patrulea Reich  
nu numai dominate de Germania dar s i germani-
zata  institut ional. Un alt britanic conservator, 
Larry Şiedentop, observa î n cartea sa Democra-
t ia î n Europa ca , de fapt, Frant a conduce 
„spectacolul” Europei î ntr-o modalitate tipic 
frant uzeasca , cu o birocrat ie mai put in responsa-
bila  care î mpiedica  orice evolut ie europeana  î n 
direct ia unor Ştate Unite î n stil american. Astfel, 
UE  descrisa  de Şiedentop este mai mult un al 
Treilea Imperiu Bonapartist deca t un posibil al 
Patrulea Reich. Pivotul continental sau franjurile 

continentale? (The Heartland or Rimland?) 

 

Biologia devoluţionistă şi geopolitica 

I n ciuda denumirilor s i a categoriza rilor diferi-
te, a analogiilor istorice s i a descrierilor folosite, 
majoritatea cunosca torilor sunt de acord cu defi-
nit ia geopolitica  î nses i a UE: Marea apropiere 
dintre Frant a s i Germania de dupa  cel de-Al Doi-
lea Ra zboi Mondial care a culminat cu acordurile 
de la Elyse e din 1961. O interpretare a acestor 
instrumente este destul de simpla : un tratat bila-
teral de pace realizat prin consens prin care Ger-
mania accepta un cuva nt predominant al Frant ei 
î n chestiunile politice ale UE/Europei s i, î n 
schimb, Frant a accepta un cuva nt predominant 
al Germaniei î n chestiunile economice ale UE/
Europei. Toate acestea cu acceptul tacit al unui 
echilibrist perfect– Anglia, care î ncerca sa  revina  
î n mod convenabil î n anii de dupa  cel de-Al Doi-
lea Ra zboi Mondial la splendida sa izolare de 
continent. De unde s i pa strarea unei distant e 
Brexit fat a  de Europa continentala  î n cea mai 
mare parte a istoriei sale. 

Pe cale de consecint a , aproape tot i cunosca torii 
sunt de acord ca  aliant a franco-germana  repre-
zinta  de fapt o axa  geopolitica , o coloana  verte-
brala  a Uniunii.  

Cu toate acestea, echilibrul unionist intern va fi 
pa strat numai daca  Europa Central-atlantica  î s i 
va calibra s i ajusta propria echidistant a  ata t fat a  
de Rusia, din ce î n ce mai agresiva ,  ca t s i de om-
niprezenta ŞUA. Orice alternativa  la Uniunea din 
prezent este o mare apropiere fie a Frant ei, fie a 
Germaniei de Rusia. Asta ar î nsemna o reî ntoar-
cere la Europa din secolele 18, 19 s i î nceputul 
secolului 20 – respectiv confrunta ri directe lega-
te de sectoarele esent iale ale continentului, ani-
mozita t i permanente, ra zboaie s i distrugeri. 

Ata t Rusia ca t s i ŞUA au demonstrat capacitatea 
de a dirija cu ma iestrie chestiunile internat iona-
le, pasiune s i viziuni energice  î n lupta pentru 
agendele lor. I n pofida schimba rilor intervenite 
î n afilierile politice s i a consecint elor Brexit-ului, 
a migrant ilor sau a lipsei de compasiune genera-
t ionala , e timpul ca Bruxelles-ul sa  se ridice la 
nivelul ideii sale fondatoare s i sa  dovedeasca  
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acest lucru. 

Biologia s i geopolitica au o regula  comuna  de 
baza : adapteaza -te sau dispari. 

Viena, 24 ianuarie 2019 

Autorul este profesor de drept internaţional 
şi studii politice globale având sediul în Aus-
tria. Cea de a 7-a carte a sa From WWI to 
www. 1918-2018 tocmai a fost publicată de 
editura Addleton Academic Publishers din 
New York.  
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Interviu exclusiv pentru Pulsul Geostrategic 
acordat de Excelenţa Sa Tudor ULIANOVSCHI 

Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene al Republicii Moldova 

 

Pulsul Geostrategic (PG): Excelenţă, vă mul-
ţumim pentru că v-aţi găsit un timp pentru a ne 
acorda acest interviu şi intrăm direct în întrebări: 
cum priviţi evoluţia situaţiei de securitate din zo-
na în care este situată Republica Moldova care 
este una extrem de complexă şi sensibilă din punct 
de vedere geopolitic? 

Excelenţa Sa Tudor ULIANOVSCHI Ministru 
al Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
(ES T.U.) : Dacă e să aruncăm o privire asupra 
evolut iilor geopolitice din lume din ultimul timp, 
am putea identifica mai multe zone marcate de 
evenimente complexe, fiecare dintre ele ava nd 
un anumit impact ata t asupra situat iei internat i-
onale de ansamblu, ca t s i celei regionale. Vor-
bind despre situat ia din regiunea noastra , trebu-
ie sa  constata m ca  aceasta a avut pe parcursul 
ultimilor ani o evolut ie sinuoasa . I n viziunea 
mea, aceasta a fost puternic marcata  de doua  cri-
ze majore: prima - din 1992, ca nd au avut loc 
conflictul armat de pe Nistru, s i cea de-a doua – 
din 2014, legata  de evenimentele din Ucraina - 
anexarea Crimeii de ca tre Federat ia Rusa  s i de 
ra zboiul din Donbas. Criza din Ucraina a afectat 
serios nu doar situat ia din regiune, dar s i pe cea 
din î ntreaga lume. Aceasta a resuscitat politica 
de confruntare dintre marile puteri, care ne 

amintes te de timpurile Ra zboiului rece, fa ca ndu-
ne pe tot i sa  simt im ata t de aproape ecoul con-
flictelor din jurul Transnistriei, Donbasului, Ab-
haziei, Osetiei de Şud s i Karabahului de Munte. 
Bineî nt eles ca  aceasta  transformare nefasta  a 
climatului de securitate din regiunea noastra  s i 
din î ntreaga lume ne preocupa  î n modul cel mai 
serios. Aceasta ne face sa  ne ga ndim cum ar tre-
bui sa  act iona m î n modul cel mai adecvat pentru 
a face fat a  noilor sfida ri de securitate cu care ne 
confrunta m. 

Anume din aceste considerente Republica Mol-
dova a î naintat î n vara anului 2018 la ONU pro-
iectul de rezolut ie, sust inut de alte 10 state drept 
coautori, privind retragerea completa  s i ne-
condit ionata  a fort elor militare stra ine de pe te-
ritoriul t a rii noastre. I ntr-un final, documentul a 
fost adoptat la 22 iunie curent de ca tre Adunarea 
Generala  a ONU. Acest document extrem de im-
portant pentru Republica Moldova constituie 
î ndemn categoric pentru autorita t ile Federat iei 
Ruse de a î s i î ndeplini angajamentele asumate 
anterior pe plan internat ional, î n particular, î n 
cadrul Şummit-ului OŞCE de la Istanbul, realiza-
rea ca rora va contribui la î nta rirea î ncrederii s i 
la crearea unei atmosfere propice pentru solut i-
onarea politica  a conflictului transnistrean. 

Şuntem preocupat i de ignorarea, ca sa  nu zic de 
î nca lcarea brutala , a principiilor fundamentale 
ale dreptului internat ional consfint ite î n Carta 
ONU, Actul Final de la Helsinki s i Carta de la Pa-
ris pentru o noua  Europa , de erodarea mecanis-
melor de control asupra fort elor armate con-
vent ionale î n Europa s i a ma surilor de î nta rire a 
î ncrederii preva zute de Documentul de la Viena. 
Iata  de ce Republica Moldova sust ine cu fermita-
te toate eforturile comunita t ii internat ionale î n-
dreptate spre restabilirea dominat iei acestor 
principii s i norme î n relat iile internat ionale.  

 

PG: În actualul context de securitate, care 
sunt priorităţile de politică externă ale Chişinău-
lui?  
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ES T.U.: Prioritățile politicii externe ale Re-
publicii Moldova au avut dintotdeauna un obiec-
tiv constant - de a contribui efectiv la asigurarea 
pe plan internat ional a unor condit ii propice s i a 
sprijinului necesar pentru dezvoltarea social-
economica  durabila  s i pentru solut ionarea pro-
blemelor specifice de securitate cu care se con-
frunta  de mai mult timp. Aici ma  refer, î n primul 
ra nd, la problemele legate de retragerea trupe-
lor ruse s i reglementarea conflictului transnis-
trean. Contextul actual de securitate, care, as a 
dupa  cum spuneam, este unul extrem de compli-
cat,  ne face sa  fim mai activi s i mai hota ra t i. 

Astfel, vom promova s i î n continuare î n mod 
consecvent init iativele noastre la ONU, vom par-
ticipa la discut iile pe marginea reformei OŞCE s i 
consolida rii capacita t ilor acesteia î n prevenirea 
conflictelor s i gestionarea crizelor. I n acest con-
text, pleda m pentru actualizarea Documentului 
de la Viena (VD2011) î n cadrul Forumului OŞCE 
pentru Cooperare î n domeniul Şecurita t ii, care 
presupune promovarea ma surilor de sporire a 
î ncrederii s i securita t ii (CŞBM) î n spat iul OŞCE.  

Vom continua dialogul politic s i cooperarea 
practica  cu Uniunea Europeana  î n domeniul poli-
ticilor de securitate î n conformitate cu prevede-
rile Acordului de asociere. O prioritate absoluta  
î n dezvoltarea de mai departe a coopera rii noas-
tre cu UE o constituie realizarea î n deplina  ma -
sura  a agendei de reforme, sprijinul UE î n acest 
sens ava nd o important a  cruciala . 

I n acelas i timp, suntem ferm hota ra t i sa  coope-
ra m stra ns s i î n continuare cu NATO, î n cadrul 
Parteneriatului pentru Pace, î n baza Planului in-
dividual, ava nd ferma convingere ca   aceasta nu 
contravine statutului de neutralitate. Astfel vom 
tinde sa  ne transforma m efectiv dintr-un consu-
mator de securitate î ntr-un contribuitor activ la 
ment inerea pa cii s i securita t ii internat ionale. 

O prioritate constanta  a politicii noastre exter-
ne va ra ma ne, î n continuare, consolidarea re-
lat iilor de cooperare s i parteneriat strategic s i 
cei de dezvoltare, î n particular, cu vecinii nos tri 
– Roma nia s i Ucraina, s i desigur cu  ŞUA, UE, FMI 
s i Banca Mondiala . 

 

PG:  Cum evaluaţi relaţiile bilaterale ale Chi-
şinăului cu Bucureştiul? 

ES T.U.: Relațiile Republicii Moldova cu Ro-
ma nia au purtat dintotdeauna un caracter speci-
al, fiind bazate pe comunitatea de limba , cultura  
s i trecut istoric comun. Aceasta este o axioma , 
chiar daca  unii politicieni de rea credint a  î ncear-
ca  uneori sa  puna  la î ndoiala  acest lucru. Trebuie 
sa  recunoas tem ca  relat iile dintre Chis ina u s i Bu-
cures ti au cunoscut s i unele sincope, ma  bucur 
mult, î nsa , de faptul ca  î n ultimul timp acestea se 
dezvolta  pe o cale ascendenta , cunosca nd noi 
valent e. Noi nu uita m ca  Roma nia a fost prima 
t ara  care a recunoscut independent a Republicii 
Moldova s i ca  tot ea a deschis prima misiune di-
plomatica  la Chis ina u.  

O direct ie prioritara  a coopera rii cu Roma nia o 
constituie dezvoltarea parteneriatului strategic 
pentru integrarea europeana  a Republicii Moldo-
va care se materializeaza  pe trei dimensiuni con-
crete: acordarea asistent ei necesare î n imple-
mentarea reformelor preva zute de Acordul de 
asociere RM-UE; demersurile politico-
diplomatice ale Roma niei viza nd asigurarea unui 
sprijin internat ional constant î n vederea promo-
va rii agendei europene a Republicii Moldova; 
implementarea proiectelor bilaterale î n domeni-
ul energiei, transportului, mediului, sa na ta t ii, 
educat iei s i î n alte sfere, proiecte care au meni-
rea de a contribui la integrarea Republicii Mol-
dova î n spat iul economic al Uniunii Europene. 
Voi invoca aici doar proiectele privind con-
struct ia gazoductului Ias i-Ungheni-Chis ina u 
s i cel privind conectarea sistemului electroe-
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nergetic al Republicii Moldova la 
Ret eaua Europeana  a Operatori-
lor de Transport s i de Şistem 
pentru Energie Electrica  (ENTŞO
-E). 

Roma nia este principalul partener 
comercial-economic al Republicii 
Moldova. I n anul 2017, buna oara , volumul 
schimburilor comerciale bilaterale a consti-
tuit circa 1,3 mlrd. UŞD, dintre care exporturile - 
600,62 milioane UŞD, iar importurile – 694,53 
milioane UŞD. O dinamica  pozitiva  se ment ine s i 
î n acest an: î n primele 8 luni exporturile î n Ro-
ma nia s-au majorat cu circa 40 %, iar importuri-
le au crescut cu circa 27 %, comparativ cu peri-
oada similara  a anului trecut.  

Şpera m ca  Roma nia va deveni s i principalul in-
vestitor î n economia moldoveneasca . Şaluta m 
venirea mai recenta  pe piat a moldoveneasca  a 
Ba ncii Transilvania, uneia dintre cele mai mari 
ba nci roma nes ti, a Companiei de transport a 
gazelor naturale „Transgaz”, a altor investi-
tori, numa rul ca rora sper sa  creasca  con-
stant. Ş tiu ca  exista  s i o Asociat ie a investitori-
lor  roma ni din Republica Moldova.  

Profit de aceasta  ocazie pentru a mult umi 
î nca  o data  guvernului roma n pentru ajuto-
rul  valoros acordat persoanelor defavoriza-
te din Republica Moldova, finant area unor 
importante proiecte sociale s i culturale, cum 
este implementarea Şerviciului medical de ur-
gent a  ŞMURD, a Şerviciului Nat ional Unic pentru 
Apelurile de Urgent a  112, reabilitarea Institutu-
lui Mamei s i Copilului, dotarea s colilor cu mijloa-
ce de transport, reabilitarea unui numa r impu-
na tor de gra dinit e, renovarea Muzeului de Arta  
s i a Şa lii cu Orga  din Chis ina u, construirea noului 
sediu pentru Teatrul „B.P. Has deu” din Cahul.  

Chis ina ul s i Bucures tiul dispun de toate meca-
nismele necesare pentru dezvoltarea unei coo-
pera ri fructuoase practic î n toate domeniile - 
avem un dialog politic consistent la nivelul prim-
minis trilor, cele doua  guverne se î ntrunesc peri-
odic î n s edint e comune; comisia mixta  intergu-
vernamentala  privind cooperarea comercial-
economica  se reunes te cu regularitate; exista  un 
dialog consistent la nivelul conducerii celor doua  

parlamente s i comisiilor mixte in-
terparlamentare pe chestiuni de 
politica  externa  s i integrare euro-
peana , etc.  

Evalua nd pe scurt evolut ia relat ii-
lor dintre Chis ina u s i Bucures ti din 
ultimii ani, as  putea afirma cu certi-

tudine ca  aceste au depa s it cu desa va rs ire etapa 
„romantica ” a declarat iilor frumoase de fra t ieta-
te. Asta zi, noi cu tot ii vedem o cooperare prag-
matica  s i fructuoasa  de care beneficiaza  din plin 
ceta t enii nos tri.    

 

PG:  Cum evaluaţi relaţiile bilaterale ale 
Chişinăului cu Moscova? Cum aţi putea comenta 
numirea lui Dmitri Kozak în funcţie de reprezen-
tant special al Preşedintelui Federaţiei Ruse pen-
tru dezvoltarea relaţiilor comercial-economice cu 
Republica Moldova? 

ES T.U: Trebuie să recunoaştem că în ulti-
mul timp, î n virtutea unor circumstant e politice 
bine cunoscute, relat iile moldo-ruse s-au „ra cit 
put in”. I nsa , î n pofida dificulta t ilor cu care ne 
confrunta m, noi considera m ca  Federat ia Rusa  
ra ma ne î n continuare un partener important al 
Republicii Moldova, ava nd î n vedere interesul 
nostru constant î n dezvoltarea unei coopera ri 
ca t mai stra nse î n domeniile comercial-economic 
s i cultural-umanitar. I n acelas i sens voi invoca s i 
rolul deosebit pe care Federat ia Rusa  î l poate 
juca î n solut ionarea definitiva  a problemei trans-
nistrene î n baza respecta rii suveranita t ii s i inte-
grita t ii teritoriale a Republicii Moldova î n cadrul 
frontierelor  recunoscute pe plan internat ional.  

I n context, reiterez interesul nostru î n relansa-
rea dialogului politic moldo-rus la toate niveluri-
le, î n spiritul Tratatului de prietenie s i coopera-
re, care a fost semnat î n anul 2001. Cred ca  anu-
me î n cadrul unui dialog constructiv am putea 
conveni asupra elimina rii obstacolelor care mai 
persista  î n calea exporturilor moldovenes ti pe 
piat a rusa , reglementa rii problemelor î n dome-
niul migrat iei de munca , impulsiona rii procesu-
lui de solut ionare a conflictului transnistrean, 
modalita t ilor de retragere a trupelor ruse de pe 
teritoriul Republicii Moldova s i de transformare 
a actualei operat iuni de ment inere a pa cii î ntr-o 
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misiune civila  cu mandat internat ional etc. Des-
pre aceste chestiuni de pe agenda relat iilor mol-
do-ruse am discutat la î nceputul anului 2018 cu 
omologul meu rus, Şerghei Lavrov, î n marja Con-
ferint ei de Şecuritate de la Munchen, dar s i cu 
viceministrul afacerilor externe al Federat iei Ru-
se, secretarul de stat, Grigori Karasin, î n timpul 
vizitei sale la Chis ina u, î n luna martie curent. Re-
cent, la Moscova, la init iativa MAE al Federat iei 
Ruse, s-a desfa s urat o noua  runda  de consulta ri 
politice la nivel de secretari de stat. 

Ne bucura m ca  î ntre timp numa rul agent ilor 
economici moldoveni, care pot exporta fructe s i 
legume pe piat a rusa  a crescut pa na  la 126, circa 
20 de î ntreprinderi pot exporta product ie vini-
cola . Cred ca  ar fi bine de reluat s i activitatea Co-
misiei interguvernamentale moldo-ruse pentru 
cooperarea comercial-economica . I n context, as  
vrea sa -mi exprim sperant a ca  numirea vicepre-
mierului rus Dmitri Kozak î n calitate de repre-
zentant special al Federat iei Ruse pentru dezvol-
tarea relat iilor comercial-economice cu Republi-
ca Moldova va putea contribui la impulsionarea 
coopera rii bilaterale î n acest  domeniu. Des i nu-
mele lui este bine cunoscut î n t ara noastra , fiind 
asociat cu „planul Kozak” de solut ionare a con-
flictului transnistrean prin federalizarea Moldo-
vei, cred ca  de data aceasta domnul Kozak se va 
concentra pe chestiunile legate de promovarea 
relat iilor comercial-economice, iar regiunea 
transnistreana  va fi tratata  ca parte componenta  
a Republicii Moldova. Apropo, la ultima  s edint a  a 
Comisiei mixte moldo-ruse pentru cooperare 
comercial-economica , care a avut loc la Moscova, 
î n noiembrie 2016, au participat s i reprezen-
tant ii Transnistriei s i Ga ga uziei. 

 

PG:  Cum aţi putea caracteriza pe scurt evo-
luţia negocierilor în dosarul transnistrean? 

ES T.U: Cu siguranță, în termeni pozitivi, dar 
î nt elega nd bine s i dificulta t ile serioase pe care le 
î nta lnim î n acest proces. As i putea invoca î n 
acest sens, de exemplu, declarat iile reuniunilor 
ministeriale ale OŞCE din ultimii trei ani, de la 
Hamburg, Viena s i Milano, care cont in o caracte-
ristica  destul de pozitiva  a evolut iei negocierilor 
î n formatul „5+2” viza nd reglementarea conflic-

tului transnistrean. De altfel, î n acest spirit pozi-
tiv î n cadrul OŞCE se vorbes te doar despre con-
flictul de pe Nistru, or, situat ia din alte zone de 
conflict din spat iul post-sovietic este una mult 
mai complicata .  

Eu nu voi descrie î n detalii cont inutul celor s ase 
decizii protocolare semnate î ntre Chis ina u s i Ti-
raspol î n noiembrie 2017 s i aprilie 2018, deoa-
rece ele sunt bine cunoscute publicului larg. I n 
esent a , acestea sunt ma suri de î nta rire a î ncre-
derii care au menirea de a contribui la apropie-
rea dintre cele doua  maluri ale Nistrului, prin 
solut ionarea problemelor cu care se confrunta  
zilnic populat ia din zona de conflict. Aceasta  po-
litica  a „pas ilor mici”, î n viziunea noastra , trebuie 
sa  conduca , î n ultima  instant a , la identificarea 
unei solut ii cuprinza toare s i durabile a proble-
mei principale a conflictului s i anume adoptarea 
unui statut special pentru regiunea transnistrea-
na  î n baza respecta rii suveranita t ii s i integrita t ii 
teritoriale a Republicii Moldova. Ş tiu ca  aceasta  
politica  a „pas ilor mici” este criticata  uneori de 
unii exponent i ai societa t ii civile, potrivit ca rora 
o atare abordare ar contribui, chipurile, la con-
solidarea suveranita t ii Transnistriei. Or, cred ca  
aces tia va d paharul pe juma tate gol, noi, î nsa , 
vedem paharul pe juma tate plin, ava nd î n vedere 
faptul ca  î n acest mod putem restabili treptat 
suveranitatea noastra  asupra raioanelor de est 
ale t a rii. De exemplu, pentru admiterea automo-
bilelor din regiunea transnistreana  î n traficul 
rutier internat ional, Chis ina ul s i Tiraspolul au 
î ncheiat, î n aprilie 2018, o î nt elegere potrivit ca -
reia aceste automobile vor fi preî nregistrate cu 
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pla ci de tip neutru pe care nu vor mai fi indicate 
simbolurile „de stat” transnistrene, cum este, bu-
na oara , drapelul bicolor, iar pe partea din spate 
a acestor automobile va fi aplicat stickerul „MD”. 
Ş i pe certificatul de î nmatriculare va fi indicat 
acelas i simbol „MD”, î n loc de „Transnistria”, 
cum era anterior.  

Oricum, sunt convins ca , prin deschiderea po-
dului din preajma localita t ilor Gura-Ba cului s i 
Ba cioc, admiterea automobilelor transnistrene 
î n traficul internat ional, apostila-
rea diplomelor de studii de la Ti-
raspol, am contribuit la crearea 
condit iilor propice pentru libera 
circulat ie a persoanelor s i accesul 
liber al tinerilor din Transnistria la 
studii î n universita t ile occidentale. 
Am putea, de asemenea, sa  ne î n-
treba m retoric ca t de importante 
sunt î nt elegerile privind asigurarea 
condit iilor favorabile pentru buna 
funct ionare a s colilor din Transnis-
tria cu predare î n limba roma na , 
sau respectarea drepturilor de pro-
prietate ale t a ranilor din raionul Duba sari asu-
pra terenurilor agricole aflate î n zona controlata  
de ca tre regimul de la Tiraspol. Or, dupa  cum es-
te evident, despre aceste lucruri putem vorbi 
doar î n termeni pozitivi.    

 

PG: Care sunt interesele Republicii Moldova 
în dezvoltarea relaţiilor cu China şi Japonia? 

ES T.U: China este una din marile puteri ale 
lumii contemporane, membru permanent al Con-
siliului de Şecuritate al ONU, unul dintre statele 
asiatice cu care RM a reus it sa  stabileasca  o re-
lat ie de cooperare stra nsa  s i destul de fructuoasa  
î n diverse domenii chiar de la î nceputul inde-
pendent ei sale (relat iile diplomatice î ntre cele 
două state au fost stabilite la 30 ianuarie 1992). 
Voi invoca aici faptul ca  prima vizita  de stat la 
Beijing a avut loc î n noiembrie 1992 î n cadrul 
ca reia a fost semnata  o serie î ntreaga  de acor-
duri bilaterale care au pus bazele coopera rii 
moldo-chineze î n diverse domenii. De atunci noi 
am tins sa  consolida m cadrul juridic al relat iilor 
bilaterale. Acum ne afla m î n faza finala  a negoci-

erilor pe marginea Acordului de liber schimb 
dintre Republica Moldova s i China care ar putea 
fi semnat î ntr-un viitor apropiat. 

Astfel, practic au fost create toate premisele ne-
cesare pentru a valorifica din plin potent ialul de 
cooperare dintre cele doua  t ari, î ndeosebi î n do-
meniul comercial-economic, ava nd î n vedere ca-
pacita t ile enorme de „absorbt ie” a piet ei chineze. 
China a devenit deja unul dintre cei mai impor-
tant i parteneri comerciali ai t a rii noastre, pla-

sa ndu-se pe locul 5 printre aces -
tia. Vinurile moldovenes ti sunt 
bine cunoscute pe piat a chineza  ca 
brand de t ara  „Wine of Moldova”, 
acestea fiind prezentate tradit io-
nal la cele mai importante expozi-
t ii de profil din China. Coopera m 
de o maniera  eficienta  cu Guver-
nul de la Beijing î n contextul im-
plementa rii init iativei chineze a 
circuitului economic „Centura s i 
drumul”. 

I n marja Forumului Economic 
Mondial care s-a desfa s urat î n 

septembrie 2018, la Tianjin, am avut o î nta lnire 
cu ministrul de externe al Chinei Wang Yi cu care 
am discutat despre interesul s i disponibilitatea 
Republicii Moldova de a participa activ la coope-
rarea î n cadrul unor proiecte s i init iative econo-
mice de anvergura  promovate de China. Am 
ment ionat init iativa pres edintelui chinez Xi Jin-
ping „Centura s i drumul” („Belt and Road Initia-
tive") care vizeaza  dezvoltarea ca ilor de comuni-
care terestre, maritime, intelectuale, electronice, 
de software s i altele; m-am interesat cum ar pu-
tea Republica Moldova beneficia de cooperarea 
î n formatul „16+1”; am reiterat interesul nostru 
deosebit î n atragerea investit iilor s i tehnologii-
lor chineze î n economia moldoveneasca  î n vede-
rea realiza rii unor proiecte de infrastructura , 
management al apelor s i des eurilor, de moderni-
zare a drumurilor s i î n alte domenii; am ment io-
nat important a simplifica rii procedurii de obt i-
nere a vizelor de ca tre ceta t enii chinezii, prin 
eliminarea invitat iilor s i posibilitatea solicita rii 
vizelor î n regim aplicarea online, care cu sigu-
rant a  vor stimula s i vor facilita ca la toriile î n Re-
publica Moldova a turis tilor s i oamenilor de afa-
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ceri chinezi. Voi remarca aici faptul ca  regimul 
de vize pentru det ina torii pas apoartelor diplo-
matice s i de serviciu a fost abolit deja. I n discut ie 
cu omologul meu chinez, am t inut sa  mult umesc 
guvernului chinez pentru asistent a tehnica  acor-
data  Republicii Moldova î n vederea moderniza rii 
sistemului de control vamal s i sistemului infor-
mat ional al ministerului de interne; construct iei 
unui parc fotovoltaic, pentru finant area altor 
proiecte importante.  

Japonia este un alt partener important din 
Asia pe care î l considera m unul strategic. Este o 
t ara  care ne acorda  un sprijin politic constant s i 
o asistent a  tehnica  s i financiara  valoroasa  pen-
tru realizarea unor proiecte extrem de impor-
tante pentru dezvoltarea economica  s i sociala . 
Voi ment iona, î n particular, proiectul 
„Agricultura conservativa  – dezvoltarea unui sis-
tem durabil de gestionare a solurilor î n Republi-
ca Moldova”, proiectul „Utilizarea eficienta  a 
combustibilului solid din biomasa ”, precum s i 
programul “Kusanone” privind modernizarea 
institut iilor din sfera educat iei, sa na ta t ii s i socia-
la . Implementarea acestor proiecte este finant a-
ta  de ca tre guvernul nipon, inclusiv sunt î n baza 
unor granturi î n valoare de ca teva zeci de mili-
oane de dolari ŞUA, cu sprijinul Agent iei Japone-
ze pentru Cooperare Internat ionala  (JICA). Ne 
bucura m mult ca  de aceasta  asistent a  semnifica-
tiva  beneficiaza  comunita t ile locale, î ndeosebi 
institut iile medicale din centrele raionale care î s i 
pot procura utilaj medical modern etc.  

Şuntem bucuros i s i de cres terea considerabila  a 
investit iilor japoneze î n economia moldoveneas-
ca  care contribuie la crearea unor noi locuri de 
munca . Au devenit deja bine cunoscute î n t ara 
noastra  companiile japoneze Fujikura, Şumito-
mo s i Metal Products. Un inte-
res deosebit pentru noi pre-
zinta  piat a japoneza  unde am 
putea exporta produsele noas-
tre agricole, important este sa  
s tim cum sa  „scurta m” drumu-
rile comerciale. Ş tiu ca  î n Japo-
nia au apa rut deja primele res-
taurante moldovenes ti unde 
se servesc vinuri din Moldova. Avem acolo chiar 

s i o diaspora  put in numeroasa  dar care devine 
tot mai vizibila . 

Avem o cooperare destul de fructuoasa  cu T ara 
Şoarelui Ra sare s i î n cadrul „GUAM+Japonia”, î n 
special, î n domeniul agriculturii s i turismului. I n 
context, am salutat, decizia guvernului nipon de 
a elimina regimul de vize pentru pas apoartele 
diplomatice s i de serviciu s i de a relaxa procedu-
rile de obt inere de ca tre ceta t enii Republicii Mol-
dova a vizelor pentru ca la torii de scurta  s edere 
î n Japonia. Evident ca  aceasta poate contribui la 
intensificarea schimburilor cultural-umanitare 
dintre t a rile noastre. 

 

PG: Care sunt interesele Republicii Moldova 
privind dezvoltarea relaţiilor cu Turcia, Israelul şi 
statele din Zona Golfului? 

ES T.U: Turcia este unul dintre cei mai im-
portant i parteneri comercial-economici ai Repu-
blicii Moldova din arealul Ma rii Negre, Turcia 
fiind un lider recunoscut î n aceasta  regiune. 
Exista  o dinamica  pozitiva  a dezvolta rii coopera -
rii cu aceasta  t ara  cu care avem un Acord de pri-
etenie s i colaborare, semnat î nca  î n 1994. Şun-
tem interesat i î n extinderea s i aprofundarea in-
teract iunii cu Turcia î n cadrul Organizat iei pen-
tru Cooperare Economica  la Marea Neagra  
OCEMN, î n particular, î n vederea implementa rii 
unor proiecte importante de infrastructura , co-
mert  s i turism. 

Avem un interes deosebit î n valorificarea po-
tent ialului de cooperare cu Ştatul Israel de care 
dispunem, ava nd î n vedere prezent a î n aceasta  
t ara  a unui numa r impresionant de persoane in-
fluente î n politica  s i î n sfera businessului origi-
nare din Republica Moldova, dar s i a unei comu-

nita t i numeroase de muncitori 
imigrant i moldoveni. Interesul 
reciproc î n extinderea s i apro-
fundarea coopera rii moldo-
israeliene a fost confirmat î n 
cadrul vizitei oficiale î n aceas-
ta  t ara  a premierului Pavel Fi-
lip, care a avut loc î n noiem-

brie 2017.  

Şuntem interesat i î n intensificarea relat iilor co-
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mercial-economice cu t a rile din lumea araba , î n 
special cu cele situate î n zona Golfului Persic, 
precum, Qatarul, Emiratele Arabe Unite, Arabia 
Şaudita , care dispun de un potent ial enorm de 
cooperare s i o piat a  importanta  de desfacere a 
produselor moldovenes ti. Dupa  cum cunoas tet i, 
de ca t iva ani la Doha funct ioneaza  o Ambasada  a 
RM, î n care am avut pla cerea sa  lucrez un timp, 
iar recent, î n mai 2018, î n cadrul unei vizite ofi-
ciale î n Emiratele Arabe Unite a prim-ministrului 
Pavel Filip a fost inaugurata  o Ambasada  a RM la 
Abu-Dhabi. Intent iona m sa  deschidem î n viitorul 
apropiat s i un Consulat General la Dubai. I n 2018 
am reus it sa  desfa s ura m la Dubai un Forum in-
vestit ional cu genericul ”Discover Moldovan In-
vestment opportunities”.  

I n decembrie 2018, î n marja celei de-a 18-a edi-
t ii a Forumului Internat ional de la Doha, cu ge-
nericul “Modelarea politicii î ntr-o lume interco-
nectata ”, am avut o î ntrevedere cu viceprim-
ministrul, ministrul afacerilor externe al Ştatului 
Qatar, Ş eicul Mohammed bin Abdulrahman bin 
Jassim Al-Thani, î n cadrul ca reia a fot confirmat 
interesul reciproc î n intensificarea coopera rii 
bilaterale î n domeniul comert ului, culturii, turis-
mului, educat iei, infrastructurii; am semnat 3 
acorduri de colaborare cu Ştatul Qatar î n dome-
niul sa na ta t ii, educat iei s i sportului.  

Am anunt at deja despre intent ia noastra  de a 
participa la Expozit ia Dubai Expo2020. Vom pro-
fita de acest forum economic important pentru 
promovarea exporturilor moldovenes ti pe piat a 
T a rilor din Golf, î n special a merelor, ca rnii s i 
oua lor de pasa re, a ca rnii de ovine s i caprine; 
pentru î ncheierea unor contracte privind cre-
area unor î ntreprinderi mixte s i atragerea in-
vestit iilor î n sectorul zootehnic, î n producerea 
s i procesarea produselor de origine animala  
cu posibilitatea comercializa rii ulterioare a 
acestora pe piat a din aceasta  regiune.  

 

PG: Care ar putea fi proiectul naţional de 
politică externă a Republicii Moldova care ar 
putea să catalizeze energiile cetăţenilor pentru 
realizarea acestuia? 

ES T.U: Şunt convins că integrarea euro-
peana  a Republicii Moldova a devenit deja 

acel proiect nat ional de politica  externa  de natu-
ra , as a cum at i spus dvs., sa  catalizeze energiile 
ceta t enilor pentru realizarea acestuia. Chiar da-
ca  unii contesta  aceasta  opt iune, eu nu pot sa -mi 
imaginez efectiv cum acest parcurs european ar 
putea fi deturnat. Des i sondajele de opinii din 
ultimul timp arata  ca  societatea moldoveneasca  
este una divizata  din punct de vedere geopolitic, 
totus i acestea demonstreaza  ca  majoritatea ceta -
t enilor nos tri dau preferint e vectorului strategic 
european de dezvoltare a t a rii. Cred ca  acesta 
este un lucru firesc dictat de legile de fier ale ge-
opoliticii. Ava nd î n vedere faptul ca  Republica 
Moldova este o t ara  europeana , ata t din punct de 
vedere geografic, ca t s i civilizat ional, cred ca  ar fi 
de-a dreptul ciudat s i nefiresc ca ea sa  se inte-
greze î n unele structuri eurasiatice, as a cum pro-
pun unii politicieni moldoveni. Este o sfidare a 
bunului simt .  

I n acelas i timp trebuie sa  recunoas tem ca  ar 
trebui sa  facem eforturi suplimentare pentru a 
motiva î n continuare ca t se poate de serios 
populat ia î n favoarea integra rii europene, ava nd 
î n vedere aspirat iile fires ti ale oamenilor de a 
beneficia din plin de standarde mai î nalte de 
viat a , democrat ie, prosperitate s i securitate pe 
care le ofera  Uniunea Europeana .  

Interviul exclusiv pentru Pulsul Geostrategic, 
cu Excelenţa Sa Traian ULIANOVSCHI –
Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene al Republicii Moldova, a fost realizat 
de Corneliu PIVARIU şi Cornel VAIDA, la Chişi-
nău.  
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Tudor ULIANOVSCHI  
Ministru al Afacerilor Externe s i Integra rii Europene 
Data şi locul naşterii: 26 mai 1983, Flores ti 
Starea civilă: ca sa torit, un copil 
Studii: 
2008: Doctorand, Universitatea de Ştat din Moldova 
2005-2006: Masterat î n Drept Internat ional, Universitatea Libera  Internat iona-
la  din Moldova 
2002-2003: Bursier al Programului internat ional academic al Guvernului Ştatelor Unite ale Ameri-
cii, Kentucky, ŞUA. 
2000-2005: Licent a  î n Drept, Universitatea Libera  Internat ionala  din Moldova 
 
Experienţă profesională 
Iunie 2016-2018: Ambasador Extraordinar s i Plenipotent iar al Republicii Moldova î n Confederat ia 
Elvet iana  s i Principatul Liechtenstein, cu res edint a la Geneva 
Martie 2016-2018: Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe la nga  Oficiul Nat iunilor 
Unite, Organizat ia Mondiala  pentru Comert  s i alte organizat ii internat ionale din Geneva 
- Pres edintele Consiliului pentru Comert  s i Dezvoltare, UNCTAD 
- Pres edintele Comitetului Capacita t i s i Ştandarde de Comert , UNECE 
- Pes edintele Comitetului Balant a Pla t ilor, OMC 
- Vicepres edintele Aduna rii Generale, OMPI 
- Pres edintele Comitetului II al Convent iei cu privire la Anumite Arme Convent ionale 
2014-2016: Viceministrul Afacerilor Externe s i Integra rii Europene al Republicii Moldova 
2013-2014: I nsa rcinat cu Afaceri a.i. î n cadrul Ambasadei Republicii Moldova î n Ştatul Qatar 
2011-2013: Ş ef al Direct iei America, Asia, Orientul Mijlociu s i Africa, Ministerul Afacerilor Externe 
s i Integra rii Europene al Republicii Moldova 
2012-2013: Coordonator Nat ional al Programului „Community of Democracies” 
2010-2011: Consilier al Direct iei America, Asia, Orientul Mijlociu s i Africa, Ministerul Afacerilor 
Externe s i Integra rii Europene al Republicii Moldova 
2007-2010: Consilier (Şecretar I) responsabil de relat ii politice, Ambasada Republicii Moldova î n 
Ştatele Unite ale Americii, Washington D.C. 
2005-2007: Şecretar II (Şecretar III, Atas at), Direct ia America, Asia, Orientul Mijlociu s i Africa, Mi-
nisterul Afacerilor Externe s i Integra rii Europene al Republicii Moldova 
Limbi vorbite: româna, engleza, rusa, franceza, araba  
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Prof. univ. dr. Dorian 
VLĂDEANU 

1. Prietenul nostru, 
duşmanul nostru 

Traiectoria pe care a avut-o Soljenit in î n „ochii” 
establishment-ului occidental dar s i î n cons tiint a 
publicului american este revelatoare î n ceea ce 
prives te obiectivitatea s i tra inicia ei î n politica s i 
media occidentala  î n general. 

Soljeniţin a pătruns în Occident prin anii ’80 
ai secolului trecut ca dizident din „laga rul comu-
nist”, ava nd s i o serie de discursuri memorabile 
la Harvard, Paris (Vendeea) s i alte locuri emble-
matice ale democrat iei occidentale, î ntr-o peri-
oada  î n care reflexele democrat iei americane nu 
erau î nca  blocate de visul unicei superputeri 
mondiale, iar reminiscent ele comportamentale 
de tip colonial ale vestului Europei nu se ara ta-
sera  î n toata  splendoarea lor. 

Deviza Universita t ii HARVARD este „VERITAŞ” 
– un cuva nt foarte greu de respectat s i care nu 
mai este la moda  de mult timp. I n celebrul lui 
discurs de la Harvard, A.Soljenit in declara, prea 
curajos, ca : „Declinul curajului este, poate, carac-
teristica cea mai puternica  a Apusului. Acesta se 
simte mai ales la nivelul pa turii conduca toare s i 
predominant î n componenta intelectuala ”. Ş i ma-
rele scriitor s i lupta tor anticomunist continua : 
„Acest declin al curajului este evident mai ales 
atunci ca nd un politician sau altul, un intelectual 
sau altul, sunt cuprins i de un accent subit de vi-
tejie s i de intransigent a  î n fat a guvernelor sau a 
ţărilor slabe, pe care nu le susţine nimeni. 
Mai este cazul sa  amintim ca  declinul curajului a 
fost î ntotdeauna socotit ca un semn premerga tor 
al sfa rs itului?”. 

Cunoscute ca bastioane ale apa ra rii drepturilor 
individuale cu orice pret , t a rile occidentale, de-a 
lungul timpului, nu au observat ca : „Apa rarea 
drepturilor individuale a ca pa tat asemenea pro-
port ii î nca t societatea ca atare se afla  acum com-

plet lipsita  de apa rare î mpotriva orica rei init iati-
ve”. Ba mai mult, Soljenit in sesizeaza  prezent a 
unor tare ale comunismului î n chiar mijlocul ce-
lor mai „galonate” democrat ii: „Un om except io-
nal, de mare valoare, care are î n cap proiecte ne-
obis nuite s i neas teptate, nu are nici o s ansa  sa  se 
impuna . I nca  de la î nceput i se vor î ntinde mii de 
capcane. Rezultatul este acela ca  mediocritatea 
triumfă sub masca restricțiilor democratice”. 

I n discursul de la Vendeea, Soljenit in a ara tat, 
din nou, daca  mai era nevoie, ca  sloganul Revolu-
t iei Franceze nu era pentru cei mai luminat i din-
tre pa ma nteni pur s i simplu pentru ca  î ntre li-
bertate şi egalitate există un antagonism ire-
conciliabil. Pe de altă parte, revoluţiile nu re-
generează natura umană, ci distrug şi ceea ce 
a mai ra mas din ea; î n plus, ele nu schimba  omul 
ci doar straturile, păturile profitoare (stau 
spre analiza  s i exemplu chiar s i ultimele mis ca ri 
sau aranjamente insurect ionale din Europa Cen-
trala  s i de Est din anul 1989). Ş i de la libertatea 
controlata  de ghilotina  la cea de asta zi, transfor-
ma rile au fost rapide, parca  gra bite, cu un scop 
anume. De ce? Fiindca  s-a ajuns ca libertatea sa  
se identifice tot mai mult cu corupt ia intangibila , 
cu lipsa de responsabilitate, cu respingerea, anu-
larea s i chiar sanct ionarea valorilor, tot mai ide-
ologizata  s i nu rareori imbecilizata  (cele doua  
componente fiind î ntr-o puternica  s i permanen-
ta  interdependent a ). 

De libertate se bucura  s i presa. Şa -i da m cuva n-
tul lui Soljenit in: „Presa se bucura  de cea mai 
mare libertate. Dar ce folos? Dincolo de rating, ce 
responsabilitate are jurnalistul la î nta lnirea cu 
istoria? Exista  vreun jurnalist care, fie î n urma 
unor informat ii eronate, fie intent ionat, a infor-
mat gres it opinia publica  sa -s i fi cerut scuze î n 
mod public?” Ş i continua : „Un om care duce o 
viat a  plina  de truda  s i de sens nu are deloc nevo-
ie de acest s uvoi neî ntrerupt s i apa sa tor de in-
format ii, aceasta  otrava  a liberta t ii.” Cam dur... 

Oare mai s tie cineva ce î nseamna  libertate? A 
avea sau a fi? Care din alternative te ajută să 
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fii mai liber? La comia s i pacea se exclud reci-
proc, cum la fel se exclud reciproc libertatea s i 
egalitatea. Hedonismul radical s i egocentrismul 
fa ra  limite au devenit motoarele s i combustibilii 
esent iali ai mecanismelor sociale s i economice 
contemporane. Valorile materiale sunt cotate la 
bursa . Valorile etice s i morale, nu! Dupa  revolu-
t ia industriala , valorile cotate la bursa  au î nvins 
zdrobitor valorile necotabile la bursă. Poate 
fi cineva liber î nafara valorilor morale s i etice, 
î ncorsetat de valorile cotabile la bursa ?... 

Dezvoltarea care a urmat nu s-a mai circum-
scris ra spunsului la î ntrebarea „ce este bun pen-
tru oameni?”, ci î ntreba rii „ce este bun pentru 
om?”, pentru ca asta zi sa  devina  „ce mai este bun 
pentru om?”. Este us or de sesizat faptul ca  omul 
a fost contrapus oamenilor! Cine a realizat 
aceasta  „rocada ” existent iala ? Iata  o alta  î ntreba-
re la care nu ar trebui sa  uita m nici un moment 
ra spunsul, ca ci ra spunsul se cunoas te, nu de ieri, 
de azi, ci de multe decenii s i chiar de secole. 

Pa na  una-alta, sa  observa m ca  ieri ca s i asta zi s i 
probabil ma ine, cres te tot ce-i lipsit de viat a  
(mas ini, utilaje, PC-uri, device-uri, etc) s i dispare 
tot ce poarta  s i sust ine viat a (aer, pa ma nt, apa , 
pa duri, etc). De la „a fi” am trecut la „a avea”. Oa-
re vom mai parcurge vreodata  s i drumul invers? 
E greu de crezut ata ta timp ca t locul ca rt ilor l-au 
luat lozincile. Suntem prea superficiali ca sa  nu 
fim grăbiţi şi prea grăbiţi ca să nu fim super-
ficiali. Și trăim, la nivel global, nişte bucurii 
stranii... cum ar fi aceea ca  pa rint ii nu mai trebu-
ie sa -s i recupereze copiii de prin biblioteci s i li-
bra rii. I-ar putea recupera de prin alte locuri dar 
nu prea mai au voie. Drepturile omului... 

Ş i apoi, la ce bun ata tea ca rt i?!... Nu trebuie sa  
mai caut i adeva rul. T i se livreaza  gata ambalat; s i 
adeva rul s i solut iile. Nu trebuie sa  te mai stri-
ves ti ga ndind!... Doar nu ai sa  inventezi tu apa 
calda , roata sau mersul pe jos; sau coada la pru-
na ! Nu! Tu es ti liber cum nu a fost nimeni, nicio-
data ! Liber... sa  ma na nci dude, sa  te tragi cu lif-
tul, sa -t i fixezi ochii î n mobil s i ca nd traversezi 
strada s i ca nd iei notit e pe la s coala ! Notit e?... Ce 
fac generat iile „protest”? Le au pe toate s i nu fac 
nimic! Bibliotecile sunt goale, barurile nu! Ce fac 
generat iile de ieri?... 

