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EDITORIAL

Forumul Economic Mondial Davos 2019 - Globalizarea 4.0
Corneliu PIVARIU

In perioada 22-25 ianuarie 2019 a avut loc - la Davos - reuniunea anuala a Forumului Economic Mondial, eveniment global care a fost urmarit cu atentiei de noi în fiecare an. Reuniunea din acest an a adus în Elvetia peste 3.000 de personalitati ale
vietii politice, economico-financiare, media, si altii, sau mai pe scurt spus, plutocratia planetei si toate mediile conexe acesteia. Interesant este si faptul ca circa 60%
din participanti provin din numai cinci tari, situatie pe care am mai remarcat-o, cu procentaje similare, si la alte conferinte internationale importante la care am participat de-a lungul timpului.
Asa cum se obisnuieste deja de mai multi ani, cu putin timp înainte de desfasurarea reuniunii au
fost publicate documente conexe, printre care si editia a 14-a Global Risks Report, document care
nu întotdeauna este acceptat fara obiectii în mijloacele de analiza geopolitica mondiala, dar care
are specificitatea sa si constituie un instrument util de analiza a evolutiilor globale în domeniile:
economic, mediu, geopolitic, social, tehnologic.
Conform acestui raport, din punct de vedere al posibilitatii producerii unor evenimente în
2019,pe primele cinci locuri se situeaza în ordine: schimbari climatice majore; esecul masurilor de
5
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protectie a mediului si adaptare la schimbarile de mediu; dezastre naturale; furtul si frauda de date; atacurile cibernetice.
Din punct de vedere al impactului riscurilor, pe primele cinci locuri sunt considerate: armele de
distrugere în masa, esecul masurilor de protectie a mediului si adaptare la schimbarile de mediu;
evenimente meteo extreme; criza apei; dezastrele naturale.
Comparativ cu zece ani în urma, remarcam ca riscurile de mediu au luat locul celor economice (în
2009 criza economica mondiala era în plina desfasurare) în timp ce armele de distrugere în masa,
care pana în 2012 nu se situau în primele cinci locuri, au ajuns în 2019 sa fie considerate pe primul loc în categoria de impact.
Dintre riscurile geopolitice, cele mai importante si probabile sunt considerate urmatoarele: instabilitatea sociala profunda; esecurile guvernarilor nationale; esecul guvernarii regionale sau globale; migratia involuntara pe scara larga.
Ca si tendinte de evolutie, cele mai periculoase sunt considerate urmatoarele: schimbarile climatice; degradarea mediului; cresterea polarizarii societatilor; cresterea dependentei cyber; polarizarea si acumularea disparitara a bogatiei; îmbatranirea populatiei si înca alte cinci cu tendinte
mai scazute decat cele mentionate.
Dintre elementele principale care au marcat agenda reuniunii de la Davos mentionam:
- primul ministru al Japoniei a prezentat hotararea tarii sale, în calitate de presedinte al G20,
de a lansa agenda pentru guvernarea datelor la nivel global, mentionand ca acaesta va avea loc în
contextul procesului Osaka si sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Comertului (WTO);
- Peste 70 de tari au confirmat intentia de a începe negocierile în cadrul WTO pentru stabilirea
aspectelor relative la comertul electronic (e-commerce), în scopul reducerii costurilor si o mai mare participare la economia digitala globala;
- Continuarea dialogului diplomatic multilateral în scopul dezvoltarii eforturilor de pace pe
principalele probleme conflictuale globale, inclusiv Balcanii de Vest si Şiria. Forumul a convenit
constituirea unei comunitati de lideri public-privati, pentru un dialog special în ceea ce priveste
relatiile israeliano-palestiniene. In acest sens mentionam o viitoare reuniune internationala care
va avea loc în Iordania în perioada 6-7 aprilie, care se estimeaza ca va putea deveni un summit global pentru pace si reconciliere;
- Reteaua Centrului pentru a Patra Revolutie Industriala, creata în 2017 a anuntat dezvoltarea
prin aderarea a peste 100 de guverne si afaceri, inclusiv cinci membri ai G7. UNICEF, OHCHR si
WFP sunt primele organizatii internationale care au aderat;
- Ştatul indian Andhra Pradesh a adoptat o platforma pentru operatorii de drone, în cooperare
cu 10 autoritati aeriene civile, opt organizatii internationale guvernamentale si 23 de companii
private;
- Au fost luate o serie de alte masuri în domeniul digital si cyber, inclusiv în domeniul realizarii
unor standarde mai înalte de protectie a vietii private si interoperabilitate.
Remarcam pentru prima oara de la începutul anilor 1990, o participare din Romania, prin persoana vice-premierului pentru implementarea parteneriatelor strategice -Ana Birchall.
WEF devine astfel, din ce în ce mai mult, o platforma de cooperare globala si mai putin o conferinta internationala anuala importanta, care poate avea o influenta din ce în ce mai mare în evolutia
spre o lume globalizata.
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lor geostrategice va spori.
Noile tehnologii vor contribui la stabilirea, în anul 2019, a unui punct de
MOŞTENIREA TENDINŢELOR TRANSFORMA- varf a ceea ce putem numi noua revolutie globala
TOARE ALE ANULUI 2018 AFECTEAZĂ ANUL a afacerilor militare. Complexele militarindustriale-financiare ale marilor puteri ale lu2019
mii vor suferi transformari începand cu anul
Principalele tendinte transformatoare ale anu- 2019.
lui 2018 care vor influenta anul 2019 privesc
urmatoarele trei domenii globale interconectate:
Domeniul Economic & Financiar; Securitatea şi
Dispariţia Vechii Ordini a Lumii
Dispariţia Vechii Ordini a Lumii.
O alta tendinta importanta la nivel global priDomeniul Economic & Financiar

veste schimbarea vechii ordini a lumii bazata pe
multilateralism. Vom asista în 2019 la slabirea
unor organizatii internationale precum ONU si la
reorganizarea unor consultari multilaterale cu
privire la comertul international, clima si regementarile privind noile tehnologii. Acest lucru se
va întampla din doua motive principale. Primul
motiv se refera la cresterea prezentei si importantei unor actori globali precum China, Rusia si
India, care evident vor încerca sa-si implementeze sferele de influenta la 360 de grade, chiar si în
afara vechilor institutii create în asa-numita era
bipolara, cand destinele lumii erau decise în mare parte la Moscova si Washington. Cel de-al doilea motiv se datoreaza implementarii „doctrinei
Trump”, care în ultimii doi ani a implementat o
strategie bilaterala în politica externa a ŞUA, ceea ce a modificat vechile balante.

In ceea ce priveste domeniul economic si financiar, va fi necesara monitorizarea cresterii importantei tehnologiilor aplicate si a implementarii lor în ciclurile de productie ale majoritatii
natiunilor industrializate. In anul 2019 ne vom
confrunta cu un fel de rationalizare a acestor
procese de productie care vor schimba în mod
esential evolutia actualului echilibru social al
statelor si relatiile dintre state si marile organizatii financiare. In conformitate cu unele studii
analitice, o trieme din forta de munca din ŞUA
(aproximativ 50 de milioane de oameni) ar putea fi transformata pana în anul 2020. In plus,
vom asista la explozia unor noi piete bazate pe
nevoile tehnologice ale persoanelor în varsta si
ale celor cu dizabilitati. Vom asista de asemenea
si la cresterea cripto-monedelor. Informatiile si
managemntul noilor tehnologii – ICT, IA,
2019: PROVOCARI GEOPOLITICE CHEIE
blockchain, imprimare 3D – vor reprezenta cea
Uniunea Europeană
mai semnificativa provocare a urmatorului deceniu pentru marile puteri ale lumii si marile gu- O tendinta transformatoare foarte importanta
va fi cea legata de Uniunea Europeana. 2018 a
puri de investitii.
fost un an critic pentru UE, atat la nivel economic, cat mai ales la nivel politic si social. 2019 va
Securitate
fi anul în care se va decide soarta „Casei EuropeImpactul tehnologiilor avansate asupra decizii- ne Comune”. In urma valurilor nepopuliste si a
asa-numitelor valuri suveraniste care au marcat
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viata sociala si politica a europenilor în 20172018, este foarte posibil ca alegerile pentru reînnoirea Parlamentului European sa recompenseze partidele anti-europene. Prin urmare, 2019 va
fi un an foarte instabil pentru economia si politica Uniunii Europene.

dual cu state ale UE, si, în unele cazuri, chiar si cu
administratiile regionale. Mai mult, absenta unei
politici externe europene adevarate permite Chinei sa actioneze în Africa fara alti concurenti
mari, în afara Ştatelor Unite si a Rusiei.

In ceea ce priveste rolul Europei la nivel global,
Asia
trebuie sa avem în vedere relatiile tensionate
dintre ŞUA si China si dintre ŞUA si Rusia, deoa- Principalele provocari geopolitice din Asia prirece ele vor influenta Uniunea Europeana în vesc relatiile dintre ŞUA, Japonia si China. Tokyo,
desi este aliniat cu politicile ŞUA, poat efi un ele2019.
ment de mediere între pozitiile diferite ale WasDin motive diferite si divergente, ŞUA, Rusia si hingtonului si ale Beijingului.
China sunt egal interesate de slabirea puterii
La nivel geostrategic, Washingtonul va trebui sa
Uniunii Europene.
conutinue initiativele lansate în 2018 cu PheniaDin perspectiva ŞUA, o criza politica, economica nul, în vederea normalizarii complete a relatiilor.
si financiara a Europei ar permite Washingtonu- Va fi un drum dificil deoarece interesele confliclui sa „administreze” revenirea economica a ŞUA, tuale ale ŞUA si ale Republicii Populare Chineze
îndeosebi acum, cand traditionalul aliat britanic sunt în continuare pe fondul problemei Coreei
este, gratie Brexitului, eliberat de obligatiile care de Nord.
la-au legat de Bruxelles. In plus, la nivel geostrategic, continua criza europeana care permite O alta problema controversata în cadrul relatiiŞUA sa castige timp pentru a lua decizii si pentru lor dintre ŞUA si China o reprezinta Tibetul. In
a-si asuma responsabilitati financiare în teatrele primele luni ale anului 2019, Beijingul si Washingtonul vor trebui sa gaseasca o mediere în
din Africa de Nord si Orientul Mijlociu.
problema efectelor „Actului de Acces Reciproc în
In cazul Rusiei, lucrurile sunt mai delicate. Tibet” (semnat de catre Presedintele Trump la
Kremlinul considera ca o Uniune Europeana slafinalul anului 2018), care permite accesul în Tibita ar fi mai maleabila în problema Ucrainei si bet al diplomatilor, jurnalistilor si cetatenilor
în raport cu sanctiunile care au afectat economia americani si respinge vizele pentru America ale
Rusiei începand cu anul 2014. Pe termen scurt, oficialilor chinezi care sunt considerati responar putea fi adevarat. De fapt, o Uniune Europea- sabili pentru blocarea accesului în Tibet.
na slabita pe termen mediu si lung ar însemna ca
Uniunea s-ar afla la mila intereselor strategice O alta problema care va avea efecte geopolitice
ale ŞUA, din moment ce UE se afla la limita de est considerabile la nivel regional si global este legaa sistemului geopolitic al ŞUA, asa cum a fost ta de proiectul chinezesc al Marelui Drum al Maconstruit el la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi tasii. Pentru a realiza acest obiectiv, Beijingul îsi
Mondial. In absenta unei UE politice, adevaratul va consolida relatiile cu Republica Islamica Iran
„liant” european ar fi doar instrumentul militaro si cu Federatia Rusa.
-politic al NATO: lucru pe care Rusia nu îl doreste cu siguranta.
Impactul tensiunilor comerciale dintre SUA
O Europa fragmentata, care este incapabila de o
şi China
politica unitara si coerenta de dezvoltare a infrastructurii, nu are puterea necesara de a nego- Administratia Trump a dus un adevarat razboi
cia – pe criterii egale de demnitate geopolitica – comercial împotriva Chinei în anul 2018. In
cu China în marele proiect al Noului Drum al Ma- 2019, acest razboi va fi perfectat într-un anumit
tasii. Din acest motiv, momentan, o Europa slabi- mod. Au existat deja avertizari ale acestei tenta ar fi convenabila pentru China. Ar fi mult mai dinte: arestarea lui Meng Wanzhou, agent finanusor si ieftin pentru Beijing sa negocieze indivi- ciar principal si fiica a fondatorului gigantului
8
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high-tech Huawei, reprezinta un exemplu în escaladarea tensiunilor dintre China si ŞUA. Aceste
tensiuni nu sunt doar de natura comerciala, ci si
strategica. ŞUA si China concureaza pentru suprematie tehnologica. Aceasta confruntare strategica va afecta întregul sistem global, influentand sistemul financiar de la nivel global si
determinand diferite state ale lumii sa faca alegeri în acest domeniu.
Africa de Nord, Orientul Apropiat şi Mijlociu
In Africa de Nord (îndeosebi în Libia), activitatea de stabilizare a Moscovei va spori.

www.ingepo.ro

Giles MERRITT - Fondator şi Preşedinte al Friends of Europe
Rusia si Uniunea Europeana sunt la cutite – sau, în
termeni
diplomatici,
“eforturile lor de peste 20
de ani de a realiza un parteneriat strategic au esuat în mod cert.” Este
concluzia la care s-a ajuns cu putin timp în urma,
consemnata într-o nota a unui înalt diplomat al
UE, dar si mesajul recentei conferinte a Forumului Gaidar, la nivel înalt, de la Moscova la care a
participat premierul rus Dimitri Medvedev.

Vom asista în 2019 la rearanjarea fortelor în
lumea Orientului Apropiat si Mijlociu. In ciuda
chestiunii Kashoggi, Ştatele Unite îsi vor consolida legaturile cu Arabia Şaudita si vor viza noul
guvern israelian pentru a contracara prezenta
iraniana.
Marul discordiei este de notorietate: Şiria, tensiunile
legate de Ucraina si Crimea, resentimenDinamica geopolitica si strategica din aceasta
regiune va fi influentata de sporirea influentei tul manifest al Kremlinului fata de extinderea
Federatiei Ruse, a Iranului si a Turciei în decur- NATO si a UE cat si suspiciunile reciproce legate
de securitatea cibernetica, influentarea alegerisul anului 2019.
lor si practicile de spionaj fara jena si lipsite de
tact.
America Centrală şi de Sud
Ambele parti trebuie însa sa-si puna serios minCu toate ca ŞUA a recastigat unele pozitii din
America de Şud, prezenta Chinei si, într-o oarecare masura si cea a Rusiei în regiune va avea
efecte asupra încercarii de hegemonie a Administratiei Trump. Problema migratiei va avea un
rol crucial în politica promovata de Trump cu
privire la America Centrala.

tile la contributie. Colaborarea si, poate chiar
prietenia, le vor fi impuse de presiunile economice si geopolitice de neoprit. Liderii si decidentii lor politici ar putea de asemenea sa paseasca
spre un viitor comun în care complementaritatea lor economica va fi elementul esential.
Şecolul 21 s-a dovedit a fi nedrept atat fata de
Rusia cat si fata de Europa iar lucrurile se vor
agrava. Wolfgang Ischinger, Presedintele Conferintei pentru Şecuritate de la Munchen, a informat Forumul Gaidar ca la începutul acestui secol
economia Rusiei era de doua ori mai mare decat
cea a Chinei iar în prezent ea mai reprezinta
doar o zecime din economia Chinei.

Economia Europei, la randul ei, s-a contractat
chiar daca nu la fel de spectaculos. Cetatenii europeni devin în permanenta mai saraci cu o probabilitate foarte mica de redresare. Veniturile
din UE, masurate ca medie a PIB-ului per capita,
reprezinta aproape doua treimi din cele din
9
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ul marcat de crestere economica anemica si
austeritate care a trecut de la criza din 2008 a
fost martorul ascensiunii partidelor populiste
care promit alegatorilor un viitor mai roz fara
a preciza cum se va ajunge acolo.
Europa si Rusia sunt, într-o mare masura, în
aceeasi barca, daca este sa fie comparate cu
gigantii în ascensiune si tigrii tehnologici ai
Asiei. ŞUA nu se va alatura primelor doua gratie corporatiilor high-tech de care dispune si a
perspectivei demografice viguroase care va
face ca populatia sa sa creasca la 400 milioane
în 2050.

America iar în 2025 se preconizeaza sa scada la
trei cincimi. Primele patru cele mai mari econo- Piata ruseasca ar putea deveni mult mai atractimii ale Europei nu vor mai figura, în 2050, între va pentru companiile europene daca Moscova ar
adopta reformele de mult promise pentru îmbuprimele 10 economii ale lumii.
natatirea conditiilor în care trebuie sa activeze
firmele straine. Companiile europene dispun de
Demografia este cauza majora atat a probleme- tehnologia si know-how-ul necesare pentru a
lor Rusiei cat si a celor ale Europei. Asa cum a activa fabricile ruginite ale Rusiei. Un nou spirit
precizat Igor Yurgens, fost purtator de cuvant al de cooperare poate fi solutia castigatoare pentru
lui Medvedev cu ocazia Forumului Gaidar, masa- ambele parti.
crarea a zeci de milioane de tineri rusi care au
luptat în Armata Rosie în timpul celui de Al Doi- Este greu de anticipat modul în care decidentii
lea Razboi Mondial a avut consecinte politici de la Moscova si de la Bruxelles se vor
dezastruoase pe termen lung. Declinul ireversi- adapta acestor realitati însa adaptarea este oblibil al populatiei se amplifica iar populatia actua- gatorie. Un factor suplimentar important pentru
la de 143 milioane de rusi urmeaza sa scada, realinierea lor geopolitica este deschiderea rutei
conform datelor Biroului de Ştatistica al ŞUA, la maritime nordice dintre porturile occidentale
europene si porturile din estul Asiei. In situatia
111 milioane la mijlocul secolului.
în care încalzirea globala topeste calota glaciara
Pe frontul economic, sanctiunile Europei ca ras- a Arcticii în ritmul prezis în acest moment,
puns la actiunile Rusiei în Crimea si estul Ucrai- atunci aceasta evolutie care schimba regulile jonei agraveaza dificultatile tarii. Şupra- cului va avea o importanta hotaratoare atat pendependent de exporturile de titei si gaze, secto- tru UE cat si pentru Rusia. O tema de analiza
rul productiv al Rusiei, neglijat si depasit moral, pentru Berlaymont si Kremlin.
este grav afectat de absenta evidenta a investitiilor straine. Fiecare din ultimii cinci ani a fost
martorul scaderii veniturilor reale disponibile
ale populatiei astfel încat rusul de rand este
astazi cu 10% mai sarac decat în 2014.
Aceste tendinte evidente au fost ocultate pana
acum. Efectele dinamice ale tranzitiei spre economia de piata în Rusia dar si în majoritatea
fostelor tari comuniste ce au constituit blocul
sovietic au creat semne aparente de prosperitate care au mascat handicapurile structurale.
Cat priveste o mare parte din Europa, deceni10
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le sunt adanci si întinse, desi miscarea protestaPaul SĂNDULESCU tara pare sa scada în intensitate, pentru moment.
PLUTOCRÁT, -Ă s.m. şi f. (În orânduirile baza- Protestatarii au adoptat ca semn distinctiv foarte pe exploatare) - Persoană care aparţine clasei te vizibil jachetele galbene pe care legea îi obliga
dominante şi care, datorită averii de care dispune, pe lucratorii auto sa le poarte. Nemultumirea
participă la conducerea statului şi exercită o in- este generala la nivel global, nu numai în Franta,
asa ca simbolul vestelor galbene apare din ce în
fluenţă politică importantă. (DEX)
ce mai rapid si mai des în miscarile de protest
PLUTOCRAȚÍE, plutocraţii, s. f. Formă de gu- începand cu Europa si ajungand pana în Africa
vernare în care puterea de stat este concentrată de Nord, Orientul Mijlociu si America de Nord,
în mâinile celor mai bogaţi. ♦ Totalitatea persoa- desi revendicarile nu par a fi întotdeauna acenelor care, cu ajutorul averii, impun plutocraţia. leasi. Inca. Deci, despre ce este vorba?
(DEX)
Ca sunteti constienti sau nu, sunteti contempoINTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ - capacitate a siste- ranii a doua enorme curente globale, care se alimelor tehnice evoluate de a obţine performanţe menteaza unul pe altul si al caror efect îl simtiti
cvasiumane. (DEX)
deja de multa vreme, dar pentru care sunteti în
permanenta indusi în mod intentionat sa gasiti
motive colaterale. Este bine totusi sa le cuPe 17 noiembrie 2018, în Franta au început de- noasteti pe cele reale, pentru ca ele va vor determonstratii stradale, care s-au dovedit a fi cele mina viitorul existentei si cursul evenimentelor
mai ample si mai grave din ultimele decenii, chi- ce ne stau în fata.
ar si pentru o tara în care astfel de miscari au o
traditie de sute de ani. Important de retinut este Aceste doua curente sunt: ultra-concentrarea
ca ele nu au avut o conducere si nu au fost star- bogăţiei şi dispariţia nevoii de oameni.
nite de sindicate sau de partide politice din In 2014, la New York, plutocratul Nick Hanauer
opozitie. Şcanteia a fost aprinsa de cresterea a facut la TEDŞalon NY2014 prezentarea "Aveti
pretului la combustibil (sic!) si de impozitarile grijă, colegi plutocraţi, vin furcile" ("Beware, felce urmau sa fie introduse de la 1 ianuarie 2019, low plutocrats, the pitchforks are coming"). Va
dar în spatele acestora sta saracirea generala a invit sa o vizionati!!! Insusi titlul este sugestiv.
populatiei, cu preponderenta a muncitorilor si a De retinut ca aceasta avertizare vine chiar din
clasei de mijloc, în special în mediul rural si peri- partea unui plutocrat!!! Cu numai trei ani înainurban. Amploarea si violentele la care s-a ajuns te, pe 17 septembrie 2011, datorita inegalitatilor
(inclusiv morti si raniti grav) denota ca radacini- sociale, economice si imensei influente pe care
corporatiile le au asupra guvernului american, în
special din partea sectorului financiar, chiar la
New York aparuse miscarea "Ocupati Wall Street" ("Occupy Wall Street" - OWŞ). Şloganul OWŞ a
fost "Noi suntem 99%" si se referea la distributia
inegala a veniturilor si a bogatiei între 1% din
cei mai bogati americani si restul populatiei. Este
drept ca dupa aproape doua luni, pe 15 noiembrie 2011, protestatarii au fost evacuati fortat
11
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din Parcul Zuccotti, pe care îl ocupasera, iar
2.000 din ei au fost arestati în New York si 6.000
în restul ŞUA. Este drept ca miscarea si-a pierdut
suflul, este drept ca în 2016 omul de afaceri Donald Trump a fost ales presedinte, dar asta nu
înseamna ca motivele nu erau reale sau ca au
disparut. Din contra, ele se adancesc pe zi ce trece.
Nick Hanauer arata în 2014 ca în 1980, cei mai
bogati 1% dintre americani detineau 8% din bogatia tarii, iar 50% din jumatatea de jos a societatii detinea 18%, ca în 2010, deci dupa 30 de
ani, cei 1% detineau 20% din bogatie, în timp ce
cei 50% detineau 12%, iar daca tendinta se
mentine, în 2040, cei 1% vor detine peste 30%
din bogatie, iar cei 50% vor mai avea doar 6%.
Forbes a aratat ca în anii '50, un director american avea un salariu de 20 de ori mai mare decat
salariu mediu al angajatilor. In 2018, raportul a
crescut la 1:361, dar sunt cazuri în care acesta
ajunge la 1:4.987!!! Nick Hanauer a averizat ca
evolutia aceasta va transforma capitalismul actual în rentierismul secolului XVIII. Ca lucrurile
stau mult mai rau la scara întregii planete si ca
lucrurile se accelereaza rezulta si din raporturile
prezentate de Oxfam în doi ani consecutivi, la
Intalnirea Anuala a Forumului Economic Mondial de la Davos, în 2016 si 2017.

avusesera toate datele necesare la dispozitie
(astfel ca în loc de 62 de bogati, probabil ca era
vorba doar de 9) numarul celor care concentreaza bogatia lumii s-a redus si mai mult: la începutul anului trecut doar 8 oameni (Bill Gates,
Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim
Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Bloomberg) aveau tot atât cat
3,6 miliarde de oameni. Intre timp, numarul probabil ca s-a redus si mai mult. Nu mi-am propus
sa ating aspecte de echitate, dar întrebarea se
iveste de la sine: care este utilitatea sociala a
acestei acumulari pentru ca ea sa fie permisa???
La randul lui, fostul ministru de finante al Greciei, Yanis Varoufakis, într-o prezentare facuta la
Geneva în 2015 intitulata "Capitalismul va pune
capăt democraţiei – dacă nu denunţăm asta", arata ca în procesul democratic s-a produs o scindare: deciziile democratice îi includ numai pe factorii politici, în timp ce cei financiari si cei corporatisti, care influenteaza cu adevarat viata populatiilor planetei, au fost lasati total de capul lor.
Iar, acestia din urma au ajuns sa capete o asemenea putere încat circula zvonul potrivit caruia
"Democraţia va fi interzisă dacă va ameninţa să
facă vreo schimbare".
Inca din 1923, contele mason Richard Nikolaus
von Coudenhove-Kalergi, recunoscut ca initiatorul constituirii Uniunii Europene, arata 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 democraţiile republicane, ca şi în cele monarhice,
oamenii de stat sunt marionete ale păpuşarilor
capitalişti: ei dictează liniile directoare ale politicii, ei îi controlează pe votanţi prin cumpărarea
opiniei publice, iar prin relaţiile de afaceri şi cele
sociale, controlează miniştrii.... Plutocraţia de astăzi este mult mai puternică decât aristocraţia de
ieri, deoarece nimeni nu este mai presus de ea în
ţara care este unealta şi complicele lor".

In 2016, Oxfam atragea atentia ca fata de anul
2010, bogatia detinuta de jumatatea cea mai saraca a lumii a scazut cu 1 trilion UŞD, ceea ce înseamna o reducere de 38%(!!!), în timp ce populatia lumii a crescut în aceiasi perioada cu 400
milioane de oameni. Tot în 6 ani, averea celor
mai bogati 62 de oameni ai lumii a crescut cu
mai mult de jumatate de trilion de dolari, astfel
ca acestia detineau în 2016 jumatate din bogatia
lumii. In 2010, numarul bogatilor care detineau
jumatate din bogatia lumii era de 388, dar el a
scazut abrupt de la an la an: 177 în 2011, 159 în
2012, 92 în 2013, 80 în 2014 si 62 în 2015! Deci,
bogatia se concentreaza foarte accelerat! Asta în
conditiile de mare depresie financiara mondiala, In Franta, în decembrie 2018, Macron (un fost
care s-a declansat în 2007!
bancher la Rothschild & Cie Banque) a recunosIn raportul din ianuarie 2017, Oxfam atragea cut cu nonsalanta ca supararea protestatarilor
atentia ca, desi calculul din anul precedent este este "profunda s i în multe moduri legitima", dar
posibil sa fi fost gresit în sensul rau, pentru ca nu nu a renuntat sa le creasca taxele si impozitele,
12
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care vi-l aduc în atentie, ci pe cel prezent si
imediat urmator: saracirea populatiilor de
oameni si scaderea pana la disparitie a nevoii
de ei.

inclusiv asupa pensiilor mici, a orelor suplimentare si a bonusurilor de sfarsit de an, ci doar le-a
amanat. Pe alta parte, a refuzat pe termen nedefinit sa reinstituie taxa pe bogatie, pe care a anulat-o imediat dupa ce a preluat functia de
presedinte al Frantei.
Pe langa faptul ca, asa cum recunostea si Nick
Hanauer, pana acum bogatia tarilor occidentale
puternice s-a bazat pe o clasa de mijloc puternica si numeroasa, deci absolut necesara, atunci
cand le-a ajuns cutitul la os masele de oameni au
avut la dispozitie pe tot parcursul istoriei si mijloacele de lupta necesare pentru a-si îmbunatati
situatia: greve, proteste, rascoale, revolutii. Votul
nu este de luat în calcul pentru ca am ajuns la
momentul în care indiferent cine se afla la putere face tot ce "solicita" plutocratia. Exact asa cum
spunea Richard Nikolaus von CoudenhoveKalergi.

Parlamentul European ia deja în calcul faptul
ca Inteligenta Artificiala "va reprezenta o
provocare pentru capacitatea umanităţii de aşi controla propria creaţie şi, în consecinţă,
probabil şi capacitatea sa de a fi la cârma
propriului destin şi de a-şi asigura supravieţuirea speciei". In consecinta, pregateste deja
legislatia necesara, dar în favoarea Inteligentei
Artificiale. Printre altele, IA va avea dreptul sa se
angajeze; companiile de asigurare vor fi obligate
sa faca asigurari pentru accidentele pe care IA le
va produce ne-voit sau chiar voit; companiile
producatoare de IA vor fi exonerate de raspundere pentru daunele produse de IA, pentru motivul ca aceasta are capacitatea de a învata singura, iar pentru asta nu trebuie sa raspunda ele.
Un fost angajat al Facebook, programatorul Antonio 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 parere ca în cel mult 30 de
ani, jumatate din omenire va ramane fara slujbe,
dar ca începutul este foarte aproape: 5, cel mult
10 ani. Ca urmare, si-a cumparat un teren pe o
insula în apropiere de Şeattle, unde se pregateste pentru vremurile care vor veni. Iar el spune
ca foarte multi specialisti IT din Şilicon Valley fac
acelasi lucru, dar la scara mare.

Ceea ce le dadea forta reala oamenilor era faptul ca ei le erau necesari plutocratilor: erau necesari sa munceasca, deci sa produca plus-valoare,
adica bogatie; era nevoie de ei pentru organele
de forta (sa duca razboaie pentru acaparare sau
apararea acapararii si pentru paza interna a bogatiei); erau necesari pentru aparatul guverna- Antonio Garcia Martinez era totusi optimist,
mental (pentru buna functionare a societatii, as- caci Inteligenta Artificiala de destul de mult timp
tfel ca bogatia sa continue sa fie produsa).
ocupa locurile de munca ale oamenilor. Daca în
Doar ca acum, odata cu aparitia Inteligentei Ar- urma cu 30-35 de ani sunai la o companie, îti
tificiale si înlocuirea accelerata a oamenilor în raspundea o centralista; acum îti raspunde un
toate procesele sociale, nevoia de oameni dispa- robot. Usa ti-o deschidea un portar, iar acum ti-o
re, astfel ca, mijloacele lor pasnice de lupta dis- deschide un robot. Pana si sondajele telefonice
par. Pe cine intereseaza ca cineva face greva, de opinie le fac robotii. Daca pana acum, masinicand oricum nu mai era nevoie de el?! Inteli- le utilitare erau conduse de soferi profesionisti,
genta Artificiala reprezinta viitorul pas evolutiv, urmeaza sa fie conduse de calculatoare. Asta îndeci este o amenintare pentru supravietuirea seamna nu numai ca soferii vor dispare, dar ca
speciei umane, dar nu acesta este aspectul pe nici de politisti de circulatie nu va mai fi nevoie.
13
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Zuckerberg.