I n 1993, Bill Clinton a t inut un discurs la Casa 
Alba  despre propa s irea nat iunii americane î n 
urma zecilor de mii de tineri americani mort i 
prin delta s i mlas tinile Mekong-ului! Ca la un 
semn, tot i veteranii invitat i i-au î ntors spatele 
„marelui alb””... Veteranii au fost î mpotriva  dar a 
fost vorba de acel „î mpotriva ” de calibru greu, cu 
ancore s i proiecte de viat a , nu acel „î mpotriva ” 
care face spume la gura , î s i detesta  profesorii s i 
î s i î njura  pa rint ii. 

Bibliotecile sunt goale; tot mai mult i tineri refu-
za  sa  se spele pe cap dar nu refuza  sa  le fie spa lat 
creierul. Pentru astfel de „fucking crazy”, Broglie, 
Bohr, Verdi, Gagarin, sunt fie linii de pa pus i, fie 
vreo marca  de telefon. 

Ideologii prega tesc de mult o succesiune de ge-
nerat ii inutile, fa ra  de sperant e. Ei, atunci sa  vezi 
libertate! Cea pentru care s i î n numele ca reia s-
au fa cut ata tea sacrificii, din nefericire, majorita-
tea tot din partea tinerilor. Oare ca nd tinerii de 
astăzi îi vor respecta pe tinerii de ieri?! 
Atunci va avea sens sa  relua m discut iile s i sa  tre-
cem la acele fapte care t in de libertate, firesc, 
morala  s i etica  î n viat a ! Atunci va fi din nou li-
bertate! Atunci prietenii nu ne vor mai fi dus -
mani (s i invers). 

Dar libertatea nu aduce singura  o viat a  mai bu-
na , nu reduce ca tus i de put in din problemele lu-
mii, ba, dupa  cum arata  ultimele decenii, le mul-
tiplica , le ada nces te, le î ntuneca . 

Da m din nou cuva ntul lui Soljenit in: „Dupa  ce a 
suferit vreme de decenii din pricina violent ei s i 
agresiunii, sufletul omenesc aspira  la lucruri mai 
î nalte, mai pure, mai arza toare deca t cele oferite 
asta zi de stereotipurile unei societa t i masificate, 
modelate prin revolta toarea invazie a publicita t ii 
comerciale, prin abrutizarea venita  prin inter-
mediul televiziunilor s i product iilor hollywoodi-
ene”. 

Aceste cuvinte erau rostite prin anii ’70. Şunt 
ele valabile s i asta zi? Mai are cineva grija  de su-
flet, acolo unde acesta mai exista ? Nu neapa rat î n 
termenii unei credint e sau a alteia (ar fi deja 
prea mult), ci prin prisma eternelor principii ale 
moralei s i eticii unei civilizat ii care s i-a propus 
sa  supraviet uiasca  aici, pe Terra, nu pe Luna , nu 
pe Marte sau altundeva prin infinitul Universu-
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lui? 

Soljeniţin punctează aproa-
pe nepermis (dupa  opinia teo-
reticienilor s i ideologilor esta-
blishmentului) atunci ca nd 
afirma  ca : „Vedem aceleas i pie-
tre care stau la baza unui uma-
nism alterat ca t s i la cea a tutu-
ror tipurilor de socialism: un 
materialism de nesta vilit, o eli-
berare fat a  de religie s i respon-
sabilitatea religioasa , o concen-
trare de spirite asupra structu-
rilor sociale ca o abordare pretins s tiint ifica . Ma  
refer la dezastrul unei cons tiint e umaniste per-
fect autonome s i nereligioase. Ea a fa cut omul 
nedesa va rs it, egoist, invidios, vanitos, nesa tul s i 
plin de pofte. De la Renas tere, am ca s tigat î n ex-
perient a  dar ne-am uscat sufletul, ne-am tran-
sformat din robi ai naturii în robi ai materi-
ei”. Este pur retorica , iara s i, î ntrebarea: oare ce 
spunea s i scria Soljenit in prin anii 70-80 este va-
labil s i asta zi? Este, s i chiar mai mult de ata t: bio-
logia ne învață că un nivel exagerat şi conti-
nuu de confort nu este bun pentru organis-
mele vii, superioare – fie ele individuale sau soci-
ale, deoarece distrug ata t vitalitatea individuala  
ca t s i pe cea sociala  s i nu pe termen scurt. I n 
plus, se creeaza  astfel condit iile ideale pentru ca 
hedonismul s i egocentrismul sa  devina  motoare-
le s i combustibilii esent iali pentru tot ce vedem 
ca realitate politica , economica , sociala  s i milita-
ra  î n ultima juma tate de secol. 

 

2. De la liberalism la stânga-împrejur! 

Foarte mult i reprezentant i ai elitei intelectuale 
occidentale, nume de rezonant a  s i personalita t i 
netranzact ionabile, au î ncercat s i î ncearca  de 
mai bine de un secol sa  atraga  atent ia asupra ris-
curilor legate de sabordarea principiile s i reguli-
lor fundamentale ale democrat iei s i liberalismu-
lui, î n toate formele sale. 

Kaizerul celui de-al doilea Reich a pus uma rul, 
foarte serios, cu un secol î n urma , la instalarea 
celui mai sa lbatic regim de sta nga, prin aducerea 
lui Lenin la conducerea viitoarei Rusii sovietice. 
Ulterior î nsa , lucrurile au sca pat de sub control, 

regimurile extremiste de sta nga 
s-au extins s i dupa  doar trei de-
cenii, î nsus i sistemul democratic, 
sust ina tor al capitalismului, se 
simt ea amenint at. 

 Egalitarismul s i detenta 
economica  a statelor satelite 
Moscovei a î nceput sa  pun, tot 
mai serios, probleme î n ment ine-
rea stabilita t ii t esa turii sociale s i 
edificiului economic capitalist, 
astfel ca , pe de o parte, acesta a 
promovat un sistem de protect ie 

sociala  (sa na tate, educat ie, s omaj) foarte puter-
nic, de invidiat, s i foarte costisitor pentru corpo-
ratismul aflat î n plina  expansiune. Şe pare ca  la 
un moment dat (perioada anilor ‘85-’87 ai seco-
lului trecut), elitele occidentale au decis: ori ei, 
ori noi. Ş i au fost ei!... 

Odata  pra bus it sistemul concurent, „comunist”, 
î n „partea cealalta ” au î nceput sa  se erodeze î ntr-
un ritm accelerat tot ceea ce subliniam mai sus 
ca fiind deosebit de costisitor: protect ia sociala  
la nivelul î ntregului Occident, grija fat a  de om s i 
valent ele lui spirituale. 

Dupa  ’90, au urmat o serie de crize care au dat 
ocol î ntregii planete, crize care au destructurat 
tot ce era economie competitiva  î n fostele state 
socialiste, astfel ca , dupa  doar ca t iva ani, piet ele 
erau gata sa  primeasca  noii sta pa ni s i mai vechii 
s i ves nic fla ma nzii ei sta pa ni. 

Cam acestea au fost, î n mare, scopurile s i t intele 
„marilor” transforma ri democratice din perioada 
’88-’90 s i care nu culminat cu colapsul fostului 
URŞŞ. Bucuria a fost mare dar n-a t inut mult!... 
Fiindca , î n paralel, au î nceput sa  apara  o multitu-
dine de comportamente atipice (ca sa  nu la spu-
nem aberante) ale etaloanelor democratice spre 
care privisera  s i pe care le dorisera  ata tea zeci s i 
sute de milioane de oameni, decenii la ra nd. Au 
fost voci care au avertizat chiar de atunci ca  cer-
cul fericit ilor se va restra nge cu mare viteza  s i cu 
cele mai devastatoare consecint e, dar cine sa -i 
mai auda ?!... Ş i despre ce doreau sa  avertizeze 
acele voci? 

a. În primul rând voiau să avertizeze asu-
pra propensiunii ca tre un comportament absolu-
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tist, dictatorial al orica rei construct ii ideologice, 
mai ales atunci ca nd ra ma ne singura ideologie 
„victorioasa ”. Ceea ce s-a s i î nta mplat: ra zboaie 
care au costat mii de miliarde de dolari, sute de 
mii de mort i, milioane de emigrant i s i suferint e 
inimaginabile, î n numele s i pentru a implementa 
„democrat ia” mai ales î n t a ri a ca ror cultura , tra-
dit ie s i comportament multimilenar nu a ara tat 
vreodata  a fi compatibil cu as a ceva. 

b. Calitatea educației occidentale, care să 
faca  fat a  ofensivei „î nva t a ma ntului obligatoriu” 
socialist a ca zut î n desuetudine dupa  pra bus irea 
„comunismului”. De ce? Este simplu! Costa prea 
mult astfel ca , dupa  mai multe „reforme” aplicate 
fostului tip de î nva t a ma nt concurent, cele doua  
au î nceput sa  fie tot mai convergente, tinza nd 
asimptotic ca tre...zero!... Ş-a mai rezolvat o pro-
blema  majora : democrat ia are nevoie de un î nva -
t a ma nt cel mult mediocru! La urma urmei, cine-l 
î ntreaba  pe votant ca te clase are? Pentru aplica-
rea s tampilei nu trebuie multa  carte! 

c. Poate la fel de mult au deranjat, decenii 
la ra nd, eforturile depuse pentru ca democrat iile 
sa  para  mult mai morale, mai etice, mai î ngrijo-
rate de drepturile omului deca t regimurile de-
mocrat iilor (zise) proletare!... Odata  pra bus ite, 
spoiala de etica  s i morala as ezata  cu multa  grija  
pe fet ele „elitei” politice occidentale putea fi 
s tearsa . Ş i s tearsa  a fost! 

Cam aceasta a fost logica fenomenologica  care a 
ghidat î ntreaga lume dupa  anii ’88-’89 ai secolu-
lui XX. 

Daca  avem ca t de ca t dreptate? 
Pastorul M. Weaver (s i nu doar el) 
nota, plin de regrete: „Mis ca rile de 
sta nga atrag prin programele lor 
dar resping prin oamenii care le 
promoveaza . Mis ca rile de dreapta 
au ajuns sa  respinga  s i prin una s i 
prin alta. De exemplu, alta data  Uni-
versitatea din Kentucky cres tea î n 
achizit ia s i prega tirea oamenilor cu 
caracter. Asta zi, Universitatea din Kentucky 
cres te î n recruta ri de student i s i infrastructura  s i 
pierde din caracter. Ştatele Unite tind sa  institu-
t ionalizeze tipul haotic s i superficial de educat ie 
s i sa -l impuna  cu un aer de eficient a  mercantila ”. 

Ş i as a a î nceput „glorioasa” epoca  a pragmatici-
lor (scriam odata  ca  a fi pragmatic î nseamna , î n 
fond, a s ti aproape tot despre aproape nimic). Sa  
nu confundăm omul practic cu omul pragma-
tic. Primul poate avea şi o pregătire profesio-
nala  temeinica  s i cu sigurant a , o vasta  experien-
t a . Al doilea nu are nimic, nici de una, nici de cea-
lalta ! Primul accede cu greu î n elitele vremurilor 
lui, al doilea, nu! Primul tra ies te s i pentru alt ii; al 
doilea, doar pentru el! Primul se mai împie-
dica  s i de cons tiint a , al doilea, doar de sca ri! 

Ideile tradit ionale, credint ele s i î nsa s i tradit iile 
au suferit s i sufera  nu ata t din cauza vreunui de-
fect inerent lor, ca t din cauza î ngustimii, stupidi-
ta t ii, nepriceperii s i lenei intelectuale – toate fi-
ind ingredientele de baza  ale mediocrita t ii, sursa 
inepuizabila  a pragmatismului s i moas a pragma-
ticilor. 

Rezultatul direct s i negativ al pragmatismului 
este „că leul ştiinţelor aplicate va mânca ful-
gerător mielul ştiinţelor umaniste, dacă nu 
dispunem de un veghetor vredinc” – noteaza  î n-
grijorat pastorul Richard M. Weaver. I n timp ce 
istoria convent ionala  ne umple de ignorant a , 
arogant a  s i autosuficient a , istoria ada nca , multi-
dimensionala , adeva rata  (nu doar cea scrisa  de 
î nvinga torii unei epoci sau a alteia) ne umple de 
uimire, respect s i tra ire ada nca ; prima act ionea-
za  asupra celor mult i, iar a doua asupra celor pu-
t ini. Realita t ile trebuie î nt elese dincolo de simpla 
pricepere s i percepere a acelor lucruri ce nu pot 

servi deca t unui scop practic ime-
diat. Voit sau nu, s tiint ele aplicate 
au netezit calea spre infatuare î n 
loc sa  ne stimuleze s i sa  ne invite la 
reflexie, ret inere s i analiza  ada nca , 
pluri s i multidimensionala . 

Doctrinele î ntemeiate pe 
„autoritatea realita t ii” s i pe omni-
potent a creatoare a interesului 
unei as a-zise elite vremelnice, nu 
au rezistat s i nu rezista  deca t î ntr-o 

succesiune ascendenta  de crize, de crize î n crize 
s i de momente rare de „linis te”, î ntre doua  faze 
ale aceleias i crize care, momentan tocmai a luat 
o pauza  s i î s i trage sufletul (dar nu s i-l da !). 

„Autoritatea realita t ii” profaneaza  s i agreseaza  
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ordinea profunda  a lucrurilor alca tuite din acea 
realitate fie î nca  inexplicabila , fie pe veci intangi-
bila  ori distructiva , atunci ca nd o atingem fa ra  sa  
merita m... Autoritatea realita t ii este o sintagma  
care, daca  nu suntem vigilent i s i educat i peste 
medie, se poate us or transforma î ntr-o idolatrie 
a circumstant elor s i a pragmatismului! Ş i cum nu 
suntem nici vigilent i, nici educat i s i nici cu t inere 
de minte, nu este greu de imaginat perspectiva! 

Realitatea (adeva rata ) reprezinta  materializa-
rea î n planul prezentului a act iunii tuturor pro-
funzimilor, luminoase sau î ntunecate, accesibile 
sau nu, î nt elese sau neî nt elese, dorite sau nu, in-
teresate sau altruiste. „Autoritatea realita t ii” 
simpliste a impus doctrina „progresului prin 
agresiune”, doctrina  care reprezinta  principala 
coordonata  a metafizicii apusene s i solut ia su-
prema  î n evitarea ga ndirii proprii. 

Pa catul originar reprezinta  o forma  alegorica  a 
tendint ei imemoriale a omului de a face ra ul cu-
nosca nd binele. Este s i aceasta o expresie a ceea 
ce subliniam odata  ca fiind imposibilitatea ome-
nirii de a tra i î n pace, î nafara conflictelor s i ra z-
boiului. Pacea nu este rentabila , ra zboiul, da! Es-
te un exemplu clasic de cum arata  î n mod expli-
cit „autoritatea realita t ii”, des i realitatea ar pu-
tea fi cu totul alta; s i aceasta nu este o problema  
de „liber arbitru”. Liberul arbitru ar fi lipsit de 
sens daca  am la sa lumea complet neatinsa . Exis-
ta , evident, lucruri care trebuie schimbate î nsa  
ar trebui sa  discernem s i sa  evita m schimbarea 
din interes, orgoliu s i fronda  irat ionala  sau, pe 
scurt, schimbarea fa ra  o ca t de mica  smerenie î n 
fat a creat iei î n mijlocul ca reia ne-am trezit sau 
am fost pus i!... 

Democrat iei î i vine teribil de greu sa  spuna  ca  
omul sau institut ia gres es te daca  o face î n majo-
rita t i. Şperant ele puse î n opozit ie sunt nule de 
drept ca t timp vin din partea aceleias i majorita t i 
care a adus cealalta  parte la putere, putere care a 
gres it î ntr-un ciclu anterior din reflex institut io-
nal s i ca urmare a perplexita t ii institut ionale 
(este firesc ata ta timp ca t institut iile sunt domi-
nant controlate de pragmatici). De la liber arbi-
tru la practici discret ionare pe care t i le permit i 
ca t timp ai ajuns ideologie unica  s i dominanta , 
nu este deca t un pas, s i acela foarte mic. A spune 

ca  es ti sau suntem sta pa ni pe viat a noastra  ca nd 
singura varianta  de existent a  ra masa  pe o plane-
ta  suprapopulata  este sa  spulberi sau sa  fii spul-
berat (concurent a, nu-i as a!...) este evident o ma -
sura  a prostiei globale î n care ne compla cem î ntr
-o incons tient a  colectiva  inexorabila . 

Maurice Samuel spunea: „...umanitatea va tra i 
î n umbra propriei omnipotent e demonice s i ni-
meni nu poate î nfrunta o asemenea calamitate”. 
Şa  fim oare prea pesimis ti î n aborda rile noastre? 
Şa  î ncerca m atunci o alta  abordare. De pilda , sa  
ne bucura m ca  suntem la acel nivel de civilizat ie 
care crede î n buna tatea naturala  a adolescentu-
lui; pe cale de consecint a , detesta m pedeapsa 
corporala , o sanct iona m dar, pe de alta  parte, cu 
s i la acelas i nivel de civilizat ie, credem temeinic, 
de exemplu, î n „educarea” nat iunilor nesupuse 
cu bombe s i rachete, pa na  ca nd sunt aduse la 
starea de praf s i conformare. Şa  fim, de aceasta  
data , prea optimis ti?... 

Nu am agreat sub nici o forma  doctrinele s i ide-
ologiile care au ca fundament ideea unui univers 
(mare sau mic) dominat de om s i nici a doctrine-
lor care impun cu fort a prin mijloacele sugerate 
mai sus, tuturor, un bine nedefinit sau definit 
succint, mult prea succint, prin acea formulare 
seaca : apa rarea democrat iei. 

Ar fi oare un schimb dezavantajos sa  se renunt e 
la o lume non-rat ionala  dar î n care î t i plac tot i 
oamenii, pentru o lume rat ionala  î n care es ti 
dus ma nit de tot i?... Şau aproape tot i! Ne mai ga n-
dim! 

Dar de la o lume rat ionala  la o lume non-
rat ionala  trebuie sa  trecem î nsa  prin lumea lui 
Trump. Daca  nu gres im, de la liberalism trebuie 
sa  ne reorienta m ca tre undeva printr-un clasic 
ordin de tipul sta nga-î mprejur! Ca tre unde?... 

 

3. Prin lumina teoriilor şi întunericul realită-
ţilor 

Unul din marii ga nditori ai secolului XX, format 
s i afirmat î n atmosfera emulativa  a Vienei inter-
belice, care a ura t visceral orice forma  de dicta-
tura , a fost Eric Voegelin. I n 1958 a revenit î n 
ŞUA la Universitatea Ştandford, unde dupa  o î n-
delungata  perioada  de reflexie s i analiza  î n Şta-
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tele Unite, acesta nota î ngrijorat: „Ata ta vreme 
ca t recunoas terea structurii realita t ii, cultivarea 
virtut ilor sophia s i prudent ia, disciplina intelec-
tului, dezvoltarea unei culturi teoretice s i viat a 
spirituala  sunt stigmatizate, î n vreme ce igno-
rant a, falsificarea istoriei, opacitatea spirituala  s i 
sofistica riile agnostice sunt considerate virtut i, 
iar det inerea lor deschide drumul succesului pu-
blic, democrat ia occidentala  va aluneca inexora-
bil spre totalitarism, această tendință fiind 
î nscrisa  î n gena gnostica  culturala  s i spirituala  a 
modernita t ii”. 

Riguros s i obiectiv, E. Voegelin 
lanseaza  o idee remarcabila : „Este 
groaznic sa  auzi tot timpul ca  nat io-
nal-socialismul este o î ntoarcere la 
barbarie, la Evul Mediu î ntunecat, 
î nainte ca orice progres umanitarist 
sa  fi existat, fa ra  ca aces ti vorbitori 
sa  suspecteze ca tus i de put in ca  
tocmai secularizarea viet ii care a 
însoţit doctrina umanitarismului 
este solul î n care o astfel de mis care 
religioasa  anticres tina  ca nat ional-
socialismul a fost capabila  sa  prospere”. 

Nat ional-socialismul a dispa rut sub tunurile 
ruses ti, bombele aviat iei americane s i tribunalul 
de la Nurnberg. Şecularizarea viet ii, nu! Libera-
lism, socialism, nat ional-socialism, comunism – 
toate aceste ideologii se revendica  a fi s tiint ifice, 
chiar daca  ideea socialismului s tiint ific a capotat, 
iar mis carea libertariana  este asta zi negata  la 
nivel mondial. 

Des i este un mit, neutralitatea absoluta  a teorii-
lor despre om, economie, politica  s i societate, î n 
raport cu orice context s i cont inut etic, religios, 
teologic s i metafizic, are ra da cini ada nci î n isto-
ria ideilor. I n ultima  instant a , problematica im-
plicata  este aceea daca  exista  o sursa  a adeva ru-
lui, o instant a  mai î nalta  deca t omul s i indepen-
denta  de acesta – dar aceasta este cu totul alta  
problema . 

Totus i, daca  ar fi sa  ne pa stra m un spirit auto-
critic minimal s i obiectiv ca civilizat ie umana , nu 
am putea trage deca t o singura  concluzie s i anu-
me ca  am transformat era s tiint ei s i tehnologiei 
î n cea mai mare orgie a puterii din istoria umani-

ta t ii. Ş i toate acestea nu au avut ca scop principal 
deca t materializarea visului de aur al omenirii: 
crearea „supraomului”, a omului fa urit de om, 
care sa  fie succesorul etern victorios al nevolni-
cei s i lamentabilei creaturi fa cute de Dumnezeu 
sau de natura ... Patosul scientist pe fondul extir-
pa rii spiritului s i valent elor culturale a creat as a-
numit ii „eunuci spirituali”, us or de sesizat, î nce-
pa nd de la trecerile de pietoni, ca nd pot fi va zut i 
cu ochii fixat i î n gadget-uri, pa na  la î naltele tri-
bune, unde, î n calita t i oficiale, se stra duie jalnic, 

parca  la o prima  citire, sa  convinga  
publicul cu discursuri electorale 
scrise de alt ii. 

„Concept ia s tiint ifica  despre lume s i 
viat a ”, î n variantele ei de sta nga sau 
de dreapta, a presupus s i presupu-
ne o reconstruct ie la nivel ideologic 
s i o construct ie la nivel moral, etic, 
cultural s i spiritual. 

„Eunucii spirituali”, creat ii ale pato-
sului scientist, ignorant i, diletant i s i 
extirpat i de orice duh al empatiei s i 
simt irii umane, au devenit „noua 

elita ” dupa  care galopeaza  frenetic milioane s i 
miliarde de oropsit i, altminteri liberi s i chiar de-
mocrat i. Unde nu exista  moralitate s i liber arbi-
tru nu poate exista nici responsabilitate perso-
nala , nici pa cat, nici ra scumpa rare. Exista  doar 
logica  booleana  s i matematici elementare, adica  
ferment ii teoretici ai valorilor cotate la bursa . 

Riscul unui sta nga-î mprejur plutes te insuporta-
bil î n aer! Cum insuportabila  a ajuns s i starea 
lumii de asta zi, î n ciuda ghirlandelor s i a decoru-
rilor campaniilor electorale sau a unor tot mai 
ciudate sa rba tori de iarna , sa rba tori tot mai pu-
t in ancorate î n tradit ie, dar tot mai mult cotropi-
te de un consumerism aflat dincolo de orice rat i-
une! 

 

4. Trump şi decalogul lui Chomsky 

I n forma sa americana , neoliberalismul progre-
sist reprezinta , la o prima  analiza , o „aliant a ”, o 
mezaliant a  î ntre curentele mainstream ale mai 
noilor sau mai vechilor mis ca ri sociale 
(feministe, LGBT, etc), pe de o parte, s i mediul 
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corporatist din sectoarele industriilor valoroase 
(Wall Ştreet, Şilicon Valley, Hollywood, etc), pe 
de alta  parte. Aceasta  aliant a  a fost cea care a 
„lustruit” politicile americane, politici care au 
devastat sectorul industrial s i clasa de mijloc, 
simbolul s i fundamentul t esa turii social-
economice s i politice a Ştatelor Unite î ncepa nd 
cu anii ’50, pa na  la î nceputul sec. XXI. Neo-
liberalismul progresist a fost institut ionalizat 
odata  cu revenirea la Casa Alba  a celui mai fidel 
sot  dintre pres edint i s i a celui mai pres edinte 
dintre sot ii fideli – Bill Clinton. I n locul unei coa-
lit ii de tipul New Deal (care ar fi cuprins munci-
torii industriali, clasa medie urbana , afroameri-
canii), Clinton a „forjat la rece”, î ntre doua  trabu-
curi aprinse „la cald”, o aliant a  î ntre antrepre-
nori, zona semiurbana , noile mis ca ri sociale s i 
tineri progresis ti declarat i, adept i nu ai biodiver-
sita t ii ci a „diversita t ii”, multiculturalismului, 
drepturilor femeilor s i minorita t ilor sexuale. 

Dereglementa nd sectorul bancar, Clinton a dat 
economia pe ma na celor de la Goldman Şachs, a 
negociat s i aprobat acorduri de comert  
„liber” (care au accelerat procesul de ca dere in-
dustriala ), puna nd cele mai temeinice baze crizei 
din 2008 dar s i aparit iei celor mai teribili colos i 
bancari, prea mari ca sa  se mai pra bus easca , 
mult prea mari ca sa  mai asculte... 

Astfel, cei mai fideli votant i ai Partidului Demo-
crat (as a-zisul „Bra u de Rugina ”), î mpreuna  cu 
industriile din Şud, l-au votat pe Trump. 

Dupa  mult i expert i î n politologie, venirea la pu-
tere a lui D.Trump ar reprezenta pra bus irea he-
gemoniei neoliberale (î nclina m spre o atitudine 
mult mai rezervata  – Trump s tie foarte bine cu 
cine are de luptat s i cu sigurant a  nu este vreun 
sinucigas , chiar daca  de multe ori se arunca  cu 
capul î nainte s i abia dupa  aceea se uita  spre ce)... 

Cam pe aceeas i linie se î ndreapta  s i ca derea lui 
Renzi, BREXIT-ul, detenta Frontului Nat ional î n 
Frant a, „murmurele” neo-nazismului german, 
maghiar, etc. Chiar daca  au ideologii s i scopuri 
diferite, aceste „rebeliuni” electorale, dificil de 
anticipat pentru o clasa  politica  occidentala  prea 
sa tula  ca sa  mai poata  ga ndi, au un element co-
mun: refuzuri ale globaliza rii s i ale corporatis-
mului, ale neoliberalismului dar s i a esta-

blishment-ului care le-a promovat. 

Ş-a zis s i se zice „NU!” unei combinat ii letale 
aflate î n expansiune, combinat ie care cuprinde 
austeritatea, datorii excesive, munca  tot mai 
prost pla tita  s i o antipropaganda  nemaiî nta lnita  
fa cuta  statului as a-zis lacom, corupt, arhibirocra-
tizat, intervent ionist, paternalist, etc. Acuzat iile 
ca  nivelul cheltuielilor cu educat ia, sa na tatea, 
alte servicii s i securitatea nat ionala  vin domi-
nant din partea celor care au beneficiat de sub-
vent ii s i contracte cu statul la dimensiuni impo-
sibil de imaginat. Pentru nici o problema  sociala , 
nici un stat nu a cheltuit î n existent a sa ca t s-a 
cheltuit pentru salvarea ba ncilor private la î nce-
putul crizei globale din perioada 2008-2012. Ş-
ar pa rea ca  atunci statul a fost bun, chiar daca  
milioane de oameni s i-au pierdut, peste noapte, 
s i serviciul s i pensiile (mult i s i-au pierdut s i via-
t a – da, pierderile colaterale exista  s i pe timp de 
pace)... Revolta a fost s i î mpotriva destructura rii 
universale a clasei de mijloc, a comert ului „liber” 
s i a aborda rilor iresponsabile a problemelor de 
mediu, a omnipotent ei unui neoliberalism finan-
ciar sca pat de sub orice control (î n numele eco-
nomiei de piat a  libere, evident). 

Asaltul asupra politicilor sociale, venit chiar din 
partea „sta ngii” politice americane, a fost mereu 
î nsot it de atractive discursuri „progresiste”, as-
tfel î nca t, î n timp ce „clasa muncitoare” se topea, 
î n t ara , temele principale vorbeau despre diver-
sitate, non-discriminare, acceptabilitate s i tole-
rant a . I ncet dar ferm, meritocrat ia a luat locul 
egalităţii în discursurile progresiste, iar 
emanciparea era s i este echivalenta  cu promova-
rea unei mici elite de minorita t i 
„talentate” (apriori) î n cadrul ierarhiilor corpo-
ratiste. Cam as a s-a na scut neoliberalismul pro-
gresist care pune laolalta , î ntr-un „ghiveci” ideo-
logic desa va rs it, idei trunchiate s i false precum 
s i forme imorale de financializare, cu ata t mai 
lipsite de morala  cu ca t fa ceau mai mult apel la 
aceasta. Falsa sta nga  apa ruta  s i adunata  sub ide-
ologia neoliberalismului progresist a î nlocuit as-
tfel, treptat dar consistent s i durabil, sta nga au-
tentica  (a fost poate cea mai mare realizare a 
unei ideologii aplicate dupa  anii ’90); sta nga fal-
sa  s i sta nga autentica , ca ta  a mai ra mas, au fost 
astfel, pe termen lung antagonizate, puse cumva 
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î n opozit ie, chiar daca  se revendicau ca viza nd 
acelas i segment social. 

Emanciparea nu î nseamna  nici multiplicarea 
sau diversificarea ierarhiilor corporatiste, nici 
î ngros area ra ndurilor celor care muncesc pa na  
la epuizare, „din pla cere”, î n cadrul acestor cor-
porat ii s i care arata  la 40-45 de ani, î n cel mai 
fericit caz, ca nis te la ma i stoarse, bot ite s i î ncre-
t ite prematur, numai bune de trimis î n s omaj... 

Dupa  zga lt a irea î ntregului establishment ame-
rican, urmare a ascensiunii „peste ra nd” a lui 
Trump cel neasculta tor, faptul ca  asta zi angajat ii 
sistemului public american nu î s i pot lua salariile 
urmare a bloca rii legii bugetului î n Congres re-
prezinta  î n sine o unda  de s oc (î nca  una) a seis-
mului politic enunt at mai sus. 

Ş-ar pa rea î nsa  ca  s ocul a trecut Atlanticul s i a 
cuprins, î n cele mai neas teptate locuri s i sub cele 
mai nedorite forme, s i Europa: criza politica  din 
Germania, BREXIT-ul Marii Britanii, contestarea 
sa ngeroasa  s i î n strada  a lui Macron s i alte ase-
menea ra bufniri, care te duc cu ga ndul la Europa 
revolut ionara  a anilor 1848. 

Nici î n Asia nu exista  semnele unei sta ri de pace 
ca t de ca t durabila : Orientul Mijlociu este asediat 
de decenii la ra nd, Extremul Orient se supraî n-
ca lzes te î n disputele tot mai nelinis titoare dintre 
flotele Chinei s i ŞUA din Pacific, iar Africa are de-
ja secole de ca nd sa ngereaza  s i se zbate î n sufe-
rint e cumplite s i ra zboaie teribile. 

Nu credem ca  gres im ca nd afirma m ca  Europa 
este pe cale de balcanizare iar planeta pe cale de 
afganizare!... 

Ce fac ata tea institut ii internat ionale create î n 
primul ra nd pentru a conserva pacea s i buna 
conviet uire î ntre nat iuni? Şa -i da m cuva ntul lui 
Boutros-Ghali, fost preşedinte al ONU: „ONU a 
devenit un subordonat al NATO”. Fa ra  alte co-
mentarii. Despre restul institut iilor internat iona-
le financiare s i de comert  nu mai trebuie sa  da m 
explicat ii: se cunoas te geneza s i rolul lor. 

De unde ata tea conflicte î n timp de pace? Şau ar 
fi mai potrivita  î ntrebarea: de unde ata ta pace 
î ntr-un ra zboi pe care-l poarta  tot i dar nu-l recu-
noas te nimeni? Şa  nu uita m ca  î n virtutea uni-
versalita t ii modelului occidental, cu cele 800 de 

baze militare (cunoscute) aflate î n afara teritori-
ului ŞUA, cu aliat i sau fa ra , America î s i aloca  
drepturile ca tre „toate azimuturile” sa  garanteze 
orice este compatibil cu interese ei: secesiuni 
teritoriale, sprijin pentru unele regiuni totalitare 
(sau invers), finant area s i sprijinirea a tot soiul 
de dizident e ce pot genera regimuri pro-
occidentale (s i care nu sunt, î n mod obligatoriu, 
s i democratice), etc. Banul s i glont ul – simbolu-
rile democraţiei utilitariste. De altfel, repu-
blica imperiala  (sa  numim astfel ŞUA) pare sa  
stabileasca  o „lega tura  de sacralitate” î ntre glont , 
dolar s i nat iune. Aceasta  „sacralitate” î i permite, 
dupa  cum spune Woodrow Wilson, sa  „cumpere 
lumea pentru a-i da libertate s i justit ie”. Premo-
nitoriu, frumos s i temeinic spus!... Este evident 
ca  lumea occidentala  nu se mai limiteaza  sau nu 
mai este interesata  sa  se evident ieze ca o elita  
intelectuala , clericala , capitalista  sau militara . 
Acum ea reprezinta  î nainte de toate o comuniu-
ne de interese economice foarte puternic con-
centrate nu la „centru” (cum era î n perioada de 
glorie a colonialismului), ci la nivelul unui 
„nucleu” alca tuit dintr-o suita  de corporat ii mai 
mult sau mai put in rezidente, fie pe arealul geo-
grafic al unei puteri sau alteia, fie prin vreun pa-
radis fiscal ori pe vreun vapor de lux aflat î ntr-o 
perpetua  croaziera . Ş i î nca  ceva: la „centru”, et-
nocentrismul s i patriotismul sunt cu ata t mai pu-
ternice cu ca t acelas i atribute trebuie sa  fie mai 
persiflate s i mai slabe la periferie. De altfel, A. 
Tocqueville ne spunea cu peste două secole 
î n urma  ca : „Democrat iile nu î nfrunta  probleme-
le din afara  deca t pentru motivele care vin din 
interior”. Ei, dar cine-s i mai bate asta zi capul cu 
cititul?!... 

Diferent ele dintre „nucleu”, „centru” s i 
„periferie” devin tot mai evidente: toate statele 
care apart in centrului sau periferiei, cu ca teva 
except ii, sunt scufundate î n datorii financiare 
imposibil de explicat, inacceptabil de pla tit! Dar 
nici un „nucleu” nu are aceasta  trista  performan-
t a , iar daca  din „eroare” intra  î n criza , primul ca-
re se repede sa -l salveze este „centrul”! (adica  
statul)... Ca nd 55% din comert ul mondial trece 
prin paradisurile fiscale, cum sa  nu fie Occiden-
tul supraî ndatorat? Cui?... 

Japonia, Italia, ŞUA au gradul de î ndatorare de 
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peste 100% din PIB; Canada, Germania, Frant a, 
Marea Britanie, Şpania, î ntre 70%-100%. La ce-
la lalt capa t stau India (67%), Brazilia (66%), 
China (44%), respectiv Rusia (17%). 

Niciodata  î n istoria lor, cu except ia perioadelor 
de ra zboi, t a rile occidentale nu au avut un grad 
de î ndatorare ata t de î nalt, iar pa na  î n 2050 se 
estimeaza  o î ndatorare a t a rilor dezvoltate de 
peste 250% din PIB! Exista  vreo lega tura  î ntre 
geopolitica  s i nivelul de î ndatorare? Evident, s i 
ma rturie stau crearea s i escaladarea sta rilor de 
tensiune politica  s i militara  î ntre centrele de pu-
tere ale planetei, ba chiar s i î ntre cele care tradi-
t ional au fost s i sunt aliate (î nca )... 

Gestionarea mondiala  a datoriilor este o strate-
gie la fel de importanta  ca spinoasa problema  a 
limita rii cursei î narma rilor (cursa  care se pare 
ca  tocmai ce a trecut din nou î n regimul de 
„galop”). Şa  nu se uite de alambicatele relat ii î n-
tre cei „trei mari”: ŞUA, China s i Rusia, relat ii ca-
re combina  ghemuri explozive de interact iune de 
ordin economic, financiar, politic s i militar. 

Prin urmare î ncep sa  se î ntrevada  tot mai evi-
dent semnele de sla biciune ale Occidentului: fi-
erbere politica  cu devieri extremiste, tendint e 
centrifuge din mai vechile sau mai noile aliant e 
s i/sau construct ii politice, economice s i militare, 
s ubrezirea vizibila  a t esa turii sociale s i starea tot 
mai precara  a finant elor publice. O.Spengler a 
va zut s i a preva zut un astfel de declin datorat, s-
ar pa rea, s i unui soi de epuizare a vitalita t ii unei 
civilizat ii care deja are doua  milenii de ca nd s-a 
pus î n fruntea lumii. 

Ş-a ajuns pa na  acolo î nca t principalele t a ri occi-
dentale nu mai pot sa -s i impuna  condit iile nici 
ma car t a rilor sa race care î ncep sa  se î mprumute 
direct de la China (de unde se î mprumuta  s i 
ŞUA). Consensul de la Washington a fost î n buna  
ma sura  î nlocuit de Consensul de la Pekin î n timp 
ce sistemul financiar-bancare mondial interme-
diaza  finant area t a rilor dezvoltate cu banii eco-
nomisit i de populat ia din t a rile sa race sau î n 
curs de dezvoltare. Ş i aceasta dupa  ce multe din 
cele 11 state ex-comuniste care au aderat la 
structurile europene au crezut ca  universaliza-
rea democraţiei liberale occidentale este 
echivalentă cu „condamnarea la prosperita-

te”. A trebuit ca dupa  ’90, o succesiune teribila  
de crize care au î nconjurat planeta de mai multe 
ori, sa  trezeasca  la realitate zeci s i sute de mili-
oane de oameni care au î nceput sa  constate, la 
î nceput cu surprindere, apoi cu revolta , cum pro-
priile lor t a ri au devenit, peste noapte, devastate 
social s i economic s i cum milioane dintre ei au 
luat drumul ca tre Occident, abandona ndu-s i fa-
miliile, tradit iile, t ara s i pa rint ii. Par cuvinte 
mari, nu?!... Ar trebui sa -i î ntreba m pe cei care 
au emigrat, sa -i î ntreba m pe copiii s i pa rint ii lor, 
sa  le simt im dramele, daca  s-ar putea, cel put n o 
ora  pe sa pta ma na . 

Ş-a va zut atunci ca  masa bogat ilor se afla  pe un 
postament mult mai î nalt deca t zidul Berlinului 
care tocmai fusese demolat. Nu credem ca  î n ur-
ma torii 50 de ani se va mai doborî  vreun zid din 
cele care se construiesc asta zi, mai trainice s i 
mai î nalte deca t î naintas ul lor berlinez. 

Iata  de ce ne exprima m rezerva ca  cele 11 t a ri 
(sa  le spunem g11) vor avea s ansa sa  fie tratate 
de la egal la egal î n urma toarele 5 decenii, cu ce-
le din grupa G8. 

Ca nd Zidul Berlinului a fost dobora t au fost ma-
nifestat ii de bucurie, concerte, discursuri de po-
liticieni care de care mai î ncurajator, media, etc. 
Atunci... 

De atunci s i pa na  asta zi au „apa rut” sute s i mii 
de km de ziduri, fie din sa rma  ghimpata , fie din 
pla ci de beton, fie din cine s tie ce alte materiale. 
Oricum, despre acestea nu se discuta  nici la fel 
de mult, nici la fel de aprins ca de Zidului Berli-
nului, nici concerte s i nici media nu se prea va d 
prin preajma . Oare de ce ata ta linis te globala ?... 
Şa  fie de vina  corectitudinea politica ?... Ş-ar pa -
rea ca  î n cele din urma , aceasta nu este altceva 
deca t „spirala” pe care urca  politica ca nd pendu-
leaza  î ntre tiranie s i anarhie, sa rind peste demo-
crat ie. Ş i pe ma sura  ce politica urca , lumea co-
boara ! Moral, etic, social, economic... Şcade 
„product ia” de solut ii s i cres te „product ia” de 
probleme  - s i aceasta se cheama  tot evolut ie, 
nu?! 

Şcriem toate acestea cu o mare pa rere de ra u, 
ca europeni ce dorim a fi din toata  inima. Dar la 
nivelul deciziilor planetare vocea UE ca nta res te 
mai put in deca t a Rusiei sau a Chinei. De ce? E 
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greu de ra spuns, dar s i mai greu de recunoscut! 
Euro nu este moneda de rezerva  a planetei. Vo-
cea Europei nu exista  dar vocile Europei, da! 
Frant a, Anglia, Italia au bugete de î narmare mai 
mari deca t ale UE. 

Pe de alta  parte, institut iile globale au mijloace 
s i puteri mai mult deca t limitate: 

a. UNEŞCO, cu un buget de 700 milioane $/
an nu are nici pe departe resursele necesare 
pentru a putea fi o institut ie eficace; 

b. Cu un buget de 1 miliard $/an, ce pro-
bleme poate rezolva FAO ca nd pe planeta  exista  
peste 3 miliarde de fla ma nzi s i î nfometat i cro-
nici? 

c. Construit în 1950, sediul ONU este la li-
mita uzurii fizice. 

Ş i fiindca  pragmatismul a adus î n va rfurile ie-
rarhiilor majorita t ii institut iilor publice (interne 
s i internat ionale) o dominanta  pa tura  politica  
fa ra  prea multa  prega tire profesionala , fa ra  prea 
multa  etica  s i morala , fa ra  prea multa  responsa-
bilitate, deciziile care de regula  vizau odata  
ada ncimi s i termen lung, au devenit decizii de 
suprafat a  s i pe termen scurt. Tot mai scurt. Ş i tot 
pragmatismul a fa cut ca discut iile despre spat iul 
solut iilor sa  se transforme î n discut ii despre spa-
t iul vinovat ilor, sta rnind astfel, prin intermediul 
mijloacelor media, un fel de „pofta  perpetua  de 
sa nge” la nivelul ceta t eanului, al publicului larg. 

Discut iile despre regulile jocului s-au transfor-
mat î n discut ii aproape exclusive despre juca tori, 
discut iile despre scopuri s i principii s-au tran-
sformat î n s uete de alcov s i „dezva luiri” despre 
problemele familiale sau alte obiceiuri persona-
le, cu relevant a  infima  dar produca toare de ra-
ting-uri ridicate î n contextul unui public tot mai 
precar educat. Ş i daca  au fost s i personalita t i ca-
re au atras atent ia, mai sever sau mai „soft” asu-
pra unor astfel de probleme, primii care au ca u-
tat „sa -i î nna dus e” nu au fost nici serviciile s i nici 
media nu s tiu ca rei puteri de la ra sa rit, ci chiar 
corifeii bine sponsorizat i ai vreunei ideologii sau 
alteia care s-au „simt it” atacat i s i devoalat i de 
astfel de critici. 

Şa  considera m, de pilda , pe bine cunoscutul 
Noam Chomsky, eminent om de ştiință şi de 

atitudine, el î nsus i caracteriza ndu-se drept un 
„socialist libertarian”. Prin anii 2003-2004, Peter 
Collier şi David Horowitz au publicat „The 
Anti-Chomsky Reader”. Trebuie spus ca  pentru 
intelectualii de dreapta, Chomsky are reputat ia 
negativa  a unui sta ngist neo-marxist „antic”, ex-
pert deca zut la rangul de „conspirat ionist irecu-
perabil”. De unde ata ta „atent ie” din partea inte-
lectualilor de dreapta? I mpreuna  cu Edward S. 
Herman, Chomsky publică „Manufacturing 
Consent”, o carte care cuprinde o critica  devasta-
toare la adresa „elitei politice” a ŞUA. Cartea de-
buteaza  cu descrierea unei metodologii, as a-
numitul „model al propagandei” î n Ştatele Unite, 
la baza ca rora stau trusturi de presa  gigant care 
det in canale private de televiziune supuse toate 
obiectivului maximiza rii profitului s i nicidecum 
informa rii obiective s i corecte a publicului. Obi-
ectivul maximiza rii profitului a fort at apelul la 
publicitate de sute de milioane de dolari de la 
multinat ionale de rang global, fapt care a modifi-
cat dramatic î ntreg comportamentul s i structura 
mass-media. Herman s i Chomsky arata  î n mod 
explicit cum controleaza  multinat ionalele media 
dar s i „elitele” de la Washington DC, astfel ca  ori-
ce informat ie cu impact negativ î n ochii electora-
tului era filtrata , distorsionata  sau, dupa  caz, eli-
minata . Chomsky a mai descris apoi î n detaliu 
„metodologia” victimelor demne (worthy vic-
tims) vs victime nedemne (unworthy victimis). 

Experient a î n democrat ia americana  î l ajuta  
apoi pe Chomsky sa  elaboreze as a-numitul 
„decalog al lui Chomsky”, din care cita m ca teva 
reguli de manipulare s i control a societa t ii: 

 poporul trebuie sa  aiba  mintea departe de 
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problemele esent iale; 

 poporul trebuie sa  perceapa  conduca torii 
drept salvatorii nat iunii; 

 poporul trebuie prega tit î n mod continuu, 
fa ra  pauza , pentru ce-i mai ra u; 

 propaganda oficiala  trebuie sa  inoculeze po-
porului ca  s i ce i se prega tes te s i aplica  ra u, tot 
spre binele sa u este; 

 ga ndirea poporului trebuie î ndreptata  ca tre 
acea zona  de unde nu mai pot fi sesizate lega tu-
rile dintre cauze s i efecte; 

 poporul trebuie sa  react ioneze emot ional, 
nu rat ional; asta doar daca  trebuie sa  react ione-
ze; 

 poporul trebuie transformat î ntr-o masa  
electorala  fa ra  atribute superioare (s i pentru 
aceasta este suficient un î nva t a ma nt nefunct io-
nal, desfiint area modelelor s i o disciplina  sociala  
slaba ); 

 spiritul gregar (de turma ) trebuie indus î n 
masa  prin transmiterea subliminala  a mesajului 
culpabilita t ii individuale, grefat pe starea de ne-
putint a , de fatalitate; 

 poporul nu trebuie sa  creada  î n existent a 
politicilor, strategiilor s i mijloacelor oficiale de 
dezinformare (conform regulei de aur a demo-
crat iei, care spune: „cu ca t mai liberi, cu ata t mai 
„legat i”). 