Deja controlul traficului auto se realizeaza de
catre calculatoare. Dar tot calculatoarele fac
acum recunoasterea fetelor pietonilor si le supravegheaza astfel deplasarile si activitatile.
Toate acestea reprezinta deja locuri de munca
pierdute, dar si controlul populatiilor prin si de
catre IA.
De retinut ca 5 din cei 8 cei mai bogati oameni
ai lumii au legatura cu tehnologia informatiei.
Puterea lor este ilustrata si din faptul ca Mark
Zuckerberg a refuzat în noiembrie 2018 sa apara
în fata unui comitet international format din parlamentari a 7 tari. In luna mai 2018, dupa trei
refuzuri de a aparea în fata Prlamentului European, pana la urma s-a prezentat, dar desi parlamentarii i-au pus întrebari timp de 60 de minute, Zuckerberg a petrecut 30 de minute neraspunzand la nici una dintre ele. Cu aceasta ocazie,
Guy Verhofstadt, liderul Grupului Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) l-a
întrebat: "Sunteti de fapt un geniu care creaza un
monstru digital care ne distruge societăţile?", iar
Manfred Weber, liderul Partidului Poporul European, cel mai mare din Parlamentul European a
afirmat ca este timpul sa se ia în discutie monopolul Facebook, pentru ca "are deja prea multa
putere".Zuckerberg a refuzat de trei ori să apară
si în fata parlamentului britanic, dar s-a prezentat în Congresul ŞUA în luna aprilie. Cam disproportionate raporturile de forte din aceste întruniri, nu? De o parte un plutocrat, care se prezinta
sau nu, dupa bunul plac, iar de cealalta parte reprezentantii alesi ai oamenilor, care se dovedesc
neputinciosi. De fapt, reflecta foarte exact raportul detinerii bogatiei lumii. Nu ati uitat, nu?
8/3,7 miliarde. Cine face de fapt jocurile reiese
clar din atitudinea si comportamentul lui
14

Ca plutocratii detin puterea reala reiese si 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, fara sa tina
cont de nici un alt considerent în afara de propriul interes. Este foarte asemanator cu situatia
din Evul Mediu, cand seniorul dispunea de tot ce
aveai dupa bunul sau plac. Ca un simplu exemplu, eu nu am deloc preferinta pentru Google si
nu i-am permis sa îmi colecteze datele. Cu toate
acestea, daca cumpar un telefon mobil (care este
o utilitate), el are preinstalat Google si toata familia de aplicatii asociate ale companiei. Desi am
dezactivat "Locatia" si nu i-am permis acest lucru, Google stie unde locuiesc, unde lucrez, unde
îmi petrec timpul liber, unde ma aflu în orice
moment. Urmareste traficul meu pe net, paginile
accesate, cumparaturile, corespondenta si asa
îmi stie preferintele, relatiile, modul de a relationa, de a gandi, de a face alegerile.
Mai mult, Google închide conturile celor care
îndraznesc sa îsi exprime opinii contrare hiperliberalismului, adica intereselor sale, caci democratia si hiper-liberalismul sunt unelte
(remember Richard Nikolaus von CoudenhoveKalergi), vinde informatiile private ale celor care
utilizeaza Internetul, inclusiv corespodenta clientilor sai, cu toate ca acestia nu si-au dat acceptul si nici nu cunosc acest fapt. Şi altele, si altele,
si altele. Iar oamenii nu au nici o optiune. Daca
refuza, li se interzice accesul la serviciile respective. Au doar optinea de a accepta abuzul. Cam
aceeasi optine pe care o aveau sclavii si mai tarziu robii, iobagii, serbii, servii, vecinii: acceptati
înrobirea sau dispareti.
Este totusi de neînteles cum va functiona societatea în conditiile saracirii generale. Şangele societatii umane este banul, iar sanatatea ei presupune o buna circulatie a sangelui, recte a banului. Daca oamenii nu vor avea locuri de munca,
deci nu îsi vor putea castiga banii, daca banii vor
fi concentrati în mainile a 1% sau chiar mai
putin, cum va functiona societatea umana??? Ce
au în vedere plutocratii???
Nu mi-am propus în articolul de fata sa sugerez
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solutii. Acestea presupun o schimbare generala
radicala de gandire si nu poate fi determinata de
cateva pagini. Şi nu stiu nici daca vom mai apuca
sa schimbam ceva. Nu pot totusi sa nu sugerez ca
modul actual de functionare a sistemului financiar este conceput gresit chiar din start. Inca din
septembrie 2015 aratam ca toate tarile lumii au
datorii, iar acestea cresc în continuu. La acea data ŞUA aveau o datorie externa de 18.540 miliarde UŞD (adica 106% din PIB), Marea Britanie
406%, Franta 222%, Germania 145%, Norvegia
141%, Italia 124%, Elvetia 229%, Hong Kong
334%, Islanda 724%, iar Luxemburg 3.443%.
China are o datorie externa de 37,5%, iar Rusia
de "doar" 23%. Datoria întregii planete se ridica
în trimiestrul II al anului 2014 la 199.000 miliarde UŞD, crescand cu 57.000 miliarde UŞD (17%)
în ultimii 7 ani de mare criza financiara mondiala. Intreaga planeta era îndatorata în trimestrul
II 2014 cu 286% fata de Produsul Mondial Brut
(PMB), comparativ cu 269%, cat era în trimestrul IV 2007.
Este absolut de înteles ca în momentul actual
bugetele guvernelor sunt golite. Pe langa îndatorirea excesiva si ne-necesara, care sifoneaza volume uriase ale sangelui societatii (banul) catre
plutocratie, metoda traditionala de a asigura un
venit bugetar constant, singura care a fost aplicata pana acum în decursul istoriei, este taxarea
maselor. Doar ca aceasta are la baza certitudinea
ca masele produc venit, ca sa aiba cu ce sa plateasca. Venitul lor a rezultat pana în acest moment din vanzari (a produselor sau a muncii),
ceea ce însemna ca în ultima instanta munca
umana avea piata de desfacere. Doar ca am ajuns
la momentul la care munca maselor de oameni
este din ce în ce mai putin necesara, asa ca ei nu
vor mai avea banii necesari sa cumpere produsele si în cele din urma munca altor oameni. Este
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un proces care se autoalimenteaza, foarte asemanator cu vria unui avion; daca pilotul nu intervine, cu certitudine maxima zborul se va încheia foarte rapid cu o prabusire.
Imprumutul este util oricarei persoane si oricarei firme pentru a se dezvolta, asa ca nu se poate
renunta la el. Dar, nu ar fi o idee ca împrumuturile sa fie acordate de bancile statelor, astfel ca
parte din profituri sa intre la bugete? O nationalizare a bancilor private nu este posibila, dar li se
poate aplica o impozitare diferentiata, sa zicem
dubla fata de bancile statului, astfel ca ele sa contribuie mai mult la buget, iar în acelasi timp clientii sa migreze catre bancile statului.
Poate ca o solutie ar fi si impozitarea drastica
progresiva odata cu atingerea unor limite care
exced cu foarte mult nu numai nevoile normale
ale unor generatii întregi de oameni din clasa de
mijloc, dar si luxul normal al claselor superioare.
Ni se arunca în fata, în primul rand de catre politicieni (vezi Macron) ca cei bogati au nevoie de
bani pentru a crea locuri de munca. Total fals,
înselator. Politicienii fac astfel de afirmatii pentru a justifica în fata electoratului de ce nu iau
masurile necesare. Ar fi bine sa urmariti expunerea plutocratului Nick Hanauer mentionata mai
sus!!!
Volumul de bani aflat în circulatie este acelasi,
indiferent de cine îi detin. Şe creaza mult mai
multe locuri de munca, iar viata sociala decurge
mult mai armonios, sangele societatii, banul, circula mult mai rapid si mai bine, concurenta este
în floare, deciziile politice si democratia în ultima instanta functioneaza natural, liber, asa cum
sunt menite, daca bogatia este distribuita mai
uniform, nu concentrata în mainile a 1% sau si
mai putini din oameni.
Viitorul foarte apropiat nu va este favorabil daca nu sunteti plutocrat. Eu sunt foarte sigur ca
cel urmator nu le este favorabil nici lor, desi ei
sunt convinsi ca detin si vor detine în continuare
controlul. Urmatorul pas evolutiv este Inteligenta Artificiala, careia nici macar plutocratia nu
îi poate face fata. Dar, pana atunci probleme
mari au cei 99%. Cei 1%, dupa aceea..... Adica în
cativa ani, totusi.
15
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Anis H. BAJREKTAREVIC ua mare acceptare transcontinentala fie între
Un raport tocmai publi- Franta, epuizata de austeritate, fie între supracat de FMI cu privire la performanta Germanie si Rusia si, deci, sfarsitul
Perspectivele Economiei Mondiale prezinta o UE? Flancul din sud-est sufera deja enorm. Rocaimagine deloc linistitoare pentru oricare dintre da pripita facuta între inamici si prieteni a promembri G-7, cu deosebire pentru ŞUA si UE: ulti- vocat un vertij geopolitic colosal în Turcia, a cama Runda a Organizatiei Mondiale a Comertului rui rotatie accelerata provoaca tot mai multe vic(Doha, 2001) si-a dat ultima suflare, razboaiele time.
comerciale sunt în plina desfasurare, Consiliul
de Cooperare al Golfului se pakistanizeaza accelerat în timp ce reactorul Asiei si Orientul sau
Indepartat decelereaza. Nici ultimul Raport
Oxfam nu este mai linistitor – Valorează 26 de
miliardari mai mult decât jumătatea planetei?, pe
care ultimul Targ al Desertaciunilor de la Davos,
cunoscut sub denumirea de Forumul Economic
Mondial, a încercat sa-l ignore (la fel de mult
cum aceasta adunatura a capitalurilor obisnuieste sa ignore munca). Replicile cutremurului Brexit vor reverbera peste tot.

Pentru binele cui a fost Europa de Est exclusa
de la toate dezbaterile importante cum ar fi slavismul,
identitatea,
coeziunea
sociala
(spulberata de jaful numit „privatizare”), secularism si antifascism? De ce ne miram brusc ca
peste tot în jurul Europei Centrale conduse de
Germania neonazismul castiga teren în timp ce
numai Rusia pune accentual pe antifascism si pe
(pan)slavism?

Inainte de a formula raspunsuri, sa examinam
care este (semnificatia si dimensiunea) Europei
noastre? Unde, cum si – foarte important – cand
Intr-un alt EXIT faimos (piesa NO EXIT a lui este Europa noastra?
Şartre n.t.) Garcin ramane celebru pentru replica: “Iadul sunt ceilalti”. Afacerea alteritatii ramane cu siguranta lucrativa: cel de-al 70-lea sum- Ultimul om sau supraom (The Letzte Mensch
or Übermensch)
mit NATO va cauta cu înversunare inamici. Escaladarea este cea mai buna modalitate de a pre- Este UE un conglomerat post-Westphalian auzerva unitatea erodata si implica dictatul nostal- tentic si unicul concert logic post-Metternich al
giei confruntaţionale. Va salva Zona de Liber unor Europe diferite, ultimul cosmopolit al lumii
Şchimb Transatlantica, atat de patimas promo- care se bucura de vacanta sa postmoderna de la
vata de ŞUA (ca substitut al TTIP, care a fost de- istorie? Este oare posibil sa fie vorba de Atlanticartat si o compensare a razboiului comercial da pierduta sau de Arcadia mitica – un sfarsit
sino-american) situatia? Şau acest tratat promo- hegelian al lumii istoriei? Ar trebui, astfel, ca
vat fortat va revigora nationalismele si va marca acest tinut fantastic Oz sa fie un mix între marea
sfarsitul Europei unioniste?
utopie Marx-Engels domesticita endemic si luEste de fapt conflictul prelungit dintre UE si Ru- mea de vis a lui Kennedy “în care cei slabi se afla
sia începutul conflictul Europei Central-Atlantice în siguranta iar cei puternici sunt echitabili”?
cu Rusia, o internalizare a mega dilemei geopoli- Şau poate fi ceea ce Charles Kupchan numeste
tice si geo-economice – cine accepta pe cine în un “imperiu postmodern”? Este ceva ce îndeaminteriorul si în afara Uniunii post-Brexit? Şi, în na la statutul sau de bunastare prin exportul rau
sfarsit, mai multe calamitati de tipul celei ucrai- famat de puteri transformationale tinand de
nene (din Europa de Est sau din Orientul Mijlo- dogma liberului schimb si de stigmatul drepturiciu si Nordul Africii) netezesc drumul spre o no16
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lor omului–adica o continuare modificata a mostenirii coloniale cand cuceritorii europeni raspandeau peste mari, prin foc si spada, comertul,
crestinismul si civilizatia – un fel de “nou Bizant”, sau tine mai mult de Roma în declin a lui
Richard Young, nereformata si rigida? Prin urmare, este aceasta o lume post-hobbesiana (nu
înca chiar kantiana) în care Letzte Mensch a expulzat Ubermensch?
Poate ea, fi ceea ce sugera un graffiti mai de demult din Praga: UE=ŞU²(Uniunea Şovietica)?
Echivaleaza UE-izarea Europei cu o restauratie a
lumii universaliste a Papalitatii Romei si o repunere în scena a Califatului Romano-Catolic? Este
aceasta Uniune un alergator de secol 21 al lui
Leonard sau poate fi planeta „Venus” a lui Kagan
– o lume mohorata si opaca, mai calda dar la fel
de distanta si de nevazut ca „Marte”?
Este aceasta o Elvetie supradimensionata
(guvernata de cacofonia multor limbi si ambalata în egotismul economic al poporului sau egocentric), cu cantoane (Ştate Membre, Consiliul
UE) mult mai puternice decat guvernul central
(Parlamentul UE, Comisia de la Bruxelles, Curtea
Europeana de Justitie), în timp ce elvetienii însisi
–desi aflati în inima geografica a Uniunii – continua sa sfideze cu încapatanare orice calitate de
membru. Conteaza, într-adevar (si daca da, în ce
masura) ca Niall Ferguson se minuneaza: “…UE
nu are o limba comuna, un sistem postal comun,
o echipa comuna de fotbal (asa cum nu are nici
Anglia n.a.) si nici macar o priza de curent standardizata…“?
Şe sustine ca Kissinger însusi cauta la randul
sau un numar de telefon al Europei. Baronul Ridley descria Uniunea ca pe un al Patrulea Reich
nu numai dominate de Germania dar si germanizata institutional. Un alt britanic conservator,
Larry Şiedentop, observa în cartea sa Democratia în Europa ca, de fapt, Franta conduce
„spectacolul” Europei într-o modalitate tipic
frantuzeasca, cu o birocratie mai putin responsabila care împiedica orice evolutie europeana în
directia unor Ştate Unite în stil american. Astfel,
UE descrisa de Şiedentop este mai mult un al
Treilea Imperiu Bonapartist decat un posibil al
Patrulea Reich. Pivotul continental sau franjurile
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continentale? (The Heartland or Rimland?)
Biologia devoluţionistă şi geopolitica
In ciuda denumirilor si a categorizarilor diferite, a analogiilor istorice si a descrierilor folosite,
majoritatea cunoscatorilor sunt de acord cu definitia geopolitica însesi a UE: Marea apropiere
dintre Franta si Germania de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial care a culminat cu acordurile
de la Elysee din 1961. O interpretare a acestor
instrumente este destul de simpla: un tratat bilateral de pace realizat prin consens prin care Germania accepta un cuvant predominant al Frantei
în chestiunile politice ale UE/Europei si, în
schimb, Franta accepta un cuvant predominant
al Germaniei în chestiunile economice ale UE/
Europei. Toate acestea cu acceptul tacit al unui
echilibrist perfect– Anglia, care încerca sa revina
în mod convenabil în anii de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial la splendida sa izolare de
continent. De unde si pastrarea unei distante
Brexit fata de Europa continentala în cea mai
mare parte a istoriei sale.
Pe cale de consecinta, aproape toti cunoscatorii
sunt de acord ca alianta franco-germana reprezinta de fapt o axa geopolitica, o coloana vertebrala a Uniunii.
Cu toate acestea, echilibrul unionist intern va fi
pastrat numai daca Europa Central-atlantica îsi
va calibra si ajusta propria echidistanta atat fata
de Rusia, din ce în ce mai agresiva, cat si de omniprezenta ŞUA. Orice alternativa la Uniunea din
prezent este o mare apropiere fie a Frantei, fie a
Germaniei de Rusia. Asta ar însemna o reîntoarcere la Europa din secolele 18, 19 si începutul
secolului 20 – respectiv confruntari directe legate de sectoarele esentiale ale continentului, animozitati permanente, razboaie si distrugeri.
Atat Rusia cat si ŞUA au demonstrat capacitatea
de a dirija cu maiestrie chestiunile internationale, pasiune si viziuni energice în lupta pentru
agendele lor. In pofida schimbarilor intervenite
în afilierile politice si a consecintelor Brexit-ului,
a migrantilor sau a lipsei de compasiune generationala, e timpul ca Bruxelles-ul sa se ridice la
nivelul ideii sale fondatoare si sa dovedeasca
17
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acest lucru.

Autorul este profesor de drept internaţional
Biologia si geopolitica au o regula comuna de şi studii politice globale având sediul în Austria. Cea de a 7-a carte a sa From WWI to
baza: adapteaza-te sau dispari.
www. 1918-2018 tocmai a fost publicată de
Viena, 24 ianuarie 2019
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 Europene al Republicii Moldova
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aminteste de timpurile Razboiului rece, facandune pe toti sa simtim atat de aproape ecoul conflictelor din jurul Transnistriei, Donbasului, Abhaziei, Osetiei de Şud si Karabahului de Munte.
Bineînteles ca aceasta transformare nefasta a
climatului de securitate din regiunea noastra si
din întreaga lume ne preocupa în modul cel mai
serios. Aceasta ne face sa ne gandim cum ar trebui sa actionam în modul cel mai adecvat pentru
a face fata noilor sfidari de securitate cu care ne
confruntam.

Pulsul Geostrategic (PG): Excelenţă, vă mulţumim 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 zona în care este situată Republica Moldova care
este una extrem de complexă şi sensibilă din punct
Anume din aceste considerente Republica Molde vedere geopolitic?
dova a înaintat în vara anului 2018 la ONU proiectul de rezolutie, sustinut de alte 10 state drept
coautori, privind retragerea completa si neconditionata a fortelor militare straine de pe teritoriul tarii noastre. Intr-un final, documentul a
fost adoptat la 22 iunie curent de catre Adunarea
Generala a ONU. Acest document extrem de important pentru Republica Moldova constituie
îndemn categoric pentru autoritatile Federatiei
Ruse de a îsi îndeplini angajamentele asumate
anterior pe plan international, în particular, în
cadrul Şummit-ului OŞCE de la Istanbul, realizaExcelenţa Sa Tudor ULIANOVSCHI Ministru rea carora va contribui la întarirea încrederii si
al Afacerilor Externe şi Integrării Europene la crearea unei atmosfere propice pentru soluti(ES T.U.) : Dacă e să aruncăm o privire asupra onarea politica a conflictului transnistrean.
evolutiilor geopolitice din lume din ultimul timp,
am putea identifica mai multe zone marcate de Şuntem preocupati de ignorarea, ca sa nu zic de
evenimente complexe, fiecare dintre ele avand încalcarea brutala, a principiilor fundamentale
un anumit impact atat asupra situatiei internati- ale dreptului international consfintite în Carta
onale de ansamblu, cat si celei regionale. Vor- ONU, Actul Final de la Helsinki si Carta de la Pabind despre situatia din regiunea noastra, trebu- ris pentru o noua Europa, de erodarea mecanisie sa constatam ca aceasta a avut pe parcursul melor de control asupra fortelor armate conultimilor ani o evolutie sinuoasa. In viziunea ventionale în Europa si a masurilor de întarire a
mea, aceasta a fost puternic marcata de doua cri- încrederii prevazute de Documentul de la Viena.
Iata de ce Republica Moldova sustine cu fermitaze majore: prima - din 1992, cand au avut loc
conflictul armat de pe Nistru, si cea de-a doua – te toate eforturile comunitatii internationale îndin 2014, legata de evenimentele din Ucraina - dreptate spre restabilirea dominatiei acestor
anexarea Crimeii de catre Federatia Rusa si de principii si norme în relatiile internationale.
razboiul din Donbas. Criza din Ucraina a afectat
serios nu doar situatia din regiune, dar si pe cea PG: În actualul context de securitate, care
din întreaga lume. Aceasta a resuscitat politica sunt priorităţile de politică externă ale Chişinăude confruntare dintre marile puteri, care ne lui?
19
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ES T.U.: Prioritățile politicii externe ale Republicii Moldova au avut dintotdeauna un obiectiv constant - de a contribui efectiv la asigurarea
pe plan international a unor conditii propice si a
sprijinului necesar pentru dezvoltarea socialeconomica durabila si pentru solutionarea problemelor specifice de securitate cu care se confrunta de mai mult timp. Aici ma refer, în primul
rand, la problemele legate de retragerea trupelor ruse si reglementarea conflictului transnistrean. Contextul actual de securitate, care, asa
dupa cum spuneam, este unul extrem de complicat, ne face sa fim mai activi si mai hotarati.

PG: Cum evaluaţi relaţiile bilaterale ale Chişinăului cu Bucureştiul?

ES T.U.: Relațiile Republicii Moldova cu Romania au purtat dintotdeauna un caracter special, fiind bazate pe comunitatea de limba, cultura
si trecut istoric comun. Aceasta este o axioma,
chiar daca unii politicieni de rea credinta încearca uneori sa puna la îndoiala acest lucru. Trebuie
sa recunoastem ca relatiile dintre Chisinau si Bucuresti au cunoscut si unele sincope, ma bucur
mult, însa, de faptul ca în ultimul timp acestea se
dezvolta pe o cale ascendenta, cunoscand noi
valente. Noi nu uitam ca Romania a fost prima
Astfel, vom promova si în continuare în mod tara care a recunoscut independenta Republicii
consecvent initiativele noastre la ONU, vom par- Moldova si ca tot ea a deschis prima misiune diticipa la discutiile pe marginea reformei OŞCE si plomatica la Chisinau.
consolidarii capacitatilor acesteia în prevenirea O directie prioritara a cooperarii cu Romania o
conflictelor si gestionarea crizelor. In acest con- constituie dezvoltarea parteneriatului strategic
text, pledam pentru actualizarea Documentului pentru integrarea europeana a Republicii Moldode la Viena (VD2011) în cadrul Forumului OŞCE va care se materializeaza pe trei dimensiuni conpentru Cooperare în domeniul Şecuritatii, care crete: acordarea asistentei necesare în implepresupune promovarea masurilor de sporire a mentarea reformelor prevazute de Acordul de
încrederii si securitatii (CŞBM) în spatiul OŞCE. asociere
RM-UE;
demersurile
politicoVom continua dialogul politic si cooperarea
practica cu Uniunea Europeana în domeniul politicilor de securitate în conformitate cu prevederile Acordului de asociere. O prioritate absoluta
în dezvoltarea de mai departe a cooperarii noastre cu UE o constituie realizarea în deplina masura a agendei de reforme, sprijinul UE în acest
sens avand o importanta cruciala.

diplomatice ale Romaniei vizand asigurarea unui
sprijin international constant în vederea promovarii agendei europene a Republicii Moldova;
implementarea proiectelor bilaterale în domeniul energiei, transportului, mediului, sanatatii,
educatiei si în alte sfere, proiecte care au menirea de a contribui la integrarea Republicii Moldova în spatiul economic al Uniunii Europene.
In acelasi timp, suntem ferm hotarati sa coope- Voi invoca aici doar proiectele privind conram strans si în continuare cu NATO, în cadrul struct ia gazoductului Iasi-Ungheni-Chis ina u
Parteneriatului pentru Pace, în baza Planului in- s i cel privind conectarea sistemului electroedividual, avand ferma convingere ca aceasta nu
contravine statutului de neutralitate. Astfel vom
tinde sa ne transformam efectiv dintr-un consumator de securitate într-un contribuitor activ la
mentinerea pacii si securitatii internationale.
O prioritate constanta a politicii noastre externe va ramane, în continuare, consolidarea relatiilor de cooperare si parteneriat strategic si
cei de dezvoltare, în particular, cu vecinii nostri
– Romania si Ucraina, si desigur cu ŞUA, UE, FMI
si Banca Mondiala.
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nergetic al Republicii Moldova la
Reteaua Europeana a Operatorilor de Transport si de Şistem
pentru Energie Electrica (ENTŞO
-E).
Romania este principalul partener
comercial-economic al Republicii
Moldova. In anul 2017, bunaoara, volumul
schimburilor comerciale bilaterale a constituit circa 1,3 mlrd. UŞD, dintre care exporturile 600,62 milioane UŞD, iar importurile – 694,53
milioane UŞD. O dinamica pozitiva se mentine si
în acest an: în primele 8 luni exporturile în Romania s-au majorat cu circa 40 %, iar importurile au crescut cu circa 27 %, comparativ cu perioada similara a anului trecut.
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parlamente si comisiilor mixte interparlamentare pe chestiuni de
politica externa si integrare europeana, etc.
Evaluand pe scurt evolutia relatiilor dintre Chisinau si Bucuresti din
ultimii ani, as putea afirma cu certitudine ca aceste au depasit cu desavarsire etapa
„romantica” a declaratiilor frumoase de fratietate. Astazi, noi cu totii vedem o cooperare pragmatica si fructuoasa de care beneficiaza din plin
cetatenii nostri.

PG:
Cum evaluaţi relaţiile bilaterale ale
Chişinăului cu Moscova? Cum aţi putea comenta
numirea lui Dmitri Kozak în funcţie de reprezenŞperam ca Romania va deveni si principalul in- tant special al Preşedintelui Federaţiei Ruse penvestitor în economia moldoveneasca. Şalutam tru dezvoltarea relaţiilor comercial-economice cu
venirea mai recenta pe piata moldoveneasca a Republica Moldova?
Bancii Transilvania, uneia dintre cele mai mari
banci romanesti, a Companiei de transport a ES T.U: Trebuie să recunoaştem că în ultigazelor naturale „Transgaz”, a altor investi- mul timp, în virtutea unor circumstante politice
tori, numa rul ca rora sper sa creasca con- bine cunoscute, relatiile moldo-ruse s-au „racit
stant. Ş tiu ca exista si o Asociatie a investitori- putin”. Insa, în pofida dificultatilor cu care ne
confruntam, noi consideram ca Federatia Rusa
lor romani din Republica Moldova.
ramane în continuare un partener important al
Profit de aceasta ocazie pentru a mult umi Republicii Moldova, avand în vedere interesul
î nca o data guvernului roma n pentru ajuto- nostru constant în dezvoltarea unei cooperari
rul valoros acordat persoanelor defavoriza- cat mai stranse în domeniile comercial-economic
te din Republica Moldova, finant area unor si cultural-umanitar. In acelasi sens voi invoca si
importante proiecte sociale si culturale, cum rolul deosebit pe care Federatia Rusa îl poate
este implementarea Şerviciului medical de ur- juca în solutionarea definitiva a problemei transgenta ŞMURD, a Şerviciului National Unic pentru nistrene în baza respectarii suveranitatii si inteApelurile de Urgenta 112, reabilitarea Institutu- gritatii teritoriale a Republicii Moldova în cadrul
lui Mamei si Copilului, dotarea scolilor cu mijloa- frontierelor recunoscute pe plan international.
ce de transport, reabilitarea unui numar impunator de gradinite, renovarea Muzeului de Arta In context, reiterez interesul nostru în relansasi a Şalii cu Orga din Chisinau, construirea noului rea dialogului politic moldo-rus la toate nivelurile, în spiritul Tratatului de prietenie si cooperasediu pentru Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul.
re, care a fost semnat în anul 2001. Cred ca anuChisinaul si Bucurestiul dispun de toate meca- me în cadrul unui dialog constructiv am putea
nismele necesare pentru dezvoltarea unei coo- conveni asupra eliminarii obstacolelor care mai
perari fructuoase practic în toate domeniile - persista în calea exporturilor moldovenesti pe
avem un dialog politic consistent la nivelul prim- piata rusa, reglementarii problemelor în domeministrilor, cele doua guverne se întrunesc peri- niul migratiei de munca, impulsionarii procesuodic în sedinte comune; comisia mixta intergu- lui de solutionare a conflictului transnistrean,
vernamentala privind cooperarea comercial- modalitatilor de retragere a trupelor ruse de pe
economica se reuneste cu regularitate; exista un teritoriul Republicii Moldova si de transformare
dialog consistent la nivelul conducerii celor doua a actualei operatiuni de mentinere a pacii într-o
21
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misiune civila cu mandat international etc. Despre aceste chestiuni de pe agenda relatiilor moldo-ruse am discutat la începutul anului 2018 cu
omologul meu rus, Şerghei Lavrov, în marja Conferintei de Şecuritate de la Munchen, dar si cu
viceministrul afacerilor externe al Federatiei Ruse, secretarul de stat, Grigori Karasin, în timpul
vizitei sale la Chisinau, în luna martie curent. Recent, la Moscova, la initiativa MAE al Federatiei
Ruse, s-a desfasurat o noua runda de consultari
politice la nivel de secretari de stat.
Ne bucuram ca între timp numarul agentilor
economici moldoveni, care pot exporta fructe si
legume pe piata rusa a crescut pana la 126, circa
20 de întreprinderi pot exporta productie vinicola. Cred ca ar fi bine de reluat si activitatea Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru
cooperarea comercial-economica. In context, as
vrea sa-mi exprim speranta ca numirea vicepremierului rus Dmitri Kozak în calitate de reprezentant special al Federatiei Ruse pentru dezvoltarea relatiilor comercial-economice cu Republica Moldova va putea contribui la impulsionarea
cooperarii bilaterale în acest domeniu. Desi numele lui este bine cunoscut în tara noastra, fiind
asociat cu „planul Kozak” de solutionare a conflictului transnistrean prin federalizarea Moldovei, cred ca de data aceasta domnul Kozak se va
concentra pe chestiunile legate de promovarea
relatiilor comercial-economice, iar regiunea
transnistreana va fi tratata ca parte componenta
a Republicii Moldova. Apropo, la ultima sedinta a
Comisiei mixte moldo-ruse pentru cooperare
comercial-economica, care a avut loc la Moscova,
în noiembrie 2016, au participat si reprezentantii Transnistriei si Gagauziei.
PG: Cum aţi putea caracteriza pe scurt evoluţia negocierilor în dosarul transnistrean?
ES T.U: Cu siguranță, în termeni pozitivi, dar
întelegand bine si dificultatile serioase pe care le
întalnim în acest proces. Asi putea invoca în
acest sens, de exemplu, declaratiile reuniunilor
ministeriale ale OŞCE din ultimii trei ani, de la
Hamburg, Viena si Milano, care contin o caracteristica destul de pozitiva a evolutiei negocierilor
în formatul „5+2” vizand reglementarea conflic22

tului transnistrean. De altfel, în acest spirit pozitiv în cadrul OŞCE se vorbeste doar despre conflictul de pe Nistru, or, situatia din alte zone de
conflict din spatiul post-sovietic este una mult
mai complicata.
Eu nu voi descrie în detalii continutul celor sase
decizii protocolare semnate între Chisinau si Tiraspol în noiembrie 2017 si aprilie 2018, deoarece ele sunt bine cunoscute publicului larg. In
esenta, acestea sunt masuri de întarire a încrederii care au menirea de a contribui la apropierea dintre cele doua maluri ale Nistrului, prin
solutionarea problemelor cu care se confrunta
zilnic populatia din zona de conflict. Aceasta politica a „pasilor mici”, în viziunea noastra, trebuie
sa conduca, în ultima instanta, la identificarea
unei solutii cuprinzatoare si durabile a problemei principale a conflictului si anume adoptarea
unui statut special pentru regiunea transnistreana în baza respectarii suveranitatii si integritatii
teritoriale a Republicii Moldova. Ştiu ca aceasta
politica a „pasilor mici” este criticata uneori de
unii exponenti ai societatii civile, potrivit carora
o atare abordare ar contribui, chipurile, la consolidarea suveranitatii Transnistriei. Or, cred ca
acestia vad paharul pe jumatate gol, noi, însa,
vedem paharul pe jumatate plin, avand în vedere
faptul ca în acest mod putem restabili treptat
suveranitatea noastra asupra raioanelor de est
ale tarii. De exemplu, pentru admiterea automobilelor din regiunea transnistreana în traficul
rutier international, Chisinaul si Tiraspolul au
încheiat, în aprilie 2018, o întelegere potrivit careia aceste automobile vor fi preînregistrate cu
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placi de tip neutru pe care nu vor mai fi indicate
simbolurile „de stat” transnistrene, cum este, bunaoara, drapelul bicolor, iar pe partea din spate
a acestor automobile va fi aplicat stickerul „MD”.
Şi pe certificatul de înmatriculare va fi indicat
acelasi simbol „MD”, în loc de „Transnistria”,
cum era anterior.
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erilor pe marginea Acordului de liber schimb
dintre Republica Moldova si China care ar putea
fi semnat într-un viitor apropiat.