Dar, ca s i Chomsky, s i noi credem s i suntem 
convins i ca , î n ciuda acestor circumstant e s i rea-
lita t i, SUA ra ma ne cea mai libera  t ara  din lume. 

 

5. Concluzii 

Automatomul este un concept introdus de 
Erich Fromm pentru prima dată în lucrarea 
sa „The Fear of Freedom” (1942), exprimând un 
comportament opus comportamentului auto-
ritarist. Automatomul este individul care în-
ceteaza  a mai fi el î nsus i, devenind exact ceea ce 
as teapta  ceilalt i de la el. Altfel spus, omul devine 
un automatom ca nd ajunge o persoana  perfect 
predictibila , cu react ii programate, care se 
pierde î ntr-o mult ime de automatomi sau o mul-
t ime de „cameleoni bipezi”, care î mprumuta  tra -

sa turile mediului î nconjura tor s i de la care pri-
mes te î n permanent a  semnale coordonatoare. Ş i 
as a cum precizeaza  Fromm cu aproape opt dece-
nii î n urma , automatomul nu este capabil sa  iu-
beasca , sa  empatizeze. 

Fa ra  sentimentul iubirii nici pentru sine, nici 
pentru cela lalt s i nici ma car pentru propria fami-
lie, asculta tor s i fa ra  calita t i care sa -l deosebeas-
ca  de restul mult imilor, omul viitorului vine gata 
proiectat dintr-un trecut obscur s i î ntunecat. 

Herve Juvin, intelectual francez de elită, spe-
cialist î n geopolitica , avertiza asupra acestei de-
poseda ri a omului de ceea ce este specific s i in-
trinsec numai omului: „Ce va ra ma ne din homo 
economicus, omul intereselor, daca  nu dezastrul 
pe care-l numim dezvoltare? Trebuie să ne 
imagina m neî ncrederea copiilor de la s coala  î n 
fat a unui ghid blazat: pentru asta am distrus via-
t a, am sterilizat ata tea pa ma nturi, am golit ma ri-
le de pes te s i pa durile de copaci, î n numele cul-
tului dorint ei comerciale! Iar ra ul li se va pa rea 
mult mai ra u deca t orice ra u produs de sclavie, 
de taberele de exterminare s i gulagurile totalita-
re”. 

Aceasta  valent a  comerciala  a î ntregii omeniri 
(care risca  sa  cotropeasca  s i lumea interioara , nu 
doar cea exterioara  noua , cu tot cortegiul de 
dezastre enumerate mai sus) se pare ca  totus i nu 
a ajuns la capa tul puterilor î n a diviza s i distruge. 
De exemplu, pentru corporat ii „navigarea î n ape 
legislative” diferite de cele nat ionale costa  foarte 
mult. Ş i atunci, aplica nd presiunile s i metodele 
bine cunoscute (î ntr-o expresie sintetica , se nu-
mes te „lobby”), multinat ionalele s-au ga ndit sa  
extinda , sa  expandeze legislat ia americana , prin 
diferite practici s i proceduri, astfel î nca t globali-
zarea sa -s i î nsus easca  s i practicile comerciale s i 
pe cele fiscale printr-un as a-numit proces de 
„upgrading” – proces care declarativ este me-
nit luptei împotriva corupţiei, a teorismului, 
pentru apa rarea drepturilor omului, democrat iei 
s i tot ce s tim ca  mai urmeaza  (a se vedea cartea 
lui Thomas Friedman – Lumea este plata ). 

I ntre timp î nsa , „lovitura de stat legislativa  glo-
bala ” s-a dat s i a avut ca rezultat impunerea de 
legi corporatiste la nivelul statelor dincolo de 
orice argument de reprezentare, dincolo de ne-
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cesita t ile realita t ilor economice, sociale s i politi-
ce, dincolo de orice argumentare s i practica  de-
mocratica . 

Orice pa rinte s tie ca  daca  vrea sa  se bucure de 
copilul sa u trebuie sa  aiba  grija  de el mai ales 
atunci ca nd este mic. Ideea liberului schimb, a 
liberei circulat ii a capitalurilor a devenit „crezul” 
economiei de piat a , des i oricine s tie (s i istoria 
economica  o confirma ) ca  orice noua  industrie, 
î ntocmai ca un copil mic, pentru a cres te trebuie 
protejata . Cel put in la fel cum î s i protejeaza  eco-
nomia marii sust ina tori ai liberei circulat ii a ca-
pitalurilor, atunci ca nd nu le pries te aplicarea 
propriilor teorii a liberului schimb (adica  mai tot 
timpul). 

Revenind la legislat ia comerciala  s i fiscala  de 
sorginte americana  care trebuie globalizata  din 
motivele subliniate, sa  amintim ca  procurorii 
americani î s i extind astfel influent a s i aria de 
serviciu dincolo de granit ele ŞUA, î n baza unor 
patente americane care pot transforma orice in-
divid sau firma  î n subiect de ancheta . Şa  nota m 
ca  prin astfel de „tehnici”, cea mai mare amenda  
a fost aplicata  unui contractor gigantic din Brazi-
lia, î n 2016 (compania Petrobras). Pentru presu-
pusa finant are a unor operat iuni legate de Iran s i 
Şudan, banca franceza  BNP Paribas a pla tit 
amenzi de 9 miliarde $ ca tre Trezoreria ŞUA, iar 
pentru î nca lcarea anumitor norme financiare, 
DEUTŞCHE BANK a pla tit aceleias i institut ii, 6 
miliarde $ (init ial amenda fusese de 14 miliarde 
$). I n acelas i „spirit”, companiile europene au 
pla tit, cu titlul de penalita t i, sistemului financiar 
american peste 45 miliarde $ (s i acesta este doar 
î nceputul). 

Deoarece cam toate companiile trebuie sa  se 
supuna  legislat iei americane, s-a apelat la solut ia 
„ofit erilor de conformitate”, specialis ti î n legisla-
t ia financiar-bancara  americana , avocat i, firme 
de consultant a  a ca ror plata  s-a constat a fi de 2-
3 ori mai mare deca t amenzile propriu-zise (sa -i 
zicem hot ie la drumul mare – s tim ca  vom fi acu-
zat i de tot felul de na zba tii, dar altfel nu poate fi 
denumit acest „parteneriat public-privat” de in-
spirat ie trans-atlantica )... 

Şunt î nsa  lucruri s i mai grave. De exemplu, filia-
la franceza  din ŞUA a multinat ionalei Alstom, 

specializata  î n energie, a fost va nduta  ca tre Ge-
neral Motors la un pret  „foarte avantajos” ca ur-
mare a unor investigat ii ale procuraturii ameri-
cane î mpotriva directorilor sa i (unul dintre ei 
fiind arestat „preventiv” s i petreca nd mai multe 
luni prin î nchisorile americane). Convinga toare 
lupta asta anticorupt ie!... Ş i mai ales globala ! 

Astfel ca , î ntr-un final, din cauza sanct iunilor s i 
„procedurilor” americane î n ale circulat iei libere 
a capitalurilor, mai multe ba nci europene s i-au 
î nchis sucursalele din diferite t a ri (mai ales din 
Africa s i Orientul Mijlociu), motivul real fiind cel 
al sanct iunilor aplicate acestora. 

Fat a  de impunerea extrateritorialita t ii jurisdic-
t iei interne de ca tre procurorii americani, au pu-
tut react iona doar puteri de dimensiunea Chinei 
(spuna nd ca  toate datele s i cifrele companiilor 
chineze sunt secrete de stat) respectiv Rusiei 
(care s i-a rezolvat problemele prin Organizat ia 
de Cooperare de la Şhanghai s i acorduri bilatera-
le cu China s i alte t a ri). 

Pa na  î n prezent, probabil din motive de 
„cons tiint a ” sau de frica de a fi prinsa , UE nu are 
î nca  un ra spuns (des i companiile europene au 
fost cel mai mult afectate). 

Problema majora  nu o reprezinta  nici dimensi-
unea amenzilor s i nici anii de detent ie, ci proce-
durile globale de intimidare, de „sufocare” eco-
nomica , de anvergura problemelor sociale (care 
au cuprins temeinic î nsa s i statele occidentale 
puternic dezvoltate) s i de expansiunea efectiva  a 
fricii, ca ci, î n cele din urma , este vorba de perico-
lul unei dependent e strategice de facto s i supu-
nerea cresca nda  s i necondit ionata  fat a  de agen-
da marelui business. 

Şa  lua m exemplul luptei contra pla t ilor cu bani 
lichizi, ra zboi purtat î n numele anticorupt iei, a 
eradica rii terorismului fa ra  a se discuta prea 
mult s i la vedere despre faptul ca  de fapt repre-
zinta  o metoda  tot mai perfect ionata  de a preda 
controlul asupra banilor s i tranzact iilor ca tre un 
numa r restra ns de companii care nu sunt nici 
din Europa, nici din Asia, nici din Africa sau Aus-
tralia. Ş i ce mai ra ma ne din suveranitatea unei 
t a ri (ata ta ca t mai este) ca nd s i resursele s i banii 
sunt administrate s i administrat i din afara grani-
t elor ei, toate pla t ile fiind monitorizate de pe 
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vreun server aflat, sa  spunem, î n California?!... 
Iata  de ce la Davos (2017) campionul s i sust ina -
torul liberului schimb nu a mai fost fruntea sta-
telor capitaliste, ci China, ultimul s i cel mai mare 
stat comunist! Ştranie î ntorsura  ideologica !... 

Şa  ne readucem aminte de cuvintele lui Herve 
Juvin: „Coruperea credint elor noastre de ca tre 
tirania piet ei este de departe mult mai 
toxica  s i distructiva  deca t orice altce-
va. Identitatea colectiva , cultura, civili-
zat ia, originile, tradit iile, libertatea 
politica , demnitatea morala , ma ndria 
nat ionala  nu sunt negociabile”. 

Cum î nsa  „birocrat ia ra ului” este infi-
nit mai extinsa  deca t „birocrat ia bine-
lui”, este greu de crezut ca  lucrurile 
vor intra pe un fa gas  al normalita t ii î n 
urma toarele cinci decenii. Chiar as a, 
cum arata  birocrat ia binelui? A va zut-o cineva? 
Noi, nu! 

Foarte mult i intelectuali, analis ti, politologi vor-
besc pe tonuri tot mai î nalte despre faptul ca  lu-
mea occidentala , cu institut iile s i valorile care o 
caracterizeaza , se afla  sub un atac fa ra  prece-
dent. Cauza principala ? Dorint a s i voint a noilor 
puteri de a reî mpa rt i sferele de influent a  pe teri-
torii rezervate pa na  mai ieri puterilor mai 
„vechi”! 

De ce n-ar mai sta pe acasa  s i mai noile dar s i 
mai vechile puteri? Ca  de ata ta grija  pentru alt ii, 
dupa  cum am ara tat, am afganizat î ntreaga pla-
neta . 

Reactivitatea spat iilor sociale nu doar din Ori-
entul Mijlociu (sau mai î ndepa rtat) ci s i din Eu-
ropa Occidentala  (Italia, Marea Britanie s i desi-
gur, Frant a) este catalogata  s i î ncadrata  de tot 
felul de analis ti, de la nat ionalism la extremism, 
de la montaje ale Moscovei pa na  la act iuni tero-
riste, de la scenarii ale CIA pa na  la cele ale FŞB, 
etc. De fapt, ne ta ra m î n acelas i mediu sterp al 
unor promisiuni care t in la mare „cinste” o ma na  
de politicieni descalificat i de rezultatele a dece-
nii de es ecuri s i minciuni „vizionare”. 

Parca  am tra i î ntr-o lume î n care simt urile au 
fost extirpate. „Pieirea simt urilor rezulta  din in-
termedierea universala  a monitorului digital 

prin care trece orice contact cu lumea externa , 
pa na  la a o substitui s i a o face sa  dispara . Este 
dat ordinul de a termina cu natura, iar visurile 
sunt locuite de promisiunile industriei. Trupul 
viseaza  ca  nu mai moare, picioarele ca  nu mai 
merg, ma na ca  nu mai scrie” (s i creierul ca  nu 
mai ga ndes te – n.a) – noteaza  Herve Juvin î n 
„Guvernarea dorinţei”. 

Ş i Juvin se î ntreaba  apocaliptic: „Vom 
supraviet ui oare teribilului secol XXI, 
pentru care secolul XX nu a fost deca t 
o prega tire provinciala ?”. 

Vechea promisiune cu care trebuie sa  
termina m odata  cu orice determinare, 
cu natura s i cultura, î mpreuna  cu pro-
misiunea prometeica  ca  lumea s i viat a 
pot deveni ceea ce facem noi cu ele 
pentru a ne satisface toate dorint ele, 

toate acestea î nsot esc, ideea ca  se nas te un om 
de tip nou (altul!) s i ca  aceasta  nas tere va apa rea 
la  intersect ia ideologica  unde nazismul s i stali-
nismul, la brat , au ba tut deja palma cu liberal-
socialismul s i neo-marxismul. Deoarece ultimele 
doua  sunt pe cale de a reus i acolo unde primele 
doua  au ratat: disparit ia lumii ca lume s i a omu-
lui ca om. Nimeni nu vrea sa  ia seama  ca  Occi-
dentul nu este nici ata t de puternic pe ca t se cre-
de s i nici ata t de decadent pe ca t s i l-ar dori 
mult i, prea mult i!... Revitalizarea Occidentului nu 
trebuie va zuta  nici prin prisma unor doctrine 
politice (pe care oricum, nu le mai ia nimeni î n 
serios), nici prin prisma unui individ sau altul 
ajuns cine s tie cum la butoanele puterii, ci prin 
prisma intereselor vitale a urma toarelor 5-7 ge-
nerat ii. Repeta m: interesele generat iilor viitoare, 
nu ale unor partide politice cameleonice ori a 
unor transnat ionale aflate permanent î n ca utare 
de piat a  s i ma na  ieftina  de lucru. 

Şau trebuie plecat de la premisa valabila  pentru 
orice civilizat ie ca  s i pentru Occident s-a cam 
scurs nisipul din clepsidra ?... 

Şau poate trebuie sa  accepta m ca  s i î n continua-
re relat iile de tipul Putin-Trump vor avea vreun 
efect î n recalibrarea puterii î ntregului Occident? 

Şunt scenarii pe care nimeni nu vrea sa  le anali-
zeze din motive care t in mai mult de un politicia-
nism mediocru s i obscur, lipsit de oamenii de 
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anvergura  politica  a unora din marii î naintas i. 

Niall Ferguson numeşte şi identifică urmă-
torii factori de succes ai Occidentului (sau factori 
esent iali – Killer Apps): concurent a, revolut ia 
s tiint ifica , ra zboiul („pa rintele” multor inovat ii, 
î n ciuda zecilor de milioane de victime), statul de 
drept, caracterul sacrosant al proprieta t ii priva-
te, progresele î n medicina , dezvoltarea societa t ii 
de consum s i o anumita  „etica  a muncii”. 

Nici factorii de succes, nici factorii de insucces 
nu ra ma n î nsa , sub aspectul act iunii lor î n timp, 
de aceeas i parte a baricadei. Daca  am considera 
de exemplu concurent a, ra zboiul s i dezvoltarea 
societa t ii de consum, putem observa ca : 

a. Războiul a facilitat dezvoltarea comerci-
ala  a anumitor tehnologii s i produse (energia 
atomica , informatica s i internetul, valorificarea 
comerciala  a anumitor materiale s i semifabrica-
te, etc) dar, de la un timp (ultimul deceniu al se-
colului XX) pa na  s i aspectele considerate oare-
cum benefice au devenit insignifiante î n raport 
cu transforma rile profund entropice pe care le 
provoaca  ata t asupra mediului social s i natural 
ca t s i (mai ales) asupra omului î n sine. 

b. Concurența, „motorul” capitalismului, ala -
turi de ma na invizibila  a piet ei (pe care o sa ruta  
tot i, des i nu a va zut-o nimeni), a ajuns cel mai 
mare adversar al firmelor, fapt care, pe de o par-
te a condus la o malformare a piet ei s i aparit ia 
dinozaurilor economici s i financiari (sub forma 
corporat iilor s i institut iilor financiar bancare 
gigant) s i, pe de alta  parte, a determinat pa na  s i 
FMI-ul (institut ie ret inuta  sub aspectul declarat i-
ilor critice) sa  declare ca  multinat ionalele ar tre-
bui sa -s i aduca  aminte de concurent a . Asta zi 
concurent a reprezinta  î n mod dominant, un an-
samblu bine controlat de lobby s i resurse finan-
ciare de ordinul sutelor de miliarde de dolari, 
menite a „unge” mecanismele tot mai gripate ale 
economiei de piat a  (dupa  expresia lui Toynbee s i 
Tofler). 

c. În ceea ce priveşte societatea de consum, 
direct iile de dezvoltare imprimate de aceasta ar 
putea sucomba î n maxim 2-3 decenii din motive 
ca t se poate de simple: 

- î n primul ra nd, planeta nu va avea resurse 

sa  satisfaca  consumul populat iei daca  am consi-
dera ca  80% din aceasta ar face parte din 
„middle class”, deci cu un venit mediu de 1500$-
2000$/luna  (ceea ce ar echivala cu un consum 
anual global de bunuri s i servicii î ntre 110.000 s i 
156.000 miliarde $ - altfel spus, cam 10 PIB-uri 
ale Chinei î ntr-un singur an). 

- î n al doilea ra nd, revolut ia tehnologica  î n 
domeniul digital, al nanotehnologiilor s i roboti-
cii, va duce la crearea locului de munca  hiper-
specializat î n condit iile î n care vor dispa rea as-
tfel î ntre 4-7 locuri de munca , ceea ce ridica  
semne de î ntrebare referitoare la ce, cum s i cui 
vor mai trebui ata tea bunuri sofisticate î n condi-
t iile î n care, de exemplu, din 10 milioane angajat i 
vor ra ma ne cel mult 2-3 milioane (î n scenariile 
cele mai optimiste). 

Şe va crea astfel o societate pentru ban s i teh-
nologie, o societate î n care omul normal cu greu 
va fi acceptat ca o sluga  sluta  s i proasta , o socie-
tate î n care omul nu va mai avea nici destin, nici 
viitor, cel mult un program (de servire s i de mo-
nitorizare). 

Ca t din omenire este cons tienta  de posibilitatea 
unui astfel de viitor? Ş i daca  nu ne place, î l pu-
tem ocoli sau vom fi ostracizat i s i etichetat i 
drept primitivi, retrograzi s i nostalgici... 

I nainte de criza ucraineana , Europa avea schim-
buri comerciale cu Rusia de peste 270 miliarde 
$, cu China de 65 miliarde $, iar cu ŞUA de doar 
cca 20 miliarde $ 

Pe cine, cum s i ca t a lovit politica embargouri-
lor? Mai poate cineva sa -s i hota rasca  singur des-
tinul ca nd o construct ie politica  gigantica  pre-
cum UE se afla  la remorca aliatului strategic 
transoceanic?... Ca nd spunem ca  aliant a NATO 
este liantul fundamental al stabilita t ii democrat i-
ei occidentale (ceea ce este dincolo de orice dis-
cut ie), avem î n vedere s i cres terea exponent iala  
a practicilor aplicabile alta data  adversarilor 
aflat i î n spatele Cortinei de Fier de puterea mili-
tara  aliata  dominanta ? Ra ma nem sa  act iona m î n 
domeniul principiilor sau î n cel al intereselor 
imediate? Dorim solut ii pentru generat ii sau so-
lut ii pentru problemele create de alte solut ii?!... 

Dincolo de pierderea vitalita t ii sugerata  de 
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Şpengler s i Toynbee (care vorbesc de mult timp 
de declinul Occidentului), sla birea democrat iilor, 
ca tre care priveau cu sperant a  sute de milioane 
de oameni (s i î nca  mai privesc), este î n primul 
ra nd o problema  a extirpa rii orica rei urme de 
etica , morala  s i principii î ntre participant ii s i ali-
at ii de pa na  mai ieri î mpotriva dictaturii s i a î n-
josirii demnita t ii umane. Marea primejdie pen-
tru Occident vine as adar din interiorul acestuia 
s i daca  istoria ultimilor milenii nu ne este de î n-
va t a tura  privind pra bus irea construct iilor impe-
riale sub ciocanul s i î n mlas tina corupt iei, a lip-
sei de morala , a sacrifica rii periferiilor î n speran-
t a des arta  a salva rii „centrului”, atunci poate res-
ponsabilitatea pentru generat iile viitoare sa  mai 
reprezinte o sperant a  a inversa rii acestui proces 
entropic, de disolut ie a unei civilizat ii ca reia, cel 
put in din punct de vedere material, î nca  nu-i lip-
ses te nimic? 

China a fost prima putere economica  a lumii î n 
Antichitate s i apoi î n urma  cu vreo doua  sute de 
ani, iar asta zi se lanseaza  spre a treia perioada  
de dominare a lumii. I ntre timp, Europa î s i con-
suma  energia mai cu una, mai cu alta, mai cu un 
atac terorist, mai cu ca teva sute de mii de emi-
grant i, ori cu proiecte vechi de î nfiripare a unei 
armate a UE (dupa  ce, î n urma  cu vreo s apte de-
cenii a votat î mpotriva acestui proiect tocmai cel 
care l-a init iat – cine s i ce sa  mai î nt eleaga ?). 

Iar pe cei care depla ng ofensiva î mpotriva Occi-
dentului din postura de ex actuali sau viitori be-
neficiari de stipendii sub diverse forme, nu pu-
tem deca t sa -i compa timim. 

Este mult mai benefica  s i cu o minima  sperant a  
de corectare a marilor lipsuri manifeste pe toate 
planurile viet ii democratice, o atitudine critica  
(cu riscurile pe care s i le asuma  cei care o fac – 
printre altele s i acela de a nu fi niciodata  stipen-
diat i î n vreo forma  sau alta). Dar daca  suntem cu 
adeva rat cons tient i de pericolele care pa ndesc 
sla biciunile dintotdeauna ale democrat iilor s i ne 
dorim ca nepot ii s i copiii nos tri sa  nu tra iasca  î n 
lumea care a ca zut nu de mult, atunci lamenta ri-
le bocitoarelor de serviciu pe la urechile UE nu 
ajuta , ci dimpotriva , strica  mai mult s i mai repe-
de s i ceea ce a mai ra mas. Nu tot Occidentul l-a 
scos personalitatea anului pe Hitler (cu opt dece-

nii î n urma ) s i pe Vladimir Putin, asta zi!? Ş i 
atunci ce sa  mai faci? Şau ce sa  mai faci ca nd toa-
ta  presa s i opinia publica  americana  î l calificau 
pe Bush Jr. drept „cel mai prost pres edinte din 
istoria Ştatelor Unite”? Şau ce sa  ra spunzi s i cui 
sa  justifici campania ratata  a identifica rii nu s tim 
a ca ror arme chimice, bacteriologice, atomice s i 
ce ne mai trece prin minte, doar pentru a avea 
„ma na  libera ” î n Irak (pa na  nu de mult, s i el, fost 
aliat). Ş-o numim „inconsecvent a  democrati-
ca ”?... Atunci este limpede ca  oricui i se poate î n-
ta mpla, dintr-un motiv sau altul: ieri aliat, ma ine 
bombardat! 

Şau ce s i cui sa  ra spunzi ca nd este de notorieta-
te sursa banilor pentru campaniile electorale ale 
lui Şarkozy, dar mai ales „maniera” î n care a fost 
tratat cel care l-a sponsorizat?!... Asta-i democra-
t ia? Dar ca nd s eful OLAF-ului este schimbat pes-
te noapte pentru ca  tocmai ce a descoperit frau-
de de vreo 800-900 milioane de euro, firele du-
ca nd ca tre va rfurile Comisiei Europene, „va rfuri” 
aflate altminteri î ntr-o teribila  lupta  anticorupt ie 
î n t a rile care au aderat mai recent s i care se afla , 
din toate punctele de vedere, mai pe la periferia 
Europei?!... 

Cine s i de ce l-a arestat pe fostul s ef al FMI, im-
plicat î ntr-un scandal sexual „fabricat”? Al-Queda 
sau Daesh? Nu credem... Cine a creat aceasta  lu-
me care acum se repede asupra celor care au 
creat-o!? Nu a creat-o nici Irak-ul, nici Palestina, 
nici Afganistanul, Libia sau Emiratele Arabe Uni-
te, Şiria sau Nigeria. Ai voie sa  te pla ngi ca nd 
glont ul tras spre altul ricos eaza  î n propria-t i 
ta mpla ? 

Toate acestea poate nu afecteaza , direct s i ime-
diat, starea fieca rui om sau a fieca rei persoane la 
dimensiunea s i profunzimea apte a t ine treaza  
vigilent a fieca rui iubitor devotat al democrat iei. 
Şau poate ar trebui plecat de la premisa ca  Occi-
dentul nu mai este nici ata t de puternic pe ca t 
era, dar poate nici ata t de decadent pe ca t î l des-
criu tot mai mult i dintre cei disperat i ca  demo-
crat ia risca  sa  se transforme dintr-o iluzie î ntr-
un nor de praf... 

Şa  nu fie ata t de decadent pe ca t î l descriu ana-
lis tii neî nregimentat i? Procurorul General din 
Conneticut, Robert K. Killian declara recent: 
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„Ura sc sa  spun ca  marile companii petroliere 
sunt mai mari deca t Guvernul Ştatelor Unite, dar 
tratamentul preferent ial din partea guvernului 
nostru conduce cu sigurant a  la aceasta  conclu-
zie”. 

Iar jurnalis tii Dana Priest s i Willian Arkin no-
tau: „Avem doua  guverne: unul cu care ceta t enii 
sunt familiarizat i s i care opereaza  mai mult sau 
mai put in la vedere; cela lalt, un guvern paralel, 
strict secret, ale ca rui componente s-au î nmult it 
ca ciupercile î n mai put in de un deceniu, deve-
nind î n sine un univers gigantic s i la ba rt at”. Iar 
analistul republican Mike Lofgen continua : 
„Exista  un guvern vizibil situat î n jurul Mall-ului 
din Washington s i exista  un altul, mai ascuns, 
mai indefinibil, care nu este explicat la orele de 
cultură civică şi nici nu poate fi văzut la Casa 
Albă sau la Capitoliu – Ştatul Profund, care act i-
oneaza  potrivit propriei busole, indiferent cine 
se afla  formal la putere”. 

Şa -i considera m s i pe aces ti gazetari „infestat i” 
cu teorii conspirat ioniste?!... Şa  zicem ca  da! Ce 
ne facem î nsa  ca  mai sunt ca teva milioane? Ce i-o 

fi apucat pe tot i?... 

I n 2014, Peter Dale Scott publica  volumul 
„Ştatul profund î n America, Wall Ştreet, cartelul 
petrolier s i atacul asupra democrat iei” î n care 
marele profesor s i diplomat canadian analizeaza  
printre altele s i vehement a cu care este acuzata  
superficialitatea s i ignorant a votant ilor de ca tre 
elitele occidentale, care au descoperit, peste 
noapte, mitul votantului rat ional, angajat civic, 
poate chiar mai mult deca t cei din epoca hip-
py?!...(sau mai bine, nu!) 

Aceasta  vehement a  devenita  peste noapte prin-
cipala grija  a ales ilor demonstreaza  faptul ca  nu 
numai candidat ii la pres edint ia ŞUA dau dovada  
de o schizoidie a discursului (recunoscuta  de alt-
fel chiar de Hillary Clinton) ci s i „elitele” politice 
asociate, astfel ca  cei care pa na  nu demult fa ceau 
apologia sistemului democratic occidental, au 
devenit brusc adversarii democrat iei directe. De 
ce ar fi î nsa  nemult umit i ca nd î n fapt se stra du-
iesc de decenii sa  cultive „omul put in”, omul li-
mitat, pragmatic, fa ra  prea multa  educat ie s i cu 
ca t mai put ina  cultura ? 
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Iata  ca  „l-au produs” s i iata  ca  mai are pretent ia 
sa  s i voteze! Nu pot i fi un prieten al democrat iei 
doar ca nd î t i convine, doar ca nd ca s tigi, ci s i 
ca nd pierzi, chiar daca  obligat iile private nu mai 
pot fi satisfa cute din pozit ii publice. Ş i fiindca  
Trump este va zut ca un „Katrina” politic î n cen-
trul democrat iei mondiale, sa  subliniem totus i ca  
fundamental nu s-a schimbat nimic din vechile 
obiceiuri de la Casa Alba . Adica , la Trezorerie nu 
putea fi pus cineva mai nimerit deca t un fost 
partener al lui Goldman Şachs (Şteven Mnuchin), 
director al Consiliului Economic Nat ional, ni-
meni altul deca t fostul numa r 2 de la aceeas i in-
stitut ie (Gary D.Cohn) iar s eful diplomat iei ame-
ricane (Rex Tillerson) reprezenta puternica lu-
me a petrolis tilor (Rex fiind s i un fost CEO la Ex-
xon). 

Henry Fairlie (un proeminent jurnalist bri-
tanic) da  o definit ie teribil de actuala  statului 
profund (ascuns) s i establishment-ului î n Marea 
Britanie ca fiind „î ntreaga matrice de relat ii ofici-
ale s i sociale î n interiorul ca reia este exercitata  
puterea” (s i subminata  democrat ia –n.a). 

Aceasta  dihotomie î ntre cele doua  forme de stat 
(paralele care din ca nd î n ca nd se mai s i inter-
secteaza ) au condus î n cele din urma  la stratifi-
carea din ŞUA î n cele doua  componente: cea na-
t ionala  (supusa  reglementa rilor s i taxa rii necon-
dit ionate) s i cea internat ionala , dereglementa  s i 
specialista  î n „optimiza ri fiscale”. 

La nivel global aceasta  dihotomie s-a proiectat 
î n cunoscutul 20% vs 80%, respectiv pe aceleas i 
componente ale spat iilor s i structurilor econo-
mice. 

Revista britanica  On Religion defines te statul 
„profund” (paralel) ca fiind „structuri de putere 
antidemocratice î ncastrate î ntr-un guvern” (un 
lucru de care put ine democrat ii pot spune ca  
sunt scutite). Şa  subliniem faptul ca  î n majorita-
tea cazurilor, î n component a statului paralel este 
inclusa , î n mod obligatoriu, lumea interlopa  
(evident, î n ceea ce are aceasta mai reprezenta-
tiv s i mai „consistent”). Şau, mai exact, dupa  cum 
sublinia Mike Lofgren: „Nu este exagerat sa  spu-
nem ca  Wall Ştreet ar putea fi proprietarul real 
al Ştatului Profund s i al strategiilor acestuia, da-
ca  nu din alt motiv, ma car pentru ca  are banii 

necesari pentru a ra spla ti lucra torii guverna-
mentali cu o a doua cariera  mai profitabila  deca t 
poate visa orice avar”. Ş i vom î ncheia acest peri-
plu prin realitatea paralela  a statului „profund” 
cu observat ia pe care a fa cut-o Franklin Roose-
velt, în 1933, către prietenul său, colonelul 
E.M. House: „Adeva rul adeva rat este, as a cum 
s tim ama ndoi, ca  guvernul apart ine unui ele-
ment financiar din marile centre î nca  din vremea 
lui Andrew Jackson. As a cum s tim ama ndoi...” 

Ca  aceasta  meteahna , a statului paralel, s-a ra s-
pa ndit s i î n Europa nu mai este nici o surpriza . 
Dar aceste probleme sunt infinit mai detaliat 
analizate î n cartea lui Peter Dale Şcott, precum s i 
î n alte zeci s i sute de ca rt i s i studii anterioare 
aparit iei acestei ca rt i s i care, spre marea noastra  
surpriza , nu tulbura  pe nimeni din ales ii ata tor 
neamuri s i democrat ii. Oare de ce?... 

Europa, dupa  doua  tentative nereus ite de sinu-
cidere (1914-1918 s i 1939-1945) s-ar pa rea ca , 
î n continuare, nu este capabila  sa  î nvet e mare 
lucru („ba ntuie” idei conform ca rora pa na  s i pro-
iectul Uniunii Europene a fost pus la punct î n la-
boratoarele de peste Ocean). Noi credem ca  mai 
are î nca  s ansa sa  devina  ceea ce proclama  î n toa-
te actele s i declarat iile oficiale, daca  respecta  ca -
teva reguli elementare: 

a. Şă repună la locul cuvenit valorile care 
nu se coteaza  la bursa . 

b. Şă respecte deciziile şi dezideratele poli-
tice democratice cel put in î n aceeas i ma sura  î n 
care respecta  agendele statului profund. 

c. Şă nu mai permită circulația banilor fără 
t ara  s i existent a t a rilor fa ra  bani. 

d. Şă pună capăt construcției unei stări de 
„neputint a  fabricata ” (dupa  cum spune Herve 
Jarin) s i a generat iilor fa ra  sperant a . 

e. Şă înțeleagă că adevărata corupție con-
sta  î n coruperea liberta t ii politice s i a ideologii-
lor care afirma  fals ca  doar economia conteaza . 
Identitatea individuala  ala turi de cea colectiva , 
cultura, educat ia, civilizat ia, justit ia sociala  s i 
demnitatea, ma ndria s i credint a care a ridicat 
Europa nu pot fi abandonate pentru banii care 
au circulat, circula  s i vor circula prin lume. 
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Ş i poate ar fi bine sa  nu ne mai ga ndim sa -i acu-
za m î n stilul vechilor „tovara s i” pe cei care abor-
deaza  critic componente esent iale ale viet ii de-
mocratice (oricum, mult i din aces tia ar putea fi 
mai utili construct iei europene deca t specialis tii 
de serviciu î n ode). 

A, s i sa  nu uita m ca  puntea dintre tinerii de ieri 
s i tinerii de asta zi este sursa puterii, curajului s i 
a continuita t ii unei construct ii pe care nu put ini 
ar dori sa  fi fost de mult timp demolata . Ş i î nca  
mai vor. Altminteri, se va face un zgomotos sta n-
ga-mprejur (numit î n limbaj diplomatic 
„BREXIT”) s i se va oscila permanent î ntre Trump 
s i jump! 

Ş i fiindca  erorile globaliza rii fa cute î ntr-un spa-
ţiu universalist utopic se regăsesc doar şi nu-
mai la nivelul spaţiilor naţionale, este uşor 
de dedus ca  interesul nat ional lasa  mai put in loc 
gres elilor deca t neantul universalist. Este una 
din put inele modalita t i prin care cele mai stra lu-
citoare calita t i ale Occidentului, capacita t ile sale 
cele mai recunoscute, pot sa  nu devina  cele mai 
mari amenint a ri cu care ne confrunta m de la un 
timp. Ş i aceasta nu numai din cauza catastrofelor 
ecologice, sanitare s i morale pe care le anunt a , ci 
î n primul ra nd datorita  dramelor politice globale 
pe care le induce concurent a tuturor î mpotriva 
tuturor, a fieca ruia î mpotriva fieca ruia, a genera-

t iilor de asta zi î mpotriva generat iilor de ma ine. 
Este superflu sa  rescriem lista as tepta rilor nece-
sare supraviet uirii: de la dereglarea climatica  la 
rezistent a bacteriana  la antibiotice, de la super-
tehnologii ascunse la monocultura , de la sterili-
zarea pa ma ntului la sterilizarea fizica  s i mentala  
a omului, de la epuizarea rezervelor de apa  la 
disparit ia î n masa  a speciilor, de la secarea fluvi-
ilor la topirea sperant ei. Comunismul a vrut sa  ia 
locul lui Dumnezeu s i sa  faca  colectiv dintr-o su-
ma  de destine individuale. Liberalismul a extir-
pat empatia s i a spart interesul general î n miliar-
de de cioburi ale intereselor individuale pe care 
nimeni nu le va mai putea suda vreodata  î ntr-o 
tra ire cu sensuri s i scopuri superioare. Ra ul este 
mai puternic ca orica nd s i este mult mai mare 
deca t orice ra u produs de gulaguri, sclavie, tabe-
re de exterminare, deoarece existent a î nsa s i a 
omului se confunda  cu jefuirea semenilor s i dis-
trugerea lumii. 

Şolut ii ar mai fi dar au devenit rarita t i oamenii 
care pot schimba lumea î n bine. Lipsa lor este 
singura criza  adeva rata , iar sperant a ies irii din 
ea va trece cu sigurant a  printr-o perioada  de 
transforma ri catastrofice inevitabile. I n mitolo-
gia greaca , zeii nu puteau fi dobora t i de oameni. 
I n mitologia economiei de piat a , omul nu poate fi 
dobora t de zei... fiindca  de asta se ocupa  omul 
î nsus i.  
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Dinu COSTESCU 

Pentru Şiria, trecerea dintre ani s-a consumat î n 
ritmul capricios al ecourilor sta rnite de decizia 
precipitata  (care, la scurta  vreme, s-a mai domo-
lit) prin care pres edintele american Donald 
Trump anunt a o retragere ca t mai rapida  a pre-
zent ei militare a ŞUA  (cca.2000 de oameni) de 
pe frontul ra zboiului civil sirian, urmata , la fel de 
intempestiv, de anunt ul, nu mai put in surprina -
tor, prin care generalul american James Mattis 
î s i anunt a retragerea din fruntea Pentagonului s i 
din viat a militara  activa , decizie motivata  prin 
dorint a de a oferi liderului de  ca Casa Alba  posi-
bilitatea de a-s i alege un alt ministru al Apa ra rii 
care sa  corespunda  (s i sa  ra spunda ) aborda rilor 
s i stilului prezident ial de conducere  politicii ge-
nerale a lui Donald Trump. Unii comentatori 
americani din categoria „malit ios ilor” critici nu 
au sca pat prilejul de a se î ntreba, public, ca nd va 
veni ziua pentru ca s i uliul Administrat iei, John 
Bolton,  (consilierul prezident ial pentru securi-
tate nat ionala , care ne anunt a ca  americanii nu 
vor pleca din Şiria ata ta vreme ca t acolo vor mai 
exista s i iranieni) sa  repete gestul lui Mattis, al 
doamnei Niky Halley, ambasadoarea americana  
la ONU,  al fostului ministru de Externe  Rex Til-
lerson s i al altora, nu put ini, dintre component ii 
staffului prezident ial care au preferat sa  se î n-
toarca  la treburile lor mai mult sau mai put in 
civile sau sa  se supuna  faimoasei sentint e prezi-
dent iale „You’re fired!”. Alt i comentatori - s i nu 
numai americani, de data aceasta- s-au î ntrebat 

s i ei daca  decizia pres edintelui Donald Trump va 
î nsemna s i o schimbare de girueta  î n dosarul 
conflictului acut cu regimul teocratic din Tehe-
ran s i daca  aceeas i decizie poate fi î nt eleasa  ca 
un semnal al faptului ca  Administrat ia s i-a luat 
ma na de pe dosarul sirian s i, î n general, de pe 
dosarul Orientului Mijlociu arab, la sa nd gestio-
narea acestora exclusiv î n seama lui Vladimir 
Putin s i a ministrului sa u militar Şerghei Ş oigu. 
Trei au fost, de fapt, motivat iile exprimate des-
chis sau sugerate, î n scrisoarea de auto-demisie 
a lui James Mattis: dezacordul dintre institut ia 
militara  americana  s i modul î n care Donald 
Trump î nt elege sa  o ignore î n adoptarea unor 
decizii fundamentale,  necesitatea ca pres edint ia 
s i America, î n general, sa  manifeste respectul cu-
venit aliat ilor s i prietenilor sa i s i, nu î n ultimul 
ra nd,  necesitatea ca America sa  promoveze o 
politica  ferma  s i neafectata  de oscilat ii s i contra-
dict ii î n abordarea marilor probleme globale. 
Aceste argumente sunt suficiente prin ele î nsele 
pentru a pune î n lumina  contradict iile, inconsec-
vent ele s i instabilitatea care caracterizeaza  Ad-
ministrat ia lui Donald Trump , dar s i - poate chi-
ar mai important - lipsa de congruent a  ca t pri-
ves te temelia ideologica  s i doctrinara  pe care 
aceasta  Administrat ie este cla dita .  

Desigur, plecarea generalului Mattis nu este (s i 
probabil nu va fi) ultima de acest gen. Preceden-
te istorice exista  s i cauzele lor sunt numeroase s i 
variate. Lucrurile se schimba  î n cazul lui Jim 
Mattis fie s i pentru simplul fapt ca  Donald 
Trump  î nsus i este un pres edinte atipic s i  un 
„evadat” din paradigma tradit ionala  a sistemului 
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politic american. America a mai tra it perioade de 
izolat ionism s i individualizare, fie î n perioada 
Ra zboiului de Independent a , fie î n perioada ime-
diat succesiva  primului Ra zboi Mondial. Dar ace-
eas i America  a ajuns î n secolul al XXI-lea s i î n 
mileniul III al istoriei  omenes ti- o perioada  î n 
care clasica ecuat ie a liderismului global ameri-
can, a visului american s i a stilului de viat a  ame-
rican sunt ele î nsele s ubrezite de o lume globali-
zata  s i tot mai cons tienta  de propriile energii 
creatoare care au tot mai put ina  nevoie de pro-
tect ia unei doici autoimpusa , cu orgoliu, decenii 
de-a ra ndul.  Elementul de noutate, î n cazul de 
fat a  are s i o importanta  componenta  interna , 
ca ci faptul ca  un important ministru se retrage 
„pentru a-i permite pres edintelui sa  ga seasca  un 
succesor care sa  ga ndeasca  î n consonant a  cu ide-
ile pres edintelui” î nseamna  ca  î ntre pres edinte s i 
un ministru sau î ntre Casa Alba  s i Institut ia Mili-
tara  americana  a apa rut un clivaj greu de obnu-
bilat cu discursuri s i cu retorici protocolare. 

 

I n acest caz nu este vorba de un dezacord î ntre 
doua  persoane care au dificulta t i î n a ga si î mpre-
una  un modus vivendi, ci de  o incongruent a  mai 
profunda   de la originea ca reia nu lipses te orgo-
liul discutabil al unui pres edinte care, î n mai 
multe î mprejura ri, a declarat ca  „s tie mai multe 
deca t tot i generalii” s i a act ionat î n acest spirit. 
Or aces ti „tot i generalii” reprezinta , î n definitiv, 
armada americana , incusiv 
cei care se odihnesc sub pie-
trele tombale de la Arlin-
gton. 

Plecarea lui James Mattis 
î nseamna  mai mult dect re-
tragerea unui general, ea î n-
seamna  ies irea din scena  a 
unei s coli s i a unei doctrine 
care a funct ionat pe baza 
principiului inalienabil po-
trivit ca ruia pres edintele 
Ştatelor Unite ale Americii - 
indiferent de numele s i cu-
loarea politica  a acestuia – 
nu are autoritatea s i nici 
dreptul moral de a depa s i s i 

a neglija marile coordonate definitorii ale politi-
cii americane î ntre care se rega ses te s i paradig-
ma simpla  potrivit ca reia pres edint ii vin s i se 
duc, dar America ra ma ne s i trebuie sa  ra ma na  
î ntruchipare a ideilor cuprinza toare ale pa -
rint ilor fondatori. 

Donald Trump apart ine unei altei s coli pentru 
care lumea nu constituie un tot unitar s i relat io-
nal, ci o ala turare de individualita t i, de procese s i 
de consecint e separate s i care trebuie abordate 
fiecare î n mod separat. I nca lzirea globala , de pil-
da , este, pentru s coala lui Donald Trump, un fe-
nomen ca ruia trebuie sa  i se acorde atent ie doar 
î n ma sura î n care acesta afecteaza  interesele 
economice, financiare, etc. ale Ştatelor Unite.  
Concept ia lui Donald Trump abordeaza  lumea ca 
pe un summum de unita t i disticte s i separate, 
fiecare dintre acestea ava nd (sau nu) relat ii bila-
terale cu America. I n acelas i sens, entita t ile mul-
tinat ionale, precum ONU, NATO, Organizat ia 
Mondiala  a Comert ului, NATO, Uniunea Europea-
na  etc. nu î nseamna  nimic daca  acestea presu-
pun transferul fabricilor americane î n Mexic sau 
aprovizionarea NATO cu material militar de alta  
product ie deca t cea americana . I ntr-un fel, Do-
nald Trump dores te impunerea sintagmei 
„America first and greater again”, dar fa ra  ca 
aceaste titluri de noblet e sa  devina  costisitoare 
pentru  America î nsa s i. 

Plecarea lui James Mattis este elocventa , cu ata t 
mai mult cu ca t ea intervine 
dupa  o mai lunga  serie de de-
misii  din ra ndul oamenilor 
„maturi s i rat ionali” cum î i nu-
mes te presa americana . Interi-
matul la conducerea Pentago-
nului a fost î ncredint at civilu-
lui Patrick Şhanahan, care,  
profesional, provine din medi-
ul industrias ilor; det ina nd, o 
vreme deminatatea de loct ii-
tor al generalului Mattis  

Donald Trump este pe deplin 
liber sa  promoveze o politica  
eminamente trumpista . Rezul-
tatele urmeaza  a fi va zute.  
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Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

  De aproape doua  decenii, î n lexicul cerceta to-
rilor care abordeaza  diverse sfere de manifesta-
re a dinamicii sociale, economice sau politico-
militare, o noua  sintagma  a fost adoptata  î n ba-
gajul lexical de specialitate s i care, pornind de la  
metafora simbolica  sust inuta  de raritatea acestei 
specii ornitologice, s-a transformat î n cceea ce 
este cunoscut asta zi sub numele de “teoria Lebe-
dei Negre”  a ca rei teoretizare recunoscuta  este 
atribuita  cerceta torului libanezo-american Nas-
sim Nicholas Taleb. Esent a acestei teorii este 
construita   pe actul introspectiv de identificare a 
unor riscuri  majore posibile, cu dimensiuni care 
pot atinge amploarea evenimentului catastrofic 
s i  particularizate prin raritatea s i lipsa unei ci-
clicita t i previzibile a producerii lor. Iar un ase-
menea travaliu predictiv are drept finalitate 
identificarea probabilita t ii ca un asemenea risc 
major sa  devina  realitate, pentru ca, pornind de 
la predictibilitate, sa  se ajunga  la identificarea, 
evitarea sau gestionarea evenimentului deja pro-
dus adica  tentativa de transformare, î n ma sura 
posibilului,  a “lebedei negre” (asimilata , metafo-
ric cu ra ul) î ntr-o “leba da  alba ”, adica  î n victoria 
Binelui). Prima forma  a teoriei lui Nassim Taleb 
a fost elaborata  î n cartea acestuia  “Fooled By 
Randomness”, publicata  î n 2001 s i dezvoltata  î n 
volumul “The Black Şwan” din 2010, care de-
pa s es te domeniul init ial al factorilor de risc eco-
nomic s i financiar, pentru a cerceta s i alte dome-
nii ale “lebedelor negre” care pot amenint a ori-
care segment al dinamicii sociale dar s i domenii 
adiacente acesteia, de la schimba rile climatice 
pa na  la catastrofe naturale s i la  conflictele enti-
ce s i confesionale sau la recrudescent a fenome-
nului fundamentalist-terorist.    