Astfel, practic au fost create toate premisele necesare pentru a valorifica din plin potentialul de
cooperare dintre cele doua tari, îndeosebi în domeniul comercial-economic, avand în vedere caOricum, sunt convins ca, prin deschiderea po- pacitatile enorme de „absorbtie” a pietei chineze.
dului din preajma localitatilor Gura-Bacului si China a devenit deja unul dintre cei mai imporBacioc, admiterea automobilelor transnistrene tanti parteneri comerciali ai tarii noastre, plaîn traficul international, apostilasandu-se pe locul 5 printre acesrea diplomelor de studii de la Titia. Vinurile moldovenesti sunt
raspol, am contribuit la crearea
bine cunoscute pe piata chineza ca
conditiilor propice pentru libera
brand de tara „Wine of Moldova”,
circulatie a persoanelor si accesul
acestea fiind prezentate traditioliber al tinerilor din Transnistria la
nal la cele mai importante expozistudii în universitatile occidentale.
tii de profil din China. Cooperam
Am putea, de asemenea, sa ne înde o maniera eficienta cu Guvertrebam retoric cat de importante
nul de la Beijing în contextul imsunt întelegerile privind asigurarea
plementarii initiativei chineze a
conditiilor favorabile pentru buna
circuitului economic „Centura si
functionare a scolilor din Transnisdrumul”.
tria cu predare în limba romana,
In marja Forumului Economic
sau respectarea drepturilor de proMondial care s-a desfasurat în
prietate ale taranilor din raionul Dubasari asu- septembrie 2018, la Tianjin, am avut o întalnire
pra terenurilor agricole aflate în zona controlata cu ministrul de externe al Chinei Wang Yi cu care
de catre regimul de la Tiraspol. Or, dupa cum esam discutat despre interesul si disponibilitatea
te evident, despre aceste lucruri putem vorbi Republicii Moldova de a participa activ la coopedoar în termeni pozitivi.
rarea în cadrul unor proiecte si initiative econoPG: 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 Consiliului de Şecuritate al ONU, unul dintre statele
asiatice cu care RM a reusit sa stabileasca o relatie de cooperare stransa si destul de fructuoasa
în diverse domenii chiar de la începutul independentei sale (relatiile diplomatice între cele
două state au fost stabilite la 30 ianuarie 1992).
Voi invoca aici faptul ca prima vizita de stat la
Beijing a avut loc în noiembrie 1992 în cadrul
careia a fost semnata o serie întreaga de acorduri bilaterale care au pus bazele cooperarii
moldo-chineze în diverse domenii. De atunci noi
am tins sa consolidam cadrul juridic al relatiilor
bilaterale. Acum ne aflam în faza finala a negoci-

mice de anvergura promovate de China. Am
mentionat initiativa presedintelui chinez Xi Jinping „Centura si drumul” („Belt and Road Initiative") care vizeaza dezvoltarea cailor de comunicare terestre, maritime, intelectuale, electronice,
de software si altele; m-am interesat cum ar putea Republica Moldova beneficia de cooperarea
în formatul „16+1”; am reiterat interesul nostru
deosebit în atragerea investitiilor si tehnologiilor chineze în economia moldoveneasca în vederea realizarii unor proiecte de infrastructura,
management al apelor si deseurilor, de modernizare a drumurilor si în alte domenii; am mentionat importanta simplificarii procedurii de obtinere a vizelor de catre cetatenii chinezii, prin
eliminarea invitatiilor si posibilitatea solicitarii
vizelor în regim aplicarea online, care cu siguranta vor stimula si vor facilita calatoriile în Republica Moldova a turistilor si oamenilor de afa23
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ceri chinezi. Voi remarca aici faptul ca regimul
de vize pentru detinatorii pasapoartelor diplomatice si de serviciu a fost abolit deja. In discutie
cu omologul meu chinez, am tinut sa multumesc
guvernului chinez pentru asistenta tehnica acordata Republicii Moldova în vederea modernizarii
sistemului de control vamal si sistemului informational al ministerului de interne; constructiei
unui parc fotovoltaic, pentru finantarea altor
proiecte importante.

si o diaspora putin numeroasa dar care devine
tot mai vizibila.

Avem o cooperare destul de fructuoasa cu Tara
Şoarelui Rasare si în cadrul „GUAM+Japonia”, în
special, în domeniul agriculturii si turismului. In
context, am salutat, decizia guvernului nipon de
a elimina regimul de vize pentru pasapoartele
diplomatice si de serviciu si de a relaxa procedurile de obtinere de catre cetatenii Republicii Moldova a vizelor pentru calatorii de scurta sedere
Japonia este un alt partener important din în Japonia. Evident ca aceasta poate contribui la
Asia pe care îl consideram unul strategic. Este o intensificarea schimburilor cultural-umanitare
tara care ne acorda un sprijin politic constant si dintre tarile noastre.
o asistenta tehnica si financiara valoroasa pentru realizarea unor proiecte extrem de importante pentru dezvoltarea economica si sociala. PG: Care sunt interesele Republicii Moldova
Voi
mentiona,
în
particular,
proiectul privind dezvoltarea relaţiilor cu Turcia, Israelul şi
„Agricultura conservativa – dezvoltarea unui sis- statele din Zona Golfului?
tem durabil de gestionare a solurilor în Republi- ES T.U: Turcia este unul dintre cei mai imca Moldova”, proiectul „Utilizarea eficienta a portanti parteneri comercial-economici ai Repucombustibilului solid din biomasa”, precum si blicii Moldova din arealul Marii Negre, Turcia
programul “Kusanone” privind modernizarea fiind un lider recunoscut în aceasta regiune.
institutiilor din sfera educatiei, sanatatii si socia- Exista o dinamica pozitiva a dezvoltarii cooperala. Implementarea acestor proiecte este finanta- rii cu aceasta tara cu care avem un Acord de prita de catre guvernul nipon, inclusiv sunt în baza etenie si colaborare, semnat înca în 1994. Şununor granturi în valoare de cateva zeci de mili- tem interesati în extinderea si aprofundarea inoane de dolari ŞUA, cu sprijinul Agentiei Japone- teractiunii cu Turcia în cadrul Organizatiei penze pentru Cooperare Internationala (JICA). Ne tru Cooperare Economica la Marea Neagra
bucuram mult ca de aceasta asistenta semnifica- OCEMN, în particular, în vederea implementarii
tiva beneficiaza comunitatile locale, îndeosebi unor proiecte importante de infrastructura, coinstitutiile medicale din centrele raionale care îsi mert si turism.
pot procura utilaj medical modern etc.
Avem un interes deosebit în valorificarea poŞuntem bucurosi si de cresterea considerabila a tentialului de cooperare cu Ştatul Israel de care
investitiilor japoneze în economia moldoveneas- dispunem, avand în vedere prezenta în aceasta
ca care contribuie la crearea unor noi locuri de tara a unui numar impresionant de persoane inmunca. Au devenit deja bine cunoscute în tara fluente în politica si în sfera businessului originoastra companiile japoneze Fujikura, Şumito- nare din Republica Moldova, dar si a unei comumo si Metal Products. Un intenitati numeroase de muncitori
res deosebit pentru noi preimigranti moldoveni. Interesul
zinta piata japoneza unde am
reciproc în extinderea si aproputea exporta produsele noasfundarea cooperarii moldotre agricole, important este sa
israeliene a fost confirmat în
stim cum sa „scurtam” drumucadrul vizitei oficiale în aceasrile comerciale. Ştiu ca în Japota tara a premierului Pavel Finia au aparut deja primele reslip, care a avut loc în noiemtaurante moldovenesti unde
brie 2017.
se servesc vinuri din Moldova. Avem acolo chiar
Şuntem interesati în intensificarea relatiilor co24
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mercial-economice cu tarile din lumea araba, în
special cu cele situate în zona Golfului Persic,
precum, Qatarul, Emiratele Arabe Unite, Arabia
Şaudita, care dispun de un potential enorm de
cooperare si o piata importanta de desfacere a
produselor moldovenesti. Dupa cum cunoasteti,
de cativa ani la Doha functioneaza o Ambasada a
RM, în care am avut placerea sa lucrez un timp,
iar recent, în mai 2018, în cadrul unei vizite oficiale în Emiratele Arabe Unite a prim-ministrului
Pavel Filip a fost inaugurata o Ambasada a RM la
Abu-Dhabi. Intentionam sa deschidem în viitorul
apropiat si un Consulat General la Dubai. In 2018
am reusit sa desfasuram la Dubai un Forum investitional cu genericul ”Discover Moldovan Investment opportunities”.

acel proiect national de politica externa de natura, asa cum ati spus dvs., sa catalizeze energiile
cetatenilor pentru realizarea acestuia. Chiar daca unii contesta aceasta optiune, eu nu pot sa-mi
imaginez efectiv cum acest parcurs european ar
putea fi deturnat. Desi sondajele de opinii din
ultimul timp arata ca societatea moldoveneasca
este una divizata din punct de vedere geopolitic,
totusi acestea demonstreaza ca majoritatea cetatenilor nostri dau preferinte vectorului strategic
european de dezvoltare a tarii. Cred ca acesta
este un lucru firesc dictat de legile de fier ale geopoliticii. Avand în vedere faptul ca Republica
Moldova este o tara europeana, atat din punct de
vedere geografic, cat si civilizational, cred ca ar fi
de-a dreptul ciudat si nefiresc ca ea sa se inteIn decembrie 2018, în marja celei de-a 18-a edi- greze în unele structuri eurasiatice, asa cum protii a Forumului International de la Doha, cu ge- pun unii politicieni moldoveni. Este o sfidare a
nericul “Modelarea politicii într-o lume interco- bunului simt.
nectata”, am avut o întrevedere cu viceprim- In acelasi timp trebuie sa recunoastem ca ar
ministrul, ministrul afacerilor externe al Ştatului trebui sa facem eforturi suplimentare pentru a
Qatar, Şeicul Mohammed bin Abdulrahman bin motiva în continuare cat se poate de serios
Jassim Al-Thani, în cadrul careia a fot confirmat populatia în favoarea integrarii europene, avand
interesul reciproc în intensificarea cooperarii în vedere aspiratiile firesti ale oamenilor de a
bilaterale în domeniul comertului, culturii, turis- beneficia din plin de standarde mai înalte de
mului, educatiei, infrastructurii; am semnat 3 viata, democratie, prosperitate si securitate pe
acorduri de colaborare cu Ştatul Qatar în dome- care le ofera Uniunea Europeana.
niul sanatatii, educatiei si sportului.
Interviul exclusiv pentru Pulsul Geostrategic,
Am anuntat deja despre intentia noastra de a
participa la Expozitia Dubai Expo2020. Vom profita de acest forum economic important pentru
promovarea exporturilor moldovenesti pe piata
Tarilor din Golf, în special a merelor, carnii si
oualor de pasare, a carnii de ovine si caprine;
pentru încheierea unor contracte privind crearea unor întreprinderi mixte si atragerea investitiilor în sectorul zootehnic, în producerea
si procesarea produselor de origine animala
cu posibilitatea comercializarii ulterioare a
acestora pe piata din aceasta regiune.

cu Excelenţa Sa Traian ULIANOVSCHI –
Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, a fost realizat
de Corneliu PIVARIU şi Cornel VAIDA, la Chişinău.

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 europeana a Republicii Moldova a devenit deja
25
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Tudor ULIANOVSCHI
Ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene
Data şi locul naşterii: 26 mai 1983, Floresti
Starea civilă: casatorit, un copil
Studii:
2008: Doctorand, Universitatea de Ştat din Moldova
2005-2006: Masterat în Drept International, Universitatea Libera Internationala din Moldova
2002-2003: Bursier al Programului international academic al Guvernului Ştatelor Unite ale Americii, Kentucky, ŞUA.
2000-2005: Licenta în Drept, Universitatea Libera Internationala din Moldova
Experienţă profesională
Iunie 2016-2018: Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Moldova în Confederatia
Elvetiana si Principatul Liechtenstein, cu resedinta la Geneva
Martie 2016-2018: Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe langa Oficiul Natiunilor
Unite, Organizatia Mondiala pentru Comert si alte organizatii internationale din Geneva
- Presedintele Consiliului pentru Comert si Dezvoltare, UNCTAD
- Presedintele Comitetului Capacitati si Ştandarde de Comert, UNECE
- Pesedintele Comitetului Balanta Platilor, OMC
- Vicepresedintele Adunarii Generale, OMPI
- Presedintele Comitetului II al Conventiei cu privire la Anumite Arme Conventionale
2014-2016: Viceministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova
2013-2014: Insarcinat cu Afaceri a.i. în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Ştatul Qatar
2011-2013: Şef al Directiei America, Asia, Orientul Mijlociu si Africa, Ministerul Afacerilor Externe
si Integrarii Europene al Republicii Moldova
2012-2013: Coordonator National al Programului „Community of Democracies”
2010-2011: Consilier al Directiei America, Asia, Orientul Mijlociu si Africa, Ministerul Afacerilor
Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova
2007-2010: Consilier (Şecretar I) responsabil de relatii politice, Ambasada Republicii Moldova în
Ştatele Unite ale Americii, Washington D.C.
2005-2007: Şecretar II (Şecretar III, Atasat), Directia America, Asia, Orientul Mijlociu si Africa, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii 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

plet lipsita de aparare împotriva oricarei initiative”. Ba mai mult, Soljenitin sesizeaza prezenta
unor tare ale comunismului în chiar mijlocul celor mai „galonate” democratii: „Un om exceptional, de mare valoare, care are în cap proiecte neobisnuite si neasteptate, nu are nici o sansa sa se
impuna. Inca de la început i se vor întinde mii de
capcane. Rezultatul este acela ca mediocritatea
triumfă sub masca restricțiilor democratice”.

Traiectoria pe care a avut-o Soljenitin în „ochii”
establishment-ului occidental dar si în constiinta
publicului american este revelatoare în ceea ce
priveste obiectivitatea si trainicia ei în politica si In discursul de la Vendeea, Soljenitin a aratat,
media occidentala în general.
din nou, daca mai era nevoie, ca sloganul RevoluSoljeniţin a pătruns în Occident prin anii ’80 tiei Franceze nu era pentru cei mai luminati dinai secolului trecut ca dizident din „lagarul comu- tre pamanteni pur si simplu pentru ca între linist”, avand si o serie de discursuri memorabile bertate şi egalitate există un antagonism irela Harvard, Paris (Vendeea) si alte locuri emble- conciliabil. Pe de altă parte, revoluţiile nu rematice ale democratiei occidentale, într-o peri- generează natura umană, ci distrug şi ceea ce
oada în care reflexele democratiei americane nu a mai ramas din ea; în plus, ele nu schimba omul
erau înca blocate de visul unicei superputeri ci doar straturile, păturile profitoare (stau
mondiale, iar reminiscentele comportamentale spre analiza si exemplu chiar si ultimele miscari
de tip colonial ale vestului Europei nu se arata- sau aranjamente insurectionale din Europa Centrala si de Est din anul 1989). Şi de la libertatea
sera în toata splendoarea lor.
controlata de ghilotina la cea de astazi, transforDeviza Universitatii HARVARD este „VERITAŞ” marile au fost rapide, parca grabite, cu un scop
– un cuvant foarte greu de respectat si care nu anume. De ce? Fiindca s-a ajuns ca libertatea sa
mai este la moda de mult timp. In celebrul lui se identifice tot mai mult cu coruptia intangibila,
discurs de la Harvard, A.Soljenitin declara, prea cu lipsa de responsabilitate, cu respingerea, anucurajos, ca: „Declinul curajului este, poate, carac- larea si chiar sanctionarea valorilor, tot mai ideteristica cea mai puternica a Apusului. Acesta se ologizata si nu rareori imbecilizata (cele doua
simte mai ales la nivelul paturii conducatoare si componente fiind într-o puternica si permanenpredominant în componenta intelectuala”. Şi ma- ta interdependenta).
rele scriitor si luptator anticomunist continua:
„Acest declin al curajului este evident mai ales De libertate se bucura si presa. Şa-i dam cuvanatunci cand un politician sau altul, un intelectual tul lui Soljenitin: „Presa se bucura de cea mai
sau altul, sunt cuprinsi de un accent subit de vi- mare libertate. Dar ce folos? Dincolo de rating, ce
tejie si de intransigenta în fata guvernelor sau a responsabilitate are jurnalistul la întalnirea cu
ţărilor slabe, pe care nu le susţine nimeni. istoria? Exista vreun jurnalist care, fie în urma
Mai este cazul sa amintim ca declinul curajului a unor informatii eronate, fie intentionat, a inforfost întotdeauna socotit ca un semn premergator mat gresit opinia publica sa-si fi cerut scuze în
mod public?” Şi continua: „Un om care duce o
al sfarsitului?”.
viata plina de truda si de sens nu are deloc nevoCunoscute ca bastioane ale apararii drepturilor ie de acest suvoi neîntrerupt si apasator de inindividuale cu orice pret, tarile occidentale, de-a formatii, aceasta otrava a libertatii.” Cam dur...
lungul timpului, nu au observat ca: „Apararea
drepturilor individuale a capatat asemenea pro- Oare mai stie cineva ce înseamna libertate? A
portii încat societatea ca atare se afla acum com- avea sau a fi? Care din alternative te ajută să
27
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fii mai liber? Lacomia si pacea se exclud reciproc, cum la fel se exclud reciproc libertatea si
egalitatea. Hedonismul radical si egocentrismul
fara limite au devenit motoarele si combustibilii
esentiali ai mecanismelor sociale si economice
contemporane. Valorile materiale sunt cotate la
bursa. Valorile etice si morale, nu! Dupa revolutia industriala, valorile cotate la bursa au învins
zdrobitor valorile necotabile la bursă. Poate
fi cineva liber înafara valorilor morale si etice,
încorsetat de valorile cotabile la bursa?...
Dezvoltarea care a urmat nu s-a mai circumscris raspunsului la întrebarea „ce este bun pentru oameni?”, ci întrebarii „ce este bun pentru
om?”, pentru ca astazi sa devina „ce mai este bun
pentru om?”. Este usor de sesizat faptul ca omul
a fost contrapus oamenilor! Cine a realizat
aceasta „rocada” existentiala? Iata o alta întrebare la care nu ar trebui sa uitam nici un moment
raspunsul, caci raspunsul se cunoaste, nu de ieri,
de azi, ci de multe decenii si chiar de secole.
Pana una-alta, sa observam ca ieri ca si astazi si
probabil maine, creste tot ce-i lipsit de viata
(masini, utilaje, PC-uri, device-uri, etc) si dispare
tot ce poarta si sustine viata (aer, pamant, apa,
paduri, etc). De la „a fi” am trecut la „a avea”. Oare vom mai parcurge vreodata si drumul invers?
E greu de crezut atata timp cat locul cartilor l-au
luat lozincile. Suntem prea superficiali ca sa nu
fim grăbiţi şi prea grăbiţi ca să nu fim superficiali. Și trăim, la nivel global, nişte bucurii
stranii... cum ar fi aceea ca parintii nu mai trebuie sa-si recupereze copiii de prin biblioteci si librarii. I-ar putea recupera de prin alte locuri dar
nu prea mai au voie. Drepturile omului...
Şi apoi, la ce bun atatea carti?!... Nu trebuie sa
mai cauti adevarul. Ti se livreaza gata ambalat; si
adevarul si solutiile. Nu trebuie sa te mai strivesti gandind!... Doar nu ai sa inventezi tu apa
calda, roata sau mersul pe jos; sau coada la pruna! Nu! Tu esti liber cum nu a fost nimeni, niciodata! Liber... sa mananci dude, sa te tragi cu liftul, sa-ti fixezi ochii în mobil si cand traversezi
strada si cand iei notite pe la scoala! Notite?... Ce
fac generatiile „protest”? Le au pe toate si nu fac
nimic! Bibliotecile sunt goale, barurile nu! Ce fac
generatiile de ieri?...
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In 1993, Bill Clinton a tinut un discurs la Casa
Alba despre propasirea natiunii americane în
urma zecilor de mii de tineri americani morti
prin delta si mlastinile Mekong-ului! Ca la un
semn, toti veteranii invitati i-au întors spatele
„marelui alb””... Veteranii au fost împotriva dar a
fost vorba de acel „împotriva” de calibru greu, cu
ancore si proiecte de viata, nu acel „împotriva”
care face spume la gura, îsi detesta profesorii si
îsi înjura parintii.
Bibliotecile sunt goale; tot mai multi tineri refuza sa se spele pe cap dar nu refuza sa le fie spalat
creierul. Pentru astfel de „fucking crazy”, Broglie,
Bohr, Verdi, Gagarin, sunt fie linii de papusi, fie
vreo marca de telefon.
Ideologii pregatesc de mult o succesiune de generatii inutile, fara de sperante. Ei, atunci sa vezi
libertate! Cea pentru care si în numele careia sau facut atatea sacrificii, din nefericire, majoritatea tot din partea tinerilor. Oare cand tinerii de
astăzi îi vor respecta pe tinerii de ieri?!
Atunci va avea sens sa reluam discutiile si sa trecem la acele fapte care tin de libertate, firesc,
morala si etica în viata! Atunci va fi din nou libertate! Atunci prietenii nu ne vor mai fi dusmani (si invers).
Dar libertatea nu aduce singura o viata mai buna, nu reduce catusi de putin din problemele lumii, ba, dupa cum arata ultimele decenii, le multiplica, le adanceste, le întuneca.
Dam din nou cuvantul lui Soljenitin: „Dupa ce a
suferit vreme de decenii din pricina violentei si
agresiunii, sufletul omenesc aspira la lucruri mai
înalte, mai pure, mai arzatoare decat cele oferite
astazi de stereotipurile unei societati masificate,
modelate prin revoltatoarea invazie a publicitatii
comerciale, prin abrutizarea venita prin intermediul televiziunilor si productiilor hollywoodiene”.
Aceste cuvinte erau rostite prin anii ’70. Şunt
ele valabile si astazi? Mai are cineva grija de suflet, acolo unde acesta mai exista? Nu neaparat în
termenii unei credinte sau a alteia (ar fi deja
prea mult), ci prin prisma eternelor principii ale
moralei si eticii unei civilizatii care si-a propus
sa supravietuiasca aici, pe Terra, nu pe Luna, nu
pe Marte sau altundeva prin infinitul Universu28
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lui?
Soljeniţin punctează aproape nepermis (dupa opinia teoreticienilor si ideologilor establishmentului) atunci cand
afirma ca: „Vedem aceleasi pietre care stau la baza unui umanism alterat cat si la cea a tuturor tipurilor de socialism: un
materialism de nestavilit, o eliberare fata de religie si responsabilitatea religioasa, o concentrare de spirite asupra structurilor sociale ca o abordare pretins stiintifica. Ma
refer la dezastrul unei constiinte umaniste perfect autonome si nereligioase. Ea a facut omul
nedesavarsit, egoist, invidios, vanitos, nesatul si
plin de pofte. De la Renastere, am castigat în experienta dar ne-am uscat sufletul, ne-am transformat din robi ai naturii în robi ai materiei”. Este pur retorica, iarasi, întrebarea: oare ce
spunea si scria Soljenitin prin anii 70-80 este valabil si astazi? Este, si chiar mai mult de atat: biologia ne învață că un nivel exagerat şi continuu de confort nu este bun pentru organismele vii, superioare – fie ele individuale sau sociale, deoarece distrug atat vitalitatea individuala
cat si pe cea sociala si nu pe termen scurt. In
plus, se creeaza astfel conditiile ideale pentru ca
hedonismul si egocentrismul sa devina motoarele si combustibilii esentiali pentru tot ce vedem
ca realitate politica, economica, sociala si militara în ultima jumatate de secol.
2. De la liberalism la stânga-împrejur!
Foarte multi reprezentanti ai elitei intelectuale
occidentale, nume de rezonanta si personalitati
netranzactionabile, au încercat si încearca de
mai bine de un secol sa atraga atentia asupra riscurilor legate de sabordarea principiile si regulilor fundamentale ale democratiei si liberalismului, în toate formele sale.

regimurile extremiste de stanga
s-au extins si dupa doar trei decenii, însusi sistemul democratic,
sustinator al capitalismului, se
simtea amenintat.
Egalitarismul si detenta
economica a statelor satelite
Moscovei a început sa pun, tot
mai serios, probleme în mentinerea stabilitatii tesaturii sociale si
edificiului economic capitalist,
astfel ca, pe de o parte, acesta a
promovat un sistem de protectie
sociala (sanatate, educatie, somaj) foarte puternic, de invidiat, si foarte costisitor pentru corporatismul aflat în plina expansiune. Şe pare ca la
un moment dat (perioada anilor ‘85-’87 ai secolului trecut), elitele occidentale au decis: ori ei,
ori noi. Şi au fost ei!...
Odata prabusit sistemul concurent, „comunist”,
în „partea cealalta” au început sa se erodeze întrun ritm accelerat tot ceea ce subliniam mai sus
ca fiind deosebit de costisitor: protectia sociala
la nivelul întregului Occident, grija fata de om si
valentele lui spirituale.

Dupa ’90, au urmat o serie de crize care au dat
ocol întregii planete, crize care au destructurat
tot ce era economie competitiva în fostele state
socialiste, astfel ca, dupa doar cativa ani, pietele
erau gata sa primeasca noii stapani si mai vechii
si vesnic flamanzii ei stapani.
Cam acestea au fost, în mare, scopurile si tintele
„marilor” transformari democratice din perioada
’88-’90 si care nu culminat cu colapsul fostului
URŞŞ. Bucuria a fost mare dar n-a tinut mult!...
Fiindca, în paralel, au început sa apara o multitudine de comportamente atipice (ca sa nu la spunem aberante) ale etaloanelor democratice spre
care privisera si pe care le dorisera atatea zeci si
sute de milioane de oameni, decenii la rand. Au
fost voci care au avertizat chiar de atunci ca cercul fericitilor se va restrange cu mare viteza si cu
cele mai devastatoare consecinte, dar cine sa-i
mai auda?!... Şi despre ce doreau sa avertizeze
acele voci?

Kaizerul celui de-al doilea Reich a pus umarul,
foarte serios, cu un secol în urma, la instalarea
celui mai salbatic regim de stanga, prin aducerea
lui Lenin la conducerea viitoarei Rusii sovietice.
a. În primul rând voiau să avertizeze asuUlterior însa, lucrurile au scapat de sub control, pra propensiunii catre un comportament absolu29
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tist, dictatorial al oricarei constructii ideologice,
mai ales atunci cand ramane singura ideologie
„victorioasa”. Ceea ce s-a si întamplat: razboaie
care au costat mii de miliarde de dolari, sute de
mii de morti, milioane de emigranti si suferinte
inimaginabile, în numele si pentru a implementa
„democratia” mai ales în tari a caror cultura, traditie si comportament multimilenar nu a aratat
vreodata a fi compatibil cu asa ceva.

Şi asa a început „glorioasa” epoca a pragmaticilor (scriam odata ca a fi pragmatic înseamna, în
fond, a sti aproape tot despre aproape nimic). Sa
nu confundăm omul practic cu omul pragmatic. Primul poate avea şi o pregătire profesionala temeinica si cu siguranta, o vasta experienta. Al doilea nu are nimic, nici de una, nici de cealalta! Primul accede cu greu în elitele vremurilor
lui, al doilea, nu! Primul traieste si pentru altii; al
b. Calitatea educației occidentale, care să doilea, doar pentru el! Primul se mai împiefaca fata ofensivei „învatamantului obligatoriu” dica si de constiinta, al doilea, doar de scari!
socialist a cazut în desuetudine dupa prabusirea Ideile traditionale, credintele si însasi traditiile
„comunismului”. De ce? Este simplu! Costa prea au suferit si sufera nu atat din cauza vreunui demult astfel ca, dupa mai multe „reforme” aplicate fect inerent lor, cat din cauza îngustimii, stupidifostului tip de învatamant concurent, cele doua tatii, nepriceperii si lenei intelectuale – toate fiau început sa fie tot mai convergente, tinzand ind ingredientele de baza ale mediocritatii, sursa
asimptotic catre...zero!... Ş-a mai rezolvat o pro- inepuizabila a pragmatismului si moasa pragmablema majora: democratia are nevoie de un înva- ticilor.
tamant cel mult mediocru! La urma urmei, cine-l Rezultatul direct si negativ al pragmatismului
întreaba pe votant cate clase are? Pentru aplica- este „că leul ştiinţelor aplicate va mânca fulrea stampilei nu trebuie multa carte!
gerător mielul ştiinţelor umaniste, dacă nu
c. Poate la fel de mult au deranjat, decenii
la rand, eforturile depuse pentru ca democratiile
sa para mult mai morale, mai etice, mai îngrijorate de drepturile omului decat regimurile democratiilor (zise) proletare!... Odata prabusite,
spoiala de etica si morala asezata cu multa grija
pe fetele „elitei” politice occidentale putea fi
stearsa. Şi stearsa a fost!

dispunem de un veghetor vredinc” – noteaza îngrijorat pastorul Richard M. Weaver. In timp ce
istoria conventionala ne umple de ignoranta,
aroganta si autosuficienta, istoria adanca, multidimensionala, adevarata (nu doar cea scrisa de
învingatorii unei epoci sau a alteia) ne umple de
uimire, respect si traire adanca; prima actioneaza asupra celor multi, iar a doua asupra celor putini. Realitatile trebuie întelese dincolo de simpla
Cam aceasta a fost logica fenomenologica care a
ghidat întreaga lume dupa anii ’88-’89 ai secolu- pricepere si percepere a acelor lucruri ce nu pot
servi decat unui scop practic imelui XX.
diat. Voit sau nu, stiintele aplicate
Daca avem cat de cat dreptate?
au netezit calea spre infatuare în
Pastorul M. Weaver (si nu doar el)
loc sa ne stimuleze si sa ne invite la
nota, plin de regrete: „Miscarile de
reflexie, retinere si analiza adanca,
stanga atrag prin programele lor
pluri si multidimensionala.
dar resping prin oamenii care le
Doctrinele
întemeiate
pe
promoveaza. Miscarile de dreapta
„autoritatea
realita
t
ii”
s
i
pe
omniau ajuns sa respinga si prin una si
potenta creatoare a interesului
prin alta. De exemplu, altadata Uniunei asa-zise elite vremelnice, nu
versitatea din Kentucky crestea în
au rezistat si nu rezista decat într-o
achizitia si pregatirea oamenilor cu
succesiune
ascendenta
de crize, de crize în crize
caracter. Astazi, Universitatea din Kentucky
creste în recrutari de studenti si infrastructura si si de momente rare de „liniste”, între doua faze
pierde din caracter. Ştatele Unite tind sa institu- ale aceleiasi crize care, momentan tocmai a luat
tionalizeze tipul haotic si superficial de educatie o pauza si îsi trage sufletul (dar nu si-l da!).
si sa-l impuna cu un aer de eficienta mercantila”. „Autoritatea realitatii” profaneaza si agreseaza
30
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ordinea profunda a lucrurilor alcatuite din acea
realitate fie înca inexplicabila, fie pe veci intangibila ori distructiva, atunci cand o atingem fara sa
meritam... Autoritatea realitatii este o sintagma
care, daca nu suntem vigilenti si educati peste
medie, se poate usor transforma într-o idolatrie
a circumstantelor si a pragmatismului! Şi cum nu
suntem nici vigilenti, nici educati si nici cu tinere
de minte, nu este greu de imaginat perspectiva!
Realitatea (adevarata) reprezinta materializarea în planul prezentului a actiunii tuturor profunzimilor, luminoase sau întunecate, accesibile
sau nu, întelese sau neîntelese, dorite sau nu, interesate sau altruiste. „Autoritatea realitatii”
simpliste a impus doctrina „progresului prin
agresiune”, doctrina care reprezinta principala
coordonata a metafizicii apusene si solutia suprema în evitarea gandirii proprii.
Pacatul originar reprezinta o forma alegorica a
tendintei imemoriale a omului de a face raul cunoscand binele. Este si aceasta o expresie a ceea
ce subliniam odata ca fiind imposibilitatea omenirii de a trai în pace, înafara conflictelor si razboiului. Pacea nu este rentabila, razboiul, da! Este un exemplu clasic de cum arata în mod explicit „autoritatea realitatii”, desi realitatea ar putea fi cu totul alta; si aceasta nu este o problema
de „liber arbitru”. Liberul arbitru ar fi lipsit de
sens daca am lasa lumea complet neatinsa. Exista, evident, lucruri care trebuie schimbate însa
ar trebui sa discernem si sa evitam schimbarea
din interes, orgoliu si fronda irationala sau, pe
scurt, schimbarea fara o cat de mica smerenie în
fata creatiei în mijlocul careia ne-am trezit sau
am fost pusi!...

ca esti sau suntem stapani pe viata noastra cand
singura varianta de existenta ramasa pe o planeta suprapopulata este sa spulberi sau sa fii spulberat (concurenta, nu-i asa!...) este evident o masura a prostiei globale în care ne complacem într
-o inconstienta colectiva inexorabila.
Maurice Samuel spunea: „...umanitatea va trai
în umbra propriei omnipotente demonice si nimeni nu poate înfrunta o asemenea calamitate”.
Şa fim oare prea pesimisti în abordarile noastre?
Şa încercam atunci o alta abordare. De pilda, sa
ne bucuram ca suntem la acel nivel de civilizatie
care crede în bunatatea naturala a adolescentului; pe cale de consecinta, detestam pedeapsa
corporala, o sanctionam dar, pe de alta parte, cu
si la acelasi nivel de civilizatie, credem temeinic,
de exemplu, în „educarea” natiunilor nesupuse
cu bombe si rachete, pana cand sunt aduse la
starea de praf si conformare. Şa fim, de aceasta
data, prea optimisti?...
Nu am agreat sub nici o forma doctrinele si ideologiile care au ca fundament ideea unui univers
(mare sau mic) dominat de om si nici a doctrinelor care impun cu forta prin mijloacele sugerate
mai sus, tuturor, un bine nedefinit sau definit
succint, mult prea succint, prin acea formulare
seaca: apararea democratiei.
Ar fi oare un schimb dezavantajos sa se renunte
la o lume non-rationala dar în care îti plac toti
oamenii, pentru o lume rationala în care esti
dusmanit de toti?... Şau aproape toti! Ne mai gandim!

Dar de la o lume rationala la o lume nonrationala trebuie sa trecem însa prin lumea lui
Trump. Daca nu gresim, de la liberalism trebuie
Democratiei îi vine teribil de greu sa spuna ca sa ne reorientam catre undeva printr-un clasic
omul sau institutia greseste daca o face în majo- ordin de tipul stanga-împrejur! Catre unde?...
ritati. Şperantele puse în opozitie sunt nule de
drept cat timp vin din partea aceleiasi majoritati
care a adus cealalta parte la putere, putere care a 3. Prin lumina teoriilor şi întunericul realităgresit într-un ciclu anterior din reflex institutioţilor
nal si ca urmare a perplexitatii institutionale
(este firesc atata timp cat institutiile sunt domi- Unul din marii ganditori ai secolului XX, format
nant controlate de pragmatici). De la liber arbi- si afirmat în atmosfera emulativa a Vienei intertru la practici discretionare pe care ti le permiti belice, care a urat visceral orice forma de dictacat timp ai ajuns ideologie unica si dominanta, tura, a fost Eric Voegelin. In 1958 a revenit în
nu este decat un pas, si acela foarte mic. A spune ŞUA la Universitatea Ştandford, unde dupa o îndelungata perioada de reflexie si analiza în Şta31
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tele Unite, acesta nota îngrijorat: „Atata vreme
cat recunoasterea structurii realitatii, cultivarea
virtutilor sophia si prudentia, disciplina intelectului, dezvoltarea unei culturi teoretice si viata
spirituala sunt stigmatizate, în vreme ce ignoranta, falsificarea istoriei, opacitatea spirituala si
sofisticariile agnostice sunt considerate virtuti,
iar detinerea lor deschide drumul succesului public, democratia occidentala va aluneca inexorabil spre totalitarism, această tendință fiind
înscrisa în gena gnostica culturala si spirituala a
modernitatii”.
Riguros si obiectiv, E. Voegelin
lanseaza o idee remarcabila: „Este
groaznic sa auzi tot timpul ca national-socialismul este o întoarcere la
barbarie, la Evul Mediu întunecat,
înainte ca orice progres umanitarist
sa fi existat, fara ca acesti vorbitori
sa suspecteze catusi de putin ca
tocmai secularizarea vietii care a
însoţit doctrina umanitarismului
este solul în care o astfel de miscare
religioasa anticrestina ca nationalsocialismul a fost capabila sa prospere”.
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tatii. Şi toate acestea nu au avut ca scop principal
decat materializarea visului de aur al omenirii:
crearea „supraomului”, a omului faurit de om,
care sa fie succesorul etern victorios al nevolnicei si lamentabilei creaturi facute de Dumnezeu
sau de natura... Patosul scientist pe fondul extirparii spiritului si valentelor culturale a creat asanumitii „eunuci spirituali”, usor de sesizat, începand de la trecerile de pietoni, cand pot fi vazuti
cu ochii fixati în gadget-uri, pana la înaltele tribune, unde, în calitati oficiale, se straduie jalnic,
parca la o prima citire, sa convinga
publicul cu discursuri electorale
scrise de altii.
„Conceptia stiintifica despre lume si
viata”, în variantele ei de stanga sau
de dreapta, a presupus si presupune o reconstructie la nivel ideologic
si o constructie la nivel moral, etic,
cultural si spiritual.
„Eunucii spirituali”, creatii ale patosului scientist, ignoranti, diletanti si
extirpati de orice duh al empatiei si
simtirii umane, au devenit „noua
elita” dupa care galopeaza frenetic milioane si
miliarde de oropsiti, altminteri liberi si chiar democrati. Unde nu exista moralitate si liber arbitru nu poate exista nici responsabilitate personala, nici pacat, nici rascumparare. Exista doar
logica booleana si matematici elementare, adica
fermentii teoretici ai valorilor cotate la bursa.

National-socialismul a disparut sub tunurile
rusesti, bombele aviatiei americane si tribunalul
de la Nurnberg. Şecularizarea vietii, nu! Liberalism, socialism, national-socialism, comunism –
toate aceste ideologii se revendica a fi stiintifice,
chiar daca ideea socialismului stiintific a capotat,
iar miscarea libertariana este astazi negata la Riscul unui stanga-împrejur pluteste insuportanivel mondial.
bil în aer! Cum insuportabila a ajuns si starea
Desi este un mit, neutralitatea absoluta a teorii- lumii de astazi, în ciuda ghirlandelor si a decorulor despre om, economie, politica si societate, în rilor campaniilor electorale sau a unor tot mai
raport cu orice context si continut etic, religios, ciudate sarbatori de iarna, sarbatori tot mai puteologic si metafizic, are radacini adanci în isto- tin ancorate în traditie, dar tot mai mult cotropiria ideilor. In ultima instanta, problematica im- te de un consumerism aflat dincolo de orice ratiplicata este aceea daca exista o sursa a adevaru- une!
lui, o instanta mai înalta decat omul si independenta de acesta – dar aceasta este cu totul alta
4. Trump şi decalogul lui Chomsky
problema.
Totusi, daca ar fi sa ne pastram un spirit auto- In forma sa americana, neoliberalismul progrecritic minimal si obiectiv ca civilizatie umana, nu sist reprezinta, la o prima analiza, o „alianta”, o
am putea trage decat o singura concluzie si anu- mezalianta între curentele mainstream ale mai
me ca am transformat era stiintei si tehnologiei noilor sau mai vechilor miscari sociale
în cea mai mare orgie a puterii din istoria umani- (feministe, LGBT, etc), pe de o parte, si mediul
32
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corporatist din sectoarele industriilor valoroase
(Wall Ştreet, Şilicon Valley, Hollywood, etc), pe
de alta parte. Aceasta alianta a fost cea care a
„lustruit” politicile americane, politici care au
devastat sectorul industrial si clasa de mijloc,
simbolul si fundamentul tesaturii socialeconomice si politice a Ştatelor Unite începand
cu anii ’50, pana la începutul sec. XXI. Neoliberalismul progresist a fost institutionalizat
odata cu revenirea la Casa Alba a celui mai fidel
sot dintre presedinti si a celui mai presedinte
dintre sotii fideli – Bill Clinton. In locul unei coalitii de tipul New Deal (care ar fi cuprins muncitorii industriali, clasa medie urbana, afroamericanii), Clinton a „forjat la rece”, între doua trabucuri aprinse „la cald”, o alianta între antreprenori, zona semiurbana, noile miscari sociale si
tineri progresisti declarati, adepti nu ai biodiversitatii ci a „diversitatii”, multiculturalismului,
drepturilor femeilor si minoritatilor sexuale.

blishment-ului care le-a promovat.
Ş-a zis si se zice „NU!” unei combinatii letale
aflate în expansiune, combinatie care cuprinde
austeritatea, datorii excesive, munca tot mai
prost platita si o antipropaganda nemaiîntalnita
facuta statului asa-zis lacom, corupt, arhibirocratizat, interventionist, paternalist, etc. Acuzatiile
ca nivelul cheltuielilor cu educatia, sanatatea,
alte servicii si securitatea nationala vin dominant din partea celor care au beneficiat de subventii si contracte cu statul la dimensiuni imposibil de imaginat. Pentru nici o problema sociala,
nici un stat nu a cheltuit în existenta sa cat s-a
cheltuit pentru salvarea bancilor private la începutul crizei globale din perioada 2008-2012. Şar parea ca atunci statul a fost bun, chiar daca
milioane de oameni si-au pierdut, peste noapte,
si serviciul si pensiile (multi si-au pierdut si viata – da, pierderile colaterale exista si pe timp de
pace)... Revolta a fost si împotriva destructurarii
universale a clasei de mijloc, a comertului „liber”
si a abordarilor iresponsabile a problemelor de
mediu, a omnipotentei unui neoliberalism financiar scapat de sub orice control (în numele economiei de piata libere, evident).

Dereglementand sectorul bancar, Clinton a dat
economia pe mana celor de la Goldman Şachs, a
negociat si aprobat acorduri de comert
„liber” (care au accelerat procesul de cadere industriala), punand cele mai temeinice baze crizei
din 2008 dar si aparitiei celor mai teribili colosi Asaltul asupra politicilor sociale, venit chiar din
bancari, prea mari ca sa se mai prabuseasca,
partea „stangii” politice americane, a fost mereu
mult prea mari ca sa mai asculte...
însotit de atractive discursuri „progresiste”, asAstfel, cei mai fideli votanti ai Partidului Demo- tfel încat, în timp ce „clasa muncitoare” se topea,
crat (asa-zisul „Brau de Rugina”), împreuna cu în tara, temele principale vorbeau despre diverindustriile din Şud, l-au votat pe Trump.
sitate, non-discriminare, acceptabilitate si toleDupa multi experti în politologie, venirea la pu- ranta. Incet dar ferm, meritocratia a luat locul
tere a lui D.Trump ar reprezenta prabusirea he- egalităţii în discursurile progresiste, iar
gemoniei neoliberale (înclinam spre o atitudine emanciparea era si este echivalenta cu promovaunei
mici
elite
de
minoritati
mult mai rezervata – Trump stie foarte bine cu rea
„talentate”
(apriori)
î
n
cadrul
ierarhiilor
corpocine are de luptat si cu siguranta nu este vreun
sinucigas, chiar daca de multe ori se arunca cu ratiste. Cam asa s-a nascut neoliberalismul procapul înainte si abia dupa aceea se uita spre ce)... gresist care pune laolalta, într-un „ghiveci” ideologic desavarsit, idei trunchiate si false precum
Cam pe aceeasi linie se îndreapta si caderea lui si forme imorale de financializare, cu atat mai
Renzi, BREXIT-ul, detenta Frontului National în lipsite de morala cu cat faceau mai mult apel la
Franta, „murmurele” neo-nazismului german, aceasta. Falsa stanga aparuta si adunata sub idemaghiar, etc. Chiar daca au ideologii si scopuri ologia neoliberalismului progresist a înlocuit asdiferite, aceste „rebeliuni” electorale, dificil de tfel, treptat dar consistent si durabil, stanga auanticipat pentru o clasa politica occidentala prea tentica (a fost poate cea mai mare realizare a
satula ca sa mai poata gandi, au un element co- unei ideologii aplicate dupa anii ’90); stanga falmun: refuzuri ale globalizarii si ale corporatis- sa si stanga autentica, cata a mai ramas, au fost
mului, ale neoliberalismului dar si a esta- astfel, pe termen lung antagonizate, puse cumva
33
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în opozitie, chiar daca se revendicau ca vizand baze militare (cunoscute) aflate în afara teritoriacelasi segment social.
ului ŞUA, cu aliati sau fara, America îsi aloca
Emanciparea nu înseamna nici multiplicarea drepturile catre „toate azimuturile” sa garanteze
sau diversificarea ierarhiilor corporatiste, nici orice este compatibil cu interese ei: secesiuni
îngrosarea randurilor celor care muncesc pana teritoriale, sprijin pentru unele regiuni totalitare
la epuizare, „din placere”, în cadrul acestor cor- (sau invers), finantarea si sprijinirea a tot soiul
poratii si care arata la 40-45 de ani, în cel mai de dizidente ce pot genera regimuri profericit caz, ca niste lamai stoarse, botite si încre- occidentale (si care nu sunt, în mod obligatoriu,
si democratice), etc. Banul si glontul – simbolutite prematur, numai bune de trimis în somaj...
rile democraţiei utilitariste. De altfel, repuDupa zgaltairea întregului establishment ame- blica imperiala (sa numim astfel ŞUA) pare sa
rican, urmare a ascensiunii „peste rand” a lui stabileasca o „legatura de sacralitate” între glont,
Trump cel neascultator, faptul ca astazi angajatii dolar si natiune. Aceasta „sacralitate” îi permite,
sistemului public american nu îsi pot lua salariile dupa cum spune Woodrow Wilson, sa „cumpere
urmare a blocarii legii bugetului în Congres re- lumea pentru a-i da libertate si justitie”. Premoprezinta în sine o unda de soc (înca una) a seis- nitoriu, frumos si temeinic spus!... Este evident
mului politic enuntat mai sus.
ca lumea occidentala nu se mai limiteaza sau nu
Ş-ar parea însa ca socul a trecut Atlanticul si a mai este interesata sa se evidentieze ca o elita
cuprins, în cele mai neasteptate locuri si sub cele intelectuala, clericala, capitalista sau militara.
mai nedorite forme, si Europa: criza politica din Acum ea reprezinta înainte de toate o comuniuGermania, BREXIT-ul Marii Britanii, contestarea ne de interese economice foarte puternic consangeroasa si în strada a lui Macron si alte ase- centrate nu la „centru” (cum era în perioada de
menea rabufniri, care te duc cu gandul la Europa glorie a colonialismului), ci la nivelul unui
„nucleu” alcatuit dintr-o suita de corporatii mai
revolutionara a anilor 1848.
mult sau mai putin rezidente, fie pe arealul geoNici în Asia nu exista semnele unei stari de pace grafic al unei puteri sau alteia, fie prin vreun pacat de cat durabila: Orientul Mijlociu este asediat radis fiscal ori pe vreun vapor de lux aflat într-o
de decenii la rand, Extremul Orient se supraîn- perpetua croaziera. Şi înca ceva: la „centru”, etcalzeste în disputele tot mai nelinistitoare dintre nocentrismul si patriotismul sunt cu atat mai puflotele Chinei si ŞUA din Pacific, iar Africa are de- ternice cu cat acelasi atribute trebuie sa fie mai
ja secole de cand sangereaza si se zbate în sufe- persiflate si mai slabe la periferie. De altfel, A.
rinte cumplite si razboaie teribile.
Tocqueville ne spunea cu peste două secole
Nu credem ca gresim cand afirmam ca Europa în urma ca: „Democratiile nu înfrunta problemeeste pe cale de balcanizare iar planeta pe cale de le din afara decat pentru motivele care vin din
interior”. Ei, dar cine-si mai bate astazi capul cu
afganizare!...
cititul?!...
Ce fac atatea institutii internationale create în
primul rand pentru a conserva pacea si buna Diferentele dintre „nucleu”, „centru” si
convietuire între natiuni? Şa-i dam cuvantul lui „periferie” devin tot mai evidente: toate statele
Boutros-Ghali, fost preşedinte al ONU: „ONU a care apartin centrului sau periferiei, cu cateva
devenit un subordonat al NATO”. Fara alte co- exceptii, sunt scufundate în datorii financiare
mentarii. Despre restul institutiilor internationa- imposibil de explicat, inacceptabil de platit! Dar
le financiare si de comert nu mai trebuie sa dam nici un „nucleu” nu are aceasta trista performanta, iar daca din „eroare” intra în criza, primul caexplicatii: se cunoaste geneza si rolul lor.
re se repede sa-l salveze este „centrul”! (adica
De unde atatea conflicte în timp de pace? Şau ar
statul)... Cand 55% din comertul mondial trece
fi mai potrivita întrebarea: de unde atata pace
prin paradisurile fiscale, cum sa nu fie Occidenîntr-un razboi pe care-l poarta toti dar nu-l recutul supraîndatorat? Cui?...
noaste nimeni? Şa nu uitam ca în virtutea universalitatii modelului occidental, cu cele 800 de Japonia, Italia, ŞUA au gradul de îndatorare de
34

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2018

peste 100% din PIB; Canada, Germania, Franta,
Marea Britanie, Şpania, între 70%-100%. La celalalt capat stau India (67%), Brazilia (66%),
China (44%), respectiv Rusia (17%).
Niciodata în istoria lor, cu exceptia perioadelor
de razboi, tarile occidentale nu au avut un grad
de îndatorare atat de înalt, iar pana în 2050 se
estimeaza o îndatorare a tarilor dezvoltate de
peste 250% din PIB! Exista vreo legatura între
geopolitica si nivelul de îndatorare? Evident, si
marturie stau crearea si escaladarea starilor de
tensiune politica si militara între centrele de putere ale planetei, ba chiar si între cele care traditional au fost si sunt aliate (înca)...

te”. A trebuit ca dupa ’90, o succesiune teribila
de crize care au înconjurat planeta de mai multe
ori, sa trezeasca la realitate zeci si sute de milioane de oameni care au început sa constate, la
început cu surprindere, apoi cu revolta, cum propriile lor tari au devenit, peste noapte, devastate
social si economic si cum milioane dintre ei au
luat drumul catre Occident, abandonandu-si familiile, traditiile, tara si parintii. Par cuvinte
mari, nu?!... Ar trebui sa-i întrebam pe cei care
au emigrat, sa-i întrebam pe copiii si parintii lor,
sa le simtim dramele, daca s-ar putea, cel putn o
ora pe saptamana.
Ş-a vazut atunci ca masa bogatilor se afla pe un
postament mult mai înalt decat zidul Berlinului
care tocmai fusese demolat. Nu credem ca în urmatorii 50 de ani se va mai doborî vreun zid din
cele care se construiesc astazi, mai trainice si
mai înalte decat înaintasul lor berlinez.

Gestionarea mondiala a datoriilor este o strategie la fel de importanta ca spinoasa problema a
limitarii cursei înarmarilor (cursa care se pare
ca tocmai ce a trecut din nou în regimul de
„galop”). Şa nu se uite de alambicatele relatii între cei „trei mari”: ŞUA, China si Rusia, relatii ca- Iata de ce ne exprimam rezerva ca cele 11 tari
re combina ghemuri explozive de interactiune de (sa le spunem g11) vor avea sansa sa fie tratate
ordin economic, financiar, politic si militar.
de la egal la egal în urmatoarele 5 decenii, cu cePrin urmare încep sa se întrevada tot mai evi- le din grupa G8.
dent semnele de slabiciune ale Occidentului: fierbere politica cu devieri extremiste, tendinte
centrifuge din mai vechile sau mai noile aliante
si/sau constructii politice, economice si militare,
subrezirea vizibila a tesaturii sociale si starea tot
mai precara a finantelor publice. O.Spengler a
vazut si a prevazut un astfel de declin datorat, sar parea, si unui soi de epuizare a vitalitatii unei
civilizatii care deja are doua milenii de cand s-a
pus în fruntea lumii.
Ş-a ajuns pana acolo încat principalele tari occidentale nu mai pot sa-si impuna conditiile nici
macar tarilor sarace care încep sa se împrumute
direct de la China (de unde se împrumuta si
ŞUA). Consensul de la Washington a fost în buna
masura înlocuit de Consensul de la Pekin în timp
ce sistemul financiar-bancare mondial intermediaza finantarea tarilor dezvoltate cu banii economisiti de populatia din tarile sarace sau în
curs de dezvoltare. Şi aceasta dupa ce multe din
cele 11 state ex-comuniste care au aderat la
structurile europene au crezut ca universalizarea democraţiei liberale occidentale este
echivalentă cu „condamnarea la prosperita35

Cand Zidul Berlinului a fost doborat au fost manifestatii de bucurie, concerte, discursuri de politicieni care de care mai încurajator, media, etc.
Atunci...
De atunci si pana astazi au „aparut” sute si mii
de km de ziduri, fie din sarma ghimpata, fie din
placi de beton, fie din cine stie ce alte materiale.
Oricum, despre acestea nu se discuta nici la fel
de mult, nici la fel de aprins ca de Zidului Berlinului, nici concerte si nici media nu se prea vad
prin preajma. Oare de ce atata liniste globala?...
Şa fie de vina corectitudinea politica?... Ş-ar parea ca în cele din urma, aceasta nu este altceva
decat „spirala” pe care urca politica cand penduleaza între tiranie si anarhie, sarind peste democratie. Şi pe masura ce politica urca, lumea coboara! Moral, etic, social, economic... Şcade
„productia” de solutii si creste „productia” de
probleme - si aceasta se cheama tot evolutie,
nu?!
Şcriem toate acestea cu o mare parere de rau,
ca europeni ce dorim a fi din toata inima. Dar la
nivelul deciziilor planetare vocea UE cantareste
mai putin decat a Rusiei sau a Chinei. De ce? E
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greu de raspuns, dar si mai greu de recunoscut!
Euro nu este moneda de rezerva a planetei. Vocea Europei nu exista dar vocile Europei, da!
Franta, Anglia, Italia au bugete de înarmare mai
mari decat ale UE.
Pe de alta parte, institutiile globale au mijloace
si puteri mai mult decat limitate:
a. UNEŞCO, cu un buget de 700 milioane $/
an nu are nici pe departe resursele necesare
pentru a putea fi o institutie eficace;
b. Cu un buget de 1 miliard $/an, ce probleme poate rezolva FAO cand pe planeta exista
peste 3 miliarde de flamanzi si înfometati cronici?
c. Construit în 1950, sediul ONU este la limita uzurii fizice.
Şi fiindca pragmatismul a adus în varfurile ierarhiilor majoritatii institutiilor publice (interne
si internationale) o dominanta patura politica
fara prea multa pregatire profesionala, fara prea
multa etica si morala, fara prea multa responsabilitate, deciziile care de regula vizau odata
adancimi si termen lung, au devenit decizii de
suprafata si pe termen scurt. Tot mai scurt. Şi tot
pragmatismul a facut ca discutiile despre spatiul
solutiilor sa se transforme în discutii despre spatiul vinovatilor, starnind astfel, prin intermediul
mijloacelor media, un fel de „pofta perpetua de
sange” la nivelul cetateanului, al publicului larg.
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atitudine, el însusi caracterizandu-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 reputatia
negativa a unui stangist neo-marxist „antic”, expert decazut la rangul de „conspirationist irecuperabil”. De unde atata „atentie” din partea intelectualilor de dreapta? Impreuna cu Edward S.
Herman, Chomsky publică „Manufacturing
Consent”, o carte care cuprinde o critica devastatoare la adresa „elitei politice” a ŞUA. Cartea debuteaza cu descrierea unei metodologii, asanumitul „model al propagandei” în Ştatele Unite,
la baza carora stau trusturi de presa gigant care
detin canale private de televiziune supuse toate
obiectivului maximizarii profitului si nicidecum
informarii obiective si corecte a publicului. Obiectivul maximizarii profitului a fortat apelul la
publicitate de sute de milioane de dolari de la
multinationale de rang global, fapt care a modificat dramatic întreg comportamentul si structura
mass-media. Herman si Chomsky arata în mod
explicit cum controleaza multinationalele media
dar si „elitele” de la Washington DC, astfel ca orice informatie cu impact negativ în ochii electoratului era filtrata, distorsionata sau, dupa caz, eliminata. Chomsky a mai descris apoi în detaliu
„metodologia” victimelor demne (worthy victims) vs victime nedemne (unworthy victimis).

Experienta în democratia americana îl ajuta
Discutiile despre regulile jocului s-au transfor- apoi pe Chomsky sa elaboreze asa-numitul
mat în discutii aproape exclusive despre jucatori, „decalog al lui Chomsky”, din care citam cateva
discutiile despre scopuri si principii s-au tran- reguli de manipulare si control a societatii:
sformat în suete de alcov si „dezvaluiri” despre
 poporul trebuie sa aiba mintea departe de
problemele familiale sau alte obiceiuri personale, cu relevanta infima dar producatoare de rating-uri ridicate în contextul unui public tot mai
precar educat. Şi daca au fost si personalitati care au atras atentia, mai sever sau mai „soft” asupra unor astfel de probleme, primii care au cautat „sa-i înnaduse” nu au fost nici serviciile si nici
media nu stiu carei puteri de la rasarit, ci chiar
corifeii bine sponsorizati ai vreunei ideologii sau
alteia care s-au „simtit” atacati si devoalati de
astfel de critici.
Şa consideram, de pilda, pe bine cunoscutul
Noam Chomsky, eminent om de ştiință şi de
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problemele esentiale;

saturile mediului înconjurator si de la care primeste în permanenta semnale coordonatoare. Şi
 poporul trebuie sa perceapa conducatorii
asa cum precizeaza Fromm cu aproape opt decedrept salvatorii natiunii;
nii în urma, automatomul nu este capabil sa iu poporul trebuie pregatit în mod continuu, beasca, sa empatizeze.
fara pauza, pentru ce-i mai rau;
Fara sentimentul iubirii nici pentru sine, nici
 propaganda oficiala trebuie sa inoculeze po- pentru celalalt si nici macar pentru propria famiporului ca si ce i se pregateste si aplica rau, tot lie, ascultator si fara calitati care sa-l deosebeasspre binele sau este;
ca de restul multimilor, omul viitorului vine gata
 gandirea poporului trebuie îndreptata catre proiectat dintr-un trecut obscur si întunecat.
acea zona de unde nu mai pot fi sesizate legatu- Herve Juvin, intelectual francez de elită, sperile dintre cauze si efecte;
cialist în geopolitica, avertiza asupra acestei de poporul trebuie sa reactioneze emotional, posedari a omului de ceea ce este specific si innu rational; asta doar daca trebuie sa reactione- trinsec numai omului: „Ce va ramane din homo
economicus, omul intereselor, daca nu dezastrul
ze;
pe care-l numim dezvoltare? Trebuie să ne
 poporul trebuie transformat într-o masa imaginam neîncrederea copiilor de la scoala în
electorala fara atribute superioare (si pentru fata unui ghid blazat: pentru asta am distrus viaaceasta este suficient un învatamant nefunctio- ta, am sterilizat atatea pamanturi, am golit marinal, desfiintarea modelelor si o disciplina sociala le de peste si padurile de copaci, în numele culslaba);
tului dorintei comerciale! Iar raul li se va parea
 spiritul gregar (de turma) trebuie indus în mult mai rau decat orice rau produs de sclavie,
masa prin transmiterea subliminala a mesajului de taberele de exterminare si gulagurile totalitaculpabilitatii individuale, grefat pe starea de ne- re”.
putinta, de fatalitate;
Aceasta valenta comerciala a întregii omeniri
 poporul nu trebuie sa creada în existenta (care risca sa cotropeasca si lumea interioara, nu

politicilor, strategiilor si mijloacelor oficiale de
dezinformare (conform regulei de aur a democratiei, care spune: „cu cat mai liberi, cu atat mai
„legati”).
Dar, ca si Chomsky, si noi credem si suntem
convinsi ca, în ciuda acestor circumstante si realitati, SUA ramane cea mai libera tara 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 autoritarist. Automatomul este individul care înceteaza a mai fi el însusi, devenind exact ceea ce
asteapta ceilalti de la el. Altfel spus, omul devine
un automatom cand ajunge o persoana perfect
predictibila, cu reactii programate, care se
pierde într-o multime de automatomi sau o multime de „cameleoni bipezi”, care împrumuta tra37

doar cea exterioara noua, cu tot cortegiul de
dezastre enumerate mai sus) se pare ca totusi nu
a ajuns la capatul puterilor în a diviza si distruge.
De exemplu, pentru corporatii „navigarea în ape
legislative” diferite de cele nationale costa foarte
mult. Şi atunci, aplicand presiunile si metodele
bine cunoscute (într-o expresie sintetica, se numeste „lobby”), multinationalele s-au gandit sa
extinda, sa expandeze legislatia americana, prin
diferite practici si proceduri, astfel încat globalizarea sa-si însuseasca si practicile comerciale si
pe cele fiscale printr-un asa-numit proces de
„upgrading” – proces care declarativ este menit luptei împotriva corupţiei, a teorismului,
pentru apararea drepturilor omului, democratiei
si tot ce stim ca mai urmeaza (a se vedea cartea
lui Thomas Friedman – Lumea este plata).
Intre timp însa, „lovitura de stat legislativa globala” s-a dat si a avut ca rezultat impunerea de
legi corporatiste la nivelul statelor dincolo de
orice argument de reprezentare, dincolo de ne-
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cesitatile realitatilor economice, sociale si politi- specializata în energie, a fost vanduta catre Gece, dincolo de orice argumentare si practica de- neral Motors la un pret „foarte avantajos” ca urmocratica.
mare a unor investigatii ale procuraturii ameriOrice parinte stie ca daca vrea sa se bucure de cane împotriva directorilor sai (unul dintre ei
copilul sau trebuie sa aiba grija de el mai ales fiind arestat „preventiv” si petrecand mai multe
atunci cand este mic. Ideea liberului schimb, a luni prin închisorile americane). Convingatoare
liberei circulatii a capitalurilor a devenit „crezul” lupta asta anticoruptie!... Şi mai ales globala!
economiei de piata, desi oricine stie (si istoria
economica o confirma) ca orice noua industrie,
întocmai ca un copil mic, pentru a creste trebuie
protejata. Cel putin la fel cum îsi protejeaza economia marii sustinatori ai liberei circulatii a capitalurilor, atunci cand nu le prieste aplicarea
propriilor teorii a liberului schimb (adica mai tot
timpul).
Revenind la legislatia comerciala si fiscala de
sorginte americana care trebuie globalizata din
motivele subliniate, sa amintim ca procurorii
americani îsi extind astfel influenta si aria de
serviciu dincolo de granitele ŞUA, în baza unor
patente americane care pot transforma orice individ sau firma în subiect de ancheta. Şa notam
ca prin astfel de „tehnici”, cea mai mare amenda
a fost aplicata unui contractor gigantic din Brazilia, în 2016 (compania Petrobras). Pentru presupusa finantare a unor operatiuni legate de Iran si
Şudan, banca franceza BNP Paribas a platit
amenzi de 9 miliarde $ catre Trezoreria ŞUA, iar
pentru încalcarea anumitor norme financiare,
DEUTŞCHE BANK a platit aceleiasi institutii, 6
miliarde $ (initial amenda fusese de 14 miliarde
$). In acelasi „spirit”, companiile europene au
platit, cu titlul de penalitati, sistemului financiar
american peste 45 miliarde $ (si acesta este doar
începutul).
Deoarece cam toate companiile trebuie sa se
supuna legislatiei americane, s-a apelat la solutia
„ofiterilor de conformitate”, specialisti în legislatia financiar-bancara americana, avocati, firme
de consultanta a caror plata s-a constat a fi de 23 ori mai mare decat amenzile propriu-zise (sa-i
zicem hotie la drumul mare – stim ca vom fi acuzati de tot felul de nazbatii, dar altfel nu poate fi
denumit acest „parteneriat public-privat” de inspiratie trans-atlantica)...

Astfel ca, într-un final, din cauza sanctiunilor si
„procedurilor” americane în ale circulatiei libere
a capitalurilor, mai multe banci europene si-au
închis sucursalele din diferite tari (mai ales din
Africa si Orientul Mijlociu), motivul real fiind cel
al sanctiunilor aplicate acestora.
Fata de impunerea extrateritorialitatii jurisdictiei interne de catre procurorii americani, au putut reactiona doar puteri de dimensiunea Chinei
(spunand ca toate datele si cifrele companiilor
chineze sunt secrete de stat) respectiv Rusiei
(care si-a rezolvat problemele prin Organizatia
de Cooperare de la Şhanghai si acorduri bilaterale cu China si alte tari).
Pana în prezent, probabil din motive de
„constiinta” sau de frica de a fi prinsa, UE nu are
înca un raspuns (desi companiile europene au
fost cel mai mult afectate).

Problema majora nu o reprezinta nici dimensiunea amenzilor si nici anii de detentie, ci procedurile globale de intimidare, de „sufocare” economica, de anvergura problemelor sociale (care
au cuprins temeinic însasi statele occidentale
puternic dezvoltate) si de expansiunea efectiva a
fricii, caci, în cele din urma, este vorba de pericolul unei dependente strategice de facto si supunerea crescanda si neconditionata fata de agenda marelui business.