Pentru a primi calificativul de “leba da  neagra ”, 
fenomenele cercetate sau prognozare trebuie, 
potrivit lui Nassim Taleb, sa  ra spunda  unui nu-
ma r de trei criterii fundamentale: 

- Şa  fie î ncadrabile î n categoria evenimentelor 

extreme a ca ror producere des i probabila  î n 
principiu, nu este neapa rat cuantificabila  î n ter-
mini temporali s i spat iali; 

- Şa  aiba  un potent ial distructiv extrem s i im-
previzibil; 

- Şa  nu poata  fi explicat, cauzal, deca t dupa   
producerea sa s i, cel mai adesea, pe baza unor 
precedente mai mult sau mai put in asema na toa-
re s i pa strate î n memoria colectiva  s i istorica . 

Ret ina nd partea utilitarista  a teorie î n discut ie, 
trebuie sa  recunoas tem ca  ea este generatoare a 
unui sentiment s i al unei sta ri pe ca t de nelinis ti-
toare, pe ata t de neproductiva . Ştarea de as tepta-
re s i nesigurant a  care, la ra ndul sa u, hra nes te s i 
amplifica , teama - ves nica teama  a omului fat a  cu 
necunoscutul s i cu  î ntunecatul ta ra m al viitoru-
lui. O asemenea psihoza  este cu  ata t mai incisiva  
cu ca t energiile sale sunt alimentate î ntr-un flux 
informat ional s i propagandistic la originea ca ru-
ia se afla  un complicat sistem de influent are s i 
manipulare î n care se rega sesc, sfera politicului 
s i ramificat iile sale populiste s i mercantile, presa 
audio-vizuala , tipa rita  s i electronica , ret elele de 
socializare, cercurile intelectuale aflate î n ca uta-
re de vizibilitate s i promovare a credint elor s i 
ipotezelor proprii etc.  Iar la toate acestea se 
adauga , cu o virulent a  necenzurata , invazia ne-
contenita  a ceea ce este cunoscut, î n ultima vre-
me, prin sintagma fake news, ca unealta  a dezin-
forma rii.  
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* 

  Tradit ia vrea ca, la fiecare sfa rs it de an calen-
daristic s i î nceputul noului an, analis tii sa  readu-
ca  î n actualitate o practica  impusa  tocmai de do-
rint a proprie s i de nelinis tea permanenta  pe care 
omul de ra nd s i consumatorul obis nuit de infor-
mat ie publica   aflat î ntre doua  î ntreba ri î n ace-
eas i ma sura  justificate: ce a adus anul care s-a 
î ncheiat s i, mai ales, ce va aduce anul care î nce-
pe?. Nu este vorba de o subcons tienta  î ntoarcere 
la fantoma lui Nostradamus s i a misterioaselor 
sale proorociri, ci, mai degraba , de nevoia omu-
lui de a afla, cu un ceas mai devreme daca  viito-
rul apropiat va aduce, lui s i î ntregii lumi, mai 
multe “lebed enegre” sau mai multe “lebede al-
be”. Ş i de fiecare data , ra spunsurile sunt, inevita-
bil, evazive s i permisive la orice alternativa  posi-
bila  î ntre  bine s i ra u. Iar î ntr-o vreme î n care 
comunitatea internat ionala  nu duce lipsa  de mo-
tive generatoare de pesimism, perspectiva 
“lebedei negre” este, de obicei, dominanta , tran-
sforma nd starea de as teptare î ntr-o paradigma  a 
ca rei umbra  se as terne peste viat a sociala , ca s i 
peste moduul de abordare al  relat iei cu viitorul 
s i cu destinul. 

O retrospectiva  a evolut iilor geostrategice s i 
geopolitice care s-au succedat de-a lungul anului 
2018 conduce la concluzia ca  motivele de î ngri-
jorare nu sunt put ine, iar capacitatea lor de a ge-
nera, î n noul an 2019, noi evolut ii  î ngrijora toare 
nu este deloc neglijabila .  

Din acest punct de vedere, nu este exagerata  
î ntrebarea care s-a mai pus s i se repeta  la î nce-
putul noului an: care ar putea sa  fie î n acest  
sfa rs it al celui de-al doilea deceniu al mileniului, 
s i chiar dincolo de acest hotar, “lebedele negre” 
care ar putea sa  ne invadeze? Indiferent de ra s-
punsurile posibile, î nsus i faptul de a fi formulata , 
aceasta  interogat ie î nceteaza , practic, a mai fi un 
obsedant motiv de î ngrijorare, devenind o com-
ponenta  aproape fireasca  a temerilor noastre 
obis nuite s i rutiniere. 

1. As adar, una dintre „lebede negre”, cel mai 
frecvent evocata  la aceasta  cumpa na  dintre ani 
este aceea a izbucnirii unui al treilea Ra zboi 
Mondial care ar putea sa  se manifeste ca  o con-

flagrat ie convent ionala  cu dimensiune devasta-
toare, dar s i cu energia de a evolua ca tre un con-
flict î n care tehnologiile cosmice s i arsenalele 
nucleare sa  contribuie la punerea sub semnul 
î ntreba rii î nsa s i civilizat ia pa ma nteana . Factorii 
cu potent ial de detonare a unui asemenea con-
flict de amploare nu sunt nici put ini, nici necu-
noscut i s i ele se numesc, î ntr-o enumerare fa ra  
ambit ia de a fi exhaustiva , acutizarea noului ra z-
boi rece s i cres terea numerica  a actorilor globali 
angrenat i î n derularea acestuia (China fiind doar 
un exemplu î n acest sens), intensificarea cursei 
globale a î narma rilor, cu accent pe dezvoltarea 
unor tehnologii distructive fa ra  precedent î n is-
toria conflictelor globale, inclusiv atragerea 
spat iului cosmic î n configurat ia frontului viitor), 
starea de tensiune existenta   î n apele estice s i 
sudice ale apelor maritime care uda  frontierele 
Chinei, starea de suspensie î n care se afla  chesti-
unea programelor nucleare ale nordului core-
ean, perpetuarea climatului conflictual î n regiu-
nea strategica  a Orientului Mijlociu  devenit un 
front de confruntare î ntre marile puteri pentru 
putere s i influent a , criza ukrainiana , î n care dru-
mul ca tre o rezolvare politica  pare a fi intrat 
pentru mai multa  vreme î ntr-o funda tura  pri-
mejdioasa  s .a. 

2. Intrarea lumii î ntr-o aspra  criza  economica  
cu consecint e majore - care, deja, î ncep sa  se faca  
simt ite - instaurarea unui nou ciclu de recesiune 
cu consecint e greu previzibile s i mai greu con-
trolabile s i tratabile. Ş i nu trebuie exclusa  posibi-
litatea ca paradigma de î nceput al unei aseme-
nea crize sa  vizeze, cu preca dere, sectorul econo-
mic privat, repeta nd, la o scara  mai dezvoltata , 
impasul pe care lumea l-a cunoscut î n urma  cu 
11 ani, î n 2008, pentru a cuprinde progresiv sau 
brutal, sectorul economic statal, prin î ndatora-
rea excesiva  pa na  dincolo de limitele sustenabi-
le, puta ndu-se vorbi, î n acest caz, de repetarea, la 
o scara  cu mult mai mare, a crizei devastatoare 
care nu cu multa  vreme î n urma  a ra va s it Grecia, 
consecint ele acesteia nefiind eliminate î n totali-
tate nici î n ziua de asta zi.  

3. Incertitudinile care mocnesc î n lega tura  cu 
impactul real al rupturii dintre Marea Britanie s i 
Uniunea Europeana . Consecint ele acestui  
„Brexit” ar putea sa  puna  î n discut ie chiar 
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funct ionalitatea Uniunii Europene s i sa  incite s i 
alte state membre, fie din Europa de Vest, fie î n 
Europa Centrala  s i Ra sa riteana . 

4. Nu fa ra  o lega tura  mai mult sau mai put in 
vizibila  cu elementele de mai sus, poate fi avuta  
î n vedere o amplificare a „fenomenului Vestelor 
Galbene”, de genul celor izbucnite î n Frant a s i î n 
alte state europene, fenomen care, deja, pare a 
avea efecte molipsitoare î n afara spat iului euro-
pean. Or aceste manifesta ri, î ncurajate, î n Occi-
dent, de ascensiunea populismului s i a atitudini-
lor politice doctrinare de extrema  dreapta s i ul-
tranat ionaliste nu pot trece fa ra  urma ri chiar din 
perpesctiva punerii î n discut ie a î nsa s i paradig-
mei unioniste europene s i a valorilor fundamen-
tale pe  temelia ca rora a fost edificata  civilizat ia 
s i cultura europeana  s i occidentala , î n general. 
Aparit ia, î n acest context, a unor falii î ntre siste-
mul european s i interesele nat ionale, mai ales î n 
perspectiva alegerilor parlamentare europene 
care vor avea loc î n prima vara acestui an.  

5. Fenomenul radicalismului religios islamic 
este departe de a fi fost eradicat, as a cum a afir-
mat pres edintele Donald Trump î n argumenta-
rea deciziei sale de a retrage prezent a militara  
americana  de pe ca mpurile de lupta  din zona 
Orientului Mijlociu. – Şiria s i sudul Peninsulei 
Arabe, cu deosebire. Mai mult, confirma ndu-s i 
capacitatea de adaptare la noua situat ie creata  
dupa  pierderile provocate jihadismului de ofen-
siva multinat ionala  anti-terorista , sunt î nregis-
trate tentative de restructurare  organizatorica , 
prin crearea unor forme de fuziune î ntre princi-
palele doua  entita t i terorist-salafiste Ştatul Isla-
mic s i Al -Qaida, dupa  cum este de as teptat ca s i 
î n segmentul tactic, structurile teroriste sa  î ncer-
ce o „reabilitare” s i o revenire la „adeva ratul Ji-
had” fie prin glisarea practicilor teroriste ca tre 
mobilizarea masiva  a as a-numit ilor „lupi singu-
ratici” din statele non-musulmane, fie prin orga-
nizarea s i executarea unor act iuni teroriste de 
anvergura  comparabila  cu atentatele de la 11 
Şeptembrie . 

6. Fenomenul migrat ionist - fie el „organizat” 
s i „controlat”, fie spontan s i dificil de administrat 
va continua sa  reprezinte un factor de  instabili-
tate s i insecuritate. Maniera lamentabila  î n care 

s-a î mpotmolit as a-numitul „Pact al Migra rii Glo-
bale” ra ma ne o init iativa  neconvinga toare s i, mai 
ales, ineficace de administrare centralizara  s i, î n 
buna  ma sura , suprastatala .  

7. Ra ma ne, de asemenea, un subiect de dis-
cut ie viitorul Aliant ei Atlanticului de Nord care, 
potrivit unor analis ti avizat i, devine tot mai evi-
dent, o structura  decredibilizata , mai ales prin 
birocrat ie s i prin inconsecvent a strategica  care, 
î n ciuda promisiunilor s i declarat iilor de buna  
intent ie, a es uat î n asigurarea unei reale s i holis-
tice apa ra ri a frontierelor sale.  Europa de Est s i 
Centrala  ra ma ne, din acest punct de vedere secu-
ritar, descoperita  mai ales î n fat a unei posibile 
competit ii accentuate pentru influent a  asupra 
acestei regiuni, î ndeosebi din partea Federat iei 
Ruse s i a Chinei aflata  î n plina   ca utare de „arii 
vitale” pe meridianele planetei. 

Ne-am referit doar la cî teva din „lebedele ne-
gre” a ca ror aparit ie este determinata  sau poate 
fi evitata   prin actul uman. Dar la acestea trebuie 
ada ugate riscurile majore venite dinspre feno-
mene care nu t in deca t colateral sau deloc de in-
tervent ia omului. Ş i este vorba de catastrofele 
naturale (seismice, climaterice, ecologice), de 
perspectiva unei crize a apei  sau a resurselor 
degrada rii alimentare, de declans area unor pan-
demii, epidemii s i pra bus iri a sistemelor sanitare 
s i farmaceutice s ..a. 

* 

Acestea sunt doar ca teva exemple de  “lebede 
negre” care, din pa cate, devin tot mai numeroa-
se, î n comparat ie cu “lebedele albe” purta toare 
ale semnalelor pozitive. Ceea ce nu î nseamna  ca  
acestea sunt intexistente. Numai ca  ele nu sta r-
nesc acelas i interes mediatic precum preferint a 
pentru s tirile catastrofice. Iar instaurarea acestei 
psihoze poate fi constatata  mai lesne atunci ca nd 
este vorba de domeniul politic s i politico-militar, 
unde pres edintele Vladimir Putin, de pilda , s-a 
fa cut remarcat prin repetarea insistenta  a unor 
avertismente precum “Occidentul ar trebui sa  ia 
î n serios riscul unui unui ra zboi nuclear”, sau 
“Rusia va fi silita  sa -s ii reorienteze rachetele sale 
î n direct ia acelor state care ga zduiesc compo-
nente ale scutului antiracheta  american”. 

Din ment ionarea acestor amenint a ri virtuale nu 
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trebuie sa  se î nt eleaga  ca  una sau mai multe din-
tre acestea vor deveni , cu necesitate, o realitate 
a anului 2019 sau a deceniului urma tor. Dar, î n 
acelas i timp, nu î nseamna   nici ca  nici una dintre 
aceste “lebede negre” nu î s i poate face aparit ia 
mai devreme sau mai tî rziu.  Dar tocmai aceasta  
“industrie a amenint a rilor” – care devine tot mai 
mult un instrument politic  sau chiar o afacere 
politica  la scara  industriala  ar trebui sa  fie un  
apel la rat iune s i la dialog pentru eliminarea - 
pa na  nu va fi prea ta rziu – a perspectivei ca pa-
cea s i securitatea î ntregii comunita t i internat io-
nale sa   fie î ntunecata  de siluetele  stolurilor de 
lebede negre.  

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

Printre vocile pe multe tonalita t i ale preziceri-
lor s i profet iilor care au î nsot it intrarea lumii î n 
anul 2019 s i î n cel de-al treile deceniu al secolu-
lui XXI s-au auzit, mai timid s i cu inflexiuni de 
cor antic, s i glasuri care, s-au ridicat pentru a 
aminti un subiect care amintes te de mai vechiul 
dicton despre pa durea care nu mai poate sa  fie 
va zuta  din cauza copacilor. Un subliect care, in 
ipostaza  metaforica  de pa dure, nu mai atrage 
deca t arareori atent ia s i privirile  tot mai mult 
obturate de mult imea sufocanta  a copacilor 
numit i crize, ra zboaie, subdezvoltare, orgolii  s i 
competit ii acerbe pentru expansiune s i impune-
re suverana  a unor interese individualiste, mi-
grant i care nu mai î ncap î n t a rile lor de bas tina , 
maladii de amploare apocaliptica , adica  tot ata -
tea convulsii s i sta ri de anormalitate care alca tu-
iesc realitatea unei lumi strivita  de va rtejul glo-
baliza rii s i de imperativul de î nt elegere s i act iu-
ne comuna  pentru  a aduce mai multa  echitate, 
moralitate s i egalitate î n acest la udat pa na  la sa-
cralizare s i pe care l-am numit prin imginea idili-
ca  s i paradisiaca  a “marelui sat global”. 

La ultima reuniune de anul trecul a clubului eli-
tist al “celor 20”, secretarul general al Organi-
zat iei Nat iunilor Unite, Anto nio Guterres lansa 
statelor lumii apelul la  coordonare s i cooperare 

pentru elaborarea unei strategii colective de re-
ga ndire a conceptului î nsus i de globalizare  î n 
sensul î n care, teoretic s i aplicativ, comunitatea 
internat ionala  sa  nu-s i iroseasca  eforturile s i po-
tent ialele î n lungi s i sterile dezbateri î ntre parti-
zanii sau inamicii fenomenului globalizator, ci 
pentru a ga si s i a accepta î mpreuna  acele ca i s i 
acele coordonate etice care sa  permita  realiza-
rea, pentru tot i, a unei globaliza ri mai echitabile 
s i egale din toate punctele de vedere cu aspirat ii-
le s i as tepta rile tuturor actorilor implicat i î n de-
rularea acestui fenomen al modernita t ii. Iar î n 
perspectiva acestui demers planetar conjugat ar 
trebui sa  se porneasca  de la realitatea ultimelor 
decenii care arata  ca , dincolo de falsele pudori s i 
de aborda rile izolant ioniste, protect ioniste sau 
autoritariste, lumea de asta zi a ajuns sa  fie sepa-
rata , printr-un clivaj ca t se poate de neproductiv, 
î n doua  tabere, care, prin jocul retoricii s i al eloc-
vent ei oratorice, nu mai sunt identificate prin 
sintagme tradit ionale precum „Nord” s i „Şud”, 
„state dezvoltate” s i „statele lumii a treia” sau „î n 
curs de dezvoltare” - o dezvoltare care se deru-
leaza  de prea multa  vreme fa ra  a-s i ara ta roade-
le. Or aceste doua  tabere sunt desemnate, asta zi, 
prin binomul „ca s tiga tori” s i „pa gubit i” sau per-
dant i î n malaxorul unei false reconstituiri identi-
tare s i egale î n fat a s anselor. I n realitatea acestui 
al treilea deceniu al secolului, o asemenea disoci-
ere este tot mai put in acceptabila  s i suportabila  
din punct de vedere rat ional s i moral, perpetua-
rea ei conduca nd, as a cum putem sa  constata m 
fa ra  prea multe eforturi introspective,  la eroda-
rea tot mai profunda  a î ncrederii î ntre state, 
nat iuni s i culturi, la acutizarea clilmatului concu-
rent ial s i conflictual, la distant area dintre popoa-
re s i conduca torii lor, cu tendint e de expansiune 
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ca tre neî ncrederea î ntre state s i alte state, cul-
turi s i doctrine. Iar tulbura rile sociale pe care 
aceasta  stare de lucruri le genereaza  nu se mai 
reduc la frontierele s i cauzalita t ile statelor  afla-
te î n „curs de dezvoltare”, ci se extind, cu repezi-
ciune, î n Occidentul „civilizator”, fie sub forma 
„revolut iilor de catifea”, fie î nvestma ntate î n 
„bluzele galbene” care, la finele anului trecut au 
î nceput sa  se reverse î n marile oras e ale Apusu-
lui.  

I n opinia domnului Antonio Guterres, solut ia 
problemelor existente ar putea fi identificata  
prin voint a comuna  a celor mai dezvoltate 20 de 
economii ale lumii  de a sust ine activ planul ONU 
de dezvoltare durabila  pa na  î n perspectiva ani-
lor 2030, conceputa , dupa  cum ni se spune, cu 
scopul eradica rii globale a sa ra ciei, î n paralel cu 
solut ionarea disfunct ionalita t ilor de guvernare 
existente î n diferite t a ri ale lumii. Abordarea lui 
Antonio Guterres ne î ndeamna  la formularea î n-
treba rii daca  discursul secretarului general mon-
dial t ine de domeniul imaginat iei, al utopiei care 
vrea sa  dea existent a  acelei „Civitas Şoli”, Cetatea 
Şoarelui imaginata  î n Evul Mediu de Tomasso 
Campanella. 

Nu cu multa  vreme î n urma , cunoscutul profe-
sor s i geograf american Jared Dyamond as ternea 
pe ha rtie ca teva cugeta ri despre pericolele care 
ne amenint a  viitorul ca urmare a discrepant elor 
urias e î ntre nivelurile de trai ale popoarelor lu-
mii î n care tra im, mai ales î n condit iile î n care 
î nsa s i viat a pe planeta Pa ma nt  este amenint ata  
de deteriorarea climatica , de cursa î narma rilor 
clasice s i nucleare, de epuizarea necontenita  a 
rezervelor naturale s i energetice pe care ni le 
ofera  casa noastra  terestra  sau de ada ncirea con-
tinua  a pra pastiei dintre bogat i s i sa raci. Discur-
sul despre geografie sau, mai degraba , despre 
„ra zbunarea climei s i a geografiei” reprezinta  un 
factor de accentuare a diferent elor î ntre  posibi-
lita t ile de trai ale oamenilor din lumea sa raca  î n 
comparat ie cu bogat ii lumii care se î mboga t esc 
tot mai mult. Dupa  ce globalizarea a fa cut pas i 
irias i î n domenii precum comunicat iile s i inte-
ract iunea dintre comunita t ile omenes ti, î n fat a 
noastra  se deschide perspectiva ca imposibilita-
tea de a suportare a consecint elor ce decurg din 
aceasta  perpetuare a diferent elor dintre bogat i 

s i sa raci sa  î s i arate efectele practice fie prin 
emigrat ia violenta  s i necontrolabila  de nici un 
tratat global a sa racilor ca tre cei bogat i, fie prin 
o noua  reizbucnire a violent elor nemotivate de 
fanatism religios ci de foame. 

Şa  nu ca dem î n uitarea lejera  a realita t ii ca , oda-
ta  cu pra bus irea Cortinei de fier care, vreme de 
juma tate de veac, a despicat lumea î n doua  tabe-
re ideologice s i mercantile - s i nu este vorba 
doar de clasicele Occident cres tin s i Orient mu-
sulman, ci s i de scindarea, prin aliant e s i afinita t i 
ideologice s i politice, a celorlalte regiuni ale geo-
grafiei politice globale, a luat nas tere, chiar la 
nivelul cons tiint ei individuale, sentimentul ca  
omul post-belic tra ies te istoria î ntr-un ritm 
fort at care a ra sturnat vechile credint e, cutume 
s i paradigme existent iale î n Orientul Mijlociu, î n 
Africa, î n America Latina  -  o cursa  contra crono-
metru   î n care, pentru prima oara  de la î ncepu-
tul timpurilor moderne, omenirea s-a angajat 
î ntr-un amplu proces de apropiere s i integrare 
materiala  s i spirituala  din care nu trebuie omisa  
unificarea continentului european care ofera  o 
imagine sintetizata  a ceea ce î nseamna , î n reali-
tate, „uniunea globala ”, cu toate convulsiile pe 
care aceasta le cunoas te s i din care nu lipses te 
nici particula „exit” aplicata  individualiza rii bri-
tanice s i, posibil, repetabila , nici „trumpismul” , 
nici populismul s i nici nat ionalismul supralicitat 
din rat iuni politice aflate î n ca utare de atuuri 
electorale.  

Toate aparent ele concura  la creionarea unui 
peisaj î n care se desfa s oara  ata t de controversa-
ta globalizare. Intensificarea schimburilor co-
merciale, î nsot ita  de o benefica  liberalizare, dez-
voltarea piet ei de capital, libertatea, incompleta , 
totus i, a circulat iei de ma rfuri si persoane, tran-
sferul de tehnologiei - s i enumerarea ar putea 
continua – sunt doar put ine din etapele parcurse 
ca tre „globalizare”.  Ş i, cu toate acestea, î ndoieli-
le s i î ncrederea î ntr-o promisiune care a dema-
rat prin a se î nfa t is a ca un bogat corn al abun-
dent ei accesibil s i celor din frunte s i celor din 
urma  chemat i sa  se ala ture avanga rzii. La acest 
î nceput de deceniu, globalizarea, ca s i europeni-
zarea, par a fi atinse de maladii netratate. Ş i se 
pare ca  un asemenea tratament nu intereseaza  
deca t î n mica  s i motivata  ma sura , ceea ce ame-
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nint a  sa  readuca  lucrurile la faze pe care le cre-
deam revolute, iar î n locul  lui „Global Village” 
vom reveni la satele noastre marcate pe harta  
doar de turlele bisericilor, iar Europa nat iunilor 
se va î ntoarce î n clubul î n care „nat iunile Euro-
pei”, spre a-s i continua drumul î ntrerupt de un 
entuziasm vremelnic s i nesust inut de ideea sin-
ceritt ii, egalita t ii s i echita t ii.  

Ş i nu mai vorbim aici, des i ar trebui sa  vorbim 
chiar mai mult,  despre starea „unita t ii arabe” s i 
africane, sau sud-americane s i asiatice î n contex-
tul globaliza rii. Prefera m sa  amintim   celebra 
fraza  a englezului Şhakespeare „vorbe, vorbe, iar 
restul e ta cere”, daca  nu chiar, amintind de ba -
tra nul filosof musulman andaluz Averroes s i a sa 
capodopera , „Tahāfut Al-Tahāfut” traductibil, î n 
semantica noastra  de azi, prin plina de sensuri 
sintagma  „incoerent a incoerent ei”.  

 

Emir EKSIOGLU  

Din moment ce Pres edintele Erdogan a ca s tigat 
toate alegerile la care a participat î n ultimii ani, 
se considera  ca  „Erdogan nu va pierde nicioda-
ta ”, opinie acceptata  de majoritatea ceta t enilor 
turci. Opinia este una rezonabila  deoarece, î n 
ciuda unor evenimente izolate, Erdogan s i Parti-
dul AK s-au aflat î n fruntea alegerilor de mult i 
ani.  

Eu cred ca   Pres edintele Erdogan va ca s tiga s i 
urma toarele alegeri, chiar daca  nu mai are ace-
eas i putere ca î nainte, ies ind î nvinga tor ata ta 
timp ca t î i va permite sa na tatea s i ca t timp va 
dori sa  ra ma na  î n lumea politica .  

Evident, la fel de adeva rat este s i ca  Erdogan nu 
mai are puterea pe care o avea î n anii anteriori, 
iar critica la adresa guvernului Erdogan s i la di-
rect ia pe care o urmeaza  statul vine s i de la cei 
care l-au votat, fiind mult prea evidenta  pentru a 
fi subestimata . Un indicator pentru acest aspect 
î l reprezinta  s i aliant a pe care a format-o cu 
Pres edintele Partidului Mis ca rii Nat ionaliste, De-
vlet Bahçeli, pe care l-a criticat cu mai multe oca-
zii î n trecut. Partidul AK, condus de Erdogan, nu 

mai este un partid care sa  poata  ca s tiga alegerile 
de unul singur.  

Trebuie sa  ment iona m s i ca  Partidul AK este un 
partid norocos. Deoarece, CHP (Partidul Popular 
Republican), care s-a aflat î n opozit ie de mult i 
ani, nu este un partid care poate atrage de partea 
sa majoritatea votant ilor din cauza haosului con-
stant, a alegerilor s i a atitudinilor care î l caracte-
rizeaza . Şe poate spune ca  nu exista  un alt partid 
de opozit ie cu o imagine ca a partidului CHP î n 
alt stat din Europa.  

De fapt, s-au organizat multe î nta lniri î ntre cei 
care doresc sa  conduca  guvernul dupa  Erdogan. 
Intent ia mea este sa  scriu despre diferite profi-
luri care ar putea sa  conduca  Turcia dupa  Erdo-
gan.      

 

Singurul care poate câştiga alegerile în con-
fruntarea cu Erdogan  

Meral Aks ener, care a devenit parlamentar î n 
anul 1995, î n timp ce Pres edintele Erdogan era 
primar al Istambulului, s i a devenit prima femeie 
numita  Ministru al Afacerilor Interne din istoria 
Turciei doar un an mai ta rziu, este î n prezent un 
nume respectat datorita  experient ei sale politice.  

I n anul 2001, Meral Aks ener, care a participat la 
etapele de constituire a Partidului AK ala turi de 
doua  nume, Recep Tayyip Erdogan s i Abdullah 
Gu l, care a devenit ulterior Prim-Ministru s i apoi 
Pres edinte, a pa ra sit partidul î n urma neî nt ele-
gerilor interne, devenind ulterior o imagine poli-
tica  extrem de populara  a Partidului Mis ca rii Po-
pulare, care este î n prezent unul dintre cele mai 
bine fundamantate partide politice din Turcia.  

Dupa  es ecul î nregistrat la alegeri de ca tre Parti-
dul Mis ca rii Nat ionaliste, fiind parlamentar al 
acestui partid s i purta tor de cuva nt adjunct timp 
de mai mult i ani,  Aks ener, care s i-a asumat pro-
cesul de a ajunge lider al partidului, a î nfiint at 
Partidul Bun î n condit iile piedicilor puse de De-
vlet Bahçeli, a ca rui conducere de partid este 
considerata  a fi dictatoriala , partidul acesteia 
obt ina nd rezultate foarte bune î n primul an de 
existent a , treca nd peste pragul de 10%.  

Consider ca  Meral Aks ener este singurul nume 
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care poate ca s tiga alegerile î mpotriva Pres edin-
telui Erdogan, care a obt inut rezultate superioa-
re rivalilor sa i la alegeri î n ultimii ani. Meral 
Aks ener este un politician care î s i afirma  nat io-
nalismul, dar o face î ntr-un mod echilibrat s i nu 
este o persoana  precum Marine Le Pen, care are 
un discurs referitor la rasism s i fascism.  

I n Turcia, majoritatea populat iei se considera  a 
fi de centru-dreapta s i ata t Partidul AK, ca t s i 
majoritatea partidelor politice au obt inut succe-
se î n trecut ca s i partide de centru-dreapta. Me-
ral Aks ener este o figura  din lumea politica  de 
centru-dreapta, dar este î n acelas i timp s i un li-
der social democrat cu un discurs puternic s i o 
atitudine empatica .  

Pot sa  afirm î nca  de acum ca  Meral Aks ener va 
continua sa  aiba  succes î n lumea politica  s i ca  
î ntr-o zi se va afla la va rful politicii din Turcia, î n 
ciuda presiunilor puternice venite din partea 
partidului sa u, cauzate de ascensiunea sa politi-
ca .  

 

Îl iubeşte pe Erdogan şi oamenii îl iubesc 

Şuleyman Şoylu, care a fost Pres edintele Parti-
dului Democratic – partid care a det inut un loc 
important î n istoria politica  a Turciei deoarece a 
dat trei pres edint i s i s apte premieri, a devenit 
unul dintre numele cele mai de î ncredere ale 
Pres edintelui Erdogan î n doar ca t iva ani, î n ciu-
da politicii sale opuse lui Erdogan s i Partidului 
AK de la acel moment.  

Şuleyman Şoylu, care este î n prezent Ministru 
al Afacerilor Interne, este unul dintre cei mai 
respectat i reprezentant i ai aripii nat ionalist-
conservatoare, ca s i Meral Aks ener. I n ultimii 
ani, lupta ferma  s i de succes î mpotriva PKK, or-
ganizat ia terorista  care a comis numeroase cri-
me î n Turcia s i plasarea lui Şuleyman Şoylu î n 
fruntea unor evolut ii pozitive privitoare la secu-
ritatea interna , i-au adus acestuia multa  aprecie-
re din partea poporului turc.  

Cu toate acestea, s ansele ca Ministrul Şoylu sa  
ajunga  la conducerea Turciei nu sunt foarte mari 
la acest moment, deoarece Ministrul Şoylu, care 
s i-a exprimat loialitatea fat a  de Erdogan ori de 
ca te ori a avut ocazia, nu poate face un astfel de 

pas ca ta  vreme Erdogan este î nca  Pres edinte. 
Acesta a afirmat î n cadrul unei emisiuni TV de la 
CNN ca  va ies i din viat a politica  odata  cu Erdo-
gan. Desigur, exista  s i zicala î n t ara noastra  con-
form ca reia „24 de ore este o perioada  foarte 
lunga  î n politica ” s i exista  posibilitatea ca Şoylu 
sa  faca  pas ii necesari ca tre conducerea Turciei 
dupa  Erdogan.    

I n plus, trebuie sa  spun ca  pe la nga  Şuleyman 
Şoylu, politicienii care apart in Partidului AK vor 
face tot ce le sta  î n putere pentru a-s i pa stra lo-
curile î n cazul unui eventual proces de dezinte-
grare, deoarece cei care au calita t i de conduca tor 
care plac oamenilor, as a cum este Erdogan, nu 
fac parte din structurile de conducere ale AKP.   

 

Poate singura speranţă de stânga din Turcia  

As a cum am mai ment ionat, daca  ne ga ndim la 
dinamica evolut iilor din Turcia, este foarte put in 
posibil ca o structura  de sta nga sa  ajunga  la con-
ducerea t a rii, dar Muharrem Ince, care este 
sust inut de structurile social-democrate opuse 
lui Erdogan la alegerile prezident iale din 24 iu-
nie 2018, s i care poseda  caracteristicile unui li-
der dorit de mai mult i ani, este cea mai puternica  
figura  de sta nga care poate modifica aceasta  di-
namica . 

Nu ar fi gres it sa  afirma m ca  Ince, care este 
membru al Partidului Popular Republican (CHP) 
din anul 2002, ca nd Partidul AK a ajuns la pute-
re, este cel mai mare rival al lui Kemal Kîlîçda-
rog lu, care det ine conducerea partidului de mai 
mult i ani, î n ciuda rezultatelor slabe obt inute la 
alegeri. Des i Muharrem Ince a candidat î mpotri-
va lui Kemal Kîlîçdarog lu la fiecare congres al 
CHP din ultimii ani s i nu a realizat î nca  acest obi-
ectiv, este cel mai puternic nume care î l poate 
fort a pe Kemal Kîlîçdarog lu sa  demisioneze, o 
evolut ie pe care este posibil sa  o vedem foarte 
cura nd.  

Muharrem Ince a declarat deja ca  va candida la 
urma toarele alegeri prezident iale care vor fi or-
ganizate peste cinci ani s i a obt inut deja rezulta-
te foarte bune la recentele alegeri. I n ciuda pro-
fundei aprecieri a celor care l-au votat, acesta a 
obt inut doar 30 de procente s i s-a clasat sub cele 



 

54 

www.ingepo.ro                                                                                     Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2018 

52 de procente ale succesului lui Erdogan.  

Pentru a deveni liderul Turciei, Ince trebuie sa  
î s i sporeasca  s ansele s i sa  ca s tige aprecierea ari-
pii de dreapta din Turcia. Acest lucru este destul 
de dificil, dar realizabil printr-o atitudine politi-
ca  potrivita  s i un stil populist.  

 

Turcii au nevoie de experienţa şi cu-
noştinţele fostului prim-ministru  

Ahmet Davutoglu, care a fost una dintre cel mai 
importante figuri ale Partidului AK pa na  î n urma  
cu ca t iva ani s i care a fost ata t Pres edinte al Par-
tidului AK, ca t s i Prim Ministru al Turciei î ntre 
2014 s i 2016, este un nume cu o mare reputat ie 
î n partid, cu toate ca  a trebuie sa  demisioneze î n 
urma unei declarat ii ridicole publicate de ca tre 
ca t iva olgarhi media din Turcia.  

Nu gres im daca  afirma m ca  Ahmet Davutoglu, 
care nu s-a î nta lnit sub nici o forma  cu Erdogan 
î n ultima perioada , s-a retras s i nu mai este ata t 
de activ politic precum a fost î n trecut. Consider 
ca  Davutoglu, despre care se spune ca  pune ba-
zele unei opozit ii puternice de partid î mpotriva 
lui Erdogan din ca nd î n ca nd, ar trebui sa  conti-
nue politica activa  s i corecta  de opozit ie î mpotri-
va lui Erdogan pentru a deveni liderul Turciei, 
deoarece, se poate spune ca  ar fi dificil ca oame-
nii sa  sust ina  revenirea unui nume care a fost 
avariat s i care a fost fort at sa  se retraga  pentru 
ca apoi sa  revina  activ î n politica  dupa  Erdogan. 

 Cu toate acestea, Davutoglu, care este iscodit ca 
s i Ahmet Hodja din sectorul conservator, este 
unul dintre cei mai experimentat i politicieni din 
t ara  s i poate fi î ntotdeauna un nume care poate 
fi reales la nivel de va rf. Unul dintre marile avan-
taje ale lui Davutoglu î l reprezinta  sprijinul pe 
care acesta î l primes te din partea unor personaje 
importante din lumea politica . 

 

Există şi alte alternative  

As a cum se î nta mpla  adesea î n istoria politica  a 
Turciei, poate apa rea subit un nume mai put in 
cunoscut, care sa  devina  apoi liderul t a rii. Chiar 
daca  se pot ment iona ca teva nume, s ansele lor 
sunt relative.  

Şpre exemplu, Cihangir Islam, care se prega -
tes te sa  î l urmeze pe î nt eleptul lider al Partidului 
Fericirii, Temel Karamollaog lu, care a fost o data  
la putere, reprezinta  o noua  sperant a  pentru 
grupul conservator turc, chiar daca  î n prezent 
este la mare distant a  de puterea pe care a 
det inut-o ca ndva. Islam, care s i-a pa strat succe-
sul î n parlament s i a format o opozit ie puternica , 
va fi una dintre cele mai remarcabile personali-
ta t i din parlament pa na  la urma toarele alegeri, 
planificate a avea loc î n anul 2023. I n acelas i 
timp, acesta este un politician cu o viziune care 
poate mis ca Partidul Fericirii s i oamenii care î l 
sust in, des i este considerat react ionist, î nspre 
multe inovat ii care ar putea aduce voturi chiar s i 
de la cei care nu î l sust in.   

I n cazul î n care conducerea ta na ra  ia ava nt î n 
Turcia urma nd modelul lui Macron î n Frant a, a 
lui Kurz î n Austria, a lui Trudeau î n Canada s i a 
alui Tsipras î n Grecia, Faik Tunay, care a devenit 
adjunct CHP destul de devreme, este de aseme-
nea un nume care poate ajunge lider de va rf, î n 
ciuda faptului ca  este de centru-dreapta. Puter-
nicele lega turi internat ionale ale lui Tunay s i 
faptul ca  vorbes te multe limbi stra ine reprezinta  
avantaje importante ata t pentru el, ca t s i pentru 
conducerea Turciei. I n ciuda faptului ca  Tunay 
nu a fost foarte activ î n mediul politic î n ultima 
perioada , este foarte posibil sa  revina  la momen-
tul potrivit, folosindu-se de avantajul va rstei sa-
le.  

Evident, chiar daca  nu s-au implicat î n lumea 
politica  pa na  î n prezent, unele nume importante 
din mediul de afaceri pot intra î n lumea politica  
î n anumite condit ii. Ali Koç, care face parte din 
cea mai bogata  s i respectata  familie din t ara , este 
primul nume a fi ment ionat î n acest context, des i 
se confrunta  cu es ecurile clubului de fotbal pe 
care î l patroneaza . Des i a afirmat î n multiple ra n-
duri ca  nu este interesat sa  intre î n lumea politi-
ca , este un om de afaceri care poate fi acceptat 
de ca tre public datorita  carismei s i succesului 
sa u. Au mai existat astfel de nume de oameni de 
afaceri extrem de bogat i – precum Cem Uzan sau 
Cem Boyner – care au intrat î n politica  s i au 
es uat. Ali Koç poate fi un exemplu de om de afa-
ceri care sa  aiba  succes î n lumea politica .  
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I n concluzie, trebuie sa  spun ca  aparit ia î n viat a 
politica  a unui nume din lumea de afaceri a Tur-
ciei nu va avea rezultate negative, as a cum s-a 
î nta mplat î n cazul lui Trump, ca prim exemplu. 
Cel put in din perspectiva  internat ionala ... 

 

Syeda Dhanak Fatima Hashmi 

China a jucat un rol fundamental î n ment inerea 
pa cii s i a securita t ii î n regiune prin intermediul 
conceptului de securitate inclusiva , cooperanta  
s i sustenabila . Aceasta  abordare a clarificat per-
spectiva nat ionala  a unor probleme regionale, 
contribuind la stabilitate s i dezvoltare pe termen 
lung î n Asia, ceea ce include s i promovarea unei 
dezvolta ri comune, init ierea de parteneriate, î m-
buna ta t irea cadrelor multilaterale, stabilirea de 
reguli, schimburi militare s i stabilirea corecta  a 
diferent elor.  

I n vederea asigura rii stabilita t ii s i prosperita t ii 
î n regiunea Asia-Pacific, China a avansat o serie 
de propuneri extrem de apreciate de ca tre co-
munitatea internat ionala . Pentru a asigura dez-
voltatrea comuna , garant ia pa cii s i a stabilita t ii 
este fundamantala  s i reprezinta  un „element 
esent ial” pentru solut ionarea problemelor de 
securitate. Init iativa Centurii s i a Drumului pro-
pusa  de ca tre China nu este doar o cale ca tre 
dezvoltare, ci s i o cale ca tre pace, deoarece va 

aduce nu doar dezvoltarea economica  a statelor 
din regiune, ci s i idei s i solut ii prin care se pot 
rezolva probleme de securitate. Tema centrala  
care sta  î n spatele Coridorului Economic China-
Pakistan (CPEC) este deschiderea unor noi posi-
bilita t i economice s i comerciale care vor duce la 
prosperitate sociala  s i economica  î n regiune. Re-
zultatul coopera rii economice se dores te a fi o 
piat a  mai mare deca t cea actuala , redusa  ca s i 
diemensiuni datorita  conflictelor economice din 
regiune. Drumul proiectat dintre Gwadar s i 
Kashgar poate deveni o alternativa  economica  
mai eficienta  din perspectiva costurilor deca t 
cea existenta  prin stra mtoarea Malacca. Acesta a 
fost permanent unul dintre cele mai puternice 
motive de cooperare multilaterala  s i regionala .  

Doua  dintre cele mai vehiculate teorii care spri-
jina  ideea stabilita t ii regionale, cooperarea stra-
tegica  s i integrarea regionala , pot fi î nt elese î n 
termeni de „ipoteze ale oportunita t ilor de efici-
ent a  economica ” s i „neo-funct ionalitate”. Prima 
teorie presupune ca  interdependent a dintre co-
mert  s i economie spores te mizele statelor inte-
grate economic s i prin urmare se reduce posibi-
litatea izbucnirii unui conflict. Şust ina torii neo-
funct ionalita t ii considera  ca  stabilirea coopera rii 
î ntr-un domeniu va duce la cooperare î n alt do-
meniu. Coridorul Economic va trece prin Gilgit-
Baltistan î n nord, care va lega Kashgar din vestul 
provinciei Xinjiang din China. Aproape 80% din 
petrolul chinezesc este î n prezent transportat 
prin stra mtoarea Malacca ca tre Şhanghai. Dis-
tant a este de aproape 16.000 km s i sunt necesa-
re doua  sau trei luni pentru a o parcurge, dar da-
ca  Gwadar va deveni operat ional, aceasta  dis-
tant a  s-ar reduce la mai put in de 5.000 km. Ca nd 
va deveni complet operat ional Gwadar va pro-
mova nu doar dezvoltarea economica  a Pakista-
nului, ci va fi s i o poarta  ca tre statele Asiei Cen-
trale.  

  Ava nd î n vedere stabilitatea regionala , ata t Pa-
kistanul ca t s i India sunt vecini important i pen-
tru China, care dores te sa  promoveze comert ul 
cu statele vecine. Pakistanul este victima  a tero-
rismului s i toate statele au responsabilitatea de a 
contribui la eradicarea terorismului. Dar, nu pu-
tem ignora nici brutalita t ile armatei indiene î n 
regiunea Kashmir.  

Emir EKSIOGLU este jurnalist 
şi antreprenor. A publicat arti-
cole în cadrul unor jurnale im-
portante precum Times din Isra-
el, Huff Post, US News, GQ, 
Tehran Times, Cumhuriyet şi 
este considerat cel mai tânar 

antreprenor din media datorită investiţiilor sale 
din Turcia. Articolele sale au fost traduse în nu-
meroase limbi străine în ciuda vârstei sale. Are 
numeroase iniţiative în domeniul tehnologiei şi în 
cel mediatic.    
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Pivotul din Asia: status quo sau pretendent la 
putere? 

Astfel, integrarea regionala  nu este posibila  ca -
ta  vreme comert ul regional este sacrificat pentru 
ceea ce se numes te securitate. Pakistanul trebuie 
sa  urmeze modelul Chinei deoarece comert ul 
acestui stat cu India a trecut de 100 de miliarde 
de dolari î n ciuda unor probleme politice foarte 
importante care exista  î ntre cele doua  state. 
Exista  s i temerea ca  daca  ar exista pace î n regiu-
ne, se vor isca probleme pentru unele elemente 
de putere din mediul de afaceri din regiune. Mai 
mult, o dimensiune a CPEC care este ignorata  
este potent ialul acestui Coridor de a spori s i a 
î mbuna ta t i condit iile socio-economice ale popu-
lat iei. Politica din Şri Lanka, init ial divizata  dato-
rita  rolului Chinei î n regiune, a ajuns sa  recu-
noasca  ca  Init iativa Centurii corespunde scopu-
lui lui Columb de a reconstrui o economie distru-
sa  de ra zboi prin intermediul unei conectivita t i 
sporite. Ş i China dores te î mbuna ta t irea arhitec-
turii securita t ii regionale î n vederea stabilirii 
unei baze solide pentru pace durabila  s i sustena-
bila  î n regiune s i solicita  statelor sa  abordeze î n 
mod corespunza tor diferent ele s i disputele pen-
tru a ment ine un mediu pas nic s i stabil î n regiu-
ne.  

I n ceea ce prives te Pakistanul, CPEC este adesea 
considerat un element care va schimba complet 
slaba economie a Pakistanului. Proiectul corido-
rului are o î nsemna tate vitala  deoarece promite 
sa  sporeasca  cres terea economica  a Islamabadu-
lui. Şpre deosebire de sprijinul ŞUA, sprijinul 
oferit de China Pakistanului include proiecte de 
infrastructura  s i energie prin care se va î mbuna -
ta t i economia Pakistanului. I n ciuda faptului ca  
terenul este foarte ieftin, Pakistanul a ra mas î n 
urma  î n domeniul conectivita t ii, ceea ce cres te 
costurile din domeniul comercial. Şub umbrela 
CPEC, costurile ar fi minimizate, iar stimulentele 
de export ar fi sporite. Pakistanul proiecteaza  
4% din comert ul global. Taxele vamale s i taxele 
din domeniul î nchirierilor pe care le va î ncasa 
Pakistanul vor fi de 6-8 miliarde de dolari pa na  
î n 2020.  