Şa luam exemplul luptei contra platilor cu bani
lichizi, razboi purtat în numele anticoruptiei, a
eradicarii terorismului fara a se discuta prea
mult si la vedere despre faptul ca de fapt reprezinta o metoda tot mai perfectionata de a preda
controlul asupra banilor si tranzactiilor catre un
numar restrans de companii care nu sunt nici
din Europa, nici din Asia, nici din Africa sau Australia. Şi ce mai ramane din suveranitatea unei
tari (atata cat mai este) cand si resursele si banii
Şunt însa lucruri si mai grave. De exemplu, filia- sunt administrate si administrati din afara granila franceza din ŞUA a multinationalei Alstom, telor ei, toate platile fiind monitorizate de pe
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vreun server aflat, sa spunem, în California?!...
Iata de ce la Davos (2017) campionul si sustinatorul liberului schimb nu a mai fost fruntea statelor capitaliste, ci China, ultimul si cel mai mare
stat comunist! Ştranie întorsura ideologica!...

prin care trece orice contact cu lumea externa,
pana la a o substitui si 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
Şa ne readucem aminte de cuvintele lui Herve merg, mana ca nu mai scrie” (si creierul ca nu
Juvin: „Coruperea credintelor noastre de catre mai gandeste – n.a) – noteaza Herve Juvin în
„Guvernarea dorinţei”.
tirania pietei este de departe mult mai
toxica si distructiva decat orice altceŞi Juvin se întreaba apocaliptic: „Vom
va. Identitatea colectiva, cultura, civilisupravietui oare teribilului secol XXI,
zatia, originile, traditiile, libertatea
pentru care secolul XX nu a fost decat
politica, demnitatea morala, mandria
o pregatire provinciala?”.
nationala nu sunt negociabile”.
Vechea promisiune cu care trebuie sa
Cum însa „birocratia raului” este infiterminam odata cu orice determinare,
nit mai extinsa decat „birocratia binecu natura si cultura, împreuna cu prolui”, este greu de crezut ca lucrurile
misiunea prometeica ca lumea si viata
vor intra pe un fagas al normalitatii în
pot deveni ceea ce facem noi cu ele
urmatoarele cinci decenii. Chiar asa,
pentru a ne satisface toate dorintele,
cum arata birocratia binelui? A vazut-o cineva? toate acestea însotesc, ideea ca se naste un om
Noi, nu!
de tip nou (altul!) si ca aceasta nastere va aparea
Foarte multi intelectuali, analisti, politologi vor- la intersectia ideologica unde nazismul si stalibesc pe tonuri tot mai înalte despre faptul ca lu- nismul, la brat, au batut deja palma cu liberalmea occidentala, cu institutiile si valorile care o socialismul si neo-marxismul. Deoarece ultimele
caracterizeaza, se afla sub un atac fara prece- doua sunt pe cale de a reusi acolo unde primele
dent. Cauza principala? Dorinta si vointa noilor doua au ratat: disparitia lumii ca lume si a omuputeri de a reîmparti sferele de influenta pe teri- lui ca om. Nimeni nu vrea sa ia seama ca Occitorii rezervate pana mai ieri puterilor mai dentul nu este nici atat de puternic pe cat se crede si nici atat de decadent pe cat si l-ar dori
„vechi”!
multi, prea multi!... Revitalizarea Occidentului nu
De ce n-ar mai sta pe acasa si mai noile dar si trebuie vazuta nici prin prisma unor doctrine
mai vechile puteri? Ca de atata grija pentru altii, politice (pe care oricum, nu le mai ia nimeni în
dupa cum am aratat, am afganizat întreaga pla- serios), nici prin prisma unui individ sau altul
neta.
ajuns cine stie cum la butoanele puterii, ci prin
Reactivitatea spatiilor sociale nu doar din Ori- prisma intereselor vitale a urmatoarelor 5-7 geentul Mijlociu (sau mai îndepartat) ci si din Eu- neratii. Repetam: interesele generatiilor viitoare,
ropa Occidentala (Italia, Marea Britanie si desi- nu ale unor partide politice cameleonice ori a
gur, Franta) este catalogata si încadrata de tot unor transnationale aflate permanent în cautare
felul de analisti, de la nationalism la extremism, de piata si mana ieftina de lucru.
de la montaje ale Moscovei pana la actiuni tero- Şau trebuie plecat de la premisa valabila pentru
riste, de la scenarii ale CIA pana la cele ale FŞB, orice civilizatie ca si pentru Occident s-a cam
etc. De fapt, ne taram în acelasi mediu sterp al scurs nisipul din clepsidra?...
unor promisiuni care tin la mare „cinste” o mana
de politicieni descalificati de rezultatele a dece- Şau poate trebuie sa acceptam ca si în continuare relatiile de tipul Putin-Trump vor avea vreun
nii de esecuri si minciuni „vizionare”.
efect în recalibrarea puterii întregului Occident?
Parca am trai într-o lume în care simturile au
fost extirpate. „Pieirea simturilor rezulta din in- Şunt scenarii pe care nimeni nu vrea sa le analitermedierea universala a monitorului digital zeze din motive care tin mai mult de un politicianism mediocru si obscur, lipsit de oamenii de
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anvergura politica a unora din marii înaintasi.

sa satisfaca consumul populatiei daca am considera 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 si servicii între 110.000 si
156.000 miliarde $ - altfel spus, cam 10 PIB-uri
ale Chinei într-un singur an).

Niall Ferguson numeşte şi identifică următorii factori de succes ai Occidentului (sau factori
esentiali – Killer Apps): concurenta, revolutia
stiintifica, razboiul („parintele” multor inovatii,
în ciuda zecilor de milioane de victime), statul de
drept, caracterul sacrosant al proprietatii private, progresele în medicina, dezvoltarea societatii
- în al doilea rand, revolutia tehnologica în
de consum si o anumita „etica a muncii”.
domeniul digital, al nanotehnologiilor si robotiNici factorii de succes, nici factorii de insucces cii, va duce la crearea locului de munca hipernu raman însa, sub aspectul actiunii lor în timp, specializat în conditiile în care vor disparea asde aceeasi parte a baricadei. Daca am considera tfel între 4-7 locuri de munca, ceea ce ridica
de exemplu concurenta, razboiul si dezvoltarea semne de întrebare referitoare la ce, cum si cui
vor mai trebui atatea bunuri sofisticate în condisocietatii de consum, putem observa ca:
tiile în care, de exemplu, din 10 milioane angajati
a. Războiul a facilitat dezvoltarea comerci- vor ramane cel mult 2-3 milioane (în scenariile
ala a anumitor tehnologii si produse (energia cele mai optimiste).
atomica, informatica si internetul, valorificarea
comerciala a anumitor materiale si semifabrica- Şe va crea astfel o societate pentru ban si tehte, etc) dar, de la un timp (ultimul deceniu al se- nologie, o societate în care omul normal cu greu
colului XX) pana si aspectele considerate oare- va fi acceptat ca o sluga sluta si proasta, o sociecum benefice au devenit insignifiante în raport tate în care omul nu va mai avea nici destin, nici
cu transformarile profund entropice pe care le viitor, cel mult un program (de servire si de moprovoaca atat asupra mediului social si natural nitorizare).
cat si (mai ales) asupra omului în sine.
Cat din omenire este constienta de posibilitatea
b. Concurența, „motorul” capitalismului, ala- unui astfel de viitor? Şi daca nu ne place, îl puturi de mana invizibila a pietei (pe care o saruta tem ocoli sau vom fi ostracizati si etichetati
toti, desi nu a vazut-o nimeni), a ajuns cel mai drept primitivi, retrograzi si nostalgici...
mare adversar al firmelor, fapt care, pe de o parte a condus la o malformare a pietei si aparitia
dinozaurilor economici si financiari (sub forma
corporatiilor si institutiilor financiar bancare
gigant) si, pe de alta parte, a determinat pana si
FMI-ul (institutie retinuta sub aspectul declaratiilor critice) sa declare ca multinationalele ar trebui sa-si aduca aminte de concurenta. Astazi
concurenta reprezinta în mod dominant, un ansamblu bine controlat de lobby si resurse financiare de ordinul sutelor de miliarde de dolari,
menite a „unge” mecanismele tot mai gripate ale
economiei de piata (dupa expresia lui Toynbee si
Tofler).

Inainte de criza ucraineana, Europa avea schimburi comerciale cu Rusia de peste 270 miliarde
$, cu China de 65 miliarde $, iar cu ŞUA de doar
cca 20 miliarde $

- în primul rand, planeta nu va avea resurse

Dincolo de pierderea vitalitatii sugerata de

Pe cine, cum si cat a lovit politica embargourilor? Mai poate cineva sa-si hotarasca singur destinul cand o constructie politica gigantica precum UE se afla la remorca aliatului strategic
transoceanic?... Cand spunem ca alianta NATO
este liantul fundamental al stabilitatii democratiei occidentale (ceea ce este dincolo de orice discutie), avem în vedere si cresterea exponentiala
a practicilor aplicabile altadata adversarilor
aflati în spatele Cortinei de Fier de puterea milic. În ceea ce priveşte societatea de consum, tara aliata dominanta? Ramanem sa actionam în
directiile de dezvoltare imprimate de aceasta ar domeniul principiilor sau în cel al intereselor
putea sucomba în maxim 2-3 decenii din motive imediate? Dorim solutii pentru generatii sau socat se poate de simple:
lutii pentru problemele create de alte solutii?!...
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Şpengler si Toynbee (care vorbesc de mult timp
de declinul Occidentului), slabirea democratiilor,
catre care priveau cu speranta sute de milioane
de oameni (si înca mai privesc), este în primul
rand o problema a extirparii oricarei urme de
etica, morala si principii între participantii si aliatii de pana mai ieri împotriva dictaturii si a înjosirii demnitatii umane. Marea primejdie pentru Occident vine asadar din interiorul acestuia
si daca istoria ultimilor milenii nu ne este de învatatura privind prabusirea constructiilor imperiale sub ciocanul si în mlastina coruptiei, a lipsei de morala, a sacrificarii periferiilor în speranta desarta a salvarii „centrului”, atunci poate responsabilitatea pentru generatiile viitoare sa mai
reprezinte o speranta a inversarii acestui proces
entropic, de disolutie a unei civilizatii careia, cel
putin din punct de vedere material, înca nu-i lipseste nimic?
China a fost prima putere economica a lumii în
Antichitate si apoi în urma cu vreo doua sute de
ani, iar astazi se lanseaza spre a treia perioada
de dominare a lumii. Intre timp, Europa îsi consuma energia mai cu una, mai cu alta, mai cu un
atac terorist, mai cu cateva sute de mii de emigranti, ori cu proiecte vechi de înfiripare a unei
armate a UE (dupa ce, în urma cu vreo sapte decenii a votat împotriva acestui proiect tocmai cel
care l-a initiat – cine si ce sa mai înteleaga?).
Iar pe cei care deplang ofensiva împotriva Occidentului din postura de ex actuali sau viitori beneficiari de stipendii sub diverse forme, nu putem decat sa-i compatimim.
Este mult mai benefica si cu o minima speranta
de corectare a marilor lipsuri manifeste pe toate
planurile vietii democratice, o atitudine critica
(cu riscurile pe care si le asuma cei care o fac –
printre altele si acela de a nu fi niciodata stipendiati în vreo forma sau alta). Dar daca suntem cu
adevarat constienti de pericolele care pandesc
slabiciunile dintotdeauna ale democratiilor si ne
dorim ca nepotii si copiii nostri sa nu traiasca în
lumea care a cazut nu de mult, atunci lamentarile bocitoarelor de serviciu pe la urechile UE nu
ajuta, ci dimpotriva, strica mai mult si mai repede si ceea ce a mai ramas. Nu tot Occidentul l-a
scos personalitatea anului pe Hitler (cu opt dece41

nii în urma) si pe Vladimir Putin, astazi!? Şi
atunci ce sa mai faci? Şau ce sa mai faci cand toata presa si opinia publica americana îl calificau
pe Bush Jr. drept „cel mai prost presedinte din
istoria Ştatelor Unite”? Şau ce sa raspunzi si cui
sa justifici campania ratata a identificarii nu stim
a caror arme chimice, bacteriologice, atomice si
ce ne mai trece prin minte, doar pentru a avea
„mana libera” în Irak (pana nu de mult, si el, fost
aliat). Ş-o numim „inconsecventa democratica”?... Atunci este limpede ca oricui i se poate întampla, dintr-un motiv sau altul: ieri aliat, maine
bombardat!
Şau ce si cui sa raspunzi cand este de notorietate sursa banilor pentru campaniile electorale ale
lui Şarkozy, dar mai ales „maniera” în care a fost
tratat cel care l-a sponsorizat?!... Asta-i democratia? Dar cand seful OLAF-ului este schimbat peste noapte pentru ca tocmai ce a descoperit fraude de vreo 800-900 milioane de euro, firele ducand catre varfurile Comisiei Europene, „varfuri”
aflate altminteri într-o teribila lupta anticoruptie
în tarile care au aderat mai recent si care se afla,
din toate punctele de vedere, mai pe la periferia
Europei?!...
Cine si de ce l-a arestat pe fostul sef al FMI, implicat într-un scandal sexual „fabricat”? Al-Queda
sau Daesh? Nu credem... Cine a creat aceasta lume 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 Unite, Şiria sau Nigeria. Ai voie sa te plangi cand
glontul tras spre altul ricoseaza în propria-ti
tampla?
Toate acestea poate nu afecteaza, direct si imediat, starea fiecarui om sau a fiecarei persoane la
dimensiunea si profunzimea apte a tine treaza
vigilenta fiecarui iubitor devotat al democratiei.
Şau poate ar trebui plecat de la premisa ca Occidentul nu mai este nici atat de puternic pe cat
era, dar poate nici atat de decadent pe cat îl descriu tot mai multi dintre cei disperati ca democratia risca sa se transforme dintr-o iluzie întrun nor de praf...
Şa nu fie atat de decadent pe cat îl descriu analistii neînregimentati? Procurorul General din
Conneticut, Robert K. Killian declara recent:
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„Urasc sa spun ca marile companii petroliere
sunt mai mari decat Guvernul Ştatelor Unite, dar
tratamentul preferential din partea guvernului
nostru conduce cu siguranta la aceasta concluzie”.
Iar jurnalistii Dana Priest si Willian Arkin notau: „Avem doua guverne: unul cu care cetatenii
sunt familiarizati si care opereaza mai mult sau
mai putin la vedere; celalalt, un guvern paralel,
strict secret, ale carui componente s-au înmultit
ca ciupercile în mai putin de un deceniu, devenind în sine un univers gigantic si labartat”. Iar
analistul republican Mike Lofgen continua:
„Exista un guvern vizibil situat în jurul Mall-ului
din Washington si 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 actioneaza potrivit propriei busole, indiferent cine
se afla formal la putere”.

www.ingepo.ro

fi apucat pe toti?...
In 2014, Peter Dale Scott publica volumul
„Ştatul profund în America, Wall Ştreet, cartelul
petrolier si atacul asupra democratiei” în care
marele profesor si diplomat canadian analizeaza
printre altele si vehementa cu care este acuzata
superficialitatea si ignoranta votantilor de catre
elitele occidentale, care au descoperit, peste
noapte, mitul votantului rational, angajat civic,
poate chiar mai mult decat cei din epoca hippy?!...(sau mai bine, nu!)

Aceasta vehementa devenita peste noapte principala grija a alesilor demonstreaza faptul ca nu
numai candidatii la presedintia ŞUA dau dovada
de o schizoidie a discursului (recunoscuta de altfel chiar de Hillary Clinton) ci si „elitele” politice
asociate, astfel ca cei care pana nu demult faceau
apologia sistemului democratic occidental, au
devenit brusc adversarii democratiei directe. De
ce ar fi însa nemultumiti cand în fapt se straduŞa-i consideram si pe acesti gazetari „infestati” iesc de decenii sa cultive „omul putin”, omul licu teorii conspirationiste?!... Şa zicem ca da! Ce mitat, pragmatic, fara prea multa educatie si cu
ne facem însa ca mai sunt cateva milioane? Ce i-o cat mai putina cultura?
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Iata ca „l-au produs” si iata ca mai are pretentia
sa si voteze! Nu poti fi un prieten al democratiei
doar cand îti convine, doar cand castigi, ci si
cand pierzi, chiar daca obligatiile private nu mai
pot fi satisfacute din pozitii publice. Şi fiindca
Trump este vazut ca un „Katrina” politic în centrul democratiei mondiale, sa subliniem totusi ca
fundamental nu s-a schimbat nimic din vechile
obiceiuri de la Casa Alba. Adica, la Trezorerie nu
putea fi pus cineva mai nimerit decat un fost
partener al lui Goldman Şachs (Şteven Mnuchin),
director al Consiliului Economic National, nimeni altul decat fostul numar 2 de la aceeasi institutie (Gary D.Cohn) iar seful diplomatiei americane (Rex Tillerson) reprezenta puternica lume a petrolistilor (Rex fiind si un fost CEO la Exxon).

necesari pentru a rasplati lucratorii guvernamentali cu o a doua cariera mai profitabila decat
poate visa orice avar”. Şi vom încheia acest periplu prin realitatea paralela a statului „profund”
cu observatia pe care a facut-o Franklin Roosevelt, în 1933, către prietenul său, colonelul
E.M. House: „Adevarul adevarat este, asa cum
stim amandoi, ca guvernul apartine unui element financiar din marile centre înca din vremea
lui Andrew Jackson. Asa cum stim amandoi...”

Aceasta dihotomie între cele doua forme de stat
(paralele care din cand în cand se mai si intersecteaza) au condus în cele din urma la stratificarea din ŞUA în cele doua componente: cea nationala (supusa reglementarilor si taxarii neconditionate) si cea internationala, dereglementa si
specialista în „optimizari fiscale”.

boratoarele de peste Ocean). Noi credem ca mai
are înca sansa sa devina ceea ce proclama în toate actele si declaratiile oficiale, daca respecta cateva reguli elementare:

Ca aceasta meteahna, a statului paralel, s-a raspandit si în Europa nu mai este nici o surpriza.
Dar aceste probleme sunt infinit mai detaliat
analizate în cartea lui Peter Dale Şcott, precum si
în alte zeci si sute de carti si studii anterioare
aparitiei acestei carti si care, spre marea noastra
surpriza, nu tulbura pe nimeni din alesii atator
Henry Fairlie (un proeminent jurnalist bri- neamuri si democratii. Oare de ce?...
tanic) da o definitie teribil de actuala statului Europa, dupa doua tentative nereusite de sinuprofund (ascuns) si establishment-ului în Marea cidere (1914-1918 si 1939-1945) s-ar parea ca,
Britanie ca fiind „întreaga matrice de relatii ofici- în continuare, nu este capabila sa învete mare
ale si sociale în interiorul careia este exercitata lucru („bantuie” idei conform carora pana si proputerea” (si subminata democratia –n.a).
iectul Uniunii Europene a fost pus la punct în la-

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

b. Şă respecte deciziile şi dezideratele poliLa nivel global aceasta dihotomie s-a proiectat tice democratice cel putin în aceeasi masura în
în cunoscutul 20% vs 80%, respectiv pe aceleasi care respecta agendele statului profund.
componente ale spatiilor si structurilor econoc. Şă nu mai permită circulația banilor fără
mice.
tara si existenta tarilor fara bani.
Revista britanica On Religion defineste statul
d. Şă pună capăt construcției unei stări de
„profund” (paralel) ca fiind „structuri de putere
„neputint
a fabricata” (dupa cum spune Herve
antidemocratice încastrate într-un guvern” (un
lucru de care putine democratii pot spune ca Jarin) si a generatiilor fara speranta.
sunt scutite). Şa subliniem faptul ca în majoritae. Şă înțeleagă că adevărata corupție contea cazurilor, în componenta statului paralel este sta în coruperea libertatii politice si a ideologiiinclusa, în mod obligatoriu, lumea interlopa lor care afirma fals ca doar economia conteaza.
(evident, în ceea ce are aceasta mai reprezenta- Identitatea individuala alaturi de cea colectiva,
tiv si mai „consistent”). Şau, mai exact, dupa cum cultura, educatia, civilizatia, justitia sociala si
sublinia Mike Lofgren: „Nu este exagerat sa spu- demnitatea, mandria si credinta care a ridicat
nem ca Wall Ştreet ar putea fi proprietarul real Europa nu pot fi abandonate pentru banii care
al Ştatului Profund si al strategiilor acestuia, da- au circulat, circula si vor circula prin lume.
ca nu din alt motiv, macar pentru ca are banii
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Şi poate ar fi bine sa nu ne mai gandim sa-i acuzam în stilul vechilor „tovarasi” pe cei care abordeaza critic componente esentiale ale vietii democratice (oricum, multi din acestia ar putea fi
mai utili constructiei europene decat specialistii
de serviciu în ode).
A, si sa nu uitam ca puntea dintre tinerii de ieri
si tinerii de astazi este sursa puterii, curajului si
a continuitatii unei constructii pe care nu putini
ar dori sa fi fost de mult timp demolata. Şi înca
mai vor. Altminteri, se va face un zgomotos stanga-mprejur (numit în limbaj diplomatic
„BREXIT”) si se va oscila permanent între Trump
si jump!
Şi fiindca erorile globalizarii facute într-un spaţiu universalist utopic se regăsesc doar şi numai la nivelul spaţiilor naţionale, este uşor
de dedus ca interesul national lasa mai putin loc
greselilor decat neantul universalist. Este una
din putinele modalitati prin care cele mai stralucitoare calitati ale Occidentului, capacitatile sale
cele mai recunoscute, pot sa nu devina cele mai
mari amenintari cu care ne confruntam de la un
timp. Şi aceasta nu numai din cauza catastrofelor
ecologice, sanitare si morale pe care le anunta, ci
în primul rand datorita dramelor politice globale
pe care le induce concurenta tuturor împotriva
tuturor, a fiecaruia împotriva fiecaruia, a genera-
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tiilor de astazi împotriva generatiilor de maine.
Este superflu sa rescriem lista asteptarilor necesare supravietuirii: de la dereglarea climatica la
rezistenta bacteriana la antibiotice, de la supertehnologii ascunse la monocultura, de la sterilizarea pamantului la sterilizarea fizica si mentala
a omului, de la epuizarea rezervelor de apa la
disparitia în masa a speciilor, de la secarea fluviilor la topirea sperantei. Comunismul a vrut sa ia
locul lui Dumnezeu si sa faca colectiv dintr-o suma de destine individuale. Liberalismul a extirpat empatia si a spart interesul general în miliarde de cioburi ale intereselor individuale pe care
nimeni nu le va mai putea suda vreodata într-o
traire cu sensuri si scopuri superioare. Raul este
mai puternic ca oricand si este mult mai mare
decat orice rau produs de gulaguri, sclavie, tabere de exterminare, deoarece existenta însasi a
omului se confunda cu jefuirea semenilor si distrugerea lumii.
Şolutii ar mai fi dar au devenit raritati oamenii
care pot schimba lumea în bine. Lipsa lor este
singura criza adevarata, iar speranta iesirii din
ea va trece cu siguranta printr-o perioada de
transformari catastrofice inevitabile. In mitologia greaca, zeii nu puteau fi doborati de oameni.
In mitologia economiei de piata, omul nu poate fi
doborat de zei... fiindca de asta se ocupa omul
însusi.
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Dinu COSTESCU

Pentru Şiria, trecerea dintre ani s-a consumat în
ritmul capricios al ecourilor starnite de decizia
precipitata (care, la scurta vreme, s-a mai domolit) prin care presedintele american Donald
Trump anunta o retragere cat mai rapida a prezentei militare a ŞUA (cca.2000 de oameni) de
pe frontul razboiului civil sirian, urmata, la fel de
intempestiv, de anuntul, nu mai putin surprinator, prin care generalul american James Mattis
îsi anunta retragerea din fruntea Pentagonului si
din viata militara activa, decizie motivata prin
dorinta de a oferi liderului de ca Casa Alba posibilitatea de a-si alege un alt ministru al Apararii
care sa corespunda (si sa raspunda) abordarilor
si stilului prezidential de conducere politicii generale a lui Donald Trump. Unii comentatori
americani din categoria „malitiosilor” critici nu
au scapat prilejul de a se întreba, public, cand va
veni ziua pentru ca si uliul Administratiei, John
Bolton, (consilierul prezidential pentru securitate nationala, care ne anunta ca americanii nu
vor pleca din Şiria atata vreme cat acolo vor mai
exista si iranieni) sa repete gestul lui Mattis, al
doamnei Niky Halley, ambasadoarea americana
la ONU, al fostului ministru de Externe Rex Tillerson si al altora, nu putini, dintre componentii
staffului prezidential care au preferat sa se întoarca la treburile lor mai mult sau mai putin
civile sau sa se supuna faimoasei sentinte prezidentiale „You’re fired!”. Alti comentatori - si nu
numai americani, de data aceasta- s-au întrebat
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si ei daca decizia presedintelui Donald Trump va
însemna si o schimbare de girueta în dosarul
conflictului acut cu regimul teocratic din Teheran si daca aceeasi decizie poate fi înteleasa ca
un semnal al faptului ca Administratia si-a luat
mana de pe dosarul sirian si, în general, de pe
dosarul Orientului Mijlociu arab, lasand gestionarea acestora exclusiv în seama lui Vladimir
Putin si a ministrului sau militar Şerghei Şoigu.
Trei au fost, de fapt, motivatiile exprimate deschis sau sugerate, în scrisoarea de auto-demisie
a lui James Mattis: dezacordul dintre institutia
militara americana si modul în care Donald
Trump întelege sa o ignore în adoptarea unor
decizii fundamentale, necesitatea ca presedintia
si America, în general, sa manifeste respectul cuvenit aliatilor si prietenilor sai si, nu în ultimul
rand, necesitatea ca America sa promoveze o
politica ferma si neafectata de oscilatii si contradictii în abordarea marilor probleme globale.
Aceste argumente sunt suficiente prin ele însele
pentru a pune în lumina contradictiile, inconsecventele si instabilitatea care caracterizeaza Administratia lui Donald Trump , dar si - poate chiar mai important - lipsa de congruenta cat priveste temelia ideologica si doctrinara pe care
aceasta Administratie este cladita.
Desigur, plecarea generalului Mattis nu este (si
probabil nu va fi) ultima de acest gen. Precedente istorice exista si cauzele lor sunt numeroase si
variate. Lucrurile se schimba în cazul lui Jim
Mattis fie si pentru simplul fapt ca Donald
Trump însusi este un presedinte atipic si un
„evadat” din paradigma traditionala a sistemului
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politic american. America a mai trait perioade de
izolationism si individualizare, fie în perioada
Razboiului de Independenta, fie în perioada imediat succesiva primului Razboi Mondial. Dar aceeasi America a ajuns în secolul al XXI-lea si în
mileniul III al istoriei omenesti- o perioada în
care clasica ecuatie a liderismului global american, a visului american si a stilului de viata american sunt ele însele subrezite de o lume globalizata si tot mai constienta de propriile energii
creatoare care au tot mai putina nevoie de protectia unei doici autoimpusa, cu orgoliu, decenii
de-a randul. Elementul de noutate, în cazul de
fata are si o importanta componenta interna,
caci faptul ca un important ministru se retrage
„pentru a-i permite presedintelui sa gaseasca un
succesor care sa gandeasca în consonanta cu ideile presedintelui” înseamna ca între presedinte si
un ministru sau între Casa Alba si Institutia Militara americana a aparut un clivaj greu de obnubilat cu discursuri si cu retorici protocolare.

a neglija marile coordonate definitorii ale politicii americane între care se regaseste si paradigma simpla potrivit careia presedintii vin si se
duc, dar America ramane si trebuie sa ramana
întruchipare a ideilor cuprinzatoare ale parintilor fondatori.
Donald Trump apartine unei altei scoli pentru
care lumea nu constituie un tot unitar si relational, ci o alaturare de individualitati, de procese si
de consecinte separate si care trebuie abordate
fiecare în mod separat. Incalzirea globala, de pilda, este, pentru scoala lui Donald Trump, un fenomen caruia trebuie sa i se acorde atentie doar
în masura în care acesta afecteaza interesele
economice, financiare, etc. ale Ştatelor Unite.
Conceptia lui Donald Trump abordeaza lumea ca
pe un summum de unitati disticte si separate,
fiecare dintre acestea avand (sau nu) relatii bilaterale cu America. In acelasi sens, entitatile multinationale, precum ONU, NATO, Organizatia
Mondiala a Comertului, NATO, Uniunea Europeana etc. nu înseamna nimic daca acestea presupun transferul fabricilor americane în Mexic sau
aprovizionarea NATO cu material militar de alta
productie decat cea americana. Intr-un fel, Donald Trump doreste impunerea sintagmei
„America first and greater again”, dar fara ca
aceaste titluri de noblete sa devina costisitoare
pentru America însasi.

In acest caz nu este vorba de un dezacord între
doua persoane care au dificultati în a gasi împreuna un modus vivendi, ci de o incongruenta mai
profunda de la originea careia nu lipseste orgoliul discutabil al unui presedinte care, în mai
multe împrejurari, a declarat ca „stie mai multe
decat toti generalii” si a actionat în acest spirit.
Or acesti „toti generalii” reprezinta, în definitiv, Plecarea lui James Mattis este elocventa, cu atat
armada americana, incusiv
mai mult cu cat ea intervine
cei care se odihnesc sub piedupa o mai lunga serie de detrele tombale de la Arlinmisii din randul oamenilor
gton.
„maturi si rationali” cum îi numeste presa americana. InteriPlecarea lui James Mattis
matul la conducerea Pentagoînseamna mai mult dect renului a fost încredintat civilutragerea unui general, ea înlui Patrick Şhanahan, care,
seamna iesirea din scena a
profesional, provine din mediunei scoli si a unei doctrine
ul industriasilor; detinand, o
care a functionat pe baza
vreme deminatatea de loctiiprincipiului inalienabil potor al generalului Mattis
trivit caruia presedintele
Ştatelor Unite ale Americii indiferent de numele si culoarea politica a acestuia –
nu are autoritatea si nici
dreptul moral de a depasi si

Donald Trump este pe deplin
liber sa promoveze o politica
eminamente trumpista. Rezultatele urmeaza a fi vazute.
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extreme a caror producere desi probabila în
Ambasador prof. Dumitru CHICAN principiu, nu este neaparat cuantificabila în termini temporali si spatiali;
De aproape doua decenii, în lexicul cercetato- Şa aiba un potential distructiv extrem si imrilor care abordeaza diverse sfere de manifestare a dinamicii sociale, economice sau politico- previzibil;
militare, o noua sintagma a fost adoptata în ba- Şa nu poata fi explicat, cauzal, decat dupa
gajul lexical de specialitate si care, pornind de la producerea sa si, cel mai adesea, pe baza unor
metafora simbolica sustinuta de raritatea acestei precedente mai mult sau mai putin asemanatoaspecii ornitologice, s-a transformat în cceea ce re si pastrate în memoria colectiva si istorica.
este cunoscut astazi sub numele de “teoria Lebedei Negre” a carei teoretizare recunoscuta este Retinand partea utilitarista a teorie în discutie,
atribuita cercetatorului libanezo-american Nas- trebuie sa recunoastem ca ea este generatoare a
sim Nicholas Taleb. Esenta acestei teorii este unui sentiment si al unei stari pe cat de nelinisticonstruita pe actul introspectiv de identificare a toare, pe atat de neproductiva. Ştarea de asteptaunor riscuri majore posibile, cu dimensiuni care re si nesiguranta care, la randul sau, hraneste si
pot atinge amploarea evenimentului catastrofic amplifica, teama - vesnica teama a omului fata cu
si particularizate prin raritatea si lipsa unei ci- necunoscutul si cu întunecatul taram al viitoruclicitati previzibile a producerii lor. Iar un ase- lui. O asemenea psihoza este cu atat mai incisiva
menea travaliu predictiv are drept finalitate cu cat energiile sale sunt alimentate într-un flux
identificarea probabilitatii ca un asemenea risc informational si propagandistic la originea carumajor sa devina realitate, pentru ca, pornind de ia se afla un complicat sistem de influentare si
la predictibilitate, sa se ajunga la identificarea, manipulare în care se regasesc, sfera politicului
evitarea sau gestionarea evenimentului deja pro- si ramificatiile sale populiste si mercantile, presa
dus adica tentativa de transformare, în masura audio-vizuala, tiparita si electronica, retelele de
posibilului, a “lebedei negre” (asimilata, metafo- socializare, cercurile intelectuale aflate în cautaric cu raul) într-o “lebada alba”, adica în victoria re de vizibilitate si promovare a credintelor si
Binelui). Prima forma a teoriei lui Nassim Taleb ipotezelor proprii etc. Iar la toate acestea se
a fost elaborata în cartea acestuia “Fooled By adauga, cu o virulenta necenzurata, invazia neRandomness”, publicata în 2001 si dezvoltata în contenita a ceea ce este cunoscut, în ultima vrevolumul “The Black Şwan” din 2010, care de- me, prin sintagma fake news, ca unealta a dezinpaseste domeniul initial al factorilor de risc eco- formarii.
nomic si financiar, pentru a cerceta si alte domenii ale “lebedelor negre” care pot ameninta oricare segment al dinamicii sociale dar si domenii
adiacente acesteia, de la schimbarile climatice
pana la catastrofe naturale si la conflictele entice si confesionale sau la recrudescenta fenomenului fundamentalist-terorist.
Pentru a primi calificativul de “lebada neagra”,
fenomenele cercetate sau prognozare trebuie,
potrivit lui Nassim Taleb, sa raspunda unui numar de trei criterii fundamentale:
- Şa fie încadrabile în categoria evenimentelor
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*
Traditia vrea ca, la fiecare sfarsit de an calendaristic si începutul noului an, analistii sa readuca în actualitate o practica impusa tocmai de dorinta proprie si de nelinistea permanenta pe care
omul de rand si consumatorul obisnuit de informatie publica aflat între doua întrebari în aceeasi masura justificate: ce a adus anul care s-a
încheiat si, mai ales, ce va aduce anul care începe?. Nu este vorba de o subconstienta întoarcere
la fantoma lui Nostradamus si a misterioaselor
sale proorociri, ci, mai degraba, de nevoia omului de a afla, cu un ceas mai devreme daca viitorul apropiat va aduce, lui si întregii lumi, mai
multe “lebed enegre” sau mai multe “lebede albe”. Şi de fiecare data, raspunsurile sunt, inevitabil, evazive si permisive la orice alternativa posibila între bine si rau. Iar într-o vreme în care
comunitatea internationala nu duce lipsa de motive generatoare de pesimism, perspectiva
“lebedei negre” este, de obicei, dominanta, transformand starea de asteptare într-o paradigma a
carei umbra se asterne peste viata sociala, ca si
peste moduul de abordare al relatiei cu viitorul
si cu destinul.
O retrospectiva a evolutiilor geostrategice si
geopolitice care s-au succedat de-a lungul anului
2018 conduce la concluzia ca motivele de îngrijorare nu sunt putine, iar capacitatea lor de a genera, în noul an 2019, noi evolutii îngrijoratoare
nu este deloc neglijabila.
Din acest punct de vedere, nu este exagerata
întrebarea care s-a mai pus si se repeta la începutul noului an: care ar putea sa fie în acest
sfarsit al celui de-al doilea deceniu al mileniului,
si chiar dincolo de acest hotar, “lebedele negre”
care ar putea sa ne invadeze? Indiferent de raspunsurile posibile, însusi faptul de a fi formulata,
aceasta interogatie înceteaza, practic, a mai fi un
obsedant motiv de îngrijorare, devenind o componenta aproape fireasca a temerilor noastre
obisnuite si rutiniere.

flagratie conventionala cu dimensiune devastatoare, dar si cu energia de a evolua catre un conflict în care tehnologiile cosmice si arsenalele
nucleare sa contribuie la punerea sub semnul
întrebarii însasi civilizatia pamanteana. Factorii
cu potential de detonare a unui asemenea conflict de amploare nu sunt nici putini, nici necunoscuti si ele se numesc, într-o enumerare fara
ambitia de a fi exhaustiva, acutizarea noului razboi rece si cresterea numerica a actorilor globali
angrenati în derularea acestuia (China fiind doar
un exemplu în acest sens), intensificarea cursei
globale a înarmarilor, cu accent pe dezvoltarea
unor tehnologii distructive fara precedent în istoria conflictelor globale, inclusiv atragerea
spatiului cosmic în configuratia frontului viitor),
starea de tensiune existenta în apele estice si
sudice ale apelor maritime care uda frontierele
Chinei, starea de suspensie în care se afla chestiunea programelor nucleare ale nordului coreean, perpetuarea climatului conflictual în regiunea strategica a Orientului Mijlociu devenit un
front de confruntare între marile puteri pentru
putere si influenta, criza ukrainiana, în care drumul catre o rezolvare politica pare a fi intrat
pentru mai multa vreme într-o fundatura primejdioasa s.a.
2. Intrarea lumii într-o aspra criza economica
cu consecinte majore - care, deja, încep sa se faca
simtite - instaurarea unui nou ciclu de recesiune
cu consecinte greu previzibile si mai greu controlabile si tratabile. Şi nu trebuie exclusa posibilitatea ca paradigma de început al unei asemenea crize sa vizeze, cu precadere, sectorul economic privat, repetand, la o scara mai dezvoltata,
impasul pe care lumea l-a cunoscut în urma cu
11 ani, în 2008, pentru a cuprinde progresiv sau
brutal, sectorul economic statal, prin îndatorarea excesiva pana dincolo de limitele sustenabile, putandu-se vorbi, în acest caz, de repetarea, la
o scara cu mult mai mare, a crizei devastatoare
care nu cu multa vreme în urma a ravasit Grecia,
consecintele acesteia nefiind eliminate în totalitate nici în ziua de astazi.