Un echilibru de putere strategica  s i economica  

î n regiune ar asigura solut ionarea pas nica  a con-
flictelor s i ar aprofunda stabilitatea strategica , 
crea nd situat ii reciproc avantajoase. As a cum 
spunea Prof. Anis Bajrektarevic:”Asia trebuie sa  
afle daca  noile concepte – precum OBOR/CPEC 
vs. triunghiul oceanic Indo-Pacific – sunt com-
plementare cu dezvoltarea sa sau daca  este vor-
ba de o periculoasa  confruntare î ntre centru s i 
periferie”.  

CPEC  s i important a pe care o are Gwadarul au 
impulsionat s i cooperarea maritima  î ntre China 
s i Pakistan, precum s i cu alte state. Ambele state 
doresc sa  sporeasca  cooperarea bilaterala  î n do-
meniul securita t ii maritime, a ca uta rii s i salva rii 
s i a economiei din apele ada nci. Prin urmare, nu 
ar fi gres it sa  afirma m ca  CPEC are potent ialul de 
a induce cooperarea strategica . Aceasta  aborda-
re poate fi o pa rghie strategica  î ntr-o lume î n ca-
re ordinea globala  se afla  î ntr-o rapida  transfor-
mare. Este, deci, timpul sa  trecem de a tipul de 
vendetta geopolitica  arhaica  specifica  secolului 
al XIX-lea s i al XX-lea la abordarea strategica  in-
terstatala  specifica  secolului al XXI-lea. 

Urma rirea interesului nat ional la nivel inter-
nat ional reprezinta  o politica  externa . O politica  
externa  de succes ar trebui sa  includa  un raport 
echilibrat de instrumente economice, diplomati-
ce s i militare. Interesul nat ional este cel care sta-
biles te modalita t ile de cooperare ale unui stat. 
Prin intermediul unei politici externe echilibrate, 
regiunea Asia de Şud poate sa  finalizeze mari 
proiecte de dezvoltare s i sa  devina  o regiune in-
tegrata  s i pas nica . Ma surile de consolidare a î n-
crederii î ntre actorii regionali reprezinta  primul 
pas care trebuie fa cut pentru a cres te standarde-
le socio-economice ale oamenilor din regiune.    

O versiune anterioară a acestui text a fost 
publicată în China Daily   

 

Autoarea este analist de politică 
externă şi cercetător  la un ONG cu 
sediul la Islamabad. Are un master 
în filosofie şi politici publice. Aria 
sa de preocupări include probleme 
regionale şi globale ale relaţiilor 
internaţionale contemporane.  
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Prof. Melda KAMIL ARIADNO, Prof. Anis 

BASJEKTAREVIC 
Cu o troposferă poluată în mod alarmant, celă-
lalt spaţiu – acela al unei lumi intangibile, creat 
prin intermediul tehnologiei interconectate – 
spaţiul cibernetic – urmează aceeaşi direcţie. În 
plus, spaţiul cibernetic se brutalizează în mod 
semnificativ din cauza efecteor monetizării şi a 
înarmării. Brutalitatea se instalează îndeosebi 
prin intermediul eroziunii confidenţialităţii. Cum 
pot fi protejaţi în mod eficient indivizii şi drepturi-
le fundamentale ale acestora şi cum se poate exer-
cita dreptul la demnitate şi confidenţialitate?  
UE oferă în prezent un model de legislaţie state-
lor sale membre şi prin intermediul influenţelor 
sale şi în cadrul unor proiecte supra-naţionale 
externe (îndeosebi ASEAN, dar şi AU, OAS, SCO, 
SAARC, LAS etc) şi în restul lumii.   

 
***************** 

Regulile s i reglementa rile pentru protejarea 
datelor personale nu plac foarte mult. Lumea 
corporatista  considera  ca  ele reprezinta  un ele-
ment de descurajare care nu este necesar, un ob-
stacol î n fat a cres terii – costuri suplimentare s i 
beneficii, inovat ii s i extinderi mai put ine. Guver-
nele ar dori ca aceste reguli sa  se aplice î n mod 
obis nuit fieca rui component al societa t ii, mai 
put in lor. Iar ceta t enii sunt adesea prea binevoi-
tori, aproape nepa sa tori î n lega tura  cu modul î n 
care datele lor sunt colectate s i stocate.  
Cu toate acestea, legislat ia î n domeniu este î n 
prezent mai necesara  deca t orica nd. Cele mai 
recente inovat ii tehnologice au fost rapide, glo-
bale s i inegale. Nu este deci surprinza tor ca  dupa  
as a-numitele revolut ii IT, lumea sufera  de asime-
trii tehnologice: pe de o parte exista  corporat ii 
mari s i asertive s i guverne puternice omnipre-
zente, iar pe de alta  parte sunt ceta t enii 
obis nuit i. Chiar s i î n cele mai avansate demo-
crat ii din prezent – UE, spre exemplu, autonomia 
personala  este la mare risc: alegerile simple, co-
tidiene, aproape triviale precum ceea ce citim, 

drumul pe care mergem, ce purta m, ce ma nca m, 
la ce ne uita m la televizor sau ce asculta m  sunt 
guvernate (sau cel put in filtrate) de ca tre algo-
ritmi aflat i dincolo de ce este la suprafat a pro-
gramelor sau a aparatelor. Algoretmizarea 
„dorint ei” este ata t de distruga toare s i profunda  
î nca t utilizatorii nici ma car nu sunt cons tient i de 
magnitudinea la care sunt procesate zilnic infor-
mat iile privind pasiunile, interesele sau alegerile 
lor. 
Este evident ca  î n prezent tehnologia este mai 
mult deca t o necesitate de predictibilitate webe-
riana , menita  a rat ionaliza societatea. Ea face ca 
societatea sa  fie mai put in sigura  iar indivizii mai 
put in liberi.  
Şocieta t ile trebuie sa  cons tientizeze acest ade-
va r (deranjant). I n era comunicat iilor mobile, 
globale s i imediate a internetului, oamenii tind 
sa  se concentreze mai mult pe direct ia „aici-noi-
acum”: bunuri, servicii s i experient ele pe care le 
ofera  domeniul IT. Indivizii sunt mult mai put in 
interesat i de modurile î n care este compromisa  
confident ialitatea de ca tre programe, autorii lor 
sau de ca tre aparate – toate devenind o parte 
neva zuta  dar indispensabila  a viet ii moderne. I n 
ciuda dorint ei multora de a afla cum se proce-
seaza  informat iile s i cum se stocheaza , î n general 
oamenii nu au prea mult interes pentru detalii.  
Direct ia este una stabila  – o erodare puternica  a 
confident ialita t ii: imense cantita t i de informat ii 
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sunt colectate despre un numa r mare de persoa-
ne î n fiecare zi, poate chiar la fiecare ora . Corpo-
rat iile s i autorita t ile de stat doresc mai multe 
informat ii s i sunt din ce î n ce mai put in ret inute 
î n privint a modului de obt inere s i utilizare a 
acestor informat ii.  
Prevenirea utiliza rii defectuoase a informat iile 
personale (PIM) – î n mod intent ionat sau nu – 
este principalul motiv pentru care Uniunea Eu-
ropeana  (UE) a introdus un nou set de reguli î n-
cepa nd cu luna mai 2018. Prin urmare, Regula-
mentul privind Protect ia Generala  a Datelor 
(GDPR) – as a cum este cunoscuta  legislat ia – re-
prezinta  o î ncercare ambit ioasa  pentru regle-
mentarea tehnologiei digitale, î ndeosebi cu pri-
vire la protect ia datelor cu caracter personal. 
Regulamentul este î n conformitate cu stipula rile 
Ca rt ii Universale s i Europene a Drepturilor 
Omului referitoare la protect ia demnita t ii umane 
s i a confident ialita t ii - drepturi indispensabile, 
fundamentale ale omului.    
Intent ia legislatorului GDPR este una duala : pe 
de o parte, de a reglementa la nivel nat ional s i, 
pe de alta  parte, de a î mpa ma nteni reguli la nivel 
internat ional. GDPR este menit sa  deschida  un 
nou capitol î n istoria utiliza rii internetului acasa , 
s i de a crea, î n acelas i timp, o foaie de parcurs 
pentru juca torii de stat s i corporatis ti din afara 
UE. Provocarea este evidenta : reconcilierea 
drepturilor indivizilor cu sistemul de protect ie a 
datelor î n contextul intereselor legitime ale me-
diului de afaceri s i ale guvernelor.     
Pentru restul lumii, GDPR ar trebui sa  fie pre-
dictibil, inspirat ional s i poate obligatoriu. Lipsa 
act iunii î n prezent poate deschide calea abuzului 
de putere – fie ca  vorbim despre ca s tigurile nele-
gitime corporatiste, fie despre cele ale autori-
ta t ilor din societatea ascunsa . I ntr-un astfel de 

scenariu negativ – pe termen lung – toata  lumea 
pierde. Din punct de vedere istoric, victimizarea 
indivizilor (prin intermediul unei constante su-
prima ri a liberta t ilor s i drepturilor) duce la fas-
cism corporatist sau statal, care la ra ndul sa u 
duce la auto-distrugerea societa t ii î n ansamblu. 

 
LEGISLAŢIA CUPRINZĂTOARE ESTE UN ELE-

MENT PUTERNIC DE DESCURAJARE  
Epoca internetului expune indivizii mai mult 
deca t orica nd la fort ele pra da toare interne sau 
externe. Toata  lumea este tentata  sa  participe la 
economia digitala  sau la interact iunea sociala  
din mediul digital. Acest lucru se realizeaza  prin 
dezva luirea informat iilor personale unor entita t i 
mari statale sau nestatale locale sau internat io-
nale. Daca  acest sector nu este reglementat, î n 
momentul î n care informat ia pleaca  de la sursa , 
ea poate fi stocata , analizata , diseminata  s i apoi 
î mpa rta s ita  cu alt ii î n mod us or, fa ra  s tiint a sau 
consimt a ma ntul persoanei de la care a plecat. 
Pa na  î n prezent, nici fort ele de pe piat a  s i nici 
publicitatea negativa  nu au î mpiedicat companii-
le sau guvernele de la a folosi sau abuza de 
aceasta  imensa  putere. Nimic nu este mai efici-
ent ca s i factor de descurajare deca t o legislat ie 
cuprinza toare, aceasta fiind cea care poate stopa 
o utilizare gres ita  a informat iilor. Legislat ia pri-
vind protejarea datelor personale poate avea s i 
rol preventiv special sau general.  
Acestea se aplica  s i î n cazul la comiei corporatis-
te transnat ionale, a neglijent ei sau ra uta t ilor gu-
vernamentale sau î n cazul interact iunii clandes-
tine ale celor doua  (spre exemplu accesul neau-
torizat la un telefon personal sau istoricul ca uta -
rilor pe internet, precum s i date neverificate sau 
inexacte referitoare la sa na tate pentru ca unei 
persoane sa -i fie refuzata  asigurarea, î mprumu-
tul sau un loc de munca ).    
Des i limitate, au existat unele î ncerca ri europe-
ne de a legifera un sistem cuprinza tor de regle-
mentare a protect iei datelor persoanale. Dar, Di-
rectiva UE de Protect ie a Datelor  din anul 1995 
era limitata  î n unele aspecte ale sale. (Datorita  
etapelor incipiente ale dezvolta rii internetului, 
atunci ca nd viitoarea semnificat ie a spat iului ci-
bernetic era imposibil de anticipat.) Prin urmare, 
acest instrument nu a reus it sa  identifice î n mod 
cuprinza tor aspectele pe care î ncerca sa  le previ-
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na , sa  le anticipeze s i sa  le corecteze. Documen-
tului din 1995 î i lipsea s i consistent a  (logica  s i 
legala ) î n coordonarea s i instruirea statelor 
membre ale UE cu privire la aplicarea confi-
dent ialita t ii datelor s i promulgarea ei î n legis-
lat ia nat ionala . GDPR solut ioneaza  ambele pro-
bleme.   
Acest instrument din 2018 stipuleaza  lupta î m-
potriva discrimina rii (inclusiv cont inuturile de 
ura  politica  s i religioasa ), furtul de identitate le-
gat de autentificare, frauda, crimele financiare, 
afectarea reputat iei (grupa rile de pe ret elele de 
socializare, ha rt uirea s i intimidarea). I n plus, Co-
misia Eurpeana  a afirmat ca  GDPR va consolida 
economiile statelor membre prin reca s tigarea 
î ncrederii oamenilor î n securitatea s i sincerita-
tea comert ului digital, care a suferit î n ultima 
perioada  de numeroase bres e semnificative î n 
privint a utiliza rii datelor.  
Cu toate acestea, cea mai importanta  caracteris-
tica  (s i cel mai important impact legal) al GDPR 
este aceea de a fi o lege cu efect direct. Aceasta 
î nseamna  ca  indivizii o pot invoca î n fat a curt ilor 
statelor membre fa ra  nici o alta  referint a  la o al-
ta  lege nat ionala . Şe garanteaza  astfel ata t viteza, 
ca t s i integritatea acestui instrument supranat io-
nal -  nefiind nevoie de nat ionalizarea sa prin 
intermediul reglementa rilor nat ionale. Prin ur-
mare, instrumentul din 2018 este s i mai puternic 
prin acoperirea î n afara teritoriilor nat ionale – 
not iune care î l face aplicabil la orice entitate care 
opereaza  î n UE, chiar daca  fizic aceasta  entitate 
se ga ses te î n afara UE.  
Practic, fiecare entitate, din fiecare sector s i de 
dimensiuni diferite, care proceseaza  date cu ca-
racter personal ale ceta t enilor UE, trebuie sa  se 
supuna  GDPR. Guvernele s i serviciile lor (de ni-
vel nat ional sau sub-nat ional) sunt obligate sa  
respecte aceste stipula ri î n diferite dome-
nii: sa na tate, asigura ri s i domeniul bancar, 
furnizori de internet s i telefonie mobila , 
institut ii mediatice s i alte institut ii de colec-
tare a datelor sociale, munca , entita t i din 
domeniul educat ional s i recreativ – pe scurt 
orice fel de entitate care aduna  informat ii 
digitale despre indivizi. 
GDPR consolideaza  s i principiul responsa-
bilita t ii. Actorii statali s i comerciali sunt 
responsabili î n mod direct s i obiectiv pen-

tru colectarea, stocarea s i procesarea datelor cu 
caracter personal (inclusiv scurgeri de infor-
mat ii sau diseminarea acestora). Acest instru-
ment al UE consolideaza  dreptul la confident iali-
tataea informat iilor (ca parte a drepturilor fun-
damentale ale omului – dreptul la viat a  privata ), 
proteja nd ra spa ndirea informat iilor cu caracter 
personal î n scopuri nelegitime sau criminale.  
Cu alte cuvinte, GDPR confera  indivizilor drep-
tul de a transfera informat iile cu caracter perso-
nal (datele de cont s i istoricul act iunilor online) 
de la o entitate comerciala  la alta (ex. de la un 
furnizor de telefonie la altul sau de la o banca  la 
alta). Un alt drept este acela de a solicita – subit 
s i fara  un motiv anume – unei entita t i comerciale 
ata t colectarea de informat ii ca t s i diseminarea 
lor pe piat a , sau de a solicita clarificarea metode-
lor de marketing s i a naturii serviciilor furnizate. 
Acest instrument ofera  indivizilor s i dreptul de a 
solicita s tergerea informat iilor cu caracter per-
sonal (prin î nchiderea s i trimiterea lor î napoi la 
persoana de origine) - as a cum se stipuleaza  î n 
Articolul 17 (dreptul de a fi uitat).  
GDPR stipuleaza  ca  toate entita t ile care operea-
za  î n domeniul cibernetic trebuie sa  angajeze o 
persoana  responsabila  cu protect ia informat iilor 
pentru a respecta î n totalitate reglementa rile î n 
domeniu. Toate entita t ile din domeniu trebuie sa  
organizeze evalua ri de impact – pentru a deter-
mina scopul, frecvent a, magnitudinea s i conse-
cint ele colecta rii s i procesa rii informat iilor cu 
caracter personal. (Şpre exemplu, daca  o entitate 
dores te sa  introduca  autentificarea biometrica  
pentru anagajat ii s i vizitatorii sa i care pa trund î n 
complex zilnic, ar trebui î n primul ra nd sa  aplice 
o evaluare – un studiu care la mures te necesita-
tea s i impactul acelui sistem precum s i expune-
rea pe care o creeaza  s i posibilele riscuri s i ma -
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suri de corectare).   
 GDPR obliga  fiecare entitate care colecteaza  
informat ii sa  minimizeze cantitatea s i configu-
rat ia informat iilor cu caracter personal î n para-
lel cu maximizarea securita t ii acestor informat ii. 
(Şpre exemplu, daca  un va nza tor de mas ini sau 
agent ie de turism cere unui potent ial cumpara -
tor sa  completeze un formular pentru stabilirea 
unui pret , acest formular poate sa  solicite doar 
informat ii relevante pentru produsul sau servici-
ile vizate).  
Noua legislat ie solicita  entita t ilor care colectea-
za  informat ii sa  notifice autoritat ile – fa ra  nici un 
fel de î nta rziere – despre orice bres a  produsa  
sau posibil a se produce î n domeniul informat ii-
lor cu caracter personal. Prin urmare, GDPR obli-
ga  entita t ile sa  prezinte publicului informat ii cla-
re s i directe cu privire la informat iile cu caracter 
personal pe care le colecteaza  s i proceseaza , pre-
cum s i referitoare la intent iile pe care le au cu 
aceste informat ii.  
I n ceea ce prives te sanct iunile, GDPR ofera  noi 
instrumente de reglementare, incluza nd norme, 
monitorizare s i obligativitatea respecta rii lor. I n 
cazul î n care normele nu sunt respectate, sunt 
stipulate amenzi foarte mari.  
Pentru a se conforma standardelor stabilite 
prin legislat ia UE, marile entita t i care colecteaza  
informat ii trebuie sa  faca  investit ii semnificative. 
I n vederea credibilita t ii s i a eficient ei, vor trebui 
stimulate noile proceduri s i sisteme din UE, dar 
s i din afara sa – oriunde s-ar desfa s ura aceste 
operat iuni. I n plus, GDPR prevede ca  daca  o enti-
tate transfera  date cu caracter personal î n afara 
UE, trebuie sa  se asigure ca  aceste informat ii 
sunt procesate î n afara UE la fel cum sunt proce-
sate î n Uniune.  Prin aceasta  abordare simpla  dar 
eficienta , standardele GDPR vor fi aplicate s i î n 
restul lumii. I n consecint a , acest instrument nu 
este (doar) un cod intern de conduita  care are 
efecte î n exterior, ci s i un standard de comporta-
ment care evolueaza  s i se multiplica  pentru vii-
torul nostru (digital) comun.  

 
ASEAN, INDO-PACIFIC, ASIA 

Este evident ca  GDPR ar ajuta s i î n cazul intere-
selor Republicii Indonezia. GDPR se aliniaza  cu 
spiritul Constitut iei din 1945, care obliga  statul 
sa  protejeze, sa  educe s i sa  ajute poporul indone-

zian sa  prospere. Acest document suprem de stat 
afirma  cu claritate ca  respectarea informat iilor 
cu caracter personal se bazeaza  pe doua  princi-
pii ale Pancasila. Este vorba despre Umanitatea 
Corecta  s i Civilizata . Acordarea s i respectarea 
drepturilor elementare reciproce sunt esent iale 
pentru libertatea s i progresul general al socie-
ta t ii.  
Guvernul, mandatat prin autoritatea sa, sa  res-
pecte publicul (doctrina î ncrederii publice), tre-
buie sa  abordeze informat iile cu caracter perso-
nal î n mod corect s i responsabil. GDPR î ncura-
jeaza  s i crearea unei institut ii independente de 
monitorizare s i protejare a informat iilor cu ca-
racter personal prin care sa  poata  corecta politi-
cile s i regulile administrat iei de stat sau ale biro-
crat iei, astfel ca acestea sa  respecte î n mod res-
ponsabil informat iile cu caracter personal ale 
populat iei. Mai mult, fiecare guvern nat ional ar 
trebui sa  fie mai activ î n protejarea societa t ii î n 
domeniul informat iilor personale ale ceta t enilor.  
Legislat ia indoneziana  are deja instrumente î n 
linie cu GDPR. Astfel, Legea nr.11 privind Infor-
mat iile s i Tranzact iile Electronice din 2008 (prin 
Articolul 2) accentueaza  principiul jurisdict iei 
extra-teritoriale. (I n acest caz, se refera  la tran-
zact iile trans-frontaliere. Indonezia ar trebui sa  
î s i asigure permanent interesele nat ionale: juris-
dict ia Republicii Indonezia acopera  orice act iune 
legala  din Indonezia/sau care este desfa s urata  
de ceta t enii indonezieni. Dar, ea se aplica  s i 
act iunilor legale desfa s urate î n afara ariei de 
acoperire a jurisdict iei indoneziene de ca tre ce-
ta t eni indonezieni sau de ca tre orice alt ceta t ean 
care locuies te î n Republica Indonezia, precum s i 
de ca tre entita t ile legale indoneziene sau stra ine 
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care produc efecte legale î n Indonezia.  
Aceasta î nseamna  utilizarea Tehnologiei Infor-
mat ionale pentru Informat ii s i Tranzact ii Elec-
tronice, care poate fi extra-teritoriala  s i chiar 
universala . Ceea ce se ment ioneaza  î n aceasta  
lege ca fiind „da una toare intereselor Indoneziei” 
trece dincolo de interesele economice nat ionale, 
ajunga nd la protejarea informat iilor strategice, 
demnitate nat ionala , apa rare s i securitate, suve-
ranitate, ceta t eni s i entita t i legale indoneziene.  
Cu privire la Dreptul de a Fi Uitat (Dreptul la 
Confident ialitate s i Dreptul la Demnitate), Indo-
nezia trebuie sa  î l considere un principiu de pro-
tect ie reala  care este î n cel mai bun interes al 
populat iei. Mai mult, un astfel de drept ar trebui 
sa  fie consolidat prin principiul „fa ra  nici o î nta r-
ziere” pentru a evita obligat ia administrativa  de 
a solicita o decizie a curt ii pentru acordarea 
acestui drept. Pe termen lung, el va fi de folos 
mediului de afaceri mult mai mult deca t persoa-
nelor de origine.   

 
PUTEREA EXEMPLULUI 

I n conformitate cu Dreptul Portabilita t ii Infor-
mat iilor stabilit prin GDPR, Indonezia trebuie sa  
acorde mai multa  atent ie instrumentelor UE. As-
tfel, Reglementarea UE Nr. 910/2014 privind 
identificarea s i autentificarea electronica  s i ser-
viciile de trust (IDAŞ) ofera  o imagine a modului 
de armonizare a identita t ii digitale s i a datelor 
cu caracter personal î n sistemul electronic de 
comunicat ii. (Identificarea s i autentificarea elec-
tronica  sunt procese tehnologice cu valoare eco-
nomica . Astfel de oportunita t i de afaceri trebuie 
sa  fie armonizate cu standardele de sigurant a  s i 
securitate atunci ca nd implica  utilizarea s i trafi-
cul de informat ii cu caracter personal î n scopuri 
comerciale).  
I n ceea ce prives te securitatea, Indonezia trebu-
ie sa stabileasca  ca t mai cura nd o politica  cu pri-
vire la criptare pentru a proteja informat iile cu 
caracter personal. Criptarea este un proces dual; 
el poate fi utilizat î n scopuri civile, dar poate fi 
utilizat s i pentru interese nat ionale vitale, cum 
sunt apa rarea s i securitatea. Buna oara , confi-
dent ialitatea s i protect ia cibernetica  sunt con-
cepte complementare ale protect iei datelor î n 
general. O abordare holistica  consolideaza  ata t 
drepturile indivizilor ca t s i protect ia intereselor 

nat ionale, evita nd posibilitatea ca acestea sa  se 
suprapuna  î n mod conflictual.  
Declarat ia AŞEAN a Drepturilor Omului stipu-
leaza  î n Articolul 21 ca  protect ia datelor cu ca-
racter personal este o parte elementara  a Confi-
dent ialita t ii. Ava nd calitatea de membru fonda-
tor, stat care ga zduies te sediul organizat iei, In-
donezia trebuie sa  supravegheze not iunile Ca rt ii 
Drepturilor Omului. Acesta este un motiv supli-
mentar pentru care Republica Indonezia trebuie 
sa  ofere un exemplu.  
GDPR î ncurajeaza  î n mod deschis schimbarea 
paradigmelor din serviciile publice s i din siste-
mul guvernamental la nivel nat ional, subnat ional 
s i supranat ional al statelor membre AŞEAN. Este 
vorba despre respectarea liberta t ilor s i drepturi-
lor fundamentale, ma suri care vor proteja popu-
lat ia de activita t i î nta mpla toare sau ra u-
intent ionate ascunse sub pretextul interesului 
public.  
Indonezia s i AŞEAN pot obt ine avantaje din di-
namica GDPR î n planul propriei securita t i s i pen-
tru a spori î ncrederea la nivelul comert ului elec-
tronic î n zona economica  AŞEAN. Din moment ce 
AŞEAN (toate statele membre) este cea de-a pa-
tra economie a lumii, este nevoie de un viitor ca-
re sa  î nceapa  acum. I n definitiv, UE s i AŞEAN – 
fiecare din partea sa de Eurasie – sunt proiecte 
pereche de necesitate, pasiune s i viziune.  
Evident, pentru oricine altcineva din exterior, 
Indonezia s i AŞEAN reprezinta  un centru comer-
cial de important a  majora  care depa s es te teatrul 
Asia-Pacific.   
Viena/Jakarta 28 DEC 2018 
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Politica externă iraniană  

Corneliu PIVARIU 

I n contextul evolut iilor din Orientul Mijlociu din ultimii ani, î nceputul anului 2019 este marcat s i 
de î mplinirea a 40 de ani de la Revolut ia Islamica  din Iran, care a dus la ra sturnarea s ahului s i in-
staurarea regimului islamic khomeinist, cu toate implicat iile s i urma rile pe care aceasta  evolut ie le
-a presupus, inclusiv î n ceea ce prives te politica externa .  

Cea mai importanta  modificare de politica  externa  a fost aceea ies irii din sfera de influent a  ameri-
cana  s i edificarea treptata  a unei politici externe proprii, as a cum a fost s i este ea va zuta   de liderii 
politici s i religios i iranieni. I n cadrul acesteia se disting doua  aborda ri principale: „apa rarea reacti-
va ”, care se bazeaza  pe principiul react iei la instabilitatea s i insecuritatea din regiune pentru tran-
sformarea eventualelor situat ii de pericol s i amenint are la adresa regimului de la Teheran î ntr-un 
mediu mai sigur s i stabil, cu evolut ii predictibile; “atitudinea revolut ionata   proactiva ”, care dez-
volta  s i sust ine tema angaja rii regionale a Iranului, justificata   de atribut ii regionale care se consi-
dera  ca  î i revin inerent. 

I n ceea ce prives te prima abordare, remarca m ca teva elemente principale: Irak; alte t a ri din Ori-
entul Mijlociu (cu prioritatea Şiria, Liban, Arabia Şaudita , t a rile din Golf - cu o nota  speciala  pentru 
Bahrein) s i Afganistan. 

Irakul este considerata  t ara care prezinta  cele mai multe provoca ri dar s i oportunita t i pentru re-
gimul iranian, iar situat ia relat iilor dintre Teheran s i Bagdad este deosebit de complexa , desfa s u-
ra ndu-se pe patru paliere principale, interdependente, dar s i cu note de interferent a  î ntre ele: la 
nivel statal; î ntre partide/politicieni; la nivel religios; militar. Gestionarea acestui complex de rela-
t ii reprezinta   o sarcina   majora  pentru conducerile celor doua  t a ri, mai ales î n condit iile ca nd ŞUA 
î ncearca  sa -s i ment ina  influent a asupra regimului de la Bagdad s i sa  limiteze ca t mai mult (dar fa ra  
a reus i î n mod notabil) influent a  iraniana . 

Şiria s i Libanul sunt va zute î n termeni de important a  strategica  pentru Iran, î n contextul percept i-
ilor iraniene privind amenint a rile la care trebuie sa  faca  fat a , primele doua  fiind considerate ŞUA s i 
Israelul. Evolut iile situat iei din Şiria s i relat iile speciale pe care Teheranul le are cu Hezbolahul li-
banez precum s i cu mis carea Hamas din Gaza  sunt elemente esent iale ale politicii externe iranie-
ne, pe care se va baza  s i î n perioada viitoare. 

I n ceea ce prives te atitudinea proactiva  revolut ionara ,  cei care sunt partizanii acestei aborda ri, 
aduc î n sprijinul acestei aborda ri urma toarele argumente: ma rimea populat iei, gradul î nalt de edu-
cat ie al acesteia s i bogatele resursele naturale de care dispune; istoria s i lungile tradit ii imperiale; 
situat ia geopolitica  combinata  cu o puternica  s i bine prega tita  fort a   militara . I n acest context Ira-
nul considera  ca  a fost invitat de t a rile din regiune pentru a avea o prezent a  militara   s i de alta   na-
tura  pe teritoriul acestora, î n scopul proteja rii integrita t ii lor teritoriale s i identita t ii lor nat ionale, 
Şiria fiind exemplul emblematic î n acest sens. 

Dupa  40 de ani de la edificarea Republicii Islamice, spiritul  revolut ionar se manifesta  î nca  cu pu-
tere î n societatea iraniana , sub motivat ii diferite, de la credint a î n scopurile revolut iei islamice pa -
na  la interese personale sau de grup, inclusiv beneficii de ordin material sau investit ional. I n ace-
las i timp, exista  s i un segment al societa t ii, mai ales al celor na scut i dupa  1979, care nu î nt elege de 
ce pa rint ii lor am militat pentru Revolut ia Islamica . 

Şe pare ca  î n termeni de politica  regionala , Teheranul adopta  o pozit ie rat ionala  s i pragmatica , î n 
care administrat ia pres edintelui Hassan Rouhani sprijina  mai mult pozit ia defensiva  reactiva , de-
ca t cea revolut ionara , fa ra  î nsa  a o exclude, î n funct ie de oportunita t i. 

PUNCTE DE VEDERE 



 

64 

www.ingepo.ro                                                                                     Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2018 

 

 

Amb. prof. Dumitru  

CHICAN 

La î nceputul celui de al trei-
lea an de  mandat prezi-

dent ial al lui Donald Trump, o constatare sinteti-
ca  se impune, ca t prives te politica externa  a Şta-
telor Unite î n relat iile cu comunitatea internat io-
nala , î n general s i cu sensibila regiune a Orientu-
lui Mijlociu, cu deosebire: daca  Barack Obama s i-
a propus s i a act ionat pentru distant area de 
mos tenirea mart iala  a predecesorului sa u, Geor-
ge W.Bush, noul lider american Donald Trump 
act ioneaza , cu s i mai multa  acribie s i ofensivita-
te, pentru s tergerea mos tenirii politice la sata  de 
Barack Obama. O tranzit ie î n care sunt implicate 
trei viziuni s i trei stiluri de a face politica : bus-
hismul, obamismul s i trumpismul la care lumea 
asista  î n momentul de fat a . 

Pentru evolut iile conflictuale din zona Orientu-
lui Mijlociu - la  care ne referim î n ra ndurile de 
fat a  - Barack Obama a procedat, î ntre altele, la 
reducerea consistenta  a potent ialului militar 
american desfa s urat î n Irak, a respins implicarea 
Americii î n noi angajamente militariste de am-
ploare î n afara granit elor nat ionale, cera nd, î n 
acelas i timp, statelor aliate, sa  dovedeasca  mai 
multa  responsabilitate î n abordarea regionala  a 
problemelor de securitate s i, nu î n ultimul ra nd, 
a rezervat un loc mai vizibil s i mai dinamic de-
mersului diplomatic. I mbina nd dialogul cu politi-
ca sanct iunilor, fostul pres edinte a determinat, 
î mpreuna  cu ONU s i cu ceilalt i membri ai Consili-
ului de Şecuritate, atragerea Iranului î ntr-un 
acord de gestionare a programelor nucleare ale 
Iranului, a dinamizat procesul de pace î ntre pa-
lestinieni s i israelieni, cu luarea î n considerat ie a 
faimoasei formule a „celor doua  state” s i a nece-
sita t ii de solut ionare prin tratative a chestiunii 
Ierusalimului s i a î ncurajat, inclusiv î n relat iile 
cu aliat ii saudit i, abordarea mai pragmatica   a 

spinosului dosar al reformelor s i drepturilor 
umane, chiar daca , departe de a obt ine rezultate-
le dorite î n aceasta  direct ia, demersurile sale au 
creat momente de tensiune î ntre America lui 
Obama s i aliat ii sa i orientali, î n frunte cu Israel s i 
petromonarhiile arabe din Golf. 

I n ceea ce î l prives te pe Donald Trump, acesta a 
adoptat, î nca  din perioada campaniei electorale, 
o pozit ie fundamental diferita   pe care a respec-
tat-o, o aplica  s i o urma res te cu acribie s i asta zi, 
î n cea de-a doua juma tate a mandatului sa u î n 
Biroul Oval. I n noua strategie anunt ata  de Admi-
nistrat ia Trump au fost, desigur, elementete de 
continuitate î ntre precedenta Administrat ie s i 
cea a lui Donald Trump. Asemenea lui Barack 
Obama, noul pres edinte a cerut din partea state-
lor aliate o implicare mai pragmatica  s i mai dina-
mica  î n consolidarea securita t ii regionale,  
pres edintele Trump evitî nd, ca s i  Obama, o anja-
gare masiva  de fort e militare umane î n Şiria s i 
sust ina nd dezvoltarea relat iilor cu Arabia Şaudi-
ta  s i ra zboiul î n care monarhia wahhabita  este 
implicata  î n Yemen, ca parte a conflictului cu  
vecinul iranian. Dar, de la acest punct, similitudi-
nile sau liniiile de continuitate î n raport cu poli-
tica lui Barack Obama au î ncetat. Obiectivul prio-
ritar s i fundamental al politicii orientale a lui Do-
nald Trump se circumscrie imperativului de apa -
rare a intereselor de securitate ale statului Israel 
s i de ment inere a superiorita t ii regionale a aces-
tuia din toate punctele de vedere. Dintr-un ase-
menea obiectiv decurg s i celelalte componente 
ale modului î n care Donald Trump abordeaza  
problemele regionale ale situat iei s i evolut iilor 
din regiune: dinamizarea ascendenta  a raportu-
rilor cu guvernul israelian condus de Benjamin 
Netanyahu, retragerea unilaterala  a Americii din 
„tratatul nuclear” cu Iranul s i implementarea 
unui sust inut program de sanct iuni s i î ngra diri 
politico-militare, economice s i energetice impu-
se   regimului de la Teheran, decizia de recu-
noas tere a Ierusalimului drept capitala  a Israelu-
lui s i transferul  î n „oras ul sfa nt” a ambasadei 

Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu 
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americane  î n Israel, î ncurajarea demersurilor 
discrete de relaxare pa na  la normalizare a re-
lat iilor dintre lumea araba , î n frunte cu monarhi-
ile de pe malul Golfului Arabo-Persic s i statul 
evreu, lansarea unei misterioase „afaceri a seco-
lului” destinata  solut iona rii conflictului palesti-
niasno-israelian, abordata  de pe pozit ii de puter-
nica  part ialitate favorabila  intereselor evreies ti, 
as a cum nu put ini oficiali de la Washington au 
dat de î nt eles î n declarat iile lor oficiale s i oficioa-
se s i enumerarea ar putea continua. 

 

SUA - Iran : înapoi la ecuaţia „Marele Satan 
vesus „Axa Răului” 

I n aceeas i ma sura  î n care securitatea regionala  
a Israelului reprezinta  un subiect axial î n ansam-
blul politicilor externe americane, Iranul islamic 
este, privit dintr-o alta  perspectiva , o preocupa-
re de top pentru Administrat ia Donald Trump. I n 
textul din 2017 al Noii Ştrategii de Şecuritate 
Nat ionala  a Ştatelor Unite, Iranul este ment ionat 
de nu mai put in de 17 ori la capitolul „provoca ri 
s i amenint a ri” s i este evaluat drept prioritate a 
priorita t ilor î n demersurile Administrat iei meni-
te sa  previna  s i sa  î mpiedice ascensiunea î n re-
giunea Orientului Mijlociu a orica rei puteri ostile 
Ştatelor Unite ale Americii. I n luna mai 2018, du-
pa  anunt area deciziei de retragere din „acordul 
nuclear”, secretarul de stat Mike Pompeo î ncerca 
sa  faca  auzit s i glasul diplomat iei, declara nd ca  
Administrat ia are disponibilitatea de a restaura 
lega turile diplomatice s i economice cu Iranul, cu 
condit ia ca regimul iranian sa  accepte o denu-
clearizare completa  a programelor sale, s i  sa  î n-
ceteze ireversibil product ia de rachete balistice, 
sa  puna  î n libertate tot i ceta t enii americani sau 

ai t a rilor aliate aflat i î n detent ia î n Iran, sa  puna  
capa t politicii sale expansioniste î n vecina tatea 
regionala  , „lista lui Pompeo”, celebra lista  de 13 
condit ii cuprinza nd s i alte cerint e care nu au nici 
o lega tura  cu programele militare ale iranienilor, 
referindu-se, dimpotriva , la chestiuni care t in 
exclusiv de independent a s i suveranitatea stata-
la  a Iranului, as a cum este aceasta definita  î n ca-
noanele dreptului internat ional. Ca teva luni mai 
ta rziu, î n august 2018, acelas i Mike Pompeo 
anunt a o init iativa  privita  cu suspiciune s i cu 
contraargumente critice chiar de ca tre aliat ii oc-
cidentali ai Americii. Era vorba de crearea  as a-
numitului „Iran Action Group”, conceput care 
avea î n structura sa o elita  de specialis ti stra ini 
î n problemele de diplomat ie s i politica  externa  s i 
ava nd drept misiune derularea unei campanii 
sust inute de presiuni diplomatice anti-iraniene 
s i de izolare politico-diplomatica  a regimului ay-
atollahului Khameney. 

I n contextul noii strategii regionale de securita-
te, Administrat ia Trump, a decis sa  treaca  pe un 
plan secundar chestiunea conflictului dintre con-
fesiunile musulmane s iita  s i sunnita , cu tot corte-
giul de extremisme care decurg din aceasta  stare 
de lucruri, pentru a-s i concentra atent ia pe o mai 
efectiva  sust inere  acordata  Arabiei Şaudite s i 
Emiratelor Arabe Unite î n confruntarea 
„inamicului numa rul unu” care a devenit Iranul 
odata  cu venirea la Casa Alba  a noului pres edin-
te. Daca , î n perioada campaniei electorale din 
2016, Trump nu a s ova it sa  aduca  monarhiei de 
la Ryad o serie de acuze referitoare la laxismul 
regimului wahhabit s i la povara securitara  pe 
care acesta o reprezinta  pentru politica s i trezo-
reria americana , acelas i Donald Trump, devenit 
pres edinte, a dat saudit ilor un cec î n alb pentru 
continuarea ra zboiului din sudul Peninsulei dar 
s i a politicii de î ncercuire promovata  de monar-
hie î mpotriva emiratului qatarez. Chestiunile an-
terioare repros ate aliatului saudit s i referitoare 
la drepturile s i liberta t ile omului, la excesele mi-
litare din Yemen, soldate cu adeva rate ma celuri 
î n ra ndul populat iei civile sau, mai recent, episo-
dul asasina rii brutale a jurnalistului Jamal 
Khashoggi au fos fie date uita rii fie s-au lovit de 
o continua  eschiva  duplicitara  din partea Admi-
nistrat iei. Aceleias i logici a „aliant ei strategice” 
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 cu Arabia Şaudita  i s-a circumscris s i graba cu 
care Donald Trump a react ionat favorabil la su-
gestia regelui saudit Şalman Bin Abdul Aziz  de 
constituire a unui nou tip de aliant a  care sa  fie 
aruncata  î n lupta politico-militara  sub denumi-
rea de „Middle East Ştrategic Alliance”, cu acro-
nimul MEŞA, care ar trebui sa  reprezinta  o clona  
mai redusa  a Aliant ei NATO. Este o idee asupra 
ca reia au fost exprimate nu put ine rezerve la ni-
vel regional, generate de temerile aliat ilor arabi 
fat a  cu posibilitatea ca Administrat ia Donald 
Trump sa  foloseasca  un asemenea „mini-NATO” 
pentru a impune cooptarea Israelului î n acest 
NATO arab, pe de o parte, s i a unei „pax america-
na” î n care chestiunea palestiniana  sa  fie, practic, 
o versiune a aborda rilor israeliene s i î n favoarea 
exclusiva  a Israelului. I n principiu, un punct de 
vedere mai clar s i mai coerent ar trebui sa  fie 
adoptat la un propus summit arabo-american 
care sa  se desfa s oare la Washington,  la mijlocul 
toamnei viitoare. 

 

America şi „nucile tari” numite Abdel Fattah 
El-Sissi şi Teyyp Erdogan 

Relat iile dintre Ştatele Unite, pe de o parte, s i 
Republica Araba  Egipt de dupa  „cea de a doua 
revolut ie” condusa  de mares alul Abdel Fattah El-
Şissi s i Turcia lui Recep Teyyp Erdogan, de dupa   
„prima vara araba ”, pe de alta  parte, au parcurs, 
î n ultimii ani o traiectorie sinuoasa   s i nu lipsita  
de momente critice datorate, î n grade diferite, 
unei percept ii umorale s i pa timas e a tradit iona-
lei zicale potrivit ca reia, î n cazul de fat a , î ntr-o 
singura  teaca  nu pot sa  î ncapa  trei sa bii s i aceas-
ta cu ata t mai put in cu ca t metafora se refera  la 
trei lideri inflexibili s i insistent i promotori 
ai unor politici autoritare, orgolioase s i, nu 
de put ine ori, contradictorii daca  nu chiar 
de-a dreptul ostile chiar î n pofida faptului 
ca , printr-o lunga  tradit ie, cele trei t a ri au 
fost legate prin  dinamice  s i multiforme 
relat ii de aliant a  strategica . 

Cu î ncepere din 1979, adica  de la semna-
rea Tratatului de pace de la Camp David, 
î ntre Israel s i Egipt, Egiptul beneficiaza  din 
partea ŞUA de un ajutor financiar anual ne-
rambursabil de 1,3 miliarde dolari,  drept 

cheltuieli pentru î narmare,  fonduri care au fost 
blocate temporar dupa  î nla turarea de la putere a 
fostului pres edinte islamist Mohammed El-
Morsi,  sub argumentul lipsei, î n Egipt, a orica rui 
progres î n domeniul respecta rii drepturilor 
omului. Aceasta  decizie punitiva  ca s i „curtea” 
asidua  pe care, dupa  î nla turarea fostului 
pres edinte Hossni Mubarak, Washingtonul a fa -
cut-o mis ca rii islamiste a Frat ilor Musulmani, au 
tensionat vremelnic relat iile dintre Washington 
s i Cairo, fa ra  a afecta î n fond ansamblul relat iilor 
bilaterale dintre America s i Egipt. 

I n ceea ce prives te relat ionarea dintre Ştatele 
Unite s i Turcia, aceasta a cunoscut, nu de put ine 
ori, momente de î ncordare s i conflict , la originea 
acestora rega sindu-se  un complex de cauze ge-
nerate, î ntre altele,  de aborda rile diferite, de ca -
tre pres edint ii Donald Trump s i Recep Teyyp 
Erdogan, a  ra zboiului civil sirian, conflictele 
punctuale dintre Ankara s i Tel-Aviv, intervent ia 
militara  a Turciei î mpotriva minorita t ii kurzilor 
sirieni (sust inut i de ŞUA), acuzele aduse lideru-
lui turc de a promova o politica  dictatoriala  s i de 
î nca lcare abuziva  a liberta t ilor s i drepturilor ce-
ta t enes ti, refuzul Administrat iei de a-l extra da î n 
Turcia pe clericul Fethullah Gullen, acuzat de a fi 
fost init iatorul s i instigatorul tentativei es uate de 
lovitura  de stat î mpotriva regimului Erdogan s .a. 
Cu toate acestea, apartenent a Turciei la Aliant a 
Atlanticului de Nord, important a strategica  a 
acestei t a ri î n geopolitica Orientului Mijlociu, 
conjugata  cu potent ialul sa u economic s i militar, 
prezent a pe teritoriul turc a  puternicei baze ae-
riene americane de la Incirlik s .a. au fa cut ca, de 
fiecare data , ambele pa rt i sa  revina  la sentimen-
te mai bune s i la pa rghia dialogului pentru a î m-
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piedica o deteriorare dramatica  a raporturilor 
bilaterale. 