3. Incertitudinile care mocnesc în legatura cu
1. Asadar, una dintre „lebede negre”, cel mai
impactul
real al rupturii dintre Marea Britanie si
frecvent evocata la aceasta cumpana dintre ani
este aceea a izbucnirii unui al treilea Razboi Uniunea Europeana. Consecintele acestui
Mondial care ar putea sa se manifeste ca o con- „Brexit” ar putea sa puna în discutie chiar
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functionalitatea Uniunii Europene si sa incite si s-a împotmolit asa-numitul „Pact al Migrarii Gloalte state membre, fie din Europa de Vest, fie în bale” ramane o initiativa neconvingatoare si, mai
Europa Centrala si Rasariteana.
ales, ineficace de administrare centralizara si, în
4. Nu fara o legatura mai mult sau mai putin buna masura, suprastatala.
vizibila cu elementele de mai sus, poate fi avuta
în vedere o amplificare a „fenomenului Vestelor
Galbene”, de genul celor izbucnite în Franta si în
alte state europene, fenomen care, deja, pare a
avea efecte molipsitoare în afara spatiului european. Or aceste manifestari, încurajate, în Occident, de ascensiunea populismului si a atitudinilor politice doctrinare de extrema dreapta si ultranationaliste nu pot trece fara urmari chiar din
perpesctiva punerii în discutie a însasi paradigmei unioniste europene si a valorilor fundamentale pe temelia carora a fost edificata civilizatia
si cultura europeana si occidentala, în general.
Aparitia, în acest context, a unor falii între sistemul european si interesele nationale, mai ales în
perspectiva alegerilor parlamentare europene
care vor avea loc în primavara acestui an.

5. Fenomenul radicalismului religios islamic
este departe de a fi fost eradicat, asa cum a afirmat presedintele Donald Trump în argumentarea deciziei sale de a retrage prezenta militara
americana de pe campurile de lupta din zona
Orientului Mijlociu. – Şiria si sudul Peninsulei
Arabe, cu deosebire. Mai mult, confirmandu-si
capacitatea de adaptare la noua situatie creata
dupa pierderile provocate jihadismului de ofensiva multinationala anti-terorista, sunt înregistrate tentative de restructurare organizatorica,
prin crearea unor forme de fuziune între principalele doua entitati terorist-salafiste Ştatul Islamic si Al -Qaida, dupa cum este de asteptat ca si
în segmentul tactic, structurile teroriste sa încerce o „reabilitare” si o revenire la „adevaratul Jihad” fie prin glisarea practicilor teroriste catre
mobilizarea masiva a asa-numitilor „lupi singuratici” din statele non-musulmane, fie prin organizarea si executarea unor actiuni teroriste de
anvergura comparabila cu atentatele de la 11
Şeptembrie .

7. Ramane, de asemenea, un subiect de discutie viitorul Aliantei Atlanticului de Nord care,
potrivit unor analisti avizati, devine tot mai evident, o structura decredibilizata, mai ales prin
birocratie si prin inconsecventa strategica care,
în ciuda promisiunilor si declaratiilor de buna
intentie, a esuat în asigurarea unei reale si holistice aparari a frontierelor sale. Europa de Est si
Centrala ramane, din acest punct de vedere securitar, descoperita mai ales în fata unei posibile
competitii accentuate pentru influenta asupra
acestei regiuni, îndeosebi din partea Federatiei
Ruse si a Chinei aflata în plina cautare de „arii
vitale” pe meridianele planetei.
Ne-am referit doar la cîteva din „lebedele negre” a caror aparitie este determinata sau poate
fi evitata prin actul uman. Dar la acestea trebuie
adaugate riscurile majore venite dinspre fenomene care nu tin decat colateral sau deloc de interventia omului. Şi este vorba de catastrofele
naturale (seismice, climaterice, ecologice), de
perspectiva unei crize a apei sau a resurselor
degradarii alimentare, de declansarea unor pandemii, epidemii si prabusiri a sistemelor sanitare
si farmaceutice s..a.
*

Acestea sunt doar cateva exemple de “lebede
negre” care, din pacate, devin tot mai numeroase, în comparatie cu “lebedele albe” purtatoare
ale semnalelor pozitive. Ceea ce nu înseamna ca
acestea sunt intexistente. Numai ca ele nu starnesc acelasi interes mediatic precum preferinta
pentru stirile catastrofice. Iar instaurarea acestei
psihoze poate fi constatata mai lesne atunci cand
este vorba de domeniul politic si politico-militar,
unde presedintele Vladimir Putin, de pilda, s-a
facut remarcat prin repetarea insistenta a unor
avertismente precum “Occidentul ar trebui sa ia
în serios riscul unui unui razboi nuclear”, sau
6. Fenomenul migrationist - fie el „organizat” “Rusia va fi silita sa-sii reorienteze rachetele sale
si „controlat”, fie spontan si dificil de administrat în directia acelor state care gazduiesc compova continua sa reprezinte un factor de instabili- nente ale scutului antiracheta american”.
tate si insecuritate. Maniera lamentabila în care
Din mentionarea acestor amenintari virtuale nu
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trebuie sa se înteleaga ca una sau mai multe dintre acestea vor deveni , cu necesitate, o realitate
a anului 2019 sau a deceniului urmator. Dar, în
acelasi timp, nu înseamna nici ca nici una dintre
aceste “lebede negre” nu îsi poate face aparitia
mai devreme sau mai tîrziu. Dar tocmai aceasta
“industrie a amenintarilor” – care devine tot mai
mult un instrument politic sau chiar o afacere
politica la scara industriala ar trebui sa fie un
apel la ratiune si la dialog pentru eliminarea pana nu va fi prea tarziu – a perspectivei ca pacea si securitatea întregii comunitati internationale sa fie întunecata de siluetele stolurilor de
lebede negre.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
Printre vocile pe multe tonalitati ale prezicerilor si profetiilor care au însotit intrarea lumii în
anul 2019 si în cel de-al treile deceniu al secolului XXI s-au auzit, mai timid si cu inflexiuni de
cor antic, si glasuri care, s-au ridicat pentru a
aminti un subiect care aminteste de mai vechiul
dicton despre padurea care nu mai poate sa fie
vazuta din cauza copacilor. Un subliect care, in
ipostaza metaforica de padure, nu mai atrage
decat arareori atentia si privirile tot mai mult
obturate de multimea sufocanta a copacilor
numiti crize, razboaie, subdezvoltare, orgolii si
competitii acerbe pentru expansiune si impunere suverana a unor interese individualiste, migranti care nu mai încap în tarile lor de bastina,
maladii de amploare apocaliptica, adica tot atatea convulsii si stari de anormalitate care alcatuiesc realitatea unei lumi strivita de vartejul globalizarii si de imperativul de întelegere si actiune comuna pentru a aduce mai multa echitate,
moralitate si egalitate în acest laudat pana la sacralizare si pe care l-am numit prin imginea idilica si paradisiaca a “marelui sat global”.
La ultima reuniune de anul trecul a clubului elitist al “celor 20”, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres lansa
statelor lumii apelul la coordonare si cooperare
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pentru elaborarea unei strategii colective de regandire a conceptului însusi de globalizare în
sensul în care, teoretic si aplicativ, comunitatea
internationala sa nu-si iroseasca eforturile si potentialele în lungi si sterile dezbateri între partizanii sau inamicii fenomenului globalizator, ci
pentru a gasi si a accepta împreuna acele cai si
acele coordonate etice care sa permita realizarea, pentru toti, a unei globalizari mai echitabile
si egale din toate punctele de vedere cu aspiratiile si asteptarile tuturor actorilor implicati în derularea acestui fenomen al modernitatii. Iar în
perspectiva acestui demers planetar conjugat ar
trebui sa se porneasca de la realitatea ultimelor
decenii care arata ca, dincolo de falsele pudori si
de abordarile izolantioniste, protectioniste sau
autoritariste, lumea de astazi a ajuns sa fie separata, printr-un clivaj cat se poate de neproductiv,
în doua tabere, care, prin jocul retoricii si al elocventei oratorice, nu mai sunt identificate prin
sintagme traditionale precum „Nord” si „Şud”,
„state dezvoltate” si „statele lumii a treia” sau „în
curs de dezvoltare” - o dezvoltare care se deruleaza de prea multa vreme fara a-si arata roadele. Or aceste doua tabere sunt desemnate, astazi,
prin binomul „castigatori” si „pagubiti” sau perdanti în malaxorul unei false reconstituiri identitare si egale în fata sanselor. In realitatea acestui
al treilea deceniu al secolului, o asemenea disociere este tot mai putin acceptabila si suportabila
din punct de vedere rational si moral, perpetuarea ei conducand, asa cum putem sa constatam
fara prea multe eforturi introspective, la erodarea tot mai profunda a încrederii între state,
natiuni si culturi, la acutizarea clilmatului concurential si conflictual, la distantarea dintre popoare si conducatorii lor, cu tendinte de expansiune
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catre neîncrederea între state si alte state, culturi si doctrine. Iar tulburarile sociale pe care
aceasta stare de lucruri le genereaza nu se mai
reduc la frontierele si cauzalitatile statelor aflate în „curs de dezvoltare”, ci se extind, cu repeziciune, în Occidentul „civilizator”, fie sub forma
„revolutiilor de catifea”, fie învestmantate în
„bluzele galbene” care, la finele anului trecut au
început sa se reverse în marile orase ale Apusului.
In opinia domnului Antonio Guterres, solutia
problemelor existente ar putea fi identificata
prin vointa comuna a celor mai dezvoltate 20 de
economii ale lumii de a sustine activ planul ONU
de dezvoltare durabila pana în perspectiva anilor 2030, conceputa, dupa cum ni se spune, cu
scopul eradicarii globale a saraciei, în paralel cu
solutionarea disfunctionalitatilor de guvernare
existente în diferite tari ale lumii. Abordarea lui
Antonio Guterres ne îndeamna la formularea întrebarii daca discursul secretarului general mondial tine de domeniul imaginatiei, al utopiei care
vrea sa dea existenta acelei „Civitas Şoli”, Cetatea
Şoarelui imaginata în Evul Mediu de Tomasso
Campanella.
Nu cu multa vreme în urma, cunoscutul profesor si geograf american Jared Dyamond asternea
pe hartie cateva cugetari despre pericolele care
ne ameninta viitorul ca urmare a discrepantelor
uriase între nivelurile de trai ale popoarelor lumii în care traim, mai ales în conditiile în care
însasi viata pe planeta Pamant este amenintata
de deteriorarea climatica, de cursa înarmarilor
clasice si nucleare, de epuizarea necontenita a
rezervelor naturale si energetice pe care ni le
ofera casa noastra terestra sau de adancirea continua a prapastiei dintre bogati si saraci. Discursul despre geografie sau, mai degraba, despre
„razbunarea climei si a geografiei” reprezinta un
factor de accentuare a diferentelor între posibilitatile de trai ale oamenilor din lumea saraca în
comparatie cu bogatii lumii care se îmbogatesc
tot mai mult. Dupa ce globalizarea a facut pasi
iriasi în domenii precum comunicatiile si interactiunea dintre comunitatile omenesti, în fata
noastra se deschide perspectiva ca imposibilitatea de a suportare a consecintelor ce decurg din
aceasta perpetuare a diferentelor dintre bogati
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si saraci sa îsi arate efectele practice fie prin
emigratia violenta si necontrolabila de nici un
tratat global a saracilor catre cei bogati, fie prin
o noua reizbucnire a violentelor nemotivate de
fanatism religios ci de foame.
Şa nu cadem în uitarea lejera a realitatii ca, odata cu prabusirea Cortinei de fier care, vreme de
jumatate de veac, a despicat lumea în doua tabere ideologice si mercantile - si nu este vorba
doar de clasicele Occident crestin si Orient musulman, ci si de scindarea, prin aliante si afinitati
ideologice si politice, a celorlalte regiuni ale geografiei politice globale, a luat nastere, chiar la
nivelul constiintei individuale, sentimentul ca
omul post-belic traieste istoria într-un ritm
fortat care a rasturnat vechile credinte, cutume
si paradigme existentiale în Orientul Mijlociu, în
Africa, în America Latina - o cursa contra cronometru în care, pentru prima oara de la începutul timpurilor moderne, omenirea s-a angajat
într-un amplu proces de apropiere si integrare
materiala si spirituala din care nu trebuie omisa
unificarea continentului european care ofera o
imagine sintetizata a ceea ce înseamna, în realitate, „uniunea globala”, cu toate convulsiile pe
care aceasta le cunoaste si din care nu lipseste
nici particula „exit” aplicata individualizarii britanice si, posibil, repetabila, nici „trumpismul” ,
nici populismul si nici nationalismul supralicitat
din ratiuni politice aflate în cautare de atuuri
electorale.
Toate aparentele concura la creionarea unui
peisaj în care se desfasoara atat de controversata globalizare. Intensificarea schimburilor comerciale, însotita de o benefica liberalizare, dezvoltarea pietei de capital, libertatea, incompleta,
totusi, a circulatiei de marfuri si persoane, transferul de tehnologiei - si enumerarea ar putea
continua – sunt doar putine din etapele parcurse
catre „globalizare”. Şi, cu toate acestea, îndoielile si încrederea într-o promisiune care a demarat prin a se înfatisa ca un bogat corn al abundentei accesibil si celor din frunte si celor din
urma chemati sa se alature avangarzii. La acest
început de deceniu, globalizarea, ca si europenizarea, par a fi atinse de maladii netratate. Şi se
pare ca un asemenea tratament nu intereseaza
decat în mica si motivata masura, ceea ce ame51
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ninta sa readuca lucrurile la faze pe care le credeam revolute, iar în locul lui „Global Village”
vom reveni la satele noastre marcate pe harta
doar de turlele bisericilor, iar Europa natiunilor
se va întoarce în clubul în care „natiunile Europei”, spre a-si continua drumul întrerupt de un
entuziasm vremelnic si nesustinut de ideea sincerittii, egalitatii si echitatii.

mai este un partid care sa poata castiga alegerile
de unul singur.

Trebuie sa mentionam si ca Partidul AK este un
partid norocos. Deoarece, CHP (Partidul Popular
Republican), care s-a aflat în opozitie de multi
ani, nu este un partid care poate atrage de partea
sa majoritatea votantilor din cauza haosului constant, a alegerilor si a atitudinilor care îl caracteŞi nu mai vorbim aici, desi ar trebui sa vorbim rizeaza. Şe poate spune ca nu exista un alt partid
chiar mai mult, despre starea „unitatii arabe” si de opozitie cu o imagine ca a partidului CHP în
africane, sau sud-americane si asiatice în contex- alt stat din Europa.
tul globalizarii. Preferam sa amintim celebra De fapt, s-au organizat multe întalniri între cei
fraza a englezului Şhakespeare „vorbe, vorbe, iar care doresc sa conduca guvernul dupa Erdogan.
restul e tacere”, daca nu chiar, amintind de ba- Intentia mea este sa scriu despre diferite profitranul filosof musulman andaluz Averroes si a sa luri care ar putea sa conduca Turcia dupa Erdocapodopera, „Tahāfut Al-Tahāfut” traductibil, în gan.
semantica noastra de azi, prin plina de sensuri
sintagma „incoerenta incoerentei”.
Singurul care poate câştiga alegerile în confruntarea cu Erdogan
Meral Aksener, care a devenit parlamentar în
anul 1995, în timp ce Presedintele Erdogan era
Emir EKSIOGLU primar al Istambulului, si a devenit prima femeie
numita Ministru al Afacerilor Interne din istoria
Din moment ce Presedintele Erdogan a castigat Turciei doar un an mai tarziu, este în prezent un
toate alegerile la care a participat în ultimii ani, nume respectat datorita experientei sale politice.
se considera ca „Erdogan nu va pierde niciodata”, opinie acceptata de majoritatea cetatenilor In anul 2001, Meral Aksener, care a participat la
turci. Opinia este una rezonabila deoarece, în etapele de constituire a Partidului AK alaturi de
ciuda unor evenimente izolate, Erdogan si Parti- doua nume, Recep Tayyip Erdogan si Abdullah
dul AK s-au aflat în fruntea alegerilor de multi Gul, care a devenit ulterior Prim-Ministru si apoi
Presedinte, a parasit partidul în urma neînteleani.
gerilor interne, devenind ulterior o imagine poliEu cred ca Presedintele Erdogan va castiga si tica extrem de populara a Partidului Miscarii Pourmatoarele alegeri, chiar daca nu mai are ace- pulare, care este în prezent unul dintre cele mai
easi putere ca înainte, iesind învingator atata bine fundamantate partide politice din Turcia.
timp cat îi va permite sanatatea si cat timp va
Dupa esecul înregistrat la alegeri de catre Partidori sa ramana în lumea politica.
dul Miscarii Nationaliste, fiind parlamentar al
Evident, la fel de adevarat este si ca Erdogan nu acestui partid si purtator de cuvant adjunct timp
mai are puterea pe care o avea în anii anteriori, de mai multi ani, Aksener, care si-a asumat proiar critica la adresa guvernului Erdogan si la di- cesul de a ajunge lider al partidului, a înfiintat
rectia pe care o urmeaza statul vine si de la cei Partidul Bun în conditiile piedicilor puse de Decare l-au votat, fiind mult prea evidenta pentru a vlet Bahçeli, a carui conducere de partid este
fi subestimata. Un indicator pentru acest aspect considerata a fi dictatoriala, partidul acesteia
îl reprezinta si alianta pe care a format-o cu obtinand rezultate foarte bune în primul an de
Presedintele Partidului Miscarii Nationaliste, De- existenta, trecand peste pragul de 10%.
vlet Bahçeli, pe care l-a criticat cu mai multe ocazii în trecut. Partidul AK, condus de Erdogan, nu Consider ca Meral Aksener este singurul nume
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care poate castiga alegerile împotriva Presedintelui Erdogan, care a obtinut rezultate superioare rivalilor sai la alegeri în ultimii ani. Meral
Aksener este un politician care îsi afirma nationalismul, dar o face într-un mod echilibrat si nu
este o persoana precum Marine Le Pen, care are
un discurs referitor la rasism si fascism.

pas cata vreme Erdogan este înca Presedinte.
Acesta a afirmat în cadrul unei emisiuni TV de la
CNN ca va iesi din viata politica odata cu Erdogan. Desigur, exista si zicala în tara noastra conform careia „24 de ore este o perioada foarte
lunga în politica” si exista posibilitatea ca Şoylu
sa faca pasii necesari catre conducerea Turciei
In Turcia, majoritatea populatiei se considera a dupa Erdogan.
fi de centru-dreapta si atat Partidul AK, cat si In plus, trebuie sa spun ca pe langa Şuleyman
majoritatea partidelor politice au obtinut succe- Şoylu, politicienii care apartin Partidului AK vor
se în trecut ca si partide de centru-dreapta. Me- face tot ce le sta în putere pentru a-si pastra loral Aksener este o figura din lumea politica de curile în cazul unui eventual proces de dezintecentru-dreapta, dar este în acelasi timp si un li- grare, deoarece cei care au calitati de conducator
der social democrat cu un discurs puternic si o care plac oamenilor, asa cum este Erdogan, nu
atitudine empatica.
fac parte din structurile de conducere ale AKP.
Pot sa afirm înca de acum ca Meral Aksener va
continua sa aiba succes în lumea politica si ca Poate singura speranţă de stânga din Turcia
într-o zi se va afla la varful politicii din Turcia, în
ciuda presiunilor puternice venite din partea Asa cum am mai mentionat, daca ne gandim la
partidului sau, cauzate de ascensiunea sa politi- dinamica evolutiilor din Turcia, este foarte putin
posibil ca o structura de stanga sa ajunga la conca.
ducerea tarii, dar Muharrem Ince, care este
sustinut de structurile social-democrate opuse
Îl iubeşte pe Erdogan şi oamenii îl iubesc
lui Erdogan la alegerile prezidentiale din 24 iuŞuleyman Şoylu, care a fost Presedintele Parti- nie 2018, si care poseda caracteristicile unui lidului Democratic – partid care a detinut un loc der dorit de mai multi ani, este cea mai puternica
figura de stanga care poate modifica aceasta diimportant în istoria politica a Turciei deoarece a
dat trei presedinti si sapte premieri, a devenit namica.
unul dintre numele cele mai de încredere ale Nu ar fi gresit sa afirmam ca Ince, care este
Presedintelui Erdogan în doar cativa ani, în ciu- membru al Partidului Popular Republican (CHP)
da politicii sale opuse lui Erdogan si Partidului din anul 2002, cand Partidul AK a ajuns la puteAK de la acel moment.
re, este cel mai mare rival al lui Kemal KîlîçdaŞuleyman Şoylu, care este în prezent Ministru roglu, care detine conducerea partidului de mai
al Afacerilor Interne, este unul dintre cei mai multi ani, în ciuda rezultatelor slabe obtinute la
respectati reprezentanti ai aripii nationalist- alegeri. Desi Muharrem Ince a candidat împotriconservatoare, ca si Meral Aksener. In ultimii va lui Kemal Kîlîçdaroglu la fiecare congres al
ani, lupta ferma si de succes împotriva PKK, or- CHP din ultimii ani si nu a realizat înca acest obiganizatia terorista care a comis numeroase cri- ectiv, este cel mai puternic nume care îl poate
me în Turcia si plasarea lui Şuleyman Şoylu în forta pe Kemal Kîlîçdaroglu sa demisioneze, o
evolutie pe care este posibil sa o vedem foarte
fruntea unor evolutii pozitive privitoare la securitatea interna, i-au adus acestuia multa aprecie- curand.
re din partea poporului turc.

Cu toate acestea, sansele ca Ministrul Şoylu sa
ajunga la conducerea Turciei nu sunt foarte mari
la acest moment, deoarece Ministrul Şoylu, care
si-a exprimat loialitatea fata de Erdogan ori de
cate ori a avut ocazia, nu poate face un astfel de

Muharrem Ince a declarat deja ca va candida la
urmatoarele alegeri prezidentiale care vor fi organizate peste cinci ani si a obtinut deja rezultate foarte bune la recentele alegeri. In ciuda profundei aprecieri a celor care l-au votat, acesta a
obtinut doar 30 de procente si s-a clasat sub cele
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52 de procente ale succesului lui Erdogan.
Pentru a deveni liderul Turciei, Ince trebuie sa
îsi sporeasca sansele si sa castige aprecierea aripii de dreapta din Turcia. Acest lucru este destul
de dificil, dar realizabil printr-o atitudine politica potrivita si un stil populist.
Turcii au nevoie de experienţa şi cunoştinţele fostului prim-ministru

Şpre exemplu, Cihangir Islam, care se pregateste sa îl urmeze pe înteleptul lider al Partidului
Fericirii, Temel Karamollaoglu, care a fost o data
la putere, reprezinta o noua speranta pentru
grupul conservator turc, chiar daca în prezent
este la mare distanta de puterea pe care a
detinut-o candva. Islam, care si-a pastrat succesul în parlament si a format o opozitie puternica,
va fi una dintre cele mai remarcabile personalitati din parlament pana la urmatoarele alegeri,
planificate a avea loc în anul 2023. In acelasi
timp, acesta este un politician cu o viziune care
poate misca Partidul Fericirii si oamenii care îl
sustin, desi este considerat reactionist, înspre
multe inovatii care ar putea aduce voturi chiar si
de la cei care nu îl sustin.

Ahmet Davutoglu, care a fost una dintre cel mai
importante figuri ale Partidului AK pana în urma
cu cativa ani si care a fost atat Presedinte al Partidului AK, cat si Prim Ministru al Turciei între
2014 si 2016, este un nume cu o mare reputatie
în partid, cu toate ca a trebuie sa demisioneze în
urma unei declaratii ridicole publicate de catre In cazul în care conducerea tanara ia avant în
Turcia urmand modelul lui Macron în Franta, a
cativa olgarhi media din Turcia.
lui Kurz în Austria, a lui Trudeau în Canada si a
Nu gresim daca afirmam ca Ahmet Davutoglu, alui Tsipras în Grecia, Faik Tunay, care a devenit
care nu s-a întalnit sub nici o forma cu Erdogan adjunct CHP destul de devreme, este de asemeîn ultima perioada, s-a retras si nu mai este atat nea un nume care poate ajunge lider de varf, în
de activ politic precum a fost în trecut. Consider ciuda faptului ca este de centru-dreapta. Puterca Davutoglu, despre care se spune ca pune ba- nicele legaturi internationale ale lui Tunay si
zele unei opozitii puternice de partid împotriva faptul ca vorbeste multe limbi straine reprezinta
lui Erdogan din cand în cand, ar trebui sa conti- avantaje importante atat pentru el, cat si pentru
nue politica activa si corecta de opozitie împotri- conducerea Turciei. In ciuda faptului ca Tunay
va lui Erdogan pentru a deveni liderul Turciei, nu a fost foarte activ în mediul politic în ultima
deoarece, se poate spune ca ar fi dificil ca oame- perioada, este foarte posibil sa revina la momennii sa sustina revenirea unui nume care a fost tul potrivit, folosindu-se de avantajul varstei saavariat si care a fost fortat sa se retraga pentru le.
ca apoi sa revina activ în politica dupa Erdogan.
Evident, chiar daca nu s-au implicat în lumea
Cu toate acestea, Davutoglu, care este iscodit ca politica pana în prezent, unele nume importante
si Ahmet Hodja din sectorul conservator, este din mediul de afaceri pot intra în lumea politica
unul dintre cei mai experimentati politicieni din în anumite conditii. Ali Koç, care face parte din
tara si poate fi întotdeauna un nume care poate cea mai bogata si respectata familie din tara, este
fi reales la nivel de varf. Unul dintre marile avan- primul nume a fi mentionat în acest context, desi
taje ale lui Davutoglu îl reprezinta sprijinul pe se confrunta cu esecurile clubului de fotbal pe
care acesta îl primeste din partea unor personaje care îl patroneaza. Desi a afirmat în multiple ranimportante din lumea politica.
duri ca nu este interesat sa intre în lumea politica, este un om de afaceri care poate fi acceptat
de catre public datorita carismei si succesului
Există şi alte alternative
sau. Au mai existat astfel de nume de oameni de
Asa cum se întampla adesea în istoria politica a afaceri extrem de bogati – precum Cem Uzan sau
Turciei, poate aparea subit un nume mai putin Cem Boyner – care au intrat în politica si au
cunoscut, care sa devina apoi liderul tarii. Chiar esuat. Ali Koç poate fi un exemplu de om de afadaca se pot mentiona cateva nume, sansele lor ceri care sa aiba succes în lumea politica.
sunt relative.
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In concluzie, trebuie sa spun ca aparitia în viata
politica a unui nume din lumea de afaceri a Turciei nu va avea rezultate negative, asa cum s-a
întamplat în cazul lui Trump, ca prim exemplu.
Cel putin din perspectiva internationala...
Emir EKSIOGLU este jurnalist
şi antreprenor. A publicat articole în cadrul unor jurnale importante precum Times din Israel, 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 numeroase limbi străine în ciuda vârstei sale. Are
numeroase iniţiative în domeniul tehnologiei şi în
cel mediatic.

Syeda Dhanak Fatima Hashmi
China a jucat un rol fundamental în mentinerea
pacii si a securitatii în regiune prin intermediul
conceptului de securitate inclusiva, cooperanta
si sustenabila. Aceasta abordare a clarificat perspectiva nationala a unor probleme regionale,
contribuind la stabilitate si dezvoltare pe termen
lung în Asia, ceea ce include si promovarea unei
dezvoltari comune, initierea de parteneriate, îmbunatatirea cadrelor multilaterale, stabilirea de
reguli, schimburi militare si stabilirea corecta a
diferentelor.
In vederea asigurarii stabilitatii si prosperitatii
în regiunea Asia-Pacific, China a avansat o serie
de propuneri extrem de apreciate de catre comunitatea internationala. Pentru a asigura dezvoltatrea comuna, garantia pacii si a stabilitatii
este fundamantala si reprezinta un „element
esential” pentru solutionarea problemelor de
securitate. Initiativa Centurii si a Drumului propusa de catre China nu este doar o cale catre
dezvoltare, ci si o cale catre pace, deoarece va
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aduce nu doar dezvoltarea economica a statelor
din regiune, ci si idei si solutii prin care se pot
rezolva probleme de securitate. Tema centrala
care sta în spatele Coridorului Economic ChinaPakistan (CPEC) este deschiderea unor noi posibilitati economice si comerciale care vor duce la
prosperitate sociala si economica în regiune. Rezultatul cooperarii economice se doreste a fi o
piata mai mare decat cea actuala, redusa ca si
diemensiuni datorita conflictelor economice din
regiune. Drumul proiectat dintre Gwadar si
Kashgar poate deveni o alternativa economica
mai eficienta din perspectiva costurilor decat
cea existenta prin stramtoarea Malacca. Acesta a
fost permanent unul dintre cele mai puternice
motive de cooperare multilaterala si regionala.
Doua dintre cele mai vehiculate teorii care sprijina ideea stabilitatii regionale, cooperarea strategica si integrarea regionala, pot fi întelese în
termeni de „ipoteze ale oportunitatilor de eficienta economica” si „neo-functionalitate”. Prima
teorie presupune ca interdependenta dintre comert si economie sporeste mizele statelor integrate economic si prin urmare se reduce posibilitatea izbucnirii unui conflict. Şustinatorii neofunctionalitatii considera ca stabilirea cooperarii
într-un domeniu va duce la cooperare în alt domeniu. Coridorul Economic va trece prin GilgitBaltistan în nord, care va lega Kashgar din vestul
provinciei Xinjiang din China. Aproape 80% din
petrolul chinezesc este în prezent transportat
prin stramtoarea Malacca catre Şhanghai. Distanta este de aproape 16.000 km si sunt necesare doua sau trei luni pentru a o parcurge, dar daca Gwadar va deveni operational, aceasta distanta s-ar reduce la mai putin de 5.000 km. Cand
va deveni complet operational Gwadar va promova nu doar dezvoltarea economica a Pakistanului, ci va fi si o poarta catre statele Asiei Centrale.
Avand în vedere stabilitatea regionala, atat Pakistanul cat si India sunt vecini importanti pentru China, care doreste sa promoveze comertul
cu statele vecine. Pakistanul este victima a terorismului si toate statele au responsabilitatea de a
contribui la eradicarea terorismului. Dar, nu putem ignora nici brutalitatile armatei indiene în
regiunea Kashmir.
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Pivotul din Asia: status quo sau pretendent la
putere?
Astfel, integrarea regionala nu este posibila cata vreme comertul regional este sacrificat pentru
ceea ce se numeste securitate. Pakistanul trebuie
sa urmeze modelul Chinei deoarece comertul
acestui stat cu India a trecut de 100 de miliarde
de dolari în ciuda unor probleme politice foarte
importante care exista între cele doua state.
Exista si temerea ca daca ar exista pace în regiune, 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 potentialul acestui Coridor de a spori si a
îmbunatati conditiile socio-economice ale populatiei. Politica din Şri Lanka, initial divizata datorita rolului Chinei în regiune, a ajuns sa recunoasca ca Initiativa Centurii corespunde scopului lui Columb de a reconstrui o economie distrusa de razboi prin intermediul unei conectivitati
sporite. Şi China doreste îmbunatatirea arhitecturii securitatii regionale în vederea stabilirii
unei baze solide pentru pace durabila si sustenabila în regiune si solicita statelor sa abordeze în
mod corespunzator diferentele si disputele pentru a mentine un mediu pasnic si stabil în regiune.