 

Israel şi procesul de pace 

I n opinia unor analis ti, Israelul este unul dintre 
put inele state regionale care saluta  s i sust ine cu 
entuziasm  noile politici promovate de Adminis-
trat ia Donald Trump î n lumea araba  s i î n regiu-
nea Orientului Mijlociu.  Ş i nu fa ra  motive î nte-
meiate, ca ci, raportata  chiar la standardele ace-
lor Administrat ii americane care au avut politici 
de stra nsa  aliant a  strategica  cu statul evreu, Do-
nald Trump confera  acestor raporturi bilaterale 
o amploare s i o dimensiune pragmatica  fa ra  pre-
cedent. Iar aceasta  pozit ionare este, î n esent a sa, 
rezultanta unei culturi conservatoare supralici-
tata   care, ridica  relat iile americano-israeliene la 
rangul unei profesiuni de credint a . Mai mult, 
platforma electorala  a republicanilor, sust inuta  
î n campania pentru alegerile prezident iale din 
2016 a diseminat ideea ca  aliant a cu Israelul re-
prezinta  o forma  particulara  de „americanism”. 
I n consecint a , Donald Trump s i sfetnicii sa i au 
î mbra t is at cu toata  deschiderea o asemenea vizi-
une.  Denunt area unilaterala  a Tratatului „5 + 1” 
î n chestiunea programelor nucleare ale Iranului 
a fost conceputa  ca o „reparat ie 
istorica ” a erorilor sa va rs ite de 
precedent ii locatari prezident iali 
de la Casa Alba , o „reparat ie” 
completata  cu distant area totala  
de ideea „celor doua  state” pro-
movata  ca posibila  cale de so-
lut ionare a dosarului palestinian. 
A urmat stoparea asistent ei fi-
nanciare destinate Agent iei ONU 
pentru Şprijinirea Refugiat ilor 
Palestinieni, simultan cu limita-
rea drastica  a numa rului de refu-
giat i palestinieni ca rora li se acorda  permis de 
intrare s i s edere  pe teritoriul american s i cu ma -
sura de stopare a ajutoarelor financiare (cca. 
200 milioane dolari) pentru populat ia palestini-
ana  din Gaza s i Cisiordania. Recunoas terea Ieru-
salimului drept capitala  a Israelului s i transferul 
î n acest oras  al ambasadei americane î n Israel s-
au î nscris, de asemenea, î n aceeas i logica  a sus-

amintitului „americanism”, ca s i as a-numita 
„afacere a secolului” – o init iativa  a ca rei elabo-
rare s i prega tire a fost î ncredint ata  lui Jared 
Kushner, ginere s i consilier principal al lui Do-
nald Trump, î mpreuna  cu reprezentantul special  
Jason Greenblatt, init iativa  î n lega tura  cu care 
inclusiv din partea aliat ilor arabi a avut react ii 
critice s i de distant are.  Ata t ca t s-a putut cu-
noas te, pa na  la î nceputul noului an, despre 
aceasta  „afacere a secolului”, determina  aprecie-
rea - care circula  inclusiv î n opinia publica  s i cer-
curile politice israeliene,  ca  planul croit de Ad-
ministrat ie s i pa storit de cuplul Kushner –
Greenblatt, are prea put ine s anse de a putea sa  
treaca  examenul aplica rii î n practica  prin accep-
tarea de ca tre tot i factorii arabi s i palestinieni 
implicat i. 

* 

Ştilul personal î n care Donald Trump î s i exerci-
ta  atribut iile s i prerogativele î n actul guverna rii 
are un aport deloc minor la imaginea pe care li-
derul de la Casa Alba  s i-a construit-o ca t prives te 
regiunea Orientului Mijlociu s i abordarea prag-
matica  a acesteia. Mai degraba  sub impulsul in-
stinctului s i maniera de a ra spunde provoca rilor 
pe care gestionarea politicii guvernamentale ex-

terne o presupune fac ca deciziile s i viziunile sa-
le sa  fie predominant reactive s i selective î n ma -
sura î n care pres edintele î nt elege sa  clasifice 
evolut iile î n doua  categorii desenate î n alb s i ne-
gru, respectiv, profitabile s i lipsite de interes, 
acestea din urma  fiind ignorate grosso-modo s i 
fa ra  o lega tura  cu perspectiva s i consecint ele pe 
termen mediu. 
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 Pe de alta  parte, tendint a sa, de cele mai multe 
ori prea put in sau deloc cenzurata , de a acorda 
prioritate absoluta  profitului î n defavoarea com-
petent ei, a avut s i are drept consecint a  o margi-
nalizare neproductiva  a pozit iilor, evalua rilor s i 
judeca t ilor moderate s i aducerea î n prim plan a 
unor „ulii” instinctuali s i rebarbativi la dialog s i 
consens, precum consilierul pentru securitate 
nat ionala  John Bolton ca ruia i se recunoas te o 
influent a  notabila  î n sensul î ncuraja rii atitudini-
lor belicoase s i intransigente ale pres edintelui, 
î ndeosebi î n ceea ce prives te chestiunile conflic-
tuale precum relat iona rile cu Iranul s i cu dosarul 
sirian, sau  dosarele relat iilor cu China, Federat ia 
Rusa  sau Coreea de Nord. 

Va aduce anul 2019 nuant a ri s i reproblemati-
za ri î n politica externa  a Ştatelor Unite? Cel put in 
î n lumina paradigmelor oferite de Donald Trump 
î n prima juma tate a mandatului sa u prezident ial, 
ra spunsul pare a fi, mai degraba , unul descura-
jant.  

 

Dinu COSTESCU 

I n ultimul deceniu s i, mai exact, odata  cu primul 
experiment al sintagmei „Islamul trebuie sa  con-
duca ”, materializat î n venirea format iunii politi-
ce a Frat ilor Musulmani la conducerea statului s i 
a societa t ii î n Tunisia s i Egipt, î n contextul 
„prima verii arabe” experimente urmate de as-
censiunea s i expansiunea  radicalismului extre-
mist islamic î ntruchipat î n Ştatul Islamic din Irak 
s i Şiria s i vremelnicul sa u „califat”, Islamul s-a 
impus î n discursul public s i î n cercurile cerceta -
rilor islamologice, orientalistice s i politice, fiind 
receptat, mai degraba , ca o ideologie religioasa  
sust inuta  de narativul public s i de o varietate de 
entita t i s i institut ii nonguvernamentale. Mai 
put in, î nsa , a fost abordata  o alta  chestiune nu 
mai put in importanta  s i anume relat ia dintre stat 
s i religie s i sust inerea de care  dinamica islamis-
ta  a beneficiat de sust inerea statului, la nivelul 
general al lumii islamice. 

I n lumea arabo-islamica  a Orientului Mijlociu s i 
nord – africana , cu deosebire, discrepant ele s i 

conflictele  î ntre autoritatea statala  s i regimurile 
la putere, pe de o parte, s i institut iile teologice s i 
religioase s-au rezolvat, de cele mai multe ori, 
prin recursul la fort a  violenta  sau de alta  natura . 
I n Egipt, disensiunile sa ngeroase î ntre Fra t iile 
Musulmane s i institut ia militara  condusa  de ma-
res alul Abdel Fattah El-Şissi ofera  unul dintre 
cele mai recente s i actuale exemple î n acest sens, 
dupa  cum aceeas i practica  este, de ca t iva ani, ac-
tiva  î n confruntarea dintre monarhia wahhabita  
saudita  s i secta Ansar Al-Islam  căreia aparțin 
rebelii houthit i  din Yemen sust inut i de Iran î n 
contextul “ra zboiului de franciza ” dintre sunnis-
mul wahhabit s i s iismul duodeciman din Iran. 

Pe de alta  parte, se poate constata ca  aproape î n 
toate statele cu majoritate demografica  s i religi-
oasa  musulmana , Islamul a devenit, î n istoria 
moderna , o veritabila  moneda  ideologica  impusa  
ca atare grat ie es ecului î n care s-au î mpotmolit 
majoritatea ideologiilor care au “fa cut epoca ” la 
un moment dat s i î ntre care se rega sesc, cu deo-
sebire, nat ionalismul arab sau panarabismul, so-
cialismul arab sau baasismul care a fost o î ncer-
care nereus ita  de a realize o mixtura  ideologica  
î ntre socialismul materialist s i un “islam mode-
rat”, mai ales pentru promovarea intereselor 
proprii ale regimurilor respective î n relat iile cu 
ambiant a regionala . O asemenea î ntreta iere ide-
ologica  nu a ra mas fa ra  urma ri, î n ma sura î n ca-
re, la nivelul societa t ii, ea a determinat o schim-
bare fundamentala  ca t prives te percept ia Isla-
mului de ca tre individ s i de comunitate, î n egala  
ma sura . Astfel, pentru ceta t eanul obis nuit, Isla-
mul a î ncetat sa  mai fie sau s i-a diminuat po-
tent ialul de a se impune ca atitudine spirituala  s i 
pozit ionare a omului î n raport cu î nva t a tura teo-
logica , receptata , mai evident, ca o chestiune de 
securitate nat ionala  s i, î n consecint a , de sigu-
rant a  s i prosperitate individuala  s i comunitara . 
Fat a  cu o asemenea evolut ie, guvernele s i regi-
murile politice au ales sa  se abt ina  de la in-
gerint e riscante î n disputele intrinsece din inte-
riorul islamului, pozit ie care, numita , ad-hoc s i 
fort at, “libertate religioasa ”, a permis ca edificiul 
religios sa   fie utilizat ca un gen aparte de soft 
power  î n beneficiul regimului î nsus i s i al contro-
lului sa u asupra dinamicii sociale pe plan intern. 

I ntr-un anume sens, exploatarea acestui proce-
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deu nu este noua . I nca  din anii ’60, monarhia sa-
udita  a procedat la urias e investit ii financiare 
pentru construirea de as eza minte religioase, 
acordarea de burse de studii î n universita t ile s i 
institutele de î nva t a ma nt religios din regat, tipa -
rirea s i distribuirea gratuita  a milioane de copii 
ale Coranului s i ale altor scrierii cu caracter mi-
sionar, crea nd astfel imaginea unui regim puter-
nic sust ina tor  al credint ei s i al castei clericale 
ata t î n t ara  ca t s i î n alte state islamice sau cu im-
portante comunita t i musulmane. Un misiona-
rism paralel a desfa s urat, dupa  revolut ia din 
1979, s i regimul teocratic iranian, ca act de pu-
nere î n practica  a directivei ayatollahului Kho-
meyni privitoare la „exportul de revolut ie”, la 
diseminarea s iismului la nivel regional s i inter-
nat ional, dar s i a imaginii Iranului ca singura  pu-
tere musulmana  care lupta  pentru apa rarea co-
munita t ii musulmane globale de ofensiva acapa-
ratoare a imperialismului mondial î n frunte cu 
„marele Şatan” de dincolo de Ocean.  

Aceasta  „etatizare” a Islamului parcurge, î n pre-
zent, un proces de reas ezare, generat de evolut ii-
le politice  declans ate de „prima vara araba ”,  dar 
s i de ruptura care s-a produs î n interiorul orga-
nizat iei subregionale a Consiliului de Cooperare 
al Golfului, ruptura  care, init iata  de print ul 
mos tenitor al tronului saudit, emirul Mohammed 
Bin Şalman, a scindat comunitatea celor s ase 
monarhii î n doua  tabere, respectiv Arabia Şaudi-
ta , Emiratele Arabe Unite, Kuwaitul, Bahreinul, 
de o parte, s i emiratul Qatar, de cealalta  parte, î n 
vreme ce sultanatul Oman s i-a ment inut tradit io-
nala neutralitate s i politica de neimplicare î n 
conflictele interarabe, î n general, s i inter-
monarhice, cu deosebire. Iar unul 
din mai multele motive aflate la 
originea situat iei actuale se rega -
ses te, î n plan religios, î n pozit iile 
diametral opuse pe care Arabia 
Şaudita  la care s-au ala turat emi-
ratele de pe malul apusean al 
Golfului s i Egiptul, î n conflictul cu 
Qatarul, î n ceea ce prives te 
pozit ionarea fat a  de mis carea Is-
lamista  a Frat ilor Musulmani. 
Ca ci, î n vreme ce, cu î ncurajarea 
unui alt stat musulman veleitar -  

Turcia -, monarhia de la Doha  este un activ 
sust ina tor s i protector al Fra t iilor Musulmane,  
vecinii sa i arabi s i Egiptul au luat drastice ma -
suri î mpotriva Fra t iilor care au fost scoase î n 
afara legii s i î nscrise pe lista organizat iilor tero-
riste. 

Daca  „islamul  etatizat” a constituit, decenii de-
a ra ndul, un instrument folosit de regimurile 
arabo-islamice  pentru apa rarea propriilor inte-
rese partinice, de clan s i de grup, asta zi este vor-
ba de un „islam nat ionalist” s i politizat î n concor-
dant a  cu climatul de erodare indus de marile ri-
dica ri populare revendicative, de provoca rile 
venite din partea ascensiunii radicalismului reli-
gios islamic s i de politica de aliant e  regionale s i 
extra-regionale. Daca  la Ryad se vorbes te de ilu-
zoria reî ntoarcere la un „islam moderat” (ceea ce 
ar î nsemna ruperea pactului fundamental cu 
conservatorismul s i radicalismul wahhabit s i 
amenint area unita t ii s i stabilita t ii î nsa s i a statu-
lui s i a monarhiei domnitoare), î n schimb, un 
stat precum Qatarul ra ma ne loial ideologiei sala-
fismului care este proprie Islamului politic al 
Fra t iilor Musulmane, î n vreme ce statele  arabe  
din nordul continentului african – Tunisia, Maro-
cul, Algeria - se declara  adepte ale unui Islam 
moderat î nt eles ca religie ale ca rei manifesta ri 
trebuie sa  se circumscrie exclusiv la cas urilor de 
cult s i cons tiint ei individuale, iar Turcia lui Re-
cep Teyyp Erdogan proclama  propriul model ca-
re î mbina , coexistent a î ntre islamul politic al 
Frat ilor Musulmani cu un islam sinonim sunnis-
mului tradit ionalist dar deschis - cel put in la ni-
vel discursiv – imperativelor contemporaneita t ii. 
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 Şe poate spune, din aceasta  perspectiva , ca  Isla-
mul de asta zi parcurge o noua  schisma  care, chi-
ar fa ra  a avea dimensiunea celeia care, î n Evul 
Mediu, a dus la aparit ia sunismului, s iismului s i a 
altor numeroase fact iuni s i s coli de jurispru-
dent a , amenint a  cu erodarea a ceea ce a mai ra -
mas din senimentul panislamismului s i din tra-
dit ionala Umma - nat iunea islamica . Iar aceasta 
falie favorizeaza  diseminarea s i proliferarea ra-
dicalismului, negarea alterita t ii s i  exclusivismul 
î n formele sale cele mai extremiste s i violente.  

 

Reza SHAHRESTANI 

I n limba kurda  „Rojava” sau „Rog  Ava ”  î nseam-
na   „Kurdistanul de Vest” s i denumes te teritoriul 
sirian de la est s i nord de fluviul Eufrat locuit de 
o majoritate de etnici kurzi al ca ror numa r era 
estimat, î n 2011, la cca. 3 milioane de oameni  
care, revendica ndu-s i nat ionalitatea siriana , care 
nu le-a fost recunoscuta  niciodata , se considera , 
î n acelas i timp, ca parte indivizibila  a celor cca. 
35 milioane  de co-etnici care, ra spa ndit i î n Şiria, 
Irak, Iran s i Turcia, constituie ceea ce, î n cons ti-
int a nat ionala  a acestui popor, ar trebui sa  con-
stituie, î ntr-o zi, statul nat ional 
s i unificat al  „Marelui Kurdis-
tan”. Un vis care, departe de a  
avea o perspectiva  a î mplinirii, 
a fost s i este privit, î nca  de pe 
vremea Imperiului Otoman, ca 
o amenint are existent iala  pen-
tru cele patru state care ga zdu-
iesc aceasta  etnie 

I nca  de la declans area revolte-
lor siriene, î n 2011,  minoritarii 
kurzi sirieni s-au organizat î n 
plan militar, cu sprijinul Ştate-
lor Unite ale Americii, scopul 
implica rii lor î mpotriva arma-
tei loialiste a regimului din Da-
masc s i a jihadis tilor din Ştatul 
Islamic, fiind acela de realizare 
a unei format iuni statale auto-
nome s i, ulterior, independen-

te, sub numele de „Rojava”, î ntinsa  de la frontie-
rele de nord , nord-est s i nord-vest dintre Şiria s i 
Turcia s i ma rginita , la sud, de apele Eufratului. 
Importantele victorii obt inute pe front, inclusiv 
prin lupte grele soldate cu eliberarea de sub con-
trolul islamis tilor a unor importante puncte stra-
tegice  precum localita t ile Kobane (Ain El-Arab), 
Afrin, Manbij s i Tel Afar, au facilitat pentru kurzi 
cel put in trei realiza ri principale: o extindere te-
ritoriala  la est de cursul Eufratului, î n zonele 
oras elor strategice Rakka (fosta  „capitala ” a Şta-
tului Islamic), districtul  Deir Ezzor, î n sud-est s i, 
Qamishli, î n extremitatea nord-estica  a Şiriei, pe 
de o parte, apoi  proclamarea î n aceste teritorii a 
unei administrat ii locale autonome s i,  î n al trei-
lea ra nd,  o sust inere consistenta  (logistica , mili-
tara , de instruire etc) din partea Ştatelor Unite 
ale Americii pentru care, cel put in declarativ, 
unita t ile lupta toare kurde (î ntre 30.000 s i 
50.000 combatant i) ofereau un potent ial ofensiv 
de valoare î n sust inerea operat iunilor de pe 
front. 

Fat a  cu avansul realizat de kurzi la est de Eufrat 
s i ca tre frontiera cu Turcia, î n cursul anului tre-
cut pres edintele Recep Teyyp Erdogan a ordonat 
armatei efectuarea a doua  intervent ii militare, 
derulate sub numele de cod „Şcutul Eufratului” 
s i, „Ramura de Ma slin”, ava nd drept scop, potri-

„Marele Kurdistan” 
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vit autorita t ilor de la Ankara, „eliminarea ame-
nint a rilor teroriste kurde” la adresa securita t ii 
nat ionale a Turciei, dar urma rind, î n fond, î mpie-
dicarea unei stabiliza ri a „statului kurd” – Roja-
va, pe de o parte, s i crearea, pentru Turcia a unor 
capete de pod permanente pe teritoriul nordic al 
Şiriei care sa  permita  o intervent ie anti-kurda  
ori de ca te ori acest lucru s-ar dovedi necesar 
pentru lichidarea secesionismului s i indepen-
dentismului „terorismului kurd” care, la sfa rs itul 
anului 2018, det inea cca  30% din teritoriul siri-
an. 

Anunt ul neas teptat fa cut,  la î nceputul lunii de-
cembrie, de pres edintele american Donald 
Trump privitor la  decizia de retragere a efecti-

velor americane desfa s urate  pe aliniamentul 
Eufratului, a produs o precipitata  trecere î n stare 
de alerta  a  tuturor actorilor implicat i î n evolut ii-
le de pe frontul nordic al Şiriei., cei dinta i afectat i 
de decizia americana  fiind etnicii kurzi care se 
vedeau, î n noua situat ie, privat i de pret ioasa 
sust inere americana  s i izolat i î n fat a amenint a ri-
lor constante venite din partea regimului turc al 
lui Recep Teyyp Erdogan. I ncepa nd cu juma tatea 
lunii decembrie, conducerea de la Ankara s i-a 
declarat î n mod repetat „hota ra rea categorica ” 
de a init ia noi ofensive de amploare î mpotriva 
rezistent ilor kurzi, treca nd, chiar, î n acest sens, 

la mobilizarea s i comasarea pe pozit ii de lupta  a 
unor importante efective umane sust inute de 
blindate s i artilerie. Dar, fat a  cu amenint area 
unei noi campanii turce, s i cu î ncetarea pro-
tect iei oferita  de americani,  administrat ia locala   
din „Rojava”,  a redescoperit, î n graba , valent ele 
istorice ale relat iilor dintre kurzi (prin interme-
diul Partidului Muncitorilor din Kurdistan-PKK) 
s i regimurile baasiste care, î nca  din 1970, s-au 
perindat la conducerea Şiriei. Ceea ce, î n fapte, s-
a concretizat prin init ierea de negocieri politice 
cu regimul Bashar Al-Assad, contacte î ncurajate 
s i facilitate  de Federat ia Rusa , toate acestea con-
duca nd la un acord prin care armata siriana  pre-
lua sub controlul sa u  regiunile din zona oras ului  
strategic Manbij. Astfel, s-a creat un tampon se-
curitar î ntre prezent a turca  s i cea kurda ,  ceea 
ce, pe de o parte,  ridica  semne de î ntrebare per-
spectiva unei noi ofensive turces ti (care  incum-
ba  riscul unei ciocniri directe î ntre turci s i sirie-
nii sust inut i de Federas ia Rusa  s i, pe de alta  par-
te, elimina  varianta propusa  de ŞUA, de des-
fa s urare a unor fort e arabe de pace  î n jurul 
Rojavei kurde s i î ntre teritoriul acesteia s i zona 
de frontiera  cu Turcia, pe o profunzime de 30-50 
kilometri î n interiorul teritoriului sirian-kurd. 
Asigura rile discursive date lui Recep Teyyp Er-
dogan potrivit ca rora Administrat ia va face pre-
siuni pentru a determina  comunitatea kurda  sa  
se abt ina  de la „provoca ri” la adresa Turciei nu 
au reus it sa  tempereze intent iile belicoase ale 
Ankarei, dupa  cum tot cu un es ec s-a î ncheiat s i  
vizita pe care consilierul american pentru Şecu-
ritate Nat ionala , John Bolton a fa cut-o î n capitala 
turca  in primele zile ale noului an, cu propune-
rea, cel put in bizara  ca Turcia sa  se substiuie 
prezent ei americane î n asigurarea protect iei 
pentru etnicii kurzi.  

Pa na  la juma tatea lunii ianuarie, nici retragerea 
americana  din Şiria nu î ncepuse s i nici ame-
nint a rile mart iale ale lui Erdogan nu fusesera  
puse î n practica .  

Ecuat ia kurda  î n ansamblul conflictului sirian 
are o structura  pe ca t de volatila , pe ata t de pro-
vocatoare prin multitudinea s i virulent a intere-
selor contradictorii care se intersecteaza  – kur-
zii, regimul sirian, Ştatele unite, Federat ia Rusa , 
cu deosebire.  

Organizarea politico-militară a kuzilor 

  

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) 
format iune polico-militara  separatista   consti-
tuita  î n 1978, de ca tre liderul Abdulah Ocalan, 
considerata  de ca tre Turcia s i o parte a comuni-
ta t ii internat ionale, drept organizat ie terorista . 
Din 1984, a executat, cu o scurta  perioada  de 
armistit iu, violente act iuni de gherila  î n Turcia 

Partidul Unităţii Democratice (PYD), consi-
derat de Ankara drept ramura siriana  a PKK. De 
orientare socialista , PYD revendica  autonomia 
entita t ii statale Rojava,declarata , din 2016, en-
titate fautonoma  î n Şiria  
Unităţile de Protecţie a Poporului (YPG), ra-
mura militara  a PYD, creata  a n 2011, si act io-
na nd ca parte componenta  a Aliant ei „Fort ele 
Democratice Şiriene” opuse entita t ilor jihadiste 
din Şiria 
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Deocamdata , acest nod gordian se afla  î n as tep-
tarea unei dezlega ri concentrate pe ideea reali-
za rii unei „foi de parcurs”,  î ntre kurzi s i regimul 
de la Damasc, mediata  de Rusia s i ava nd patru  
coordonate centrale  as a cum  acestea au fost 
formulate de partea kurda  s i transmise, spre 
analiza , Moscovei, la sfa rt itul lunii decembrie. 

- Armata siriana , î mpreuna  cu unita t i ale ar-
matei turce va asigura paza  de ambele pa rt i ale 
granit ei dintre teritoriul turc s i teritoriul 
„Kurdistanului sirian”, pentru evitarea orica ror 
provoca ri s i conflicte din partea uneia sau alteia 
dintre pa rt i. 

- Garantarea unei distribut ii echitabile a  bo-
ga t iilor naturale subterane s i supraterane exis-
tente î n teritoriul aflat sub controlul  Aliant ei 
kurdo-arabe a Fort elor Democratice, s i î nscrie-
rea acestor garant ii ca puncte distincte î n textul 
viitoarei Constitut ii a Şiriei; 

- Integrarea unita t ilor combatante kurde î n 
structurile institut iei militare nat ionale ale Şiri-
ei; 

- Convenirea unei forme acceptabile de inte-
grare a structurilor actualei Administrat ii Auto-
nome, cu ment ionarea î n Constitut ie a principiu-
lui descentraliza rii puterii s i ment inerea unui 
regim de autonomie pentru etnicii kurzi. 

La acestea se adauga , stabilirea unor ma suri 
care sa  evite orice agresiune viitoare din partea 
Turciei î mpotriva enclvelor kurde aflate la est de 
Eufrat s i î n afara „Rojavei” propriu-zise, ca î n ca-
zul loialita t ilor strategice, Manbij, Afrin s i Tabka 
(unde se afla  cel mai mare baraj s i lac de acumu-
lare pentru product ia energiei electrice).  

Este dificil de preva zut ma sura 
î n care „foaia de parcurs” pro-
pusa  de kurzi va deveni o reali-
tate, sau ca  o solut ie viabila   se 
va realiza mai devreme de de-
cizia finala  a lui Donald Trump 
privind retragerea din 
„Rojava”. La 13 ianuarie, î ntr-o 
postare pe Twitter, Donald 
Trump amenint a ca  „va distru-
ge Turcia î n plan economic” 
daca  Erdogan î i va ataca pe 
kurzi dupa  retragerea trupelor 

americane s i, î n acelas i timp, î i avertiza pe kurzi 
„sa  se abt ina  de la provoca ri la adresa Turciei”. 
Problema kurda  intra  î ntr-un nou cerc vicios s i 
tot ata t de vulnerabil.  

„Ierusalimul va rămâne capitala eternă a Statului 
Palestina. 

Iar celor care vorbesc despre „afacerea secolului” 
le vom răspunde cu o „afacere a tuturor veacuri-

lor”                                                                              
Mahmud Abbas, 31 decembrie 2018 

Munir SALAMEH, Ramallah 

Aspirat iile palestinienilor sunt prea put in afec-
tate de trecerea anilor, iar fiecare prag dintre 
î ncheierea unui decembrie trist s i intrarea î ntr-
un ianuarie î nva luit de incertitudini, este un pri-
lej, repetat din vremea “Generat iei ‘48” pa na  la 
„generat ia Intifadelor s i a „mars urilor reî ntoar-
cerii” din zilele noastre, un prilej  pentru readu-
cerea î n atent ia cui mai este dispus sa  asculte, 
inventarul acestor sperant e: statul palestinian, 
î ncheierea regimului de ocupat ie s i asediu, soar-
ta refugiat ilor, recunoas terea dreptului la identi-
tate nat ionala  s i demnitate. 

Daca , de-a lungul vremii, aceste revendica ri nu 
au cunoscut schimba ri radicale, ele nu au afectat 
nici natura s i formele de manifestare a provoca -
rilor care confrunta  procesul de pace s i de nor-
malizare î ntre palestinieni s i israelieni. Iar la 
aceste provoca ri care izvora sc din contextul in-
trinsec conflictului s i ambiant ei regionale s i in-

„Kurdistanul sirian” 



 

73 

Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2019                                                                                     www.ingepo.ro 

ternat ionale se adauga  sfida rile endogene, izvo-
ra te din starea de scindare, adversitate, lipsa de 
unitate care erodeaza  corpusul palestinian s i eli-
tele sale politice s i decizionale. 

Cu toate acestea, exista  nu put ine temeiuri pen-
tru a sust ine afirmat ia ca  noul an 2019 are per-
spectiva de a se î nscrie î n cronica dosarului pa-
lestinian ca un moment de ra scruce care poate 
sa  decida , pentru decenii de acum î nainte, asu-
pra viitorului problemei palestiniene, î n general 
s i al Autorita t ii Nat ionale care, na scuta  î n urma  
cu 26 de ani, prin semnarea, î n septembrie 1993, 
a Agrementelor de la Oslo, a avut misiunea de a 
gestiona procesul de pace pa na  la constituirea, î n 
decurs de 5 ani de la parafarea acordurilor, a 
unui stat palestinian viabil, independent s i 
funct ional. 

Nu este locul aici pentru a mai analiza carent ele 
Acordurilor sus-amintite s i lacunele pe care î n-
sa s i partea palestiniana  le-a comis sau le-a ac-
ceptat, cu toate consecint ele cunoscute. Asta zi, 
palestinienii s i Autoritatea Nat ionala  Palestinia-
na  se afla  pe o pozit ie defensiva  s i reactiva  î n 
confruntarea cu pozit iile ofensive s i exclusiviste 
ale guvernului de la Tel Aviv, sust inut, cu o in-
tensitate s i inflexibilitate fa ra  precedent, de ca -
tre noua Administrat ie de la Washington î n frun-
te cu pres edintele Donald Trump, fiind, î n acelas i 
timp, angajata  î ntr-o alta  campanie, pe un front 
paralel, cu starea de clivaj intern s i de ruptura  
care, din 2006, are efecte pa guboase, neproduc-
tive asupra unita t ii s i solidarita t ii de ga ndire s i 
act iune î n noile condit ii politce s i geostrategice 
pe care lumea araba  s i 
comunitatea internat io-
nala  le traverseaza . 

Şe poate spune ca  anul 
2019 ga ses te o Autorita-
te Nat ionala  Palestinia-
na  angajata  pe trei coor-
donate principale s i pre-
sante ale provoca rilor 
conflictuale ca rora va 
trebui sa  le opuna  o ati-
tudine reactiva .  

Este vorba, î n primul 
ra nd, de relat ionarea cu 

Ştatul Israel condus de guvernul de dreapta al 
premierului Benjamin Netanyahu, pe de o parte, 
s i cu Ştatele Unite ale Americii, î n perspectiva 
„lansa rii pe piat a ” a as a-zisei „afaceri a secolului” 
anunt ata  de pres edintele Donald Trump. Ata t î n 
primul ca t s i î n al doilea caz este vorba de coor-
donate care pot aduce surprize majore, cel put in 
prin prisma a doua  evenimente politice care ur-
meaza  sa  se produca  î n prima juma tate a noului 
an: pe de o parte, devansarea de ca tre „Bibi” Ne-
tanyahu a alegerilor anticipate care urmeaza  sa  
se desfa s oare nu î n luna noiembrie, ca nd se î n-
cheie mandatul legal al guvernului actual, ci la 
î nceputul lunii aprilie. Presat de fragilitatea elec-
torala  de care dispune î n Knessert dupa  ies irea 
din coalit ie a partidului „Israel, Beytenu” (Israel, 
Casa Noastra ) al lui Avigdor Lieberman s i dupa  
ce s i-a atras nemult umirile evreilor ultraorto-
docs i fat a  de noua Lege a serviciului militar pe 
care premierul intent ioneaza  sa  o impuna  î mpo-
triva evreilor haredim - radicalii conservatori 
religios i pentru care serviciul militar obligatoriu 
este inacceptabil din punct de vedere al î nva t a -
turii talmudice  s i, nu î n ultimul ra nd, sub presiu-
nea acuzat iilor de corupt ie aduse tot mai insis-
tent premierului, Netanyahu recurge la devansa-
rea alegerilor î n urma ca rora, cel put in î n opinia 
editorialis tilor de la cotidianele Haarez s i Yiedi-
oth Aharonot  s-ar putea ca „Israelul sa  aibe unul 
dintre cele mai radicale guverne de extrema  
dreapta din istoria septuagenara  a statului 
evreu. Ceea ce, din perspectiva  palestiniana , nu 
va deschide vreo fereastra  noua  ca tre debloca-
rea procesului de pace.  
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Pe de alta  parte, Autoritatea Palestiniana , dar s i 
elitele politice s i format iunile palestiniene ale 
„rezistent ei” nu vor putea accepta, din partea 
Administrat iei Donald Trump, o init iativa  care se 
anunt a  puternic aliniata  la interesele unilaterale 
ale Israelului s i conceputa  ca o „afacere” comer-
ciala  î n care palestinienilor li se ofera  compen-
sat ii financiare î n schimbul renunt a rii la dreptu-
rile lor fundamentale legitime. 

Este vorba, î n al doilea ra nd, de lipsa unor per-
spective serioase s i credibile de conciliere î ntre 
taba ra palestiniana  condusa  de Autoritatea 
Nat ionala  s i de pres edintele Mahmud Abbas, de 
o parte s i mis carea islamista  Hamas, pe de alta  
parte,  o reconciliere care, nerealizata , va conti-
nua sa  constituie o piedica  severa  pentru deblo-
carea impasului î n care se afla  dosarul palestini-
an de aproape doua  decenii. 

Ş i este vorba, î n al treilea ra nd de faptul ca , ata t 
î n segmentul relat iilor cu ambientul politic arab, 
ca t s i pe plan internat ional, chestiunea palestini-
ana  nu mai beneficiaza  de o atent ie s i de o 
sust inere influenta , î n condit iile î n care nu put ini 
dintre sust ina torii tradit ionali ai problemei pa-
lestiniene sunt preocupat i fie de propriul conflict 
cu Iranul, ca î n cazul monarhiilor arabe din Golf, 
fie s ubrezit i de propriile ra zboaie s i probleme 
interne, fie, ca î n cazul comunita t ii europene s i 
internat ionale, de preocupa ri care se circum-
scriu problemelor proprii sau acutiza rii noului 
Ra zboi  Rece spre care lumea globala  pare a lu-
neca tot mai accelerat. 

Este o realitate indiscutabila  faptul ca , î mpotri-
va declarat iilor incendiare lansate de pres edin-
tele Mahmud Abbbas s i de alt i responsabili pa-
lestinieni, conducerea de la Ramallah nu are o 

marja  suficienta  de mis care pentru a putea abor-
da relat iile sale de viitor cu statul Israel, mai ales 
î n condit iile î n care chiar capitolele de coordona-
re s i colaborare securitara , economica  s i sociala  
cu Israelul, as a cum au fost acestea definite prin 
Acordurile de la Oslo, au devenit, mai degraba , 
simple texte pe care, mai mult sau mai put in de-
clarativ, nici una dintre pa rt i nu le mai recu-
noas te s i nu se mai simt e angajata , de facto s i de 
jure, î n respectarea acestora. Şituat ia existenta  la 
acest î nceput de an, poate fi descrisa  foarte suc-
cint prin aceea ca  nici Israelul, nici institut iile 
decizionale palestiniene, nu mai cred ca  au de 
partea adversa  un actor suficient de credibil 
pentru a se putea spune ca  not iunea de Pa rt i an-
gajate î n negocieri politice mai este funct ionala . 

La nivelul decizional al Autorita t ii Nat ionale 
Palestiniene a fost constituit s i funct ioneaza , 
ava nd drept misiune analiza statu-quo-ului exis-
tent s i elabaorarea unor alternative de act iune î n 
relat iile de viitor cu Ştatul Israel, ata t î n plan po-
litic, ca t s i economic, juridic s i de securitate. Cu 
ment iunea ca  daca  î ntre sfera oficiala  palestinia-
na  s i israeliana  se mai pa streaza  un dialog tehnic 
î ntre Tel Aviv s i Ramallah dialogul politic este, 
î nsa , inexistent. Asista m, la acest î nceput de nou 
an 2019, la un soi de ra zboi de pozit ii, sau de 
uzura  î n care fiecare parte beligeranta  are drept 
preocupare de ca petenie, aceea de a pa ndi even-
tualele erori ale adversarului pentru a face din 
ele, de fiecare data , un casus belli, sinonim, am 
spune, cu motivul care a declans at primul Ra zboi 
Mondial, dar mai agresiv î n ma sura î n care am-
bele fronturi sunt populate, simbolic s i metafo-
ric, cu batalioane de Gavrilo Prinkip s i cu de-
tas amente de kaiseri, t ari s i monarhi dornici de a 
se  arunca iara s i î n caruselul unui ra zboi tran-
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 sformat, deja, î n normalitate a felului de relat io-
nare î ntre palestinieni s i evrei. 

Conducerea palestiniana  de la Ramallah se va 
opune - dupa  cum a anunt at î nca  din toamna 
anului trecut, as a-numitei init iative americane 
de pace. I n acelas i timp Mis carea Islamista  pales-
tiniana  Hamas, promoveaza  cu asiduitate o poli-
tica  duplicitara  î n care „rezistent a armata ” este 
î mbinata  cu o tactica  de acceptare declarativa  a 
unui confuz dialog politic mediat cu Israelul, î n 
sperant a ca , î n final, se va ajunge la o utopica  for-
ma  de „stat palestinian” î n Gaza care ar avea du-
blul avantaj ca , pentru Israel (sust inut de Admi-
nistrat ia Donald Trump) aceasta va î nsemna o 
detensionare consistenta  a amenint a rilor la 
adresa intereselor securitare israeliene, iar pen-
tru Hamas s i casta politica   din Gaza, va oferi  o 
perspectiva  de perpetuare ata t a mis ca rii, ca pre-
lungire palestiniana  a islamului politic, ca t s i a 
beneficiilor de grup s i individuale ale liderilor 
politici din Gaza. Decizia anunt ata , al sfa rs itul 
anului, de ca tre pres edintele Mahmud Abbas, de 
dizolvare a parlamentului palestinian s i organi-
zarea de alegeri anticipate, a fost primita  cu osti-
litate de liderii Hamas pentru care un nou scru-

tin electoral ar putea aduce surpriza unei 
pierderi masive a atuurilor pe temelia ca rora is-
lamismul politic î s i exercita  monopolul asupra 
unui important segment demografic s i teritorial 
al corpusului palestinian.  

De partea cealalta , Mahmud Abbas s i Mis carea 
Fatah, anunt a  intensificarea demersurilor inter-
nat ionale pentru obt inerea s i sust inerea unei 
treceri de la Autoritatea Nat ionala  la „Ştatul 
Nat ional”, incusiv prin recunoas terea acestuia ca 
membru cu drepturi depline al Organizat iei 
Nat iunilor Unite. Este greu de crezut, î nsa , ca  
tocmai aceasta  alternativa , pe care aliat ii israeli-
an s i american o resping de plano, sa  poata  oferi 
o poarta  ca tre deblocarea situat iei de criza  î n 
care se afla  dosarul palestinian, mai ales, î n per-
spectiva previzibila  î n care alegerile anticipate 
israeliene din luna aprilie vor aduce la conduce-
rea Israelului un Cabinet s i un prim-minmistru 
tot mai inflexibili ca t prives te solut ionarea spi-
noasei „cauze palestiniene”. 

Anul 2019 nu se anunt a  a fi, pentru palestinieni, 
unul de bun augur s i, cu ata t mai put in, unul al 
„marilor afaceri” ale secolului”. 
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Maher NABOULSI, Damasc 

I n limba araba , cuva ntul Ha rwala este utilizat, 
mai ales, pentru a denumi graba, î mbulzeala cu 
care, î n timpul pelerinajului ritualic, credincios ii 
musulmani se î ndreapta  ca tre marea moscheie 
de la Mekka s i ca tre celelalte repere s i momente 
care alca tuiesc protocolul acestei reî ntoarceri 
anuale ca tre locul unde, î ndeplinindu-s i una din 
cele cinci î ndatoriri fundamentale ale credint ei, 
musulmanii de pretutindeni se rega sesc î n 
cons tiint a unita t ii s i apartenent ei la marea um-
ma, națiunea islamică şi la aceeaşi identitate in-
confundabila   

I ncepî nd cu ultima luna  a anului care a trecut, s i 
fa ra  nici o lega tura  cu cele sfinte, asista m, asta zi,  
la un alt fel de î mbulzeala  precipitata  dar nu ca -
tre nisipurile din des ertul Şaharei, ci pe vechiul 
drum al Damascului s i ca tre port ile milenarei 
ceta t i, pelerinii nemaifiind  doar simpli supus i ai 
poruncii coranice, ci s efi de state arabe sau pur-
ta torii de solii ai acestora, gra bit i sa -s i exprime, 
nici mai mult nici mai put in, deca t fierbintea do-
rint a  de reconciliere, rega sire a fra t iei s i norma-
lizarea relat iilor cu  cu „fiul ra ta cit” numit Bashar 
Al-Assad s i aceasta  dupa  ce vreme de aproape 
un deceniu, t ara numita  Şiria a fost excomunica-
ta  s i la sata  prada  un ra zboi pustiitor la a ca rui 
desfa s urare mai tot i actualii ca uta tori de pace au 
contribuit mai pe fat a  sau mai î n ascuns, î n nu-
mele liberta t ii, deminta t ii s i prosperita t ii 
„poporului frate” al Şiriei la fel de „fra t easca ”.  

Este s tiut ca , excep-
ta nd un numa r res-
tra ns de capitale arabe 
– Alger, Tunisia, Mas-
qat, Nouakchott, restul 
statelor arabe au î n-
trerupt lega turile poli-
tico-diplomatice, eco-
nomice, culturale, so-
ciale cu Şiria, î n vreme 
ce, î nca  î n noiembrie 
2011, Liga Araba  a re-

tras Şiriei calitatea de membru, impuna ndu-i s i 
severe sanct iuni materiale s i socio-culturale,. I n 
schimb, Bashar Al-Assad  a fost declarat  drept 
ucigas  al poporului sa u, iar opozant ii politici, mi-
litari au beneficiat de sprijin extern s i arab ala -
turi de jihadis tii islamis ti venit i din toate colt uri-
le pa ma ntului pentru a face din Şiria multicultu-
rala , laica  s i multiconfesionala  un emirat islamic 
s i o baza  de plecare pentru implementarea unor 
democrat ii de import sau pentru î nlocuirea sta-
tului modern cu califatul medieval. Cum a fost, 
posibil, ca la cumpa na dintre cel de-al s aptelea s i 
al optulea an al tragediei siriene, sa  se produca  
acest reviriment s i sa  se declans eze efluviile 
fra t iei, arabismului s i unita t ii prin uitarea brusca  
a urii s i a acuzelor de pa na  mai ieri.  

Ş-a spus ca  pica tura care a umplut paharul a 
fost concretizata  î n decizia din decembrie a 
pres edintelui Trump de a-i retrage „ca t mai cu-
ra nd” pe cei 2000 de soldat i americani des-
fa s urat i la est de fluviul Eufrat. Chiar daca  acest 
„ca t mai cura nd posibil” a cunoscut o evolut ie 
sinuoasa , de la  „dupa  zdrobirea definitiva  a te-
roris tilor din Ştatul Islamic”, la „foarte cura nd”, 
la „progresiv”, apoi la „prudent” s i la „cel mult 
100 de zile”, decizia lui Trump a transmis  comu-
nita t ii arabe un mesaj fa ra  prea multe neclari-
ta t i: America s i-a luat ma na de pe Şiria, opozit ia 
siriana  nu mai exista  î n afara sloganurilor, 
Bashar Al-Assad a ca s tigat ra zboiul, cu ajutorul 
rus ilor, al Iranului s i al Hebollahului. Din punct 
de vedere geografic, regimul de la Damasc con-
troleaza  doua  treimi din teritoriul nat ional, î n 

Fotoliul vacant al Siriei la Liga Arabă 
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vreme ce, la î nceputul anului, comunitatea etnica  
a kurzilor sirieni, confruntata  cu perspectiva î n-
ceta rii sprijinului american ca urmare a viitoarei 
retrageri anunt ate a efectivelor americane din 
Şiria, a cerut, ava nd s i sust inerea Federat iei Ru-
se, demararea de negocieri cu guvenul lui Bashar 
Al-Assad pentru convenirea unei solut iona ri po-
litice a divergent elor existente.  

I n acest context, la 16 decembrie, pres edintele 
Sudanului, generalul Omar Al-Bashir a efectu-
at o vizita  oficiala  „istorica ” la Damasc, adus de 
un avion pus la dispozit ie de Federat ia Rusa . A 
fost primul s ef de stat arab care, de la declant a-
rea crizei din Şiria, viziteaza  aceasta  t ara , pentru 
a declara ca  „este nevoie de noi aborda ri ale do-
sarului sirian, pornindu-se de la respectarea su-
veranita t ii s i de la neamestecul î n treburile in-
terne”. „Şiria, mai spunea s eful statului sudanez, 
este un stat aflat î n prima linie a frontului arab, 
iar s ubrezirea ei î nseamna  subminarea î ntregii 
nat iuni arabe, iar Şudanul va continua sa  depuna  
eforturi pentru ca Şiria sa  se reî ntoarca  la sa nul 
nat iunii arabe”. 

La î nceputul lunii ianuarie, alt i doi lideri arabi 
î s i declarau dorint a s i disponibilitatea de a mer-
ge î n vizita  la Damasc, respectiv pres edintele 
Mauritaniei, Mohammed Ould Abdel Aziz şi 
noul pres edinte irakian Barham Şaleh. 

Doua  zile mai ta rziu dupa  vizita lui Omar Al-

Bashir, la 18 decembrie,  Uni-
unea Parlamentară Arabă 
adresa Ligii Arabe recoman-
darea de reluare a participa rii 
siriene la lucra rile comisiilor 
sectoriale ale a cestei organi-
zat ii, ca preambul al redoba n-
dirii de ca tre Şiria a deplinei  
calita t i de membru al Ligii, î n 
vreme ce fostul secretar gene-
ral al acestei organizat ii regio-
nale panarabe s i fost ministru 
de Externe al Egiptului, Amr 
Moussa aprecia, î n declarat ii 
de presa , ca  „absent a Şiriei 
din Liga  a influent at negativ 
nu numai Şiria, ci s i unitatea 
araba ” s i cerea ca secretaria-

tul general al organizat iei sa  init ieze fa ra  î nta rzi-
ere ma surile necesare pentru revenirea Şiriei î n 
Liga Abraba . 

La Amman, ministrul iordanian de Externe 
anunt a, la î nceputul lunii decembrie, intent ia t a -
rii sale de a-s i retrimite ambasadorul acreditat la 
Damasc s i adresa comunita t ii arabe apelul de a 
adopta „o pozit ie fundamental noua ” fat a  de Şi-
ria. „Este necesar, mai sublinia demnitarul iorda-
nian, sa  deschidem un nou capitol î n relat iile cu 
Şiria, t ina nd seama de realita t ile din teren s i cu 
dorint a de a pune capa t ra zboiului din aceasta  
t ara  vecina ”. 

I n aceeas i luna , ambasada Emiratelor Arabe 
Unite în capitala siriană îşi redeschidea 
port ile, prilej cu care, la Abu Dhabi, secretarul de 
stat la Ministerul de Externe, Anwar Gargash de-
clara, explica nd, î ntr-un fel, s i unul din motivele 
care au determinat orientarea emirateza  (dar s i 
a celorlalte monarhii arabe din Golf) ca tre nor-
malizarea relat iilor cu regimul de la Damasc) ca   
„un rol arab î n Şiria este tot mai necesar fat a  cu 
expansionismul regional al Iranului s i al Turciei.” 

Decizia Emiratelor a fost urmata , ca teva zile, de 
regatul Bahrein, î n vreme ce la Ryad, un repre-
zentant al Ministerului saudit de Externe declara 
ca  „Arabia Saudită nu are nimic împotriva re-
lua rii relat iilor cu Şiria, iar ca gest de buna  in-
tent ie, ministrul saudit de Externe, Adel Jubeir, 



 

78 

www.ingepo.ro                                                                                     Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2018 

  

un caustic s i necenzurat critic al regimului din 
Damasc a fost î nlocuit cu un apropiat al Coroa-
nei, fostul ministru de Finant e, Ibrahim Al-Assaf. 