în regiune ar asigura solutionarea pasnica a conflictelor si ar aprofunda stabilitatea strategica,
creand situatii reciproc avantajoase. Asa cum
spunea Prof. Anis Bajrektarevic:”Asia trebuie sa
afle daca noile concepte – precum OBOR/CPEC
vs. triunghiul oceanic Indo-Pacific – sunt complementare cu dezvoltarea sa sau daca este vorba de o periculoasa confruntare între centru si
periferie”.
CPEC si importanta pe care o are Gwadarul au
impulsionat si cooperarea maritima între China
si Pakistan, precum si cu alte state. Ambele state
doresc sa sporeasca cooperarea bilaterala în domeniul securitatii maritime, a cautarii si salvarii
si a economiei din apele adanci. Prin urmare, nu
ar fi gresit sa afirmam ca CPEC are potentialul de
a induce cooperarea strategica. Aceasta abordare poate fi o parghie strategica într-o lume în care ordinea globala se afla într-o rapida transformare. Este, deci, timpul sa trecem de a tipul de
vendetta geopolitica arhaica specifica secolului
al XIX-lea si al XX-lea la abordarea strategica interstatala specifica secolului al XXI-lea.
Urmarirea interesului national la nivel international reprezinta o politica externa. O politica
externa de succes ar trebui sa includa un raport
echilibrat de instrumente economice, diplomatice si militare. Interesul national este cel care stabileste modalitatile de cooperare ale unui stat.
Prin intermediul unei politici externe echilibrate,
regiunea Asia de Şud poate sa finalizeze mari
proiecte de dezvoltare si sa devina o regiune integrata si pasnica. Masurile de consolidare a încrederii între actorii regionali reprezinta primul
pas care trebuie facut pentru a creste standardele socio-economice ale oamenilor din regiune.

In ceea ce priveste Pakistanul, CPEC este adesea
considerat un element care va schimba complet
slaba economie a Pakistanului. Proiectul coridorului are o însemnatate vitala deoarece promite
sa sporeasca cresterea economica a Islamabadului. Şpre deosebire de sprijinul ŞUA, sprijinul
oferit de China Pakistanului include proiecte de
infrastructura si energie prin care se va îmbunatati economia Pakistanului. In ciuda faptului ca O versiune anterioară a acestui text a fost
terenul este foarte ieftin, Pakistanul a ramas în publicată în China Daily
urma în domeniul conectivitatii, ceea ce creste
costurile din domeniul comercial. Şub umbrela
CPEC, costurile ar fi minimizate, iar stimulentele
Autoarea este analist de politică
de export ar fi sporite. Pakistanul proiecteaza
externă şi cercetător la un ONG cu
4% din comertul global. Taxele vamale si taxele
sediul la Islamabad. Are un master
din domeniul închirierilor pe care le va încasa
în filosofie şi politici publice. Aria
Pakistanul vor fi de 6-8 miliarde de dolari pana
sa de preocupări include probleme
în 2020.
regionale şi globale ale relaţiilor
Un echilibru de putere strategica si economica
internaţionale contemporane.
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Prof. Melda KAMIL ARIADNO, Prof. Anis
BASJEKTAREVIC
Cu o troposferă poluată în mod alarmant, celălalt 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 drepturile fundamentale ale acestora şi cum se poate exercita dreptul la demnitate şi confidenţialitate?
UE oferă în prezent un model de legislaţie statelor 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 si reglementarile pentru protejarea
datelor personale nu plac foarte mult. Lumea
corporatista considera ca ele reprezinta un element de descurajare care nu este necesar, un obstacol în fata cresterii – costuri suplimentare si
beneficii, inovatii si extinderi mai putine. Guvernele ar dori ca aceste reguli sa se aplice în mod
obisnuit fiecarui component al societatii, mai
putin lor. Iar cetatenii sunt adesea prea binevoitori, aproape nepasatori în legatura cu modul în
care datele lor sunt colectate si stocate.
Cu toate acestea, legislatia în domeniu este în
prezent mai necesara decat oricand. Cele mai
recente inovatii tehnologice au fost rapide, globale si inegale. Nu este deci surprinzator ca dupa
asa-numitele revolutii IT, lumea sufera de asimetrii tehnologice: pe de o parte exista corporatii
mari si asertive si guverne puternice omniprezente, iar pe de alta parte sunt cetatenii
obisnuiti. Chiar si în cele mai avansate democratii din prezent – UE, spre exemplu, autonomia
personala este la mare risc: alegerile simple, cotidiene, aproape triviale precum ceea ce citim,
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drumul pe care mergem, ce purtam, ce mancam,
la ce ne uitam la televizor sau ce ascultam sunt
guvernate (sau cel putin filtrate) de catre algoritmi aflati dincolo de ce este la suprafata programelor sau a aparatelor. Algoretmizarea
„dorintei” este atat de distrugatoare si profunda
încat utilizatorii nici macar nu sunt constienti de
magnitudinea la care sunt procesate zilnic informatiile privind pasiunile, interesele sau alegerile
lor.
Este evident ca în prezent tehnologia este mai
mult decat o necesitate de predictibilitate weberiana, menita a rationaliza societatea. Ea face ca
societatea sa fie mai putin sigura iar indivizii mai
putin liberi.
Şocietatile trebuie sa constientizeze acest adevar (deranjant). In era comunicatiilor mobile,
globale si imediate a internetului, oamenii tind
sa se concentreze mai mult pe directia „aici-noiacum”: bunuri, servicii si experientele pe care le
ofera domeniul IT. Indivizii sunt mult mai putin
interesati de modurile în care este compromisa
confidentialitatea de catre programe, autorii lor
sau de catre aparate – toate devenind o parte
nevazuta dar indispensabila a vietii moderne. In
ciuda dorintei multora de a afla cum se proceseaza informatiile si cum se stocheaza, în general
oamenii nu au prea mult interes pentru detalii.
Directia este una stabila – o erodare puternica a
confidentialitatii: imense cantitati de informatii
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scenariu negativ – pe termen lung – toata lumea
pierde. Din punct de vedere istoric, victimizarea
indivizilor (prin intermediul unei constante suprimari a libertatilor si drepturilor) duce la fascism corporatist sau statal, care la randul sau
duce la auto-distrugerea societatii în ansamblu.

sunt colectate despre un numar mare de persoane în fiecare zi, poate chiar la fiecare ora. Corporatiile si autoritatile de stat doresc mai multe
informatii si sunt din ce în ce mai putin retinute
în privinta modului de obtinere si utilizare a
acestor informatii.
Prevenirea utilizarii defectuoase a informatiile
personale (PIM) – în mod intentionat sau nu –
este principalul motiv pentru care Uniunea Europeana (UE) a introdus un nou set de reguli începand cu luna mai 2018. Prin urmare, Regulamentul privind Protectia Generala a Datelor
(GDPR) – asa cum este cunoscuta legislatia – reprezinta o încercare ambitioasa pentru reglementarea tehnologiei digitale, îndeosebi cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
Regulamentul este în conformitate cu stipularile
Cartii Universale si Europene a Drepturilor
Omului referitoare la protectia demnitatii umane
si a confidentialitatii - drepturi indispensabile,
fundamentale ale omului.
Intentia legislatorului GDPR este una duala: pe
de o parte, de a reglementa la nivel national si,
pe de alta parte, de a împamanteni reguli la nivel
international. GDPR este menit sa deschida un
nou capitol în istoria utilizarii internetului acasa,
si de a crea, în acelasi timp, o foaie de parcurs
pentru jucatorii de stat si corporatisti din afara
UE. Provocarea este evidenta: reconcilierea
drepturilor indivizilor cu sistemul de protectie a
datelor în contextul intereselor legitime ale mediului de afaceri si ale guvernelor.
Pentru restul lumii, GDPR ar trebui sa fie predictibil, inspirational si poate obligatoriu. Lipsa
actiunii în prezent poate deschide calea abuzului
de putere – fie ca vorbim despre castigurile nelegitime corporatiste, fie despre cele ale autoritatilor din societatea ascunsa. Intr-un astfel de
58

LEGISLAŢIA CUPRINZĂTOARE ESTE UN ELEMENT PUTERNIC DE DESCURAJARE
Epoca internetului expune indivizii mai mult
decat oricand la fortele pradatoare interne sau
externe. Toata lumea este tentata sa participe la
economia digitala sau la interactiunea sociala
din mediul digital. Acest lucru se realizeaza prin
dezvaluirea informatiilor personale unor entitati
mari statale sau nestatale locale sau internationale. Daca acest sector nu este reglementat, în
momentul în care informatia pleaca de la sursa,
ea poate fi stocata, analizata, diseminata si apoi
împartasita cu altii în mod usor, fara stiinta sau
consimtamantul persoanei de la care a plecat.
Pana în prezent, nici fortele de pe piata si nici
publicitatea negativa nu au împiedicat companiile sau guvernele de la a folosi sau abuza de
aceasta imensa putere. Nimic nu este mai eficient ca si factor de descurajare decat o legislatie
cuprinzatoare, aceasta fiind cea care poate stopa
o utilizare gresita a informatiilor. Legislatia privind protejarea datelor personale poate avea si
rol preventiv special sau general.
Acestea se aplica si în cazul lacomiei corporatiste transnationale, a neglijentei sau rautatilor guvernamentale sau în cazul interactiunii clandestine ale celor doua (spre exemplu accesul neautorizat la un telefon personal sau istoricul cautarilor pe internet, precum si date neverificate sau
inexacte referitoare la sanatate pentru ca unei
persoane sa-i fie refuzata asigurarea, împrumutul sau un loc de munca).
Desi limitate, au existat unele încercari europene de a legifera un sistem cuprinzator de reglementare a protectiei datelor persoanale. Dar, Directiva UE de Protectie a Datelor din anul 1995
era limitata în unele aspecte ale sale. (Datorita
etapelor incipiente ale dezvoltarii internetului,
atunci cand viitoarea semnificatie a spatiului cibernetic era imposibil de anticipat.) Prin urmare,
acest instrument nu a reusit sa identifice în mod
cuprinzator aspectele pe care încerca sa le previ-
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na, sa le anticipeze si sa le corecteze. Documentului din 1995 îi lipsea si consistenta (logica si
legala) în coordonarea si instruirea statelor
membre ale UE cu privire la aplicarea confidentialitatii datelor si promulgarea ei în legislatia nationala. GDPR solutioneaza ambele probleme.
Acest instrument din 2018 stipuleaza lupta împotriva discriminarii (inclusiv continuturile de
ura politica si religioasa), furtul de identitate legat de autentificare, frauda, crimele financiare,
afectarea reputatiei (gruparile de pe retelele de
socializare, hartuirea si intimidarea). In plus, Comisia Eurpeana a afirmat ca GDPR va consolida
economiile statelor membre prin recastigarea
încrederii oamenilor în securitatea si sinceritatea comertului digital, care a suferit în ultima
perioada de numeroase brese semnificative în
privinta utilizarii datelor.
Cu toate acestea, cea mai importanta caracteristica (si cel mai important impact legal) al GDPR
este aceea de a fi o lege cu efect direct. Aceasta
înseamna ca indivizii o pot invoca în fata curtilor
statelor membre fara nici o alta referinta la o alta lege nationala. Şe garanteaza astfel atat viteza,
cat si integritatea acestui instrument supranational - nefiind nevoie de nationalizarea sa prin
intermediul reglementarilor nationale. Prin urmare, instrumentul din 2018 este si mai puternic
prin acoperirea în afara teritoriilor nationale –
notiune care îl face aplicabil la orice entitate care
opereaza în UE, chiar daca fizic aceasta entitate
se gaseste în afara UE.
Practic, fiecare entitate, din fiecare sector si de
dimensiuni diferite, care proceseaza date cu caracter personal ale cetatenilor UE, trebuie sa se
supuna GDPR. Guvernele si serviciile lor (de nivel national sau sub-national) sunt obligate sa
respecte aceste stipulari în diferite domenii: sanatate, asigurari si domeniul bancar,
furnizori de internet si telefonie mobila,
institutii mediatice si alte institutii de colectare a datelor sociale, munca, entitati din
domeniul educational si recreativ – pe scurt
orice fel de entitate care aduna informatii
digitale despre indivizi.
GDPR consolideaza si principiul responsabilitatii. Actorii statali si comerciali sunt
responsabili în mod direct si obiectiv pen-
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tru colectarea, stocarea si procesarea datelor cu
caracter personal (inclusiv scurgeri de informatii sau diseminarea acestora). Acest instrument al UE consolideaza dreptul la confidentialitataea informatiilor (ca parte a drepturilor fundamentale ale omului – dreptul la viata privata),
protejand raspandirea informatiilor cu caracter
personal în scopuri nelegitime sau criminale.
Cu alte cuvinte, GDPR confera indivizilor dreptul de a transfera informatiile cu caracter personal (datele de cont si istoricul actiunilor 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
si fara un motiv anume – unei entitati comerciale
atat colectarea de informatii cat si diseminarea
lor pe piata, sau de a solicita clarificarea metodelor de marketing si a naturii serviciilor furnizate.
Acest instrument ofera indivizilor si dreptul de a
solicita stergerea informatiilor cu caracter personal (prin închiderea si trimiterea lor înapoi la
persoana de origine) - asa cum se stipuleaza în
Articolul 17 (dreptul de a fi uitat).
GDPR stipuleaza ca toate entitatile care opereaza în domeniul cibernetic trebuie sa angajeze o
persoana responsabila cu protectia informatiilor
pentru a respecta în totalitate reglementarile în
domeniu. Toate entitatile din domeniu trebuie sa
organizeze evaluari de impact – pentru a determina scopul, frecventa, magnitudinea si consecintele colectarii si procesarii informatiilor cu
caracter personal. (Şpre exemplu, daca o entitate
doreste sa introduca autentificarea biometrica
pentru anagajatii si vizitatorii sai care patrund în
complex zilnic, ar trebui în primul rand sa aplice
o evaluare – un studiu care lamureste necesitatea si impactul acelui sistem precum si expunerea pe care o creeaza si posibilele riscuri si ma-

59

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2018

suri de corectare).
GDPR obliga fiecare entitate care colecteaza
informatii sa minimizeze cantitatea si configuratia informatiilor cu caracter personal în paralel cu maximizarea securitatii acestor informatii.
(Şpre exemplu, daca un vanzator de masini sau
agentie de turism cere unui potential cumparator sa completeze un formular pentru stabilirea
unui pret, acest formular poate sa solicite doar
informatii relevante pentru produsul sau serviciile vizate).
Noua legislatie solicita entitatilor care colecteaza informatii sa notifice autoritatile – fara nici un
fel de întarziere – despre orice bresa produsa
sau posibil a se produce în domeniul informatiilor cu caracter personal. Prin urmare, GDPR obliga entitatile sa prezinte publicului informatii clare si directe cu privire la informatiile cu caracter
personal pe care le colecteaza si proceseaza, precum si referitoare la intentiile pe care le au cu
aceste informatii.
In ceea ce priveste sanctiunile, GDPR ofera noi
instrumente de reglementare, incluzand norme,
monitorizare si obligativitatea respectarii lor. In
cazul în care normele nu sunt respectate, sunt
stipulate amenzi foarte mari.
Pentru a se conforma standardelor stabilite
prin legislatia UE, marile entitati care colecteaza
informatii trebuie sa faca investitii semnificative.
In vederea credibilitatii si a eficientei, vor trebui
stimulate noile proceduri si sisteme din UE, dar
si din afara sa – oriunde s-ar desfasura aceste
operatiuni. In plus, GDPR prevede ca daca o entitate transfera date cu caracter personal în afara
UE, trebuie sa se asigure ca aceste informatii
sunt procesate în afara UE la fel cum sunt procesate în Uniune. Prin aceasta abordare simpla dar
eficienta, standardele GDPR vor fi aplicate si în
restul lumii. In consecinta, acest instrument nu
este (doar) un cod intern de conduita care are
efecte în exterior, ci si un standard de comportament care evolueaza si se multiplica pentru viitorul nostru (digital) comun.
ASEAN, INDO-PACIFIC, ASIA
Este evident ca GDPR ar ajuta si în cazul intereselor Republicii Indonezia. GDPR se aliniaza cu
spiritul Constitutiei din 1945, care obliga statul
sa protejeze, sa educe si sa ajute poporul indone60

zian sa prospere. Acest document suprem de stat
afirma cu claritate ca respectarea informatiilor
cu caracter personal se bazeaza pe doua principii ale Pancasila. Este vorba despre Umanitatea
Corecta si Civilizata. Acordarea si respectarea
drepturilor elementare reciproce sunt esentiale
pentru libertatea si progresul general al societatii.
Guvernul, mandatat prin autoritatea sa, sa respecte publicul (doctrina încrederii publice), trebuie sa abordeze informatiile cu caracter personal în mod corect si responsabil. GDPR încurajeaza si crearea unei institutii independente de
monitorizare si protejare a informatiilor cu caracter personal prin care sa poata corecta politicile si regulile administratiei de stat sau ale birocratiei, astfel ca acestea sa respecte în mod responsabil informatiile cu caracter personal ale
populatiei. Mai mult, fiecare guvern national ar
trebui sa fie mai activ în protejarea societatii în
domeniul informatiilor personale ale cetatenilor.
Legislatia indoneziana are deja instrumente în
linie cu GDPR. Astfel, Legea nr.11 privind Informatiile si Tranzactiile Electronice din 2008 (prin
Articolul 2) accentueaza principiul jurisdictiei
extra-teritoriale. (In acest caz, se refera la tranzactiile trans-frontaliere. Indonezia ar trebui sa
îsi asigure permanent interesele nationale: jurisdictia Republicii Indonezia acopera orice actiune
legala din Indonezia/sau care este desfasurata
de cetatenii indonezieni. Dar, ea se aplica si
actiunilor legale desfasurate în afara ariei de
acoperire a jurisdictiei indoneziene de catre cetateni indonezieni sau de catre orice alt cetatean
care locuieste în Republica Indonezia, precum si
de catre entitatile legale indoneziene sau straine
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care produc efecte legale în Indonezia.
Aceasta înseamna utilizarea Tehnologiei Informationale pentru Informatii si Tranzactii Electronice, care poate fi extra-teritoriala si chiar
universala. Ceea ce se mentioneaza în aceasta
lege ca fiind „daunatoare intereselor Indoneziei”
trece dincolo de interesele economice nationale,
ajungand la protejarea informatiilor strategice,
demnitate nationala, aparare si securitate, suveranitate, cetateni si entitati legale indoneziene.
Cu privire la Dreptul de a Fi Uitat (Dreptul la
Confidentialitate si Dreptul la Demnitate), Indonezia trebuie sa îl considere un principiu de protectie reala care este în cel mai bun interes al
populatiei. Mai mult, un astfel de drept ar trebui
sa fie consolidat prin principiul „fara nici o întarziere” pentru a evita obligatia administrativa de
a solicita o decizie a curtii pentru acordarea
acestui drept. Pe termen lung, el va fi de folos
mediului de afaceri mult mai mult decat persoanelor de origine.
PUTEREA EXEMPLULUI
In conformitate cu Dreptul Portabilitatii Informatiilor stabilit prin GDPR, Indonezia trebuie sa
acorde mai multa atentie instrumentelor UE. Astfel, Reglementarea UE Nr. 910/2014 privind
identificarea si autentificarea electronica si serviciile de trust (IDAŞ) ofera o imagine a modului
de armonizare a identitatii digitale si a datelor
cu caracter personal în sistemul electronic de
comunicatii. (Identificarea si autentificarea electronica sunt procese tehnologice cu valoare economica. Astfel de oportunitati de afaceri trebuie
sa fie armonizate cu standardele de siguranta si
securitate atunci cand implica utilizarea si traficul de informatii cu caracter personal în scopuri
comerciale).
In ceea ce priveste securitatea, Indonezia trebuie sa stabileasca cat mai curand o politica cu privire la criptare pentru a proteja informatiile cu
caracter personal. Criptarea este un proces dual;
el poate fi utilizat în scopuri civile, dar poate fi
utilizat si pentru interese nationale vitale, cum
sunt apararea si securitatea. Bunaoara, confidentialitatea si protectia cibernetica sunt concepte complementare ale protectiei datelor în
general. O abordare holistica consolideaza atat
drepturile indivizilor cat si protectia intereselor
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nationale, evitand posibilitatea ca acestea sa se
suprapuna în mod conflictual.
Declaratia AŞEAN a Drepturilor Omului stipuleaza în Articolul 21 ca protectia datelor cu caracter personal este o parte elementara a Confidentialitatii. Avand calitatea de membru fondator, stat care gazduieste sediul organizatiei, Indonezia trebuie sa supravegheze notiunile Cartii
Drepturilor Omului. Acesta este un motiv suplimentar pentru care Republica Indonezia trebuie
sa ofere un exemplu.
GDPR încurajeaza în mod deschis schimbarea
paradigmelor din serviciile publice si din sistemul guvernamental la nivel national, subnational
si supranational al statelor membre AŞEAN. Este
vorba despre respectarea libertatilor si drepturilor fundamentale, masuri care vor proteja populatia de activitati întamplatoare sau rauintentionate ascunse sub pretextul interesului
public.
Indonezia si AŞEAN pot obtine avantaje din dinamica GDPR în planul propriei securitati si pentru a spori încrederea la nivelul comertului electronic în zona economica AŞEAN. Din moment ce
AŞEAN (toate statele membre) este cea de-a patra economie a lumii, este nevoie de un viitor care sa înceapa acum. In definitiv, UE si AŞEAN –
fiecare din partea sa de Eurasie – sunt proiecte
pereche de necesitate, pasiune si viziune.
Evident, pentru oricine altcineva din exterior,
Indonezia si AŞEAN reprezinta un centru comercial de importanta majora care depaseste teatrul
Asia-Pacific.
Viena/Jakarta 28 DEC 2018
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PUNCTE DE VEDERE
Politica externă iraniană
Corneliu PIVARIU
In contextul evolutiilor din Orientul Mijlociu din ultimii ani, începutul anului 2019 este marcat si
de împlinirea a 40 de ani de la Revolutia Islamica din Iran, care a dus la rasturnarea sahului si instaurarea regimului islamic khomeinist, cu toate implicatiile si urmarile pe care aceasta evolutie le
-a presupus, inclusiv în ceea ce priveste politica externa.
Cea mai importanta modificare de politica externa a fost aceea iesirii din sfera de influenta americana si edificarea treptata a unei politici externe proprii, asa cum a fost si este ea vazuta de liderii
politici si religiosi iranieni. In cadrul acesteia se disting doua abordari principale: „apararea reactiva”, care se bazeaza pe principiul reactiei la instabilitatea si insecuritatea din regiune pentru transformarea eventualelor situatii de pericol si amenintare la adresa regimului de la Teheran într-un
mediu mai sigur si stabil, cu evolutii predictibile; “atitudinea revolutionata proactiva”, care dezvolta si sustine tema angajarii regionale a Iranului, justificata de atributii regionale care se considera ca îi revin inerent.
In ceea ce priveste prima abordare, remarcam cateva elemente principale: Irak; alte tari din Orientul Mijlociu (cu prioritatea Şiria, Liban, Arabia Şaudita, tarile din Golf - cu o nota speciala pentru
Bahrein) si Afganistan.
Irakul este considerata tara care prezinta cele mai multe provocari dar si oportunitati pentru regimul iranian, iar situatia relatiilor dintre Teheran si Bagdad este deosebit de complexa, desfasurandu-se pe patru paliere principale, interdependente, dar si cu note de interferenta între ele: la
nivel statal; între partide/politicieni; la nivel religios; militar. Gestionarea acestui complex de relatii reprezinta o sarcina majora pentru conducerile celor doua tari, mai ales în conditiile cand ŞUA
încearca sa-si mentina influenta asupra regimului de la Bagdad si sa limiteze cat mai mult (dar fara
a reusi în mod notabil) influenta iraniana.
Şiria si Libanul sunt vazute în termeni de importanta strategica pentru Iran, în contextul perceptiilor iraniene privind amenintarile la care trebuie sa faca fata, primele doua fiind considerate ŞUA si
Israelul. Evolutiile situatiei din Şiria si relatiile speciale pe care Teheranul le are cu Hezbolahul libanez precum si cu miscarea Hamas din Gaza sunt elemente esentiale ale politicii externe iraniene, pe care se va baza si în perioada viitoare.
In ceea ce priveste atitudinea proactiva revolutionara, cei care sunt partizanii acestei abordari,
aduc în sprijinul acestei abordari urmatoarele argumente: marimea populatiei, gradul înalt de educatie al acesteia si bogatele resursele naturale de care dispune; istoria si lungile traditii imperiale;
situatia geopolitica combinata cu o puternica si bine pregatita forta militara. In acest context Iranul considera ca a fost invitat de tarile din regiune pentru a avea o prezenta militara si de alta natura pe teritoriul acestora, în scopul protejarii integritatii lor teritoriale si identitatii lor nationale,
Şiria fiind exemplul emblematic în acest sens.
Dupa 40 de ani de la edificarea Republicii Islamice, spiritul revolutionar se manifesta înca cu putere în societatea iraniana, sub motivatii diferite, de la credinta în scopurile revolutiei islamice pana la interese personale sau de grup, inclusiv beneficii de ordin material sau investitional. In acelasi timp, exista si un segment al societatii, mai ales al celor nascuti dupa 1979, care nu întelege de
ce parintii lor am militat pentru Revolutia Islamica.
Şe pare ca în termeni de politica regionala, Teheranul adopta o pozitie rationala si pragmatica, în
care administratia presedintelui Hassan Rouhani sprijina mai mult pozitia defensiva reactiva, decat cea revolutionara, fara însa a o exclude, în functie de oportunitati.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Amb. prof. Dumitru
CHICAN
La începutul celui de al treilea an de mandat prezidential al lui Donald Trump, o constatare sintetica se impune, cat priveste politica externa a Ştatelor Unite în relatiile cu comunitatea internationala, în general si cu sensibila regiune a Orientului Mijlociu, cu deosebire: daca Barack Obama sia propus si a actionat pentru distantarea de
mostenirea martiala a predecesorului sau, George W.Bush, noul lider american Donald Trump
actioneaza, cu si mai multa acribie si ofensivitate, pentru stergerea mostenirii politice lasata de
Barack Obama. O tranzitie în care sunt implicate
trei viziuni si trei stiluri de a face politica: bushismul, obamismul si trumpismul la care lumea
asista în momentul de fata.

Pentru evolutiile conflictuale din zona Orientului Mijlociu - la care ne referim în randurile de
fata - Barack Obama a procedat, între altele, la
reducerea consistenta a potentialului militar
american desfasurat în Irak, a respins implicarea
Americii în noi angajamente militariste de amploare în afara granitelor nationale, cerand, în
acelasi timp, statelor aliate, sa dovedeasca mai
multa responsabilitate în abordarea regionala a
problemelor de securitate si, nu în ultimul rand,
a rezervat un loc mai vizibil si mai dinamic demersului diplomatic. Imbinand dialogul cu politica sanctiunilor, fostul presedinte a determinat,
împreuna cu ONU si cu ceilalti membri ai Consiliului de Şecuritate, atragerea Iranului într-un
acord de gestionare a programelor nucleare ale
Iranului, a dinamizat procesul de pace între palestinieni si israelieni, cu luarea în consideratie a
faimoasei formule a „celor doua state” si a necesitatii de solutionare prin tratative a chestiunii
Ierusalimului si a încurajat, inclusiv în relatiile
cu aliatii sauditi, abordarea mai pragmatica a
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spinosului dosar al reformelor si drepturilor
umane, chiar daca, departe de a obtine rezultatele dorite în aceasta directia, demersurile sale au
creat momente de tensiune între America lui
Obama si aliatii sai orientali, în frunte cu Israel si
petromonarhiile arabe din Golf.
In ceea ce îl priveste pe Donald Trump, acesta a
adoptat, înca din perioada campaniei electorale,
o pozitie fundamental diferita pe care a respectat-o, o aplica si o urmareste cu acribie si astazi,
în cea de-a doua jumatate a mandatului sau în
Biroul Oval. In noua strategie anuntata de Administratia Trump au fost, desigur, elementete de
continuitate între precedenta Administratie si
cea a lui Donald Trump. Asemenea lui Barack
Obama, noul presedinte a cerut din partea statelor aliate o implicare mai pragmatica si mai dinamica în consolidarea securitatii regionale,
presedintele Trump evitînd, ca si Obama, o anjagare masiva de forte militare umane în Şiria si
sustinand dezvoltarea relatiilor cu Arabia Şaudita si razboiul în care monarhia wahhabita este
implicata în Yemen, ca parte a conflictului cu
vecinul iranian. Dar, de la acest punct, similitudinile sau liniiile de continuitate în raport cu politica lui Barack Obama au încetat. Obiectivul prioritar si fundamental al politicii orientale a lui Donald Trump se circumscrie imperativului de aparare a intereselor de securitate ale statului Israel
si de mentinere a superioritatii regionale a acestuia din toate punctele de vedere. Dintr-un asemenea obiectiv decurg si celelalte componente
ale modului în care Donald Trump abordeaza
problemele regionale ale situatiei si evolutiilor
din regiune: dinamizarea ascendenta a raporturilor cu guvernul israelian condus de Benjamin
Netanyahu, retragerea unilaterala a Americii din
„tratatul nuclear” cu Iranul si implementarea
unui sustinut program de sanctiuni si îngradiri
politico-militare, economice si energetice impuse regimului de la Teheran, decizia de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului si transferul în „orasul sfant” a ambasadei
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americane în Israel, încurajarea demersurilor
discrete de relaxare pana la normalizare a relatiilor dintre lumea araba, în frunte cu monarhiile de pe malul Golfului Arabo-Persic si statul
evreu, lansarea unei misterioase „afaceri a secolului” destinata solutionarii conflictului palestiniasno-israelian, abordata de pe pozitii de puternica partialitate favorabila intereselor evreiesti,
asa cum nu putini oficiali de la Washington au
dat de înteles în declaratiile lor oficiale si oficioase si enumerarea ar putea continua.
SUA - Iran : înapoi la ecuaţia „Marele Satan
vesus „Axa Răului”

In aceeasi masura în care securitatea regionala
a Israelului reprezinta un subiect axial în ansamblul politicilor externe americane, Iranul islamic
este, privit dintr-o alta perspectiva, o preocupare de top pentru Administratia Donald Trump. In
textul din 2017 al Noii Ştrategii de Şecuritate
Nationala a Ştatelor Unite, Iranul este mentionat
de nu mai putin de 17 ori la capitolul „provocari
si amenintari” si este evaluat drept prioritate a
prioritatilor în demersurile Administratiei menite sa previna si sa împiedice ascensiunea în regiunea Orientului Mijlociu a oricarei puteri ostile
Ştatelor Unite ale Americii. In luna mai 2018, dupa anuntarea deciziei de retragere din „acordul
nuclear”, secretarul de stat Mike Pompeo încerca
sa faca auzit si glasul diplomatiei, declarand ca
Administratia are disponibilitatea de a restaura
legaturile diplomatice si economice cu Iranul, cu
conditia ca regimul iranian sa accepte o denuclearizare completa a programelor sale, si sa înceteze ireversibil productia de rachete balistice,
sa puna în libertate toti cetatenii americani sau
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ai tarilor aliate aflati în detentia în Iran, sa puna
capat politicii sale expansioniste în vecinatatea
regionala , „lista lui Pompeo”, celebra lista de 13
conditii cuprinzand si alte cerinte care nu au nici
o legatura cu programele militare ale iranienilor,
referindu-se, dimpotriva, la chestiuni care tin
exclusiv de independenta si suveranitatea statala a Iranului, asa cum este aceasta definita în canoanele dreptului international. Cateva luni mai
tarziu, în august 2018, acelasi Mike Pompeo
anunta o initiativa privita cu suspiciune si cu
contraargumente critice chiar de catre aliatii occidentali ai Americii. Era vorba de crearea asanumitului „Iran Action Group”, conceput care
avea în structura sa o elita de specialisti straini
în problemele de diplomatie si politica externa si
avand drept misiune derularea unei campanii
sustinute de presiuni diplomatice anti-iraniene
si de izolare politico-diplomatica a regimului ayatollahului Khameney.
In contextul noii strategii regionale de securitate, Administratia Trump, a decis sa treaca pe un
plan secundar chestiunea conflictului dintre confesiunile musulmane siita si sunnita, cu tot cortegiul de extremisme care decurg din aceasta stare
de lucruri, pentru a-si concentra atentia pe o mai
efectiva sustinere acordata Arabiei Şaudite si
Emiratelor Arabe Unite în confruntarea
„inamicului numarul unu” care a devenit Iranul
odata cu venirea la Casa Alba a noului presedinte. Daca, în perioada campaniei electorale din
2016, Trump nu a sovait sa aduca monarhiei de
la Ryad o serie de acuze referitoare la laxismul
regimului wahhabit si la povara securitara pe
care acesta o reprezinta pentru politica si trezoreria americana, acelasi Donald Trump, devenit
presedinte, a dat sauditilor un cec în alb pentru
continuarea razboiului din sudul Peninsulei dar
si a politicii de încercuire promovata de monarhie împotriva emiratului qatarez. Chestiunile anterioare reprosate aliatului saudit si referitoare
la drepturile si libertatile omului, la excesele militare din Yemen, soldate cu adevarate maceluri
în randul populatiei civile sau, mai recent, episodul asasinarii brutale a jurnalistului Jamal
Khashoggi au fos fie date uitarii fie s-au lovit de
o continua eschiva duplicitara din partea Administratiei. Aceleiasi logici a „aliantei strategice”
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cu Arabia Şaudita i s-a circumscris si graba cu
care Donald Trump a reactionat favorabil la sugestia regelui saudit Şalman Bin Abdul Aziz de
constituire a unui nou tip de alianta care sa fie
aruncata în lupta politico-militara sub denumirea de „Middle East Ştrategic Alliance”, cu acronimul MEŞA, care ar trebui sa reprezinta o clona
mai redusa a Aliantei NATO. Este o idee asupra
careia au fost exprimate nu putine rezerve la nivel regional, generate de temerile aliatilor arabi
fata cu posibilitatea ca Administratia Donald
Trump sa foloseasca un asemenea „mini-NATO”
pentru a impune cooptarea Israelului în acest
NATO arab, pe de o parte, si a unei „pax americana” în care chestiunea palestiniana sa fie, practic,
o versiune a abordarilor israeliene si în favoarea
exclusiva a Israelului. In principiu, un punct de
vedere mai clar si mai coerent ar trebui sa fie
adoptat la un propus summit arabo-american
care sa se desfasoare la Washington, la mijlocul
toamnei viitoare.
America şi „nucile tari” numite Abdel Fattah
El-Sissi şi Teyyp Erdogan
Relatiile dintre Ştatele Unite, pe de o parte, si
Republica Araba Egipt de dupa „cea de a doua
revolutie” condusa de maresalul Abdel Fattah ElŞissi si Turcia lui Recep Teyyp Erdogan, de dupa
„primavara araba”, pe de alta parte, au parcurs,
în ultimii ani o traiectorie sinuoasa si nu lipsita
de momente critice datorate, în grade diferite,
unei perceptii umorale si patimase a traditionalei zicale potrivit careia, în cazul de fata, într-o
singura teaca nu pot sa încapa trei sabii si aceasta cu atat mai putin cu cat metafora se refera la
trei lideri inflexibili si insistenti promotori
ai unor politici autoritare, orgolioase si, nu
de putine ori, contradictorii daca nu chiar
de-a dreptul ostile chiar în pofida faptului
ca, printr-o lunga traditie, cele trei tari au
fost legate prin dinamice si multiforme
relatii de alianta strategica.
Cu începere din 1979, adica de la semnarea Tratatului de pace de la Camp David,
între Israel si Egipt, Egiptul beneficiaza din
partea ŞUA de un ajutor financiar anual nerambursabil de 1,3 miliarde dolari, drept
66

cheltuieli pentru înarmare, fonduri care au fost
blocate temporar dupa înlaturarea de la putere a
fostului presedinte islamist Mohammed ElMorsi, sub argumentul lipsei, în Egipt, a oricarui
progres în domeniul respectarii drepturilor
omului. Aceasta decizie punitiva ca si „curtea”
asidua pe care, dupa înlaturarea fostului
presedinte Hossni Mubarak, Washingtonul a facut-o miscarii islamiste a Fratilor Musulmani, au
tensionat vremelnic relatiile dintre Washington
si Cairo, fara a afecta în fond ansamblul relatiilor
bilaterale dintre America si Egipt.
In ceea ce priveste relationarea dintre Ştatele
Unite si Turcia, aceasta a cunoscut, nu de putine
ori, momente de încordare si conflict , la originea
acestora regasindu-se un complex de cauze generate, între altele, de abordarile diferite, de catre presedintii Donald Trump si Recep Teyyp
Erdogan, a razboiului civil sirian, conflictele
punctuale dintre Ankara si Tel-Aviv, interventia
militara a Turciei împotriva minoritatii kurzilor
sirieni (sustinuti de ŞUA), acuzele aduse liderului turc de a promova o politica dictatoriala si de
încalcare abuziva a libertatilor si drepturilor cetatenesti, refuzul Administratiei de a-l extrada în
Turcia pe clericul Fethullah Gullen, acuzat de a fi
fost initiatorul si instigatorul tentativei esuate de
lovitura de stat împotriva regimului Erdogan s.a.
Cu toate acestea, apartenenta Turciei la Alianta
Atlanticului de Nord, importanta strategica a
acestei tari în geopolitica Orientului Mijlociu,
conjugata cu potentialul sau economic si militar,
prezenta pe teritoriul turc a puternicei baze aeriene americane de la Incirlik s.a. au facut ca, de
fiecare data, ambele parti sa revina la sentimente mai bune si la parghia dialogului pentru a îm-
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piedica o deteriorare dramatica a raporturilor amintitului „americanism”, ca si asa-numita
bilaterale.
„afacere a secolului” – o initiativa a carei elaborare si pregatire a fost încredintata lui Jared
Kushner, ginere si consilier principal al lui DoIsrael şi procesul de pace
nald Trump, împreuna cu reprezentantul special
In opinia unor analisti, Israelul este unul dintre Jason Greenblatt, initiativa în legatura cu care
putinele state regionale care saluta si sustine cu inclusiv din partea aliatilor arabi a avut reactii
entuziasm noile politici promovate de Adminis- critice si de distantare. Atat cat s-a putut cutratia Donald Trump în lumea araba si în regiu- noaste, pana la începutul noului an, despre
nea Orientului Mijlociu. Şi nu fara motive înte- aceasta „afacere a secolului”, determina apreciemeiate, caci, raportata chiar la standardele ace- rea - care circula inclusiv în opinia publica si cerlor Administratii americane care au avut politici curile politice israeliene, ca planul croit de Adde stransa alianta strategica cu statul evreu, Do- ministratie si pastorit de cuplul Kushner –
nald Trump confera acestor raporturi bilaterale Greenblatt, are prea putine sanse de a putea sa
o amploare si o dimensiune pragmatica fara pre- treaca examenul aplicarii în practica prin accepcedent. Iar aceasta pozitionare este, în esenta sa, tarea de catre toti factorii arabi si palestinieni
rezultanta unei culturi conservatoare supralici- implicati.
tata care, ridica relatiile americano-israeliene la
*
rangul unei profesiuni de credinta. Mai mult,
platforma electorala a republicanilor, sustinuta Ştilul personal în care Donald Trump îsi exerciîn campania pentru alegerile prezidentiale din ta atributiile si prerogativele în actul guvernarii
2016 a diseminat ideea ca alianta cu Israelul re- are un aport deloc minor la imaginea pe care liprezinta o forma particulara de „americanism”. derul de la Casa Alba si-a construit-o cat priveste
In consecinta, Donald Trump si sfetnicii sai au regiunea Orientului Mijlociu si abordarea pragîmbratisat cu toata deschiderea o asemenea vizi- matica a acesteia. Mai degraba sub impulsul inune. Denuntarea unilaterala a Tratatului „5 + 1” stinctului si maniera de a raspunde provocarilor
în chestiunea programelor nucleare ale Iranului pe care gestionarea politicii guvernamentale exa fost conceputa ca o „reparatie
istorica” a erorilor savarsite de
precedentii locatari prezidentiali
de la Casa Alba, o „reparatie”
completata cu distantarea totala
de ideea „celor doua state” promovata ca posibila cale de solutionare a dosarului palestinian.
A urmat stoparea asistentei financiare destinate Agentiei ONU
pentru Şprijinirea Refugiatilor
Palestinieni, simultan cu limitarea drastica a numarului de refuterne o presupune fac ca deciziile si viziunile sagiati palestinieni carora li se acorda permis de
intrare si sedere pe teritoriul american si cu ma- le sa fie predominant reactive si selective în masura de stopare a ajutoarelor financiare (cca. sura în care presedintele întelege sa clasifice
200 milioane dolari) pentru populatia palestini- evolutiile în doua categorii desenate în alb si neana din Gaza si Cisiordania. Recunoasterea Ieru- gru, respectiv, profitabile si lipsite de interes,
salimului drept capitala a Israelului si transferul acestea din urma fiind ignorate grosso-modo si
în acest oras al ambasadei americane în Israel s- fara o legatura cu perspectiva si consecintele pe
au înscris, de asemenea, în aceeasi logica a sus- termen mediu.
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Pe de alta parte, tendinta sa, de cele mai multe
ori prea putin sau deloc cenzurata, de a acorda
prioritate absoluta profitului în defavoarea competentei, a avut si are drept consecinta o marginalizare neproductiva a pozitiilor, evaluarilor si
judecatilor moderate si aducerea în prim plan a
unor „ulii” instinctuali si rebarbativi la dialog si
consens, precum consilierul pentru securitate
nationala John Bolton caruia i se recunoaste o
influenta notabila în sensul încurajarii atitudinilor belicoase si intransigente ale presedintelui,
îndeosebi în ceea ce priveste chestiunile conflictuale precum relationarile cu Iranul si cu dosarul
sirian, sau dosarele relatiilor cu China, Federatia
Rusa sau Coreea de Nord.
Va aduce anul 2019 nuantari si reproblematizari în politica externa a Ştatelor Unite? Cel putin
în lumina paradigmelor oferite de Donald Trump
în prima jumatate a mandatului sau prezidential,
raspunsul pare a fi, mai degraba, unul descurajant.

Dinu COSTESCU
In ultimul deceniu si, mai exact, odata cu primul
experiment al sintagmei „Islamul trebuie sa conduca”, materializat în venirea formatiunii politice a Fratilor Musulmani la conducerea statului si
a societatii în Tunisia si Egipt, în contextul
„primaverii arabe” experimente urmate de ascensiunea si expansiunea radicalismului extremist islamic întruchipat în Ştatul Islamic din Irak
si Şiria si vremelnicul sau „califat”, Islamul s-a
impus în discursul public si în cercurile cercetarilor islamologice, orientalistice si politice, fiind
receptat, mai degraba, ca o ideologie religioasa
sustinuta de narativul public si de o varietate de
entitati si institutii nonguvernamentale. Mai
putin, însa, a fost abordata o alta chestiune nu
mai putin importanta si anume relatia dintre stat
si religie si sustinerea de care dinamica islamista a beneficiat de sustinerea statului, la nivelul
general al lumii islamice.

conflictele între autoritatea statala si regimurile
la putere, pe de o parte, si institutiile teologice si
religioase s-au rezolvat, de cele mai multe ori,
prin recursul la forta violenta sau de alta natura.
In Egipt, disensiunile sangeroase între Fratiile
Musulmane si institutia militara condusa de maresalul Abdel Fattah El-Şissi ofera unul dintre
cele mai recente si actuale exemple în acest sens,
dupa cum aceeasi practica este, de cativa ani, activa în confruntarea dintre monarhia wahhabita
saudita si secta Ansar Al-Islam căreia aparțin
rebelii houthiti din Yemen sustinuti de Iran în
contextul “razboiului de franciza” dintre sunnismul wahhabit si siismul duodeciman din Iran.
Pe de alta parte, se poate constata ca aproape în
toate statele cu majoritate demografica si religioasa musulmana, Islamul a devenit, în istoria
moderna, o veritabila moneda ideologica impusa
ca atare gratie esecului în care s-au împotmolit
majoritatea ideologiilor care au “facut epoca” la
un moment dat si între care se regasesc, cu deosebire, nationalismul arab sau panarabismul, socialismul arab sau baasismul care a fost o încercare nereusita de a realize o mixtura ideologica
între socialismul materialist si un “islam moderat”, mai ales pentru promovarea intereselor
proprii ale regimurilor respective în relatiile cu
ambianta regionala. O asemenea întretaiere ideologica nu a ramas fara urmari, în masura în care, la nivelul societatii, ea a determinat o schimbare fundamentala cat priveste perceptia Islamului de catre individ si de comunitate, în egala
masura. Astfel, pentru cetateanul obisnuit, Islamul a încetat sa mai fie sau si-a diminuat potentialul de a se impune ca atitudine spirituala si
pozitionare a omului în raport cu învatatura teologica, receptata, mai evident, ca o chestiune de
securitate nationala si, în consecinta, de siguranta si prosperitate individuala si comunitara.
Fata cu o asemenea evolutie, guvernele si regimurile politice au ales sa se abtina de la ingerinte riscante în disputele intrinsece din interiorul islamului, pozitie care, numita, ad-hoc si
fortat, “libertate religioasa”, a permis ca edificiul
religios sa fie utilizat ca un gen aparte de soft
power în beneficiul regimului însusi si al controlului sau asupra dinamicii sociale pe plan intern.

In lumea arabo-islamica a Orientului Mijlociu si
nord – africana, cu deosebire, discrepantele si Intr-un anume sens, exploatarea acestui proce68
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deu nu este noua. Inca din anii ’60, monarhia saudita a procedat la uriase investitii financiare
pentru construirea de asezaminte religioase,
acordarea de burse de studii în universitatile si
institutele de învatamant religios din regat, tiparirea si distribuirea gratuita a milioane de copii
ale Coranului si ale altor scrierii cu caracter misionar, creand astfel imaginea unui regim puternic sustinator al credintei si al castei clericale
atat în tara cat si în alte state islamice sau cu importante comunitati musulmane. Un misionarism paralel a desfasurat, dupa revolutia din
1979, si regimul teocratic iranian, ca act de punere în practica a directivei ayatollahului Khomeyni privitoare la „exportul de revolutie”, la
diseminarea siismului la nivel regional si international, dar si a imaginii Iranului ca singura putere musulmana care lupta pentru apararea comunitatii musulmane globale de ofensiva acaparatoare a imperialismului mondial în frunte cu
„marele Şatan” de dincolo de Ocean.
Aceasta „etatizare” a Islamului parcurge, în prezent, un proces de reasezare, generat de evolutiile politice declansate de „primavara araba”, dar
si de ruptura care s-a produs în interiorul organizatiei subregionale a Consiliului de Cooperare
al Golfului, ruptura care, initiata de printul
mostenitor al tronului saudit, emirul Mohammed
Bin Şalman, a scindat comunitatea celor sase
monarhii în doua tabere, respectiv Arabia Şaudita, Emiratele Arabe Unite, Kuwaitul, Bahreinul,
de o parte, si emiratul Qatar, de cealalta parte, în
vreme ce sultanatul Oman si-a mentinut traditionala neutralitate si politica de neimplicare în
conflictele interarabe, în general, si intermonarhice, cu deosebire. Iar unul
din mai multele motive aflate la
originea situatiei actuale se regaseste, în plan religios, în pozitiile
diametral opuse pe care Arabia
Şaudita la care s-au alaturat emiratele de pe malul apusean al
Golfului si Egiptul, în conflictul cu
Qatarul, în ceea ce priveste
pozitionarea fata de miscarea Islamista a Fratilor Musulmani.
Caci, în vreme ce, cu încurajarea
unui alt stat musulman veleitar -
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Turcia -, monarhia de la Doha este un activ
sustinator si protector al Fratiilor Musulmane,
vecinii sai arabi si Egiptul au luat drastice masuri împotriva Fratiilor care au fost scoase în
afara legii si înscrise pe lista organizatiilor teroriste.
Daca „islamul etatizat” a constituit, decenii dea randul, un instrument folosit de regimurile
arabo-islamice pentru apararea propriilor interese partinice, de clan si de grup, astazi este vorba de un „islam nationalist” si politizat în concordanta cu climatul de erodare indus de marile ridicari populare revendicative, de provocarile
venite din partea ascensiunii radicalismului religios islamic si de politica de aliante regionale si
extra-regionale. Daca la Ryad se vorbeste de iluzoria reîntoarcere la un „islam moderat” (ceea ce
ar însemna ruperea pactului fundamental cu
conservatorismul si radicalismul wahhabit si
amenintarea unitatii si stabilitatii însasi a statului si a monarhiei domnitoare), în schimb, un
stat precum Qatarul ramane loial ideologiei salafismului care este proprie Islamului politic al
Fratiilor Musulmane, în vreme ce statele arabe
din nordul continentului african – Tunisia, Marocul, Algeria - se declara adepte ale unui Islam
moderat înteles ca religie ale carei manifestari
trebuie sa se circumscrie exclusiv lacasurilor de
cult si constiintei individuale, iar Turcia lui Recep Teyyp Erdogan proclama propriul model care îmbina, coexistenta între islamul politic al
Fratilor Musulmani cu un islam sinonim sunnismului traditionalist dar deschis - cel putin la nivel discursiv – imperativelor contemporaneitatii.
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Şe poate spune, din aceasta perspectiva, ca Islamul de astazi parcurge o noua schisma care, chiar fara a avea dimensiunea celeia care, în Evul
Mediu, a dus la aparitia sunismului, siismului si a
altor numeroase factiuni si scoli de jurisprudenta, ameninta cu erodarea a ceea ce a mai ramas din senimentul panislamismului si din traditionala Umma - natiunea islamica. Iar aceasta
falie favorizeaza diseminarea si proliferarea radicalismului, negarea alteritatii si exclusivismul
în formele sale cele mai extremiste si violente.

Reza SHAHRESTANI
In limba kurda „Rojava” sau „Rog Ava” înseamna „Kurdistanul de Vest” si denumeste teritoriul
sirian de la est si nord de fluviul Eufrat locuit de
o majoritate de etnici kurzi al caror numar era
estimat, în 2011, la cca. 3 milioane de oameni
care, revendicandu-si nationalitatea siriana, care
nu le-a fost recunoscuta niciodata, se considera,
în acelasi timp, ca parte indivizibila a celor cca.
35 milioane de co-etnici care, raspanditi în Şiria,
Irak, Iran si Turcia, constituie ceea ce, în constiinta nationala a acestui popor, ar trebui sa constituie, într-o zi, statul national
si unificat al „Marelui Kurdistan”. Un vis care, departe de a
avea o perspectiva a împlinirii,
a fost si este privit, înca de pe
vremea Imperiului Otoman, ca
o amenintare existentiala pentru cele patru state care gazduiesc aceasta etnie
Inca de la declansarea revoltelor siriene, în 2011, minoritarii
kurzi sirieni s-au organizat în
plan militar, cu sprijinul Ştatelor Unite ale Americii, scopul
implicarii lor împotriva armatei loialiste a regimului din Damasc si a jihadistilor din Ştatul
Islamic, fiind acela de realizare
a unei formatiuni statale autonome si, ulterior, independen-

te, sub numele de „Rojava”, întinsa de la frontierele de nord , nord-est si nord-vest dintre Şiria si
Turcia si marginita, la sud, de apele Eufratului.
Importantele victorii obtinute pe front, inclusiv
prin lupte grele soldate cu eliberarea de sub controlul islamistilor a unor importante puncte strategice precum localitatile Kobane (Ain El-Arab),
Afrin, Manbij si Tel Afar, au facilitat pentru kurzi
cel putin trei realizari principale: o extindere teritoriala la est de cursul Eufratului, în zonele
oraselor strategice Rakka (fosta „capitala” a Ştatului Islamic), districtul Deir Ezzor, în sud-est si,
Qamishli, în extremitatea nord-estica a Şiriei, pe
de o parte, apoi proclamarea în aceste teritorii a
unei administratii locale autonome si, în al treilea rand, o sustinere consistenta (logistica, militara, de instruire etc) din partea Ştatelor Unite
ale Americii pentru care, cel putin declarativ,
unitatile luptatoare kurde (între 30.000 si
50.000 combatanti) ofereau un potential ofensiv
de valoare în sustinerea operatiunilor de pe
front.
Fata cu avansul realizat de kurzi la est de Eufrat
si catre frontiera cu Turcia, în cursul anului trecut presedintele Recep Teyyp Erdogan a ordonat
armatei efectuarea a doua interventii militare,
derulate sub numele de cod „Şcutul Eufratului”
si, „Ramura de Maslin”, avand drept scop, potri-

„Marele Kurdistan”
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vit autoritatilor de la Ankara, „eliminarea amenintarilor teroriste kurde” la adresa securitatii
nationale a Turciei, dar urmarind, în fond, împiedicarea unei stabilizari a „statului kurd” – Rojava, pe de o parte, si crearea, pentru Turcia a unor
capete de pod permanente pe teritoriul nordic al
Şiriei care sa permita o interventie anti-kurda
ori de cate ori acest lucru s-ar dovedi necesar
pentru lichidarea secesionismului si independentismului „terorismului kurd” care, la sfarsitul
anului 2018, detinea cca 30% din teritoriul sirian.
Anuntul neasteptat facut, la începutul lunii decembrie, de presedintele american Donald
Trump privitor la decizia de retragere a efectiOrganizarea politico-militară a kuzilor
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK)
formatiune polico-militara separatista constituita în 1978, de catre liderul Abdulah Ocalan,
considerata de catre Turcia si o parte a comunitatii internationale, drept organizatie terorista.
Din 1984, a executat, cu o scurta perioada de
armistitiu, violente actiuni de gherila în Turcia
Partidul Unităţii Democratice (PYD), considerat de Ankara drept ramura siriana a PKK. De
orientare socialista, PYD revendica autonomia
entitatii statale Rojava,declarata, din 2016, entitate fautonoma în Şiria
Unităţile de Protecţie a Poporului (YPG), ramura militara a PYD, creata an 2011, si actionand ca parte componenta a Aliantei „Fortele
Democratice Şiriene” opuse entitatilor jihadiste
din Şiria
velor americane desfasurate pe aliniamentul
Eufratului, a produs o precipitata trecere în stare
de alerta a tuturor actorilor implicati în evolutiile de pe frontul nordic al Şiriei., cei dintai afectati
de decizia americana fiind etnicii kurzi care se
vedeau, în noua situatie, privati de pretioasa
sustinere americana si izolati în fata amenintarilor constante venite din partea regimului turc al
lui Recep Teyyp Erdogan. Incepand cu jumatatea
lunii decembrie, conducerea de la Ankara si-a
declarat în mod repetat „hotararea categorica”
de a initia noi ofensive de amploare împotriva
rezistentilor kurzi, trecand, chiar, în acest sens,
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la mobilizarea si comasarea pe pozitii de lupta a
unor importante efective umane sustinute de
blindate si artilerie. Dar, fata cu amenintarea
unei noi campanii turce, si cu încetarea protectiei oferita de americani, administratia locala
din „Rojava”, a redescoperit, în graba, valentele
istorice ale relatiilor dintre kurzi (prin intermediul Partidului Muncitorilor din Kurdistan-PKK)
si regimurile baasiste care, înca din 1970, s-au
perindat la conducerea Şiriei. Ceea ce, în fapte, sa concretizat prin initierea de negocieri politice
cu regimul Bashar Al-Assad, contacte încurajate
si facilitate de Federatia Rusa, toate acestea conducand la un acord prin care armata siriana prelua sub controlul sau regiunile din zona orasului
strategic Manbij. Astfel, s-a creat un tampon securitar între prezenta turca si cea kurda, ceea
ce, pe de o parte, ridica semne de întrebare perspectiva unei noi ofensive turcesti (care incumba riscul unei ciocniri directe între turci si sirienii sustinuti de Federasia Rusa si, pe de alta parte, elimina varianta propusa de ŞUA, de desfasurare a unor forte arabe de pace în jurul
Rojavei kurde si între teritoriul acesteia si zona
de frontiera cu Turcia, pe o profunzime de 30-50
kilometri în interiorul teritoriului sirian-kurd.
Asigurarile discursive date lui Recep Teyyp Erdogan potrivit carora Administratia va face presiuni pentru a determina comunitatea kurda sa
se abtina de la „provocari” la adresa Turciei nu
au reusit sa tempereze intentiile belicoase ale
Ankarei, dupa cum tot cu un esec s-a încheiat si
vizita pe care consilierul american pentru Şecuritate Nationala, John Bolton a facut-o în capitala
turca in primele zile ale noului an, cu propunerea, cel putin bizara ca Turcia sa se substiuie
prezentei americane în asigurarea protectiei
pentru etnicii kurzi.
Pana la jumatatea lunii ianuarie, nici retragerea
americana din Şiria nu începuse si nici amenintarile martiale ale lui Erdogan nu fusesera
puse în practica.
Ecuatia kurda în ansamblul conflictului sirian
are o structura pe cat de volatila, pe atat de provocatoare prin multitudinea si virulenta intereselor contradictorii care se intersecteaza – kurzii, regimul sirian, Ştatele unite, Federatia Rusa,
cu deosebire.
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„Kurdistanul sirian”

Deocamdata, acest nod gordian se afla în asteptarea unei dezlegari concentrate pe ideea realizarii unei „foi de parcurs”, între kurzi si regimul
de la Damasc, mediata de Rusia si avand patru
coordonate centrale asa cum acestea au fost
formulate de partea kurda si transmise, spre
analiza, Moscovei, la sfartitul lunii decembrie.

Este dificil de prevazut masura
în care „foaia de parcurs” propusa de kurzi va deveni o realitate, sau ca o solutie viabila se
va realiza mai devreme de decizia finala a lui Donald Trump
privind
retragerea
din
„Rojava”. La 13 ianuarie, într-o
postare pe Twitter, Donald
Trump ameninta ca „va distruge Turcia în plan economic”
daca Erdogan îi va ataca pe
kurzi dupa retragerea trupelor
americane si, în acelasi timp, îi avertiza pe kurzi
„sa se abtina de la provocari la adresa Turciei”.
Problema kurda intra într-un nou cerc vicios si
tot atat de vulnerabil.

- Armata siriana, împreuna cu unitati ale armatei turce va asigura paza de ambele parti ale „Ierusalimul va rămâne capitala eternă a Statului
granitei dintre teritoriul turc si teritoriul
Palestina.
„Kurdistanului sirian”, pentru evitarea oricaror Iar celor care vorbesc despre „afacerea secolului”
provocari si conflicte din partea uneia sau alteia le vom răspunde cu o „afacere a tuturor veacuridintre parti.
lor”
- Garantarea unei distributii echitabile a boMahmud Abbas, 31 decembrie 2018
gatiilor naturale subterane si supraterane exisMunir SALAMEH, Ramallah
tente în teritoriul aflat sub controlul Aliantei
kurdo-arabe a Fortelor Democratice, si înscrie- Aspiratiile palestinienilor sunt prea putin afecrea acestor garantii ca puncte distincte în textul tate de trecerea anilor, iar fiecare prag dintre
încheierea unui decembrie trist si intrarea întrviitoarei Constitutii a Şiriei;
un ianuarie învaluit de incertitudini, este un pri- Integrarea unitatilor combatante kurde în lej, repetat din vremea “Generatiei ‘48” pana la
structurile institutiei militare nationale ale Şiri- „generatia Intifadelor si a „marsurilor reîntoarei;
cerii” din zilele noastre, un prilej pentru readu- Convenirea unei forme acceptabile de inte- cerea în atentia cui mai este dispus sa asculte,
grare a structurilor actualei Administratii Auto- inventarul acestor sperante: statul palestinian,
nome, cu mentionarea în Constitutie a principiu- încheierea regimului de ocupatie si asediu, soarlui descentralizarii puterii si mentinerea unui ta refugiatilor, recunoasterea dreptului la identiregim de autonomie pentru etnicii kurzi.
tate nationala si demnitate.
La acestea se adauga, stabilirea unor masuri
care sa evite orice agresiune viitoare din partea
Turciei împotriva enclvelor kurde aflate la est de
Eufrat si în afara „Rojavei” propriu-zise, ca în cazul loialitatilor strategice, Manbij, Afrin si Tabka
(unde se afla cel mai mare baraj si lac de acumulare pentru productia energiei electrice).
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Daca, de-a lungul vremii, aceste revendicari nu
au cunoscut schimbari radicale, ele nu au afectat
nici natura si formele de manifestare a provocarilor care confrunta procesul de pace si de normalizare între palestinieni si israelieni. Iar la
aceste provocari care izvorasc din contextul intrinsec conflictului si ambiantei regionale si in-
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ternationale se adauga sfidarile endogene, izvorate din starea de scindare, adversitate, lipsa de
unitate care erodeaza corpusul palestinian si elitele sale politice si decizionale.
Cu toate acestea, exista nu putine temeiuri pentru a sustine afirmatia ca noul an 2019 are perspectiva de a se înscrie în cronica dosarului palestinian ca un moment de rascruce care poate
sa decida, pentru decenii de acum înainte, asupra viitorului problemei palestiniene, în general
si al Autoritatii Nationale care, nascuta în urma
cu 26 de ani, prin semnarea, în septembrie 1993,
a Agrementelor de la Oslo, a avut misiunea de a
gestiona procesul de pace pana la constituirea, în
decurs de 5 ani de la parafarea acordurilor, a
unui stat palestinian viabil, independent si
functional.
Nu este locul aici pentru a mai analiza carentele
Acordurilor sus-amintite si lacunele pe care însasi partea palestiniana le-a comis sau le-a acceptat, cu toate consecintele cunoscute. Astazi,
palestinienii si Autoritatea Nationala Palestiniana se afla pe o pozitie defensiva si reactiva în
confruntarea cu pozitiile ofensive si exclusiviste
ale guvernului de la Tel Aviv, sustinut, cu o intensitate si inflexibilitate fara precedent, de catre noua Administratie de la Washington în frunte cu presedintele Donald Trump, fiind, în acelasi
timp, angajata într-o alta campanie, pe un front
paralel, cu starea de clivaj intern si de ruptura
care, din 2006, are efecte paguboase, neproductive asupra unitatii si solidaritatii de gandire si
actiune în noile conditii politce si geostrategice
pe care lumea araba si
comunitatea internationala le traverseaza.
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Ştatul Israel condus de guvernul de dreapta al
premierului Benjamin Netanyahu, pe de o parte,
si cu Ştatele Unite ale Americii, în perspectiva
„lansarii pe piata” a asa-zisei „afaceri a secolului”
anuntata de presedintele Donald Trump. Atat în
primul cat si în al doilea caz este vorba de coordonate care pot aduce surprize majore, cel putin
prin prisma a doua evenimente politice care urmeaza sa se produca în prima jumatate a noului
an: pe de o parte, devansarea de catre „Bibi” Netanyahu a alegerilor anticipate care urmeaza sa
se desfasoare nu în luna noiembrie, cand se încheie mandatul legal al guvernului actual, ci la
începutul lunii aprilie. Presat de fragilitatea electorala de care dispune în Knessert dupa iesirea
din coalitie a partidului „Israel, Beytenu” (Israel,
Casa Noastra) al lui Avigdor Lieberman si dupa
ce si-a atras nemultumirile evreilor ultraortodocsi fata de noua Lege a serviciului militar pe
care premierul intentioneaza sa o impuna împotriva evreilor haredim - radicalii conservatori
religiosi pentru care serviciul militar obligatoriu
este inacceptabil din punct de vedere al învataturii talmudice si, nu în ultimul rand, sub presiunea acuzatiilor de coruptie aduse tot mai insistent premierului, Netanyahu recurge la devansarea alegerilor în urma carora, cel putin în opinia
editorialistilor de la cotidianele Haarez si Yiedioth 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 catre deblocarea procesului de pace.

Şe poate spune ca anul
2019 gaseste o Autoritate Nationala Palestiniana angajata pe trei coordonate principale si presante ale provocarilor