Aceleias i tendint e  se circumscriu s i declarat iile 
fa cute de pres edintele Tunisiei, Beji Caid Essebsi 
care a insistat pe necesitatea ca pres edintele si-
rian Bashar Al-Assad sa  fie invitat la summitul 
anual al Ligii Ştatelor Arabe care urmeaza  a avea 
loc la Tunis, î n luna martie a.c., dar s i pozit ia  Al-
geriei care nu şi-a î ntrerupt relat iile cu Şiria s i 
care a condamnat î n mai multe ra nduri in-
gerint ele arabe î n criza siriana , î ndeosebi din 
partea monarhiei de la Ryad s i a emiratului Qa-
tar. Daca  monarhiile arabe din Golf sunt deter-
minate sa -s i reconsidere pozit ia fat a  de regimul 
Bashar Al-Assad de considerente regionale care 
se refera  la sperant a ca , pe de o parte, o normali-
zare a relat iilor ar fi de natura  sa  
scoata   Şiria de sub controlul Iranu-
lui s i al Turciei s i, pe de alta  parte, 
ca  un climat de apropiere de regi-
mul sirian  ar deschide oportunita t i 
de investit ii î n  efortul financiar de 
reconstruct ie post-belica  a Şiriei.   

Deocamdata , euforia normaliza rii 
trece printr-o inevitabila   perioada  
de ezita ri, inclusiv la nivelul secre-
tariatului general al Ligii Arabe ca-
re apreciaza  ca  „Şiria nu este, î nca , 
prega tita ” pentru  revenirea la 
structurile, activita t ile s i deciziile 
organizat iei regionale. Asemenea 

ezita ri nu sunt, cauzal, 
stra ine, de „sfaturile” s i 
chiar presiunile exerci-
tate de Administrat ia 
Trump, pentru care izo-
larea regionala  a Şiriei 
mai trebuie ment inuta  
pa na  la realizarea unei 
solut ii politice s i cu-
prinza toare a crizei din 
aceasta  t ara . Nu mai 
put in confuze sunt s i 
pozit iile Uniunii Euro-
pene care oscileaza  î n-
tre ment inerea sanct iu-
nilor impuse pa rt ii siri-

ene s i tentat ia unei angaja ri mai active (s i mai 
profitabile) î n procesul de reconstruct ie postbe-
lica  a Şiriei. 

Cu toate acestea, anul 2019 a î nceput sub auspi-
cii î ncurajatoare. Drumul Damascului va conti-
nua, cu certitudine, sa  fie aglomerat s i î n perioa-
da care urmeaza . Ş i nu numai de ca tre „pelerinii” 
arabi, ci s i, mai devreme sau mai ta rziu, de ca tre 
europeni s i alt i amatori de participare la 
„construct ia Şiriei viitoare”. O clarificare  mai 
accentuata  a perspectivelor procesului de nor-
malizare va avea loc, probabil, î n cea de-a doua 
juma tate a anului, dupa  summitul Ligii Arabe 
preva zut a se desfa s ura î n luna martie, la Tunis 
s i dupa  consumarea alegerilor anticipate din Is-
rael, î n prima decada  a lunii aprilie. 

Pregătiri pentru redeschidere la ambasada emirateză la Damasc 
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Dr. Octavian DUMITRESCU 

Mediul de securitate euro-
pean la începutul secolului 
XXI are mai multe coordo-

nate, depinza nd ata t de condit iile proprii conti-
nentului ca t s i de situat ia din mediul de securita-
te global. Şituat ia din mediul de securitate global 
este complexa , volatila  s i impredictibila , î n de-
pendent a  de interesele marilor actori de securi-
tate. Organismele globale de securitate sunt pu-
t in eficiente, demersurile pentru implementarea 
unor ma suri ferme lipsesc ori sunt slab sust inute 
de actorii globali de securitate s i, ca urmare, si-
tuat ia devine tot mai put in controlabila . 

Nici Europa nu este caracterizata  de o situat ie 
mai buna , fiind expusa  aceloras i evolut ii econo-
mico - sociale s i militare pe care le î nta lnim î n 
mediul de securitate global. I n aceasta  regiune s i 
î n proximitatea sa exista  s i act ioneaza  institut ii 
de securitate - NATO, UE, OSCE - s i mecanisme - 
tratate, acorduri, înţelegeri - eficiente, a ca ror 
implementare a dus la un control mai bun al evo-
lut iei sta rii de securitate, nivelul s i capacita t ile 
statelor europene s i ale organismelor de securi-
tate sunt mai eficiente, iar rezultatele sunt evi-
dent altele, mai bune. I n acelas i timp, Europa a 
fost s i este continentul cu evolut ia cea mai dez-
voltata , acumula nd cele mai noi descoperiri s ti-
int ifice, cu o viat a  economica , sociala  s i educat io-
nala  superioara  multor regiuni de pe glob s i, ca 
urmare, ala turi de continentul american, cu nive-
lul cel mai ridicat de viat a , cu beneficiile cele mai 
evoluate ale dezvolta rii domeniilor economice s i 
sociale ale lumii, inclusiv î n domeniul militar. 

În planul securităţii, Europa este caracteriza-
ta , pe scurt, de o sigurant a  sociala  s i economica  
superioara  celei din multe regiuni ale globului s i 
cu condit ii normale de evolut ie a populat iei î n 
ansamblu s i individual. Acest nivel de securitate 
se datoreaza  s i evolut iilor pozitive, de-a lungul 

secolelor, a institut iilor implicate î n bunul mers 
al activita t ii economico - sociale la nivel nat ional 
s i continental, dar s i internat ional, precum s i or-
ganismelor internat ionale cu caracter socio - 
economic, s tiint ific s i militar. Organismele euro-
pene de securitate, menționând aici în pri-
mul ra nd NATO, UE s i OŞCE, act ioneaza  cu mai 
multa  eficient a , cu perseverent a  s i, ca urmare, 
nivelul de securitate este ridicat, î n toate planu-
rile existent ei sociale. Contribut ia decisiva  o au 
ata t t a rile europene ca t s i organismele speciali-
zate de pe acest continent, concomitent cu cea a 
Ştatelor Unite ale Americii, respectiv a fort elor 
armate americane. Organizat ia Tratatului Nord 
Atlantic reprezintă pilonul principal de secu-
ritate în Europa şi în lume, care integrează or-
ganismele militare ale ţărilor europene şi ameri-
cane membre ale Alianţei Nord Atlantice într-un 
sistem de securitate robust, eficient şi capabil să 
facă faţă provocărilor din mediul de securitate 
european s i din lume, as a cum s-a dovedit pa na  
î n prezent. Dupa  o perioada  relativ scurta  î n care 
ŞUA au acordat o atent ie particulara  intereselor 
lor î n unele regiuni mai fierbint i ca Orientul Mij-
lociu sau Nordul Africii, Washingtonul a readus 
în prim-planul relaţiilor sale internaţionale spaţi-
ul european, acordând intereselor strategice în 
această regiune importanţa cuvenită. Evoluţia 
relaţiilor bilaterale ale SUA cu statele europene a 
determinat cres terea prezent ei militare america-
ne în Europa, sporirea gradului de interope-
rabilitate şi a capacităţilor combative ale ţă-
rilor europene, dezvoltarea infrastructurii şi 
realizarea unui mediu operaţional modern. 

Responsabilita t ile pe care s i le-au asumat ŞUA 
prin documentele ce stau la baza NATO s i prin 
acorduri bilaterale se materializeaza  prin o pre-
zenţă consistentă în Europa a unor forţe militare 
americane pe teritoriul unor state europene, prin 
realizarea unei infrastructuri corespunza toare s i 
prin implementarea unor sisteme de arme sofis-
ticate care sa  poata  asigura planificarea s i, la ne-
voie, executarea unor operat ii militare de anver-
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gura  continentala  s i chiar la nivel internat ional. 
Institutul Davis pentru Securitate Naţională şi 
Politică Externă a publicat recent, sub auspiciile 
Fundaţiei Heritage, lucrarea intitulată Inde-
xul 2019 privind Forţa Militară a SUA (2019 
Index of U.Ş. Military Ştrength) î n care analizea-
za , printre altele, mediul operat ional global s i 
regional prin prisma intereselor vitale ale 
ŞUA, pericolele s i amenint a rile la adresa Ştatelor 
Unite s i capacita t ile combative ale Fort elor Ar-
mate americane, precum şi modernizarea 
bazei industriale  de apărare a ŞUA necesară 
î n secolul XXI, î n final da nd un verdict clar nive-
lului de prega tire a Fort elor Armate ale ŞUA 
pentru combaterea actualelor amenint a ri la 
adresa securita t ii.  

O alta  cauza  a revenirii intereselor prioritare 
ale ŞUA î n Europa consta  î n cres terea pericolului 
şi ameninţărilor din partea Federaţiei Ruse 
care a trecut la desfa s urarea unor act iuni speci-
fice ra zboiului hibrid ce pun î n pericol securita-
tea europeana  s i internat ionala , afecteaza  inte-
gritatea s i suveranitatea unor state independen-
te - Ucraina, Georgia, Republica Moldova -, î nca l-
ca nd legislat ia internat ionala  s i tratatele bilate-
rale s i internat ionale, ceea ce a dus la deprecie-
rea semnificativă a stării de securitate în re-
giunea Mării Negre şi în proximitatea aceste-
ia. În acest context, lucrarea menționată mai 
sus prezinta  mediul de operare european, detali-
aza  condit iile s i situat ia fort elor americane, con-
comitent cu contribut ia statelor europene la asi-
gurarea condit iilor corespunza toare act iunilor 
fort elor, echipamentelor s i materialelor ŞUA 
existente pe teritoriul european î n scopul descu-
raja rii evolut iilor amenint a toare ale Federat iei 
Ruse s i contracara rii unor eventuale act iuni 
agresive la adresa statelor europene aliate s i 
partenere ale ŞUA. 

Mediul de securitate european asigură, în 
prezent, posibilitatea opera rii î n comun, de ca tre 
structurile militare ale t a rilor membre ale Alian-
t ei Nord Atlantice, europene s i de pe continentul 
american, a facilita t ilor de comanda , comunicat ii 
s i informat ii, precum s i a diferitelor sisteme de 
arme pentru asigurarea securita t ii spat iului eu-
ro-atlantic s i altor regiuni unde interesele de 
securitate necesita  act iuni militare. I n plus, sta-

bilitatea politică, evoluţia democratică în 
plan social şi economic şi calitatea superioa-
ră a infrastructurii din Europa asigură un 
spaţiu operaţional corespunzător. 

Legăturile economice ale SUA cu ţările şi organi-
zaţiile economice europene, în primul rând cu UE, 
dau multa  greutate intereselor strategice s i geo-
politice ale SUA în această regiune. În acest con-
text, Ştatele Unite au sporit investit iile militare 
s i financiare î n sprijinul realiza rii unui nivel su-
perior de descurajare a eventualelor act iuni os-
tile, au planificat s i desfa s urat mai multe exerci-
t ii militare s i au sporit cantitatea s i calitatea for-
t elor militare americane din Europa s i zonele 
adiacente. Lucrarea publicata  sub auspiciile 
Fundaţiei Heritage amintită mai sus anali-
zeaza  s i mediul operat ional î n care se afla  Fort e-
le Armate la Ştatelor Unite pe mapamond, evolu-
t iile acestor fort e s i contribut ia t a rilor pe al ca -
ror teritoriu opereaza  acestea, prezenta nd î n 
final analiza puterii militare a Fort elor Armate 
ale SUA, sugestii si concluzii privind capacită-
t ile militare ale ŞUA, nevoile de modernizare a 
acestora pentru a î nvinge î n conflictele ce pot 
apa rea. Aceste aspecte stau la baza prezentului 
material. 

Mediul operat ional din Europa este important 
pentru ŞUA s i prin prisma proximita t ii geografi-
ce a acestui continent, regiuni î n care exista  une-
le dintre cele mai periculoase s i contestate zone 
din lume. Pornind din estul Oceanului Atlantic 
pa na  î n Orientul Mijlociu, din Caucaz prin Marea 
Neagra , Rusia s i Ucraina pa na  î n regiunile Ocea-
nului Arctic, Europa este acoperita  de un arc de 
instabilitate. Totodată, Europa este centrul 
liniilor economice s i comerciale, baza surselor 
de energie - î n principal, petrol s i gaze. Activita-
tea tot mai intensa  a Federat iei Ruse î n aceste 
regiuni, î n Marea Neagra , î n nordul Oceanului 
Atlantic s i î n Oceanul Arctic constituie o sursa  de 
amenint a ri la adresa intereselor ŞUA, iar pre-
zent a tot mai robusta  a Rusiei î n Şiria s i apropie-
rea de Turcia au determinat Ştatele Unite sa  in-
tensifice, î n ultimii ani procesele de î nta rire a 
fort elor lor militare din aceasta  regiune. 

Printre problemele europene cu impact major 
asupra intereselor ŞUA se afla  s i stabilitatea in-
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ternă a țărilor din regiune, îndeosebi a celor 
pe al ca ror teritoriu stat ioneaza  s i act ioneaza  
fort ele s i sistemele americane. I n ultimii ani, Eu-
ropa s-a confruntat - dar se confrunta  s i î n pre-
zent - cu fra ma nta ri s i instabilitate datorate da-
toriilor guvernamentale mari, nivelului ridicat 
de s omaj, pericolului atacurilor teroriste, fluxu-
lui masiv de imigrant i s i altele. S omajul, de 
exemplu, este de 8.5 la suta  pentru zona euro, 
respectiv de 7,1 la suta  pentru Uniunea Europea-
na , cu nivelurile cele mai mari î n Grecia (20,6 la 
suta ), Şpania (16,1 la suta ), Italia (11 la suta ). 
Şituat ia este mai grava  pentru persoanele tinere 
care sunt î n proport ie de 17,3 la suta  s omeri. Şi-
tuat ia sociala  devine mai complicata  prin inegali-
ta t ile dintre generat ii, fapt ce submineaza  î ncre-
derea ceta t enilor î n institut iile publice, erodeaza  
coeziunea sociala  s i polarizeaza  opt iunile politi-
ce, dupa  cum arata  autorii lucra rii ment ionate  
mai sus. Datoriile guvernamentale mari ale unor 
t a ri europene creeaza  un alt obstacol pentru vi-
talitatea economica : Grecia are cea mai mare da-
torie - 178,6 la suta  din PIB, Italia are 131,8 la 
suta  din PIB, iar Portugalia are 125,7 la suta  din 
PIB. 

Criza imigranţilor reprezintă un alt factor ce 
afecteaza  negativ mediul operat ional din Europa, 
fiind apreciat ca cea mai mare problema  politica  
s i cel mai mare pericol la adresa stabilita t ii, se 
arata  î n lucrarea Fundat iei Heritage. Cauzele 
acestui flux de migrant i spre Europa, î n princi-
pal, se rega sesc î n conflictele din Şiria s i Irak, la 
care se adauga  deschiderea larga  a us ilor de ca -
tre unele t a ri europene s i un control ineficient la 
intrarea acestora î n Europa. Procentele de 50-78 
la suta  din ceta t enii unor t a ri europene care con-
sidera  ca  numa rul imigrant ilor este deja prea 
mare arata  ca  nu numai guvernele s i institut iile 
oficiale, ci s i ceta t enii europeni sunt î ngrijorat i 
de aceasta  situat ie, ca  fenomenul devine pericu-
los pentru stabilitatea t a rilor europene, î n toate 
componentele ei: sociala , economica , financiara , 
de securitate etc. Numai Germania, de exemplu, 
a avut 890.000 de cereri de azil î n 2015, 280.000 
î n 2016 s i 186.644 î n 2017. I n prezent, î n Ger-
mania, ceta t enii stra ini reprezinta  o optime din 
totalul celor ce tra iesc î n aceasta  t ara . Şituat ia 
are un impact major s i asupra cheltuielilor gu-

vernelor t a rilor respective, Germania de exem-
plu estimeaza  ca , î n perioada 2017-2020 va chel-
tui aproape 90 miliarde dolari pentru cazarea, 
educarea s i hra nirea imigrant ilor. Totodata , este 
afectat s i bugetul NATO, prin acordarea de aju-
tor unor t a ri ce primesc imigrant i, ca sprijin î n 
combaterea traficului ilicit s i a migrat iei clandes-
tine. I n acest sens, NATO a dislocat î n Marea 
Egee un grup maritim pentru supravegherea, 
monitorizarea s i cercetarea activita t ilor de con-
trabanda , precum s i pentru culegerea de infor-
mat ii î n acest domeniu. 

Terorismul a devenit un fenomen deosebit 
de periculos pentru orice domeniu de activitate 
umana , mai ales î n ultimele doua  decenii, ata t î n 
lume ca t s i î n Europa. Ştatele Unite, Şpania, Fran-
t a, Germania, ca sa  da m doar ca teva exemple, s-
au confruntat cu act iuni teroriste de amploare ce 
au provocat multe pierderi umane s i materiale, 
au zguduit societa t i democratice moderne, des-
chise traiului oricui este de buna  credint a  s i co-
rect, dar deschise s i celor de rea credint a , asasi-
nilor s i sinucigas ilor. Amploarea acestui flagel a 
devenit amenint a toare pe ma sura  ce criza mi-
grant ilor s-a accentuat, exacerbare ce a dus la 
îngrijorarea instituţiilor naţionale şi colective de 
securitate, precum şi a serviciilor de securitate, 
ale ca ror act iuni contra-teroriste s-au dovedit 
insuficiente ori ineficiente. Fenomenul terorist  a 
afectat s i fort ele ŞUA din Europa s i din proximi-
tatea regiunii europene, puna nd î n dificultate 
aliat ii ŞUA prin cres terea instabilita t ii, cheltuirea 
unor fonduri financiare importante s i multor re-
surse militare pentru operat ii contra-teroriste s i 
protejarea militarilor, familiilor acestora s i facili-
ta t ilor americane. Situat ia de securitate, semnifi-
cativ de fluida  din anii recent i a devenit mai 
ameninţătoare ca niciodată anterior, nu a 
fost anticipata  o asemenea exacerbare, necesi-
ta nd o mai stra nsa  colaborare î ntre factorii civili 
s i militari, interni s i externi pentru combaterea 
fenomenului terorist s i î nla turarea urma rilor 
catastrofale ale act iunilor teroriste. 

Datorita  atitudinii tot mai agresive ale Federat i-
ei Ruse s i amplorii periculoase a fenomenului 
terorist, Statele Unite ale Americii s i-au sporit 
atenţia asupra evoluţiilor din Europa, cres-
ca nd investit iile î n capacita t ile lor militare de pe 
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continent, se arata  î n lucrarea Fundat iei Herita-
ge amintita  la î nceput. Şchimbarea atitudinii 
ŞUA de a se întoarce la rolul istoric de luptă pen-
tru descurajare şi apărare, mentionată de gene-
ralul Curtis M. Şcaparrotti, comandantul suprem 
aliat din Europa - UŞEUCOM sau EUCOM -, este 
marcata  î n aprilie 2014 printr-o serie de act iuni 
destinate asigura rii aliat ilor europeni, act iuni 
incluse î n Operat ia Atlantic Resolve s i finant ate 
prin Init iativa de Descurajare Europeana  
(European Deterrence Initiative - EDI). I n acest 
context, ŞUA au sporit prezent a militara  î n Euro-
pa, au investit î n infrastructura s i stocurile î na-
intate, î n echipamente s i materiale militare, s-au 
angajat î n exercit ii multinat ionale s i au negociat 
acorduri de cres tere a coopera rii cu statele NA-
TO s i t a rile Baltice. 

Iniţiativa de Descurajare Europeană a î nsem-
nat, potrivit Fundat iei Heritage, fonduri init iale 
de 985 milioane dolari î n 2015, 789 milioane 
dolari pentru 2017. Apoi, Administrat ia Obama 
a solicitat fonduri de 3,4 miliarde dolari pentru 
2017, Administrat ia Trump a crescut semnifica-
tiv fondurile la 4,8 miliarde dolari î n 2018, iar 
pentru 2019 Departamentul Apa ra rii al ŞUA a 
cerut 6,5 miliarde dolari. Ce a î nsemnat cheltui-
rea acestor resurse pentru Comandamentul ŞUA 
din Europa? Generalul Şcaparrotti, comandantul 
UŞEUCOM, citat de aceeas i sursa , afirma  ca  aces-
te fonduri au dat comandamentului s i serviciilor 
componente posibilitatea de a spori prezent a 
militara  prin folosirea fort elor prin rotat ie, de a 
cres te amploarea exercit iilor militare s i prega ti-
rea cu aliat ii din NATO s i partenerii din acest 
teatru, de a aduce pe pozit ii î naintate materiale 
s i echipamente importante pentru a facilita reî n-
ta rirea fort elor ŞUA s i aliate, a î mbuna ta t i in-
frastructura din locat iile importante î n scopul 
cres terii capacita t ii de a sprijini statele aliate s i 
î n eventualitatea unor posibile operat ii, precum 
s i pentru a construi capacita t i combative aliat i-
lor s i partenerilor sa  contribuie la propria lor 
apa rare. 

Prezenţa înaintată a fort elor militare ale ŞUA 
î n Europa î nseamna  stat ionarea pe continent a 
unor fort e s i mijloace americane care, prin rota-
t ie, asigura  descurajarea orica ror act iuni î mpo-
triva aliat ilor europeni. I n septembrie 2017, ŞUA 

au efectuat o noua  rotat ie de fort e terestre î n 
Europa, de valoare brigadă, respectiv Echipa 
2 de Lupta  tip Brigada  Blindata  (Brigade Combat 
Team - BCT) din Divizia 1 Infanterie a î nlocuit o 
alta  echipa  de acelas i tip, iar noile fort e au fost 
dislocate î n Bulgaria, Germania, Ungaria, Polonia 
s i Roma nia, ava nd cele mai multe fort e î n Polo-
nia. I n acelas i mod s-a procedat s i cu Brigada 4 
Aviaţie dislocată începând din februarie 
2017, î n Europa, la Illesheim, Germania,  cu 80 
militari s i 5 elicoptere la Baza Aeriana  Lielvade, 
î n Lituania cu 50 militari s i 5 Black Hauks, la Ba-
za Aeriana  Mihail Koga lniceanu, Roma nia cu 100 
militari s i 4 Black Hauks plus 4 elicoptere Apa-
che la Powidz, Polonia. Procesul de rotat ie a 
continuat s i î n 2018. Infanteria marina  a ŞUA 
este, de asemenea, prezenta  î n Europa, prin 330 
infanteris ti marini î n Norvegia dislocat i prin ro-
tat ie la fiecare 5 ani, numa rul acestora va cres te 
la 700 î n 2019, iar majoritatea lor vor fi dislocat i 
î n regiunea Inner Troms din zona arctica  a Nor-
vegiei. I n cadrul Operat iei Atlantic Resolve sunt 
dislocate fort e navale americane î n Marea Balti-
ca  s i î n Marea Neagra , a fost extinsa  participarea 
fort elor navale la exercit ii bilaterale s i  multila-
terale î n cadrul NATO, iar î n luna mai 2018 a 
fost anunt ata  restabilirea Flotei 2 a ŞUA care 
acopera  nordul Oceanului Atlantic. 

Concomitent, SUA au dislocat noi echipamente 
şi materiale militare pe poziţii înaintate în 
Europa, ca parte a Operat iei Atlantic Resolve, î n 
zona Eygelshoven, Olanda, unde au fost realiza-
te, î n decembrie 2016, capacita t i de depozitare 
pentru 1.600 vehicule, î ntre care tancuri M1 
Abraham, obuziere autopropulsate Paladin 
M109, alte vehicule blindate s i de sprijin. Un al 
doilea site este la Diulmen, Germania, deschis î n 
mai 2017, care va avea echipamente pentru o 
brigada  de artilerie. Alte site-uri destinate pre-
pozit iona rii echipamentelor americane sunt î n 
Belgia, Germania, Polonia. De exemplu, site-ul 
din Polonia, destinat echipamentelor î naintate 
de blindate s i artilerie, este finant at de NATO s i 
se estimeaza  sa  coste 200 milioane de dolari,  
urma nd a fi gata î n 2021. ŞUA preconizeaza  sa  
continue aducerea pe pozit ii î naintate din Euro-
pa a echipamentelor s i munit iilor necesare pen-
tru sprijinul unei divizii, pa na  î n anul 2021. 
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Investiţiile în infrastructură ale ŞUA sunt pla-
nificate sa  fie finant ate cu 214,2 milioane dolari 
î n 2018, prin fonduri ale Init iativei de Descuraja-
re Europeana , pentru modernizarea bazelor ae-
riene din Europa, unde ŞUA preconizeaza  sa  dis-
loce suplimentar avioane din generat ia a 5-a. I n 
acest sens, ŞUA vor investi  14 milioane de dolari 
pentru construct ia unor hangare la Baza Aeriana  
de la Keflavik, Islanda, pentru avioane americane 
P-8 care, des i vor face rotat ii frecvente pe aceas-
ta  baza , vor ra ma ne dislocate la baza aeriana  Şi-
gonella, î n Italia.  

Concomitent, SUA urma resc participarea la 
exerciţii comune cu țările aliate şi partenere 
din Europa, pentru ridicarea nivelului de intero-
perabilitate î n privint a avioanelor din generat ia 
a 5-a, pe teatrul european de operat ii. Potrivit 
generalului Şcaparrotti, Comandamentul ŞUA 
din Europa (UŞEUCOM ) a desfa s urat, î n anul 
2017, peste 2.500 de angajamente MIL-TO-MIL 
(program de relat ii militare î ntre partea ameri-
cana  s i statele aliate s i partenere, finant at de 
partea americana  - n.a.), inclusiv peste 700 de 
evenimente de parteneriat î n 22 de t a ri. Centrul 
de instruire de lupta  de la Hohenfels, Germania 
este unul din put inele din afara teritoriului ŞUA 
unde pot fi desfa s urate exercit ii de arme î ntruni-
te de mare amploare î n care se antreneaza  anual 
peste 60.000 de militari americani s i din t a rile 
aliate. I n plus, Grupul ŞUA de Prega tire Multina-
t ionala  Combinata  din Ucraina va instrui anual 
pa na  la 5 batalioane ucraineene, pa na  î n 2020, 
cu participarea reprezentant ilor Canadei, Estoniei, 
Letoniei, Lituaniei s i UK. 

Armele nucleare ale SUA din Europa au re-
prezentat, î nainte de sfa rs itul ra zboiului rece, o 
parte semnificativa  a armamentelor europene, 

ca nd ŞUA avea aproximativ 2.500 de componen-
te de lupta  nucleare pe acest continent. I n pre-
zent, estima ri neoficiale sust in ca  cifra ar fi de 
150 la 200 componente de lupta  nucleare, am-
plasate î n Italia, Turcia, Germania, Belgia s i Olan-
da. Ar fi vorba de bombe cu ca dere gravitat iona-
la , destinate folosirii de ca tre avioane cu capaci-
tate duala  ale ŞUA s i aliat ilor. Aceste bombe sunt 
supuse unui program de prelungire a duratei de 
utilizare cu cel put in 20 de ani. I n 2018, a fost 
planificata  testarea unei noi bombe nucleare de 
acest tip, B61-12 care,  potrivit studiului Funda-
t iei Heritage, este de trei ori mai precisa  deca t 
versiunile anterioare. 

Desigur ca , as a cum se cunoas te, la toate act iu-
nile militare ale ŞUA de î nta rire a capacita t ii 
combative din Europa, ata t legate de Fort ele Ar-
mate ale ŞUA ca t s i prin evolut ia fort elor armate 
ale t a rilor europene aliate, un rol foarte î nsem-
nat î l are Organizat ia Tratatului Nord Atlantic, 
organism interguvernamental de securitate mul-
tilaterala  destinat init ial sa  apere Europa Occi-
dentala  de Uniunea Şovietica . Prin intermediul 
NATO, Statele Unite ale Americii au fost ancorate 
ferm în Europa. Evolut iile din ultimii ani din ca-
drul NATO arata  interesul deosebit pe care t a rile 
europene membre ale aliant ei s i ŞUA î l au î n pri-
vint a construirii unor capacita t i combative mo-
derne la dispozit ia aliant ei, cres terii mobilita t ii 
s i eficient ei fort elor aliate, î mbuna ta t irii logisti-
cii trupelor pentru a fi capabile sa  se confrunte 
cu amenint a rile ce apar mai ales î n proximitatea 
NATO s i sa  dea o riposta  corespunza toare even-
tualelor act iuni din partea Federat iei Ruse. Un 
alt aspect î n acest sens este atent ia ce se acorda  
disloca rii de fort e î n posibile zone de conflict 
chiar din primele ca teva zile de conflict. I n acest 
scop, NATO a constituit Fort a de Ra spuns care s-

a dezvoltat dupa  Şummitul din 
2014 al  aliant ei, prin crearea unei 
noi capacita t i Very High Readiness 
Joint Task Force (VJTF), ca parte 
a Planului de act iune rapida  
(Readiness Action Plan - RAP). Par-
te din aceasta  fort a  poate fi dislo-
cata  î n maximum 48 de ore. Aceas-
ta  capacitate este preva zuta  a fi 
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Formaţiuni Forţe NATO în  
zona Ţărilor 
baltice  

Federaţia Rusă 
Districtul Militar Vest 

Briga zi 
(echivalente) 

2 - blindate/
mecanizate 
6 - infanterie/
motorizate 

8 - infanterie  
4 - tancuri 
6 - aeromobile/desant 
aerian 
3 - de artilerie 
1 - de rachete de artilerie 
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ment inuta  de comandamentele 
NATO s i aliat i pa na  î n 2023. 

O analiza  privind fort ele NATO 
din Ţările Baltice şi forţele 
Districtului Militar Vest al Fe-
deraţiei Ruse arată că, în ca-
zul declans a rii unor ostilita t i ori 
conflict î n Polonia sau î n T a rile 
Baltice, VFJT ar putea fi vulnera-
bila  pe timpul disloca rii î n zona 
de conflict s i nu este suficient de 
puternica  pentru a contracara 
eventualele act iuni militare ale 
fort elor ruse, care det in o relati-
va  superioritate, mai mult nu-
merica , fat a  de fort ele NATO. I n 
tabelele î nserate mai jos, se pot 
compara cele doua  pa rt i, potri-
vit datelor incluse î n studiul 
RAND intitulat “Assessing the 
Conventional Force Imbalance in 
Europe - Implications for Counte-
ring Russian Local Superiority”, 
publicat î n 2018 s i citat de auto-
rii lucra rii sus ment ionate a 
Fundat iei Heritage. Este us or de 
constatat ca  situat ia din regiu-
nea Ştatelor Baltice privind for-
t ele terestre s i apa rarea î mpotriva rachetelor 
arata  un avantaj pentru Federat ia Rusa , iar î n 
ceea ce prives te fort ele aeriene avantajul este de 
partea Aliant ei Nord Atlantice, ceea ce nu poate 
î nsemna un echilibru strategic real, ci mai de-
graba  un avantaj pentru Federat ia Rusa . 

Starea de pregătire a forţelor militare şi ra-
piditatea acţiunilor constituie o sursă de în-
grijorare pentru responsabilii NATO şi ai ță-
rilor aliate. Este drept, situat ia este valabila  doar 
î n primele zile de lupta , data  fiind posibilitatea 
ca o alta  fort a  a aliant ei sa  fie dislocata  dupa  cea 
init iala , respectiv Grupul de Fort e Post-init ial 
(Initial Follow-on Forces Group - IFFG), compus 
din 26.000 de militari, care trebuie sa  ajunga  î n 
zona act iunilor militare dupa  30 - 45 de zile. 
Doar 9 din t a rile NATO din Europa - Danemarca, 
Frant a, Italia, Germania, Olanda, Norvegia, Polo-
nia, Şpania s i UK det in 334 batalioane de arme 
î ntrunite, dar numai 9 din acestea sunt gata de 

lupta  î n 30 de zile - 3 britanice, 3 franceze s i 3 
germane - s i numai 5 batalioane, italiene, pot fi 
gata de lupta  î n termen de 10 zile. Deci, numai 
14 batalioane ale NATO pot react iona î n 30 de 
zile la o eventuala  act iune î n fort a  a Rusiei î n T a -
rile Baltice. 

O noua  componenta  a NATO ce ra spunde la ce-
rint ele apa ra rii colective s i de dislocare rapida  
este Prezent a I naintata  I nta rita  (Enhanced For-
ward Presence - EFP), constituita  din batalioa-
nele multinat ionale din Polonia s i Ştatele Baltice, 
aflate sub comanda s i controlul NATO. I n Polo-
nia, ŞUA reprezintă națiunea cadru ce conduce 
acest grup de lupta , la care participa  795 de mi-
litari ŞUA, 72 din Croat ia, 129 din Roma nia s i 
130 din UK. I n Estonia, UK este nat iunea cadru 
cu 800 de militari constituit i î ntr-un batalion de 
infanterie blindata , cu tancuri principale de lup-
ta  s i artilerie, la care se adauga  200 militari din 

 
Sisteme de arme 

NATO - în 
Ţările Bal-

tice 

Rusia -  
Districtul 
Militar 
Vest 

Raport 
de forţe 

Tancuri principale de lup-
ta  

129 757 1:5,9 

Vehicule de lupta  ale in-
fanteriei 

280 1.276 1:4,6 

Obuziere autopropulsate 32 342 1:10,7 

Rachete de artilerie  0 270 0:270 

Avioane din generat ia a 4
-a 

5.094 1.251 4:1 

Avioane din generat ia a 5
-a 

363 0 363:0 

Rachete sol-aer cu raza  
lunga  (ŞA-20, 21 s i 23; 
272 lansatoare) 

0 17 regi-
mente 

0:17 

Rachete sol-aer cu raza  
medie (ŞA11/17; 72 lan-
satoare) 

0 3 briga zi 0:3 

Rachete sol-aer cu raza  
scurta  ( ) 

0 24 batali-
oane 

0:24 
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Danemarca s i 1 ofit er din garda de Coasta  din 
Islanda. I n Letonia, Canada este nat iunea cadru 
cu 450 militari s i vehicule de lupta  ale infanteri-
ei, plus 18 militari albanezi, 160 militari italieni, 
169 militari polonezi, 49 militari sloveni, 322 
militari spanioli s i 2 ofit eri de stat major slovaci. 
I n Lituania, rolul de nat iune cadru î l are Germa-
nia, cu 699 militari s i î nca  187 croat i, 266 fran-
cezi, 224 olandezi s i 28 norvegieni. Aceste fort e 
sunt destinate asigura rii primelor riposte la 
eventuale act iuni agresive ale Rusiei. 

I n plus, î n cadrul EFP, exista  un Stat Major Nord
-est, de nivel divizie multinaţională, dislocat 
permanent la Elblag, Polonia, care coordoneaza  
4 batalioane, iar Ştatele Baltice au semnat un 
acord de facilitare a deplasa rilor fort elor NATO 
pe teritoriul lor. La aceste structuri, se adauga  
alte 8 unităţi de integrare a forţelor, stabilite 
de NATO pentru a facilita deplasarea rapida  a 
fort elor aliate î n regiunea estica  a Aliant ei, a 
sprijini planificarea apa ra rii colective s i a acorda 
asistent a  coordona rii instruirii s i exercit iilor mi-
litare. Aceste unita t i se afla  î n Bulgaria, Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Roma nia, Ungaria, 
Şlovacia. Ca urmare a Şummit-ului NATO de la 
Vars ovia, s-a stabilit sa  se creeze o brigada  cadru 
multinaţională în România, la Craiova, sub 
controlul Statului Major al Diviziei Multinaţi-
onale de Sud-est din Bucureşti. Ştatul major a 
devenit operat ional î n 2017, iar fort a se va con-
stitui init ial î n jurul briga zii roma ne cu pa na  la 
4.000 militari, sprijinita  de trupe din alte 9 t a ri 
NATO s i 900 de militari ai ŞUA aflat i deja î n 
aceasta  locat ie. Ş i aceste fort e pot participa la 
riposta ce se poate da eventualelor act iuni agre-
sive din partea Rusiei. 

I n ultimii ani, ŞUA au dezvoltat î n Europa noi 
capacităţi de supraveghere şi avertizare tim-
purie (AWACŞ) şi logistice, precum şi două 
noi capacita t i de comanda  - un comandament al 
forţelor întrunite pentru Atlantic şi un co-
mandament pentru mobilitatea logistică şi 
militară, ambele întrunind circa 1.500 de 
persoane, cu statul major logistic la Ulm, î n Ger-
mania. Numa rul exercit iilor de prega tire pentru 
cres terea interoperabilita t ii s i î mbuna ta t irea fa-
miliariza rii cu capacita t ile, doctrinele s i proce-

durile operat ionale aliate a crescut semnificativ, 
de la 108 î n 2017 la 180 î n 2018. 

O atent ie deosebita  a ca pa tat dezvoltarea capa-
cităţilor cibernetice pentru care  s-au planifi-
cat 3,24 miliarde dolari, pe perioada 2017-2019, 
î n scopul de a moderniza tehnologiile satelitare 
s i cibernetice î n concordant a  cu cres terea ame-
nint a rilor din aceste domenii. I n 2018, Japonia s i 
Australia au devenit primele t a ri non NATO s i 
din afara UE care au intrat î n colaborare cu cele 
doua  organizat ii, participa nd la cooperarea ci-
bernetica   î n cadrul Centrului  de Excelent a  pen-
tru Cooperare î n Apa rarea Cibernetica  
(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellen-
ce) de la Tallinn. 

Sistemul de apărare împotriva rachetelor ba-
listice (BMD) al NATO în Europa reprezintă 
unul din pilonii esent iali ai securita t ii europene. 
Init ial, acest sistem a î nceput cu site-ul Aegis As-
hore din România (Deveselu), în 2016, apoi a fost 
inclus radarul de avertizare timpurie de la 
Kϋ recik, Turcia s i capacita t ile î naintate Aegis ale 
ŞUA de la Rota, Şpania. Un al doilea site Aegis 
Ashore a fost planificat pentru operat ionalizare 
î n 2017, la Redzikovo, Polonia dar construct ia a 
fost ama nata  cu doi ani. Centrul de comanda  s i 
control pentru acest sistem BMD este la Re-
imstein, Germania.  De cealalta  parte, Rusia a 
react ionat cu diverse amenint a ri la adresa state-
lor ce ga zduiesc componentele sistemului de 
apa rare î mpotriva rachetelor balistice, î nsa  ŞUA 
s i aliat ii lor europeni au continuat dezvoltarea 
sistemului. Danemarca, Germania, Belgia s i UK 
au inclus î n planurile de î nzestrare proprii achi-
zit ionarea de radare moderne s i eficiente, am-
plasate pe fregate s i distruga toare, care pot con-
tribui la supravegherea spat iului terestru, aerian 
s i exo-atmosferic, pentru descoperirea t intelor 
chiar pa na  la 2.000 km distant a . I n octombrie 
2017, ŞUA s i fort e aliate din Canada, Frant a, Ger-
mania, Italia, Olanda, Şpania s i UK au participat 
la  exercit iul Formidable Shield, de trei zile s i ju-
ma tate, de apa rare î mpotriva rachetelor balisti-
ce, pe coasta Şcot iei. 

O tema  mult discutata  î n media specializate pe 
probleme de securitate este cea a ponderii buge-
telor de apărare din produsul intern brut 
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(PIB) al ţărilor membre NATO, care trebuie să 
fie de cel put in 2 la suta , conform articolului 3 
din Tratatul Nord Atlantic, pentru “a menţine şi 
dezvolta capacitatea lor individuală şi colectivă 
de a rezista unui atac armat”. Realitatea este ca  
nu toate statele membre NATO au atins acest 
obiectiv, î nsa  subliniem faptul ca  procentul din 
PIB nu arata  direct ma rimea fondurilor alocate 
pentru apa rare ci doar semnificat ia sumei pen-
tru efortul fieca rei t a ri î n raport cu nivelul sa u 
de dezvoltare. I n tabelul ala turat sunt prezenta-
te ca teva detalii despre unele din t a rile care au 
atins acest nivel, dar sursa pe care am utilizat-o 
pentru acest material nu aduce mai multe date. 
Cert este ca , unele t a ri ca Germania, Frant a ori 
UK, cu economii puternic dezvoltate, chiar daca  
nu ating acest procent din PIB, au alocat ii buge-
tare î n ma rime naturala  semnificative pentru 
apa rare, î n timp ce altele care aloca  cel put in 2 la 
suta  din PIB, nu realizeaza  alocarea unor fonduri 
pentru apa rare de ma rimea primelor.  

De exemplu, Germania a alocat pentru apa rare 
38,75 miliarde euro, î n 2018 dar va cres te buge-
tul apa ra rii pa na  la 42,65 miliarde euro î n 2021 
s i, cu toate acestea, va ra ma ne sub plafonul de 
1,5 la suta  din PIB mai mult i ani. Germania este 
al doilea contributor la misiunile NATO din Ko-
sovo s i din Afganistan, are contribut ii semnifica-
tive î n Irak s i la trupele NATO din Europa.  

Franţa este, de asemenea, o țară cu contri-
but ie importanta  la fort ele NATO, cu unul din 
cele mai capabile organisme militare din cadrul 
NATO, aloca  sume importante pentru bugetul 
apa ra rii, urma nd sa  sporeasca  aceste fonduri 
anual cu 2,1 miliarde dolari, î n urma torii s ase 
ani, potrivit unei legi franceze din 2018, puta nd 
ajunge astfel la nivelul de 2 la suta , dar nu mai 
devreme de 2023, ca nd vor fi urma toarele ale-
geri generale. I n acest timp, Frant a î s i moderni-
zeaza  componentele nucleare cu amplasare ma-
ritima  s i aeriana  (anual, 8,6 miliarde dolari, î n 
perioada 2022-2025), va introduce la fort ele te-
restre 2.600 soldat i cibernetici sprijinit i de 600 
expert i cibernetici, investind astfel 1 miliard eu-
ro pa na  î n 2019. Concomitent, Frant a continua  
sa  se implice î n misiunile NATO din Europa s i 
din afara continentului, cu trupe s i sisteme de 
arme. Contribut ii importante la ment inerea unui 

nivel corespunza tor de securitate î n Europa s i î n 
lume au s i alte t a ri, cum sunt UK, Turcia, Polo-
nia, Roma nia, Estonia, Letonia s i Lituania, pre-
cum s i celelalte t a ri membre ale Aliant ei Nord 
Atlantice, mai ales dupa  ce pres edintele ŞUA, 
Donald Trump a react ionat mai dur, î n vara anu-
lui 2018, fat a  de aliat ii ŞUA din NATO care nu s i-
au respectat angajamentul de a aloca pentru 
apa rare cel put in 2 la suta  din PIB. Detalii supli-
mentare pot fi ga site î n paginile lucra rii Indexul 
2019 privind Forţa Militară a SUA, publicată 
de Institutul Davis pentru Securitate Nat ionala  
şi Politică Externă, sub auspiciile Fundaţiei Heri-
tage. 

Un alt pilon al sistemului de securitate euro-
peana  se refera  la prezent a î n Europa a unor for-
ţe militare şi sisteme de arme consistente ale 
SUA, pe care se bazează ecuația de securitate 
europeana . As a cum a rezultat din  paginile ante-
rioare, î n ultimii ani, Federat ia Rusa  a concen-

Ţări aliate Procent 
din PIB 

Din care, 
pentru achi-

ziţii 

Germania 
(2017) 

1,24 13,75 

Grecia  2,36  

Franţa (2017) 1,79 24,17 

UK (2017) 2,14 22,03 

Estonia 
(2017) 

2  

Letonia 
(2018) 

2 43 

Lituania 
(2018) 

2  

Polonia 
(2017) 

1,99 (până 
în 2030, la  

2,5) 

22,14 

România  2  

SUA (pentru 
toate forţele 
armate ameri-
cane) 

3,57  
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trat î n regiunile ei vestice fort e s i mijloace sufici-
ent de puternice care pot amenint a securitatea  
s i integritatea t a rilor aflate la limita estica  a NA-
TO s i UE. I n aceste condit ii, fort ele armate s i sis-
temele de arme ale t a rilor europene din aceste 
regiuni nu ar putea face fat a  unor eventuale con-
frunta ri armate, fiind necesara  completarea ca-
pacita t ilor combative ale acestor t a ri. Daca  pa na  
î n anul 2013, ŞUA au avut dislocate permanent 
î n Europa 2 echipe de lupta  tip brigada  
(dezactivate î n 2013) plus 1 regiment blindat  î n 
Germania s i 1 BCT aeromobila  î n Italia, ulterior 
Ştatele Unite au revenit la o prezent a  mai impor-
tanta  î n Europa s i î n proximitatea acesteia. 

I n prezent, misiunea Comandamentului SUA 
din Europa - USEUCOM (sau EUCOM) este de a 
desfăşura operaţii militare, de a asigura par-
teneriatul militar internaţional şi parteneria-
tul intre agenţiile militare în scopul întăririi 
securităţii transatlantice şi de a apăra SUA ca 
parte a posturii defensive înaintate, se arată 
î n lucrarea publicata  de Fundat ia Heritage. I n 
acest scop, UŞEUCOM este sprijinit de 4 coman-
damente ale categoriilor de fort e s i 1 comanda-
ment unificat: NAVEUR - Comandamentul Fort e-
lor Navale ale ŞUA din Europa; UŞAREUR - Co-
mandamentul Fort elor Terestre ale ŞUA din Eu-
ropa; UŞAFE - Comandamentul Fort elor Aeriene 
ale ŞUA din Europa; MARFOREUR - Comanda-
mentul Fort elor de Infanterie Marina  ale ŞUA din 
Europa; ŞOCEUR - Comandamentul Fort elor 
pentru Operat ii Şpeciale ale ŞUA din Europa. 

De asemenea, exista  î ngrijorarea ca  Federat ia 
Rusa , prin investit iile pe care se pare ca  le reali-
zeaza  î n regiunile arctice, ar putea controla linii-
le maritime nordice î n urma torii trei ani. Potrivit 
sursei citate anterior, comandantul UŞEUCOM, 
generalul Şcaparrotti a declarat, î n 2017, ca  “nu 
are capacita t i tip portavion ori de submarine ca-
re sa -l asigure ca  î ndeplines te cerint ele EUCOM“. 
I n continuare, prezenta m succint unele detalii 
despre compunerea s i situat ia fort elor militare 
ale ŞUA din Europa, pe baza informat iilor din 
Indexul 2019 privind Forţa Militară a SUA. 

1. Comandamentul Forţelor Navale ale SUA 
din Europa - NAVEUR este responsabil pentru 
exercitarea conducerii generale ale fort elor na-

vale, pentru controlul operat ional s i coordona-
rea mijloacelor din ariile de responsabilitate ale 
EUCOM s i Comandamentului din Africa 
(AFRICOM), ceea ce î nseamna  peste 20 milioane 
de mile marine pa trate de ocean, respectiv peste 
67 la suta  din liniile de coasta  de pe glob. Aceas-
ta  responsabilitate se realizeaza  î n prezent prin 
Flota a 6-a a ŞUA dislocata  la Napoli, Italia, care 
are o capacitate combativa  maritima  extrem de 
importanta  pentru aceasta  regiune a lumii. Prin-
tre bazele navale ale ŞUA din Europa sunt: Ştat ia 
Aeriana  de Marina  de la Şigonella, Italia; Baza 
pentru Activita t i de Şprijin Naval de la Şouda 
Bay, Grecia; Ştat ia Navala  de la Rota, Şpania î n 
care se afla  4 distruga toare echipate cu capaci-
ta t i Aegis. I n anul 2017, ŞUA au alocat 21 milioa-
ne dolari pentru modernizarea Ştat iei Aeriene 
de la Keflavik, Islanda pentru a putea asigura 
operarea avionului P-8 î n regiune, aparat cu o 
raza  de zbor de 1.200 mile nautice s i care poate, 
astfel, act iona î n toata  regiunea Islanda - UK - 
Groenlanda, unde au fost depistate tot mai multe 
activita t i submarine ale Rusiei. Activita t i mariti-
me s i submarine importante ale ŞUA au loc î n 
cooperare cu UK, î n teritoriile britanice din Gi-
braltar (unde este s i cel mai potrivit loc din Ma-
rea Mediterana  pentru repararea submarinelor), 
dar s i cu Norvegia, pentru schimbarea echipaje-
lor ori pentru aprovizionare. De asemenea, ŞUA 
ment ine î n zona maritima  europeana  un numa r 
de submarine pentru a contribui la capacita t ile 
EUCOM de informat ii, supraveghere s i cercetare 
(IŞR). I n plus, Fort ele Navale americane au o flo-
ta  de avioane de patrulare maritima  aeriana  s i 
de cercetare care opereaza  de pe bazele ŞUA din 
Italia, Grecia, Şpania s i Turcia, suplimenta nd ca-
pacita t ile IŞR ale submarinelor ŞUA.  

2. Forţele Terestre ale SUA din Europa au 
ca î nceput de misiune anul 1952, sub comanda 
UŞAREUR s i au avut cea mai mare amploare î n 
timpul ra zboiului rece, cu 277.000 militari, mii 
de tancuri, transportoare blindate s i arme nu-
cleare tactice. UŞAREUR este dislocat la Wiesba-
den, Germania s i are permanent î n Europa 2 
echipe de lupta  tip brigada  (BCT): Regimentul 2 
Cavalerie (blindat) î n Germania s i Brigada 173 
Aeromobila  î n Italia, ambele fiind sprijinite de 
Brigada 12 Aviat ie de Lupta , din Germania. For-
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t ele Terestre ale ŞUA mai au Comandamentul 21 
de Şust inere î n Teatru (de operat ii n.a.) care aju-
ta  prezent a militara  americana  î n Europa sa  de-
vina  un centru logistic important î n sprijinirea 
Comandamentului Central. Regimentul 2 Cavale-
rie are î n teren un divizion de artilerie care a 
î nceput î n 2017 prega tirea pe sistemul radar Q-
53, apreciat ca sistemul care „schimba  jocul”, 
destinat monitoriza rii mai eficiente a frontierei 
dintre NATO s i Rusia. I n plus, î n aprilie 2018, 
ŞUA au dislocat î n Europa Brigada 678 de Artile-
rie Antiaeriana , din Garda Nat ionala  americana , 
fiind prima asemenea unitate dislocata  î n Euro-
pa de la sfa rs itul ra zboiului rece. 

3. Forţele Aeriene ale SUA din Europa re-
prezinta  capacitatea aeriana  î naintata  care poa-
te sprijini o gama  larga  de operat ii de urgent a . 
UŞAFE are la î nceputuri Fort a 8 Aeriana , î n 
1942, care a executat misiuni strategice de bom-
bardament pe continentul european î n timpul 
celui de-al 2-lea ra zboi mondial. UŞAFE este dis-
locat la Baza Aeriana  de la Ramstein s i are 7 ba-
ze aeriene operat ionale, î n 88 de locat ii separate 
geografic. Principalele baze aeriene operat ionale 
ale UŞAFE sunt de la Lakenheath s i Mildenhall 
din UK, Ramstein s i Şpangdahlem din Germania, 
Lajes Field din Azore, Incirlik din Turcia s i Avia-
no din Italia. I n total, 39.000 de persoane, mili-
tari activi s i î n rezerva , ala turi de personal civil 
deservesc cele 200 avioane ale UŞAFE, din Euro-
pa. De o important a  deosebita  s-a dovedit a fi 
Init iativa de Descurajare Europeana  (EDI) prin 
care s-au dislocat î n Europa bombardiere s i avi-
oane de lupta  din generat iile a 4-a s i a 5-a pen-

tru a executa misiuni de descurajare s i a antrena 
fort ele aeriene ale t a rilor aliate s i partenere. 
Prin EDI au fost realizate stocuri de echipamen-
te pre-pozit ionate pentru eventuale operat ii ae-
riene, concomitent cu î mbuna ta t iri î n infrastruc-
tura specifica  a t a rilor aliate, pentru a permite 
desfa s urarea cu rapiditate a operat iilor aeriene 
de ra spuns la crize ori î n situat ii de urgent a . 

4. Forţele de Infanterie Marină ale SUA din 
Europa - MARFOREUR î s i au î nceputul î n 1980, 
init ial doar cu componenta de comanda  î n timp 
de pace, urma nd ca, î n situat ii de ra zboi sa  fie 
destinate s i fort ele combatante corespunza toa-
re. La î nceput au fost aduse 40 de persoane, la 
Londra, apoi au ajuns la peste 180 de infanteris ti 
marini î n 45 de locat ii separat din 19 t a ri euro-
pene. MARFOREUR a sprijinit î n trecut unita t i de 
infanterie marina  ale ŞUA aflate î n misiune î n 
Balcani s i Orientul Mijlociu, iar î n prezent asigu-
ra  o fort a  aeromobila  din Norvegia, prin stocuri 
pre-pozit ionate pentru 4.600 de infanteris ti ma-
rini, stocuri ce au fost utilizate î n operat iile din 
Irak, iar î n prezent sunt folosite î n operat iile î m-
potriva IŞIŞ. Foarte important este faptul ca  
MARFOREUR asigura  capacita t i de react ie rapi-
da  pentru protect ia ambasadelor ŞUA din Africa 
de Nord. Fort ele speciale de infanterie marina  
americane sunt dislocate î n Şpania, Italia s i Ro-
ma nia s i asigura  o fort a  de ra spuns de 1.550 de 
infanteris ti marini. De asemenea, un acord con-
venit de ŞUA s i Şpania permite ca ŞUA sa  disloce 
permanent 2.200 de militari, 21 avioane s i 500 
de persoane non militare la Baza Aeriana  de la 
Moro n, iar un amendament ulterior permite 
completarea acestei fort e pa na  la 3.500 persoa-
ne s i 35 avioane; î n Roma nia, MARFOREUR 
ment ine o Fort a  de Rotat ie la Marea Neagra , 
compusa  din aproximativ 400 infanteris ti ma-
rini care participa  la exercit ii de prega tire cu 
partenerii din aceasta  regiune. 

5. Comandamentul Forţelor pentru Opera-
ţii Speciale ale SUA din Europa - ŞOCEUR este 
subordonat doar comandamentului american 
î ntrunit EUCOM, ava nd originea î n Comanda-
mentul Operat iilor de Şprijin, dislocat init ial la 
Paris. ŞOCEUR asigura  planificarea î n timp de 
pace s i controlul fort elor pentru operat ii specia-
le pe timpul conflictelor neconvent ionale î n aria 
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de responsabilitate a EUCOM. Este dislocat la nga  
Ştuttgart, î n Germania, din 1967. I n iunie 2018, 
s eful ŞOCEUR, generalul Tony Thomas a declarat 
ca  ŞUA are î n plan sa  mute fort e pentru operat ii 
speciale î ntr-o locat ie mai put in aglomerata  s i cu 
mai mult teren de instruct ie, probabil la Ba-
umholder, act iune care ar putea dura ca t iva ani. 

Autorii lucra rii Fundat iei Heritage remarca , la 
finalul analizei privind situat ia de securitate din 
Europa, ca  pe acest continent exista  un mediu 
operaţional stabil, matur şi prietenos  în care 
doar Federaţia Rusă rămâne pericolul proe-
minent pentru ţările europene şi proximita-
tea acestei regiuni, iar criza imigranților, te-
rorismul, î ncetinirea economica  continua , frag-
mentarea politica  reprezinta  posibile cauze de 
instabilitate interna . Din punctul de vedere al 
ŞUA, aliat ii cei mai vechi s i mai apropiat i sunt î n 
Europa, de aceea aceasta  regiune este incredibil 
de importanta  pentru Ştatele Unite, î n plan eco-
nomic, militar s i politic. ŞUA trebuie sa  act ioneze 
î n Europa s i î n proximitatea acestei regiuni pen-
tru a-şi îndeplini obligaţiile asumate în cadrul 
NATO, având un nivel de interoperabilitate 
superior cu aliaţii şi o infrastructură care fa-
cilitează operaţiile militare, creând un mediu 
operaţional mult mai favorabil decât în orica-
re alte regiuni de pe glob. Caracteristicile regiu-
nii europene, î n planul favorabilita t ii pentru act i-
uni militare, potrivit autorilor lucra rii ment iona-
te, sunt urma toare: 

 Alianţele sunt importante pentru intero-
perabilitate s i apa rarea colectiva , iar cele dintre 
t a rile europene membre NATO s i ŞUA sunt pu-
ternice, î n plan bilateral s i multilateral; 

 Stabilitatea politică asigură predictibili-
tate planurilor militare operat ionale s i a prega ti-
rilor ce se fac î n acest sens; 

 Poziţionarea forţelor militare ale SUA 
asigura , prin bazele existente î n regiune, fort ele 
s i echipamentele corespunza toare, sistemele de 
arme necesare operat iilor militare pentru faza 
init iala  a unei eventuale crize; 

 Infrastructura este adaptată activităților 
curente ale fort elor aliate s i americane s i cores-
punde unor eventuale act iuni militare pe conti-
nentul european s i î n proximitatea acestuia. 

I n finalul pa rt ii referitoare la mediul operat io-
nal din Europa, autorii lucra rii Fundat iei Herita-
ge apreciaza  ca  mediul operat ional din Europa 
este favorabil, deoarece aliaţii europeni, sta-
bilitatea politică de pe continent şi infras-
tructura sunt favorabile pentru acţiuni mili-
tare, iar poziţionarea forţelor, echipamente-
lor şi materialelor SUA este moderată, res-
pectiv relativ favorabilă din punct de vedere 
operaţional. 

Aspectele prezentate succint în paginile de 
mai sus arată că securitatea europeană este 
asigurată în comun, de forţele armate ale ţă-
rilor europene şi forţele armate ale SUA, ecu-
aţie care s-a dovedit eficientă, din timpuri 
străvechi şi până în prezent. Importanţa rela-
ţiilor transatlantice pentru securitatea Euro-
pei şi a altor regiuni ale globului este crucia-
lă, în aceeaşi măsură pentru securitatea regi-
onală şi internaţională, dată fiind existenţa şi 
acţiunile forţelor NATO şi ale SUA, atât în Eu-
ropa cât şi pe alte meridiane ale lumii. Spe-

ranţa omenirii, din păcate, nu 
se poate baza atât mult pe ac-
ţiunile paşnice ale statelor şi 
instituţiilor civile pe cât de 
mult se bazează pe acţiunile 
forţelor militare şi organisme-
lor special dedicate. Poate, 
cândva, în viitor această ecua-
ţie de securitate se va schim-
ba, dar nu putem prevedea cât 
de departe sau de aproape es-
te acel moment. 
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Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

De la aparit ia, î n 1987-1989, a 
trioului ideologic  islamist for-
mat din sauditul milionar Os-

sama Bin Laden, egipteanul doctor Ayman Al-
Zawahiri s i palestinianul Abdullah Yusuf Azzam 
– fondatorii ideologici ai conceptului de “jihad 
mondial” î mpotriva Americii, a Occidentului 
„cruciat” s i ai sionismului evreiesc – pa na  la  ior-
danianul Abu Musab Al-Zarqawi, supranumit 
„bestia din Baghdad”, la Abu Muhammad Al-
Joulani, lider al filialei siriene Al - Qaida, cunos-
cuta  drept „Djabhat Al-Nussra” sau „Frontul de 
Şalvare a poporului din Levant” s i pa na  la  ima-
mul irakian Ibrahim Al-Badri Al-Şamarrai s i au-
toproclamat. Şub pseudonimul de Abu Bakr Al-
Baghdadi, lider al „noului califat musulman” al 
Ştatului Islamic din Irak s i Şiria, lupta tor, î n vir-
tutea  propriei doctrine a „gestiona rii sa lba tici-
ei”, î mpotriva a tot s i a toate, cu except ia celor 
î nregimentat i sub semnul drepelului negru, 
mis carea salafist-jihadista  ofera  istoriografiei 
perspectiva realita t ii ca  Islamul, departe de a fi 
un  monolit social doctrinar s i politic, a avut, î n-
ca  de la î nceputurile sale, o evolut ie î nscrisa  î ntr
-o logica  a conflictului î n care „fitna” adica  rup-
tura, schisma, separarea s i confruntarea intra s i 
interconfesionala   a fost o marca  permanenta  a 
istoriei musulmane. Iar un elocvent exemplu 
contemporan î n acest sens este oferit de  contor-
sionata relat ionare dintre cele doua  mari entita t i 
reprezentative, asta zi, ale jihadismului terorist, 
respectiv „Djabhat Al-Nussra” s i Ştatul Islamic 
(IŞIŞ, Daesh) ambele ava nd, î n definitiv, origini 
comune î n des-
cendent a ideo-
logica  a 
„ret elei” lui Os-
sama Bin La-
den, dar des-
pa rt ite prin in-
terpreta rile se-
parate pe care 

fiecare le da  scopurilor pe care le urma resc s i 
mijloacelor folosite pentru realizarea acestora. 
Ca ci, î n vreme  ce Al-Qaida s i ramificat ia sa siria-
na  „Djabhat Al-Nussra” au ra mas fidele scopului 
proclamat  la î ntemeiere, adica  luptei î mpotriva 
„inamicului î ndepa rtat” reprezentat de Ştatele 
Unite ale Americii, entitatea condusa  de „califul” 
Abu Bakr Al-Baghdadi a act ionat î n sensul con-
ceptual al expansiunii î n dimensiunea geografica  
s i demografica  pentru reconstruct ia noului cali-
fat islamic pe oricare parte din teritoriul pe care 
î l poate cuceri prin mijlocirea jihadului radical. 

Aceasta  linie de separat ie doctrinara  nu elimi-
na , î nsa , realitatea evidenta   a existent ei unor 
numitori comuni î ntre cele doua  entita t i salafist-
jihadiste, iar unul dintre acestea se materializea-
za  î n recursul la lupta armata  s i concentrarea 
ofensivei jihadiste asupra unor spat ii caracteri-
zate de subdezvoltare, anarhie interna  s i diso-
lut ia institut iilor statale precum î n Afghanistan, 
Irak, Yemen sau Maghrebul african s i zona Şahe-
lului subsaharian. Acest aspect nu este, î nsa , su-
ficient pentru a permite considerat ia, frecvent 
repetata  de analis ti, potrivit ca reia ar fi posibil 
ca, î ntr-un viitor mai mult sau mai put in apropi-
at s i î n condit iile î n care jihadul a suferit consis-
tente regrese î n confruntarea cu campania 
transnat ionala  s i multistatala  de eradicare a 
acestui fenomen distructiv, o apropiere s i chiar 
o contopirea î ntre format iunile jihadiste active  
va fi realizabila  î n pofida ata t a diferent elor tac-
tice s i strategice dintre ele, care  vor continua sa  
existe s i sa  se manifeste. 

O asemenea perspectiva  a devenit, de  peste un 

Ossama Bin Laden         Ayman Al-Zawahiri                  Al-Joulani                Abu Bakr Al-
Baghdadi  
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an, un element prioritar pentru preocupa rile 
analitice ale expert ilor î n problemele terorismu-
lui islamist s i ale institut iilor securitare, infor-
mative s i militare angajate nemijlocit î n ofensiva 
contra dinamismului radical-jihadist. 

O prima  abordare colectiva  a acestui aspect a 
avut loc î nca  î n luna aprilie 2017, î n cadrul celei 
de-a s asea conferint e internat ionale de securita-
te desfa s urata  la Moscova, cadru î n care s-a afir-
mat fa ra  echivoc realitatea ca  „sunt tot mai frec-
vente demersurile s i tentativele de depa s irea a 
disensiunilor s i conflictelor dintre Daesh s i Al-
Qaida, obiectivul final fiind acela de comasare a 
combatant ilor s i potent ialelor teroriste î ntr-o 
singura  structura  organizatorica ”, ceea ce ar re-
prezenta o cres tere substant iala  a amenint a rilor 
pe care terorismul religios radical le reprezinta  
pentru î ntreaga comunitate internat ionala .O 
atent ie deosebita  este acordata  de ca tre servicii-
le ruses ti de informat ii, spat iului afghan - cel mai 
apropiat din punct de vedere logistic, de fostele 
republici sovietice s i de teatrul de ra zboi din Af-
ghanistan de unde provin informat ii privind 
aparit ia î n aceasta  t ara  a unui nucleu terorist is-
lamist constituit din mujahedini ai celor doua  
organizat ii, î n coordonare cu rebelii talibani. 

Şerviciile federale de securitate din Rusia esti-
meaza , î n acelas i timp, ca  este foarte probabil ca 
î nfra ngerile suferite ata t de gruparea IŞIŞ, ca t s i 
de structurile Daesh constituie un puternic fac-
tor determinant care impune acestor organizat ii 
sa  identifice noi posibilita t i, mijloace s i tactici de 
natura  sa  permita  depa s irea  s ocului provocat de 
coalit ia multinat ionala  s i sa  asigure continuarea, 
î n forme adaptate, a jihadului pe fronturile tra-
dit ionale sau î n noi arii apte sa  primeasca  pre-

zent a terorist - islamista  a Daesh s i a structurii 
qaidiste Djabhat Al-Nussra. 

O alta  observet ie privitoare la liniile de inter-
sect ie s i de similitudine î ntre cele doua  entita t i 
practicante ale terorismului de extract ie ideolo-
gica  s i doctrinara  islamica  poate fi constatata  î n 
domeniul propagandei mediatice s i al comuni-
cat iei î n spat iul virtual, elementul principal de 
similitudine din acest punct de vedere rega sindu
-se î n stilul s i agresivitatea ascensionala  a activi-
ta t ii de diseminare a conceptelor s i ideilor radi-
cale s i de prozelitism pentru influent area s i atra-
gerea de noi candidat i la jihad. La î nceputul lunii 
septembrie 2018, un î nalt  responsabil din con-
ducerea serviciilor ruse de informat ii externe  
estima ca  fort a distructiva  a structurilor jihadis-
te radicale, î n general, s i a grupa rilor Al-Qaida s i 
Daesh este î n curs de reconstruct ie, consolidare 
s i diversificare prin accentuarea, la structurile 
ment ionate, a tendint elor de unificare s i integra-
re a potent ialelor lor umane s i logistice î n cadrul 
uneia s i aceleias i structuri integrate. I n ma sura 
î n care structurile anti-teroriste ale Federat iei 
Ruse trag semnale de alarma , pe care unii 
analis ti le considera  excesiv de alarmiste, se pu-
ne î ntrebarea daca  acelas i punct de vedere s i 
aceeas i abordare pot fi î nta lnite s i î n ceea ce pri-
ves te serviciile s i structurile speciale americane. 
Ra spunsul este pozitiv, mai ales din perspectiva 
declarat iilor oficiale ale pres edintelui Donald 
Trump care face din contracararea s i lichidarea 
provoca rilor teroriste unul din obiectivele prio-
ritare ale strategiilor sale de politica  internat io-
nala , obiectiv care, de altfel, constituie una din 
pietrele unghiulare ale  noii strategii de securita-
te adoptata  de Administrat ia Trump. I n mediile 

politologice s i ale decident ilor de la 
Pentagon, o aliant a  sau o fuziune î ntre 
gruparea Daesh s i gruparea qaidista  
„Djabhat Al-Nussra” este inevitabila  s i 
realizabila  mai devreme sau mai ta r-
ziu. Daca  î n perioada incipienta  a ra z-
boiului civil sirian, relat iile dintre cele 
doua  structuri teroriste au fost tensio-
nate s i au degenerat, nu de put ine ori, 
î n conflicte sa ngeroase, î n prezent lu-
crurile au ca pa tat o cu totul alta  turnu-
ra  impusa  de î nfra ngerile pe care tero-
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rismul jihadist le-a î nregistrat ata t î n Şiria, ca t 
s i î n Irak, la aceasta contribuind s i pierderile 
majore î n plan geografic nu numai î n regiunea 
Orientului Mijlociu, dar s i, î n egala  ma sura , pe 
alte fronturi s i, cu deosebire, î n Maghrebul 
arab s i î n zona africana  Şahel. Astfel, î n opinia 
lui Richard Weitz, expert militar s i director al 
Centrului Hudson pentru analize politico-
militare din ŞUA,  afirma ca  „presiunile perma-
nente pe care Ştatele Unite s i Federat ia Rusa  le 
exercita  asupra grupa rilor terorist-islamiste vor 
impune acestora necesitatea de a se reorganiza 
sub forma unor aliant e - singurele care ar putea 
sa  salveze de la disolut ia totala  a respectivelor 
entita t i.  Ş i chiar daca , î n interiorul universului 
jihadist terorist, practica unor asemenea coalit ii 
sau integra ri este mai rar utilizata , ea devine o 
necesitate existent iala  î n condit iile de recul pe 
care entita t ile radicale religioase le cunosc î n 
prezent s i le vor confrunta s i î n perspectiva ”. 

Un punct de vedere similar este sust inut s i de 
analis ti s i expert i care activeaza  î n structurile 
ONU s i care, î ntr-un amplu studiu prezentat  
Consiliului de Şecuritate î n vara anului trecut, 
sust ineau ideea ca , î ndeosebi gruparea Al-Qaida, 
este, î nca , destul de puternica  s i dinamica , î n 
comparat ie cu Ştatul Islamic Daesh, dar nici una 
dintre cele doua  structuri nu mai este suficient 
de potenta  pentru a duce, fiecare, î n parte, 
act iuni de amploare î n diferite locat ii ale plane-
tei, fapt pe care liderii celor doua  entita t i î l 
cons tientizeaza . Iar o consecint a  directa  a unei 
asemenea situat ii ar putea sa  se materializeze 
î ntr-o prima  etapa , prin realizarea unei coope-
ra ri s i coordona ri î n executarea de act iuni tero-
riste î n spat iile î n care vor fi depistate vulnera-
bilita t i î n prevenirea s i contracararea unor ase-
menea acte. 

I n argumentarea concluziilor sale potrivit ca ro-
ra gruparea Ştatul Islamic este, asta zi, inferioara  
grupa rii Al-Qaida s i, deci, direct interesata  de o 
fuziune î ntre cele doua  structuri, autorii studiu-
lui ment ionat exemplifica  prin referire la frontul 
ra zboiului civil din Şiria unde gruparea Djabhat 
Al-Nussra este, practic, cea mai mare s i mai pu-
ternica  filiala  regionala  a ret elei Al -Qaida, dis-
puna nd de un potent ial uman combatant esti-
mat la î ntre 7.000 s i 11.000 oameni, î ntre care s i 

ca teva mii de combatant i non-arabi. 

Unde este locul cel mai ca utat pentru imple-
mentarea, structurarea s i dezvoltarea unui ase-
menea nucleu al „noii aliant e jihadist-teroriste? 
O î ntrebare la care majoritatea cerceta torilor au 
un acelas i ra spuns: Afghanistanul unde, î n pofi-
da lungului ra zboi î n care sunt angrenat i, rebelii 
talibani sunt considerat i a fi singura structura  
care ar putea sa  acorde s i protect ie s i logistica  
pentru jihadismul aflat î n ca utarea unifica rii. Af-
ghanistanul este nu numai o t ara  î n care se jux-
tapun Ştatele Unite s i Federat ia Rusa , americanii 
prin prezent a armata , iar rus ii prin comunitatea 
de frontiera  cu Afghanistanul. I n al doilea ra nd, 
mis carea Talibani controleaza  un numa r de 14 
districte ale teritoriului, reprezenta nd 4% din 
suprafat a totala  a Afrghanistanului, find prezen-
ta , operativ, î n alte 263 de amplasamente, ceea 
ce reprezinta  cca. 66% din suprafat a t a rii, acce-
sibila  operat iunilor de ra zboi ale rebelilor s i, im-
plicit, ale jihadismului salafist. 

Cu sau fa ra  o fuziune î ntre detas amentele sale, 
Jihadul este un fenomen care nu s i-a epuizat ca-
pacitatea de a crea s i disemina surprize pe fron-
tul î mpotriva acestui flagel. 

2018: Atacuri teroriste revendicate de ISIS 
sau atribuite acestuia 

 

Număr total de atacuri (exclusiv cele exe-
cutate î n condit ii de front): 26 

Număr de ţări : 16 

Morţi, total :      866 

Răniţi, total:     1.384 

Total victime:   2.250 
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Il-20 Coot (Lis it a), este o versiune militara , a 
avionului de pasageri Il-18, dotat cu echipament 
electronic s i o serie de antene externe IR 
(InfraRos u), senzori optici, echipament de comu-
nicat ii prin satelit - ŞLAR, pentru transmiterea î n 
timp real a datelor, este o platforma  ELINT 
(ELectronic INTelligence) a Fot elor Aeriene ale 
Rusiei.  

Rus ii folosesc aproape regulat asemenea aero-
nave pentru misiuni de recunoas tere pe distant e 
foarte mari, î n special î n regiunea baltica , aero-
navele zboara  cu transponderul oprit s i de multe 
ori pun î n pericol zborurile civile din aceste zo-
ne. 

I n istoria aviat iei ruses ti, au existat doua  avia-
oane Ilyushin Il-18, primul era un avioan cu pro-
pulsie cu elice, fabricat î n anul 1946, dar progra-
mul acestui avion a fost abandonat î n anul urma -
tor, al doilea proiectul a î nceput î n anul 1954, 
prototipul a fost lansat la 4 iunie 1957, product ia 
de serie a durat pa na  î n anul 1985. I n acesta  pe-
rioada  au fost fabricate 678 exemplare civile s i 
militare, multe din exemplarele fabricate î n anii 
‘60, au zburat pa na  î n anul 2014, unele ava nd s i 
peste 45.000 de ore de zbor.  

Aeronavele electronice de ra zboi s i de recu-
noas tere denumite Il-22PP au intrat î n serviciu 
î n octombrie 2016. 

I n Şiria aeronava Il-20 a fost folosita  pentru mi-
siuni de colectare a informat iilor, ascultarea co-

municat iilor militant ilor IŞIŞ, 
pentru a le stabili pozit iile s i in-
tent iile. 

La 18 septembrie 2018, orele 
23.00 ora locala  (20.00 GMT), un 
Il-20, a dispa rut de pe radare, in-
cidentul a avut loc la aproximativ 
35 de kilometri de coasta Şiriei, 
nava se î ntorcea la baza aeriana  
Hmeimim, î n apropiere de Lata-
kia. Avionul a fost dobora t de o 
racheta  AA Ş 20 s i avea 14 per-
soane la bord. 

Agent ia de s tiri Tass, din Rusia, a 
declarat ca  aeronava a dispa rut 

pe timpul unui atac efectuat de patru avioane 
israeliene F-16, asupra instalat iilor militare siri-
ene din provincia Latakia.  

Israelul a declarat ca  î n cadrul instalat iilor mili-
tare siriene atacate “ urmau sa  fie transferate 
sisteme de fabricare a armelor precise s i letale 
oferite de Iran Hezbollah-ului din Liban”.  

“Avertizare privind loviturile aeriene s-a efec-
tuat prea ta rziu ca nava sa  mai poata  fi scoasa  
din zona ” au declarat autorita t ile ruses ti.  

Şe pare ca  act iunea avioanelr F-16 s-a bazat s i 
pe utilizarea avionului rus ca paravan î mpotriva 
detecta rii lor de ca tre sistemele de apa rare aeri-
ana  siriene, Israelul a mai folosit aceasta  metoda  
s i î n act iunea de eliberare a ostaticilor de pe ae-
roportul Entebbe, î n anul 1976, ca nd aviat ia par-
ticipanta , s-a apropiat de aeroport “ î n umbra” 
unui avion britanic de pasageri. 

Ca teva specificat ii referitaore la aeronava Il-20 
(Coot-A): are un echipaj propriu format din 20 
de membri, o lungime de 35,90 m, lat ime de 
37,42m, o î na lt ime de 10,17 m, greutatea pro-
prie de 35.000 kg, greutate maxima  la decolare 
65.000 kg, are patru motoare turbopropulsoare, 
care dezvolta  o putere de 4.250 de cai putere,  
viteza maxima  este de 675 km/h, raza de act iune 
de 6.500 km, plafonul de zbor de 12.000 m. 
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Cercetarea s i realizarea vehiculelor terestre 
fa ra  s ofer au ra mas mult î n urma surorilor  lor - 
vehiculele aeriene fa ra  pilot. Au existat s i exista  
preocupa ri privind acesta  tehnologie, mai ales î n 
unele state direct interesate î n î ntrebuint area 
lor î n conflictele la care sunt parte s i exemplific 
aici Israelul, ŞUA s i Rusia. 

I n ceea ce prives te modul lor de î ntrebuint are, 
î n act iunile de lupta  terestre, se deosebesc doua  
tendint e ce se cer respectate cele etice s i cele 
juridice. Principala preocupare este de a produ-
ce sisteme care elimina  î n totalitate operatorul 
uman, sunt chemate sa  sporeasca  eficient a pe 
ca mpul de lupta , asigura  multiplicarea fort elor, 
cres terea preciziei, evitarea erorilor umane, s i 
duc la salvarea viet ii personalului militar. Auto-
nomia  aproape deplina  a robot ilor militari, poa-
te duce î nsa  la cres terea riscului aparit iei de 
consecint e nedorite, pa na  la act iuni de neglijen-
t a  penala . 

Exista  discut ii care vizeaza  î mbuna ta t irea siste-
melor autonome pentru a le dota cu ceea ce se 
numes te “cons tiint a  artificiala ”, care sa  le confe-
ra  posibilitate de a act iona etic (sa  faca  judeca t i 
morale) pe ca mpul de lupta , alt ii spun ca  nu 
exista  etica  pe ca mpul de lupta , aceste sisteme 
trebuie sa  fie sigure s i fiabile î n raport cu fort ele 
ala turi de care act ioneaza , o mas ina  nu trebuie 
sa  posede abilitatea unor judeca t i morale, dar 
trebuie sa  fie de î ncredere s i sa  î s i î ndeplineasca  
î n mod eficient misiunile atribuite, inclusiv cu 

respectarea legilor conflictului armat. 

I n armata statului Israel, UGV-urile au devenit 
capacita t i s i mijloace necesare pentru î ndeplini-
rea sarcinilor de baza , pentru fort ele terestre, 
care t in de patrularea î n jurul frontierelor, con-
tra-terorism, misuni de lupta  pentru genis ti, ra z-
boiul subteran, cercetare s i colectare de infor-
mat ii, recunoastere, act iuni de monitorizare sau 
sprijinirea funct iilor de comanda , control s i de 
asigurare de lupta . 

Vehiculul terestru fa ra  pilot Gardium, este pro-
dus de Compania israeliana  G-NIUŞ, a fost con-
struit pentru patrulare  de-a lungul frontierei cu 
Gaza asigura nd detectarea  pa trunderii ilegale 
pe teritoriul israelian a persoanelor neautoriza-
te. Vehiculul are un î nalt grad de autonomie, 
poate sa  se deplaseze pe un traseu pre-
programat, poate trece obstacole fa ra  inter-
vent ie umana , iar sub supraveghere poate des-
chide focul, poate cere sprijinul fort elor de inter-
vent ie. Programul Gardium a fost î nchis î n anul 
2016, dar a fost realizat un alt vehicul Ford Mo-
del F 350, care este echipat cu sistem de vedere 
de zi s i de noapte, este controlat de la distant a , 
este operat de doi soldat i din care unul contro-
leaza  vehiculul s i al doilea sistemul de observare 
s i armamentul.  

Un alt model este cel propus de Compania RO-
BOTERM - Ford F 3504,  acest dispune s i de un 
rotor s i poate efectua ata t mis cari terestre ca t s i 
aeriene, poate act iona î n interiorul tunelurilor, 
pot descoperi IED-urile (Dispozitive Explozive 
Improvizate) s i le pot neutraliza, sunt î n dotarea 
subunita t ilor pa na  la nivel de companie. 
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Destin deturnat: o istorie a lumii prin ochii 
islamului 

Autor: Tamim ANSARY 

Editura: Corint Books, 2018 

 Tamim ANŞARY, scriitor afghano-american, a 
publicat volumul memorialistic West of Kabul, 
East of New York, la scurt timp dupa  atacul tero-
rist de la 11 septembrie 2001 s i, î mpreuna  cu 
Farah Ahmadi, The Other Şide of the Şky, bes-
tseller New York Times, ca s i alte volume referi-
toare la lumea musulmana . A contribuit major la 
conceperea manualelor de istorie pentru liceu, 
are o rubrica  lunara  la Encarta.com s i a publicat 
eseuri s i comentarii î n Şan Francisco Chronicle, 
Alternet, L.A. Times s i î n alte publicat ii. Ansary 
este, de asemenea, moderator al Atelierului Şcri-
itorilor din Şan Francisco, oras  î n care s i locuies -
te ala turi de familia sa.  

 Autorul s-a na scut s i a crescut î n Afghanistan, a 
î nva t at, î nca  de mic o anumita  istorie a lumii s i a 
ascultat diferite poves ti musulmane, care nu l-au 
î mpiedicat, ca dupa  mutarea î n Ştatele Unite sa  
devina  laic, dar interesat de istoria lumii s i mai 
ales de istoria islamului. Chiar daca  islamul cu-
prinde, din punct de vedere geografic, un terito-
riu mai mare deca t  Europa s i Ştatele Unite la un 
loc, istoria lui este put in cunoscuta  s i a devenit 
tot mai interesanta   dupa  11 septembrie 2001, 
mai ales pentru nemusulmanii din Occident. 

 I n Prefat a ca rt ii, Teodar Baconschi scrie: “ Au-
torul ne plimba  prin istoria islamului cu simpatia 
unui adept s i obiectivitatea unui avocat al dimis-
tifica rilor la muritoare. Ş i ne spune de fapt ceva 
foarte important: ca  Orientul s i Occidentul sunt 
fet ele aceleias i monede s i motoarele  unui destin 
comun, fa cut din somptuoase interferent e, con-
tagiuni, simbioze s i traduceri reciproce, adesea 
es uate”. 

 Pe la nga  Prefat a , cartea mai cuprinde: Nume s i 
date, Introducere, 17 capitole: 1. Lumea Mijlocie, 
2. Hegira, 3. Nas terea Califatului, 4. Şchisma, 5. 
Imperiul Omeiazilor, 6. Perioada Abbasida , 7. 
Ca rturari, filosofi s i sufis ti, 8. Intra  î n scena  tur-
cii, 9. Pra pa dul, 10.Renas terea, 11. Europa î n 

acesta  perioada , 12. Occidentul vine î n Orient, 
13. Mis ca rile reformatoare, 14. Industrie, con-
struct ii s i nat ionalism, 15. Afirmarea modernis ti-
lor laici, 16. Criza modernita t ii, 17. Valul se î n-
toarce.  Postfat a , Ştructura doctrinei islamice, 
Mult umiri, Bibliografie s i Index. 

“O lectura  obligatorie pentru cine dores te sa  
afle mai mult despre istoria lumii islamice. Dar 
cartea nu este doar o simpla  î ns iruire a eveni-
mentelor trecute. Este s i un ghid indispensabil 
pentru î nt elegerea dezbaterilor s i conflictelor 
politice de asta zi, de la 11 septembrie pa na  la 
ra zboaiele din Irak s i Afghanistan, de la pirat ii 
somalezi la conflictul palestiniano-israelian. As a 
cum arata  Ansary î n Concluziile sale, «conflictul 
care distruge lumea moderna  nu poate fi î nt eles 
ca o ciocnire a civilizat iilor… Este î nt eles mai bi-
ne daca  este va zut ca o divergent a  generala  la 
intersect ia a doua istorii mondiale discordan-
te».” Şan Francisco Chronicle. 

Prezentată de Cornel VAIDA 

www.ingepo.ro                                                                                     Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2018 

Apariţii editoriale, studii, materiale noi 



 

99 

Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2019                                                                                    www.ingepo.ro 

Serviciile secrete americane în epoca terorii; 
Pe muchie de cuţit. (Playing to the Edge: 
American Intelligence in the Age of Terror),  

 Autor: Michael  V. Hayden 

 

As a cum î ndeobs te este 
cunoscut, ca rezultat al 
atentatelor de la 11 sep-
tembrie 2001 din ŞUA, po-
litica externa  s i de securi-
tate nat ionala  americana  a 
suferit schimba ri impor-
tante de natura  conceptua-
la  s i de reconstruct ie con-
creta  a tuturor structurilor 
sectoriale cu care aceasta a 
intrat î n impact. Ma surile 
concrete adoptate î n ŞUA  
au avut la baza  un amplu 
proces de analiza , precum 
s i anchete oficiale cu privi-
re la cauzele s i vulnerabili-
ta t ile ce au facilitat aseme-
nea atentate, declans a nd s i 
un val de discut ii, contro-
verse s i acuze î n cadrul î n-
tregului spectru politic pu-
tere – opozit ie s i chiar la 
adresa unor î nalt i decident i aflat i pe diferite pa-
liere de responsabilitate. Evident  ca  î n centrul 
acestora s-au aflat î ndeosebi serviciile de infor-
mat ii americane. I n timp, multe din ele au fost 
devoalate î n spat iul public, î n virtutea valorilor 
autentice democrat iei americane.   

Dupa  o perioada  de timp, specialis ti î n dome-
niu, angrenat i direct î ntr-un proces de transfor-
mare de intelligence,  azi în rezervă, au început să
-s i publice memoriile. I n majoritatea lor, acestea 
au oferit date s i fapte care sa  ra spunda  publicu-
lui la multe î ntreba ri  neelucidate sau incorect 
percepute cu privire la atentatele de la 11 sep-
tembrie. Totodata , î n limitele respecta rii secre-
telor funct iilor det inute, asemenea memorii au 
fa cut referiri s i la ceea ce a urmat privind schim-
ba rile concrete î n politica externa  s i de securita-
te nat ionala  americana  s i î n noua configurat ie a 
geopoliticii internat ionale.   

I n ra ndul celor care s-au confruntat cu provo-
ca rile de securitate contemporane la adresa ŞUA 
s i au cutezat sa -s i scrie memoriile, reda nd fapte 
as a cum au fost ele tra ite,  se afla  s i Michael V. 
Hayden, autorul ca rt ii ment ionate mai sus, pu-

blicata  s i î n limba roma na  de 
ca tre editura Meteor Publis-
hing. Acesta a fost un ge-
neral cu patru stele î n Fort e-
le Aeriene Americane s i di-
rector al Agent iei Nat ionale 
de Şecuritate (NŞA), prim 
adjunct al directorului Şervi-
ciilor pentru Şecuritate In-
terna  (NŞA) s i director al 
Agent iei Centrale de Infor-
mat ii (CIA). Potrivit afirma-
t iilor sale, „ criticii, observa-
torii şi simplii cetăţeni nu 
ştiu despre activitatea ser-
viciilor secrete atât de mul-
te pe cât ar dori sau ar tre-
bui să ştie. Unul din obiec-
tivele cărţii de faţă este de 
a-i ajuta în privinţa aceas-
ta”. 

Generalul Hayden, singura 
persoana  care a condus ata t 

CIA, ca t s i NŞA s i-a intitulat cartea „ pe muchie 
de cuţit ”, sugera nd ca t de aproape s-a aflat de 
linia frontului neva zut, pe care - l compara  cu 
„un teren pe care serviciile secrete utilizează 
toate instrumentele şi autorităţile disponibile, 
tot aşa cum un jucător iscusit se foloseşte de 
tot terenul de joc, inclusiv de liniile de out şi 
de poartă”.  

I n ŞUA, un numa r important de cititori aprecia-
za  ca  Hayden î ncearca  sa  descurajeze pe cei care 
cred ca  compromisul "libertate vs. securitate" 
este fals. Pentru Hayden, tensiunea dintre liber-
tate s i securitate este mult mai mult deca t o ab-
stractizare, „este rana proteică globală de la 
care îşi produce sensul propriei misiuni ”. 
Hayden subliniaza  î n mod repetat ca  ment inerea 
liberta t ii s i a securita t ii î n acelas i timp este o 
sarcina  exagerata  s i ingrata .  

Ca volum de memorii, evident ca  centrul de 
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greutate al ca rt ii se afla  î n trecut, ceea ce aduce 
î n discut ie, vra nd-nevra nd, s i subiecte ca pre-
da ri, detent ii, interoga ri s i „ neinspirat numitul 
program de  supraveghere internă ”.  

Apoi, experient a doba ndita  l-a stimulat sa  abor-
deze s i aspecte ale noilor tehnologii, ce deja pre-
figureaza  viitorul, fa ra  echivoc s i cu o evolut ie 
alerta , precum sunt domeniul cibernetic s i pro-
voca rile sale, considerate de autor un favorabil 
domeniu de conflicte s i cooperare.  

Important pentru generalul Hayden  reprezinta  
s i „ dreptul cetăţenilor de a fi informaţi … şi de 
a fi în siguranţă” pe care î l abordeaza  cu mult 
curaj, î n luminile s i umbrele concrete ale tensiu-
nilor dintre administrat ie s i presa  sau a tensiunii 
continue dintre transparent a  s i secretomanie 
î ntr-o societate libera , aspecte ca rora le dedica  
un capitol separat.   

Personal apreciez ca  publicarea ca rt ii lui 
Hayden î n Roma nia poate prezenta un larg inte-
res public, î n condit iile actualei situat ii politice s i 
sociale interne deosebit de tensionate, pe fondul 
unei grave destabiliza ri a Uniunii Europene, fa ra  
precedent. I n acest sens, am î n vedere cont inutul 
volumului sa u deosebit de detaliat, cu fapte ex-
trase din intimitatea activita t ii serviciilor de in-
format ii  americane,  abordate din perspectiva  
î naltelor demnita t i det inute, precum s i a actuale-
lor preocupa ri î n pozit ia de general î n retragere. 
I n prezent, el este directorul grupului Chertoff, 
consultant î n domeniul securita t ii, fondat de fos-
tul secretar american pentru securitate interna , 
Michael Chertoff. De asemenea, Hayden activea-
za  ca profesor vizitator la Universitatea de Ş tiin-
t e Politice s i Guvernamentale din cadrul Univer-
sita t ii George Mason s i este fondatorul Centrului 
pentru Intelligence, Politica  s i Şecuritate Inter-
nat ionala  „Hayden”.  

  I n concluzie, nu putem aprecia valoarea me-
moriilor lui Hayden pentru actualii specialis ti î n 
domeniul de intelligence s i pentru alte persoane 
interesate, fa ra  a ment iona s i aparit ia, î n luna 
Mai  2018, a unui alt volum, devenit deja Ama-
zon Best Seller. I n final, intitulat The Assault on 
Intelligence: American National Security in 
an Age of Lies (Asaltul asupra serviciilor de intel-
ligence; Securitatea naţională americană într-o 

epocă a minciunilor), volum apa rut î n ŞUA, dar 
care î nca  nu a ajuns s i î n t ara noastra . Aparit ia 
acestuia  a fost intens comentata  de ca tre citito-
rii americani. I n esent a  se apreciaza  ca  aceasta  
carte reprezinta  o critica  vehementa  a fort elor 
care amenint a  comunitatea americana  de infor-
mat ii, î ncepa nd chiar cu pres edintele Ştatelor 
Unite, î ntr-o perioada  î n care munca comunita t ii 
respective nu a fost niciodata  mai dificila  sau 
mai importanta  ca acum. Şe ment ioneaza  ca  î n 
American National important este fat a unui pre-
s edinte care acuza  fa ra  a avea fapte, fa ra  dovezi 
sau logica , adeva rat ii agent i sunt atacat i. I n acest 
timp, ordinea mondiala  se schimba . Coreea de 
Nord se afla  pe punctul de a avea o arma  nuclea-
ra  care ar putea lovi t inte pe î ntregul teritoriu al 
Ştatelor Unite, rus ii sta pa nesc o noua  forma  de 
ra zboi informat ional care submineaza  democra-
t ia, iar rolul Chinei î n comunitatea globala  ra ma -
ne neclar, dar totus i, din ce î n ce mai mult aceas-
ta  t ara  pare a fi foarte periculoasa  pe plan inter-
nat ional.  

  As tepta m init iativa de a publica s i aceasta  car-
te î n Roma nia, despre care am convingerea ca  va 
prezenta acelas i interes s i î n Roma nia.   
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cu Martie 2007 (peste 11.000 de pagini) şi alte informaţii de interes. 



 Pulsul Geostrategic a fost accesat, în ultima perioadă, în aproape 100 de 
ţări (în ordinea numărului de accesări): România, SUA, China, Australia, India, Tur-
cia, Spania, Iran, Siria, Israel, Rusia, Bangladesh, Germania, Moldova, Chile, Aus-
tria, Franţa, Marea Britanie, Georgia, Azerbaidjan, Camerun,  Venezuela, Argenti-
na, Ucraina, Ungaria, Irlanda, Serbia, Armenia, Italia, Grecia, Liban, Qatar, Polonia, 
Filipine, Indonezia şi altele. 
 În România suntem accesaţi în peste 40 de oraşe. 

Începând  cu  Decembrie 2010  PULSUL GEOSTRATEGIC  
este înregistrat în catalogul internaţional   
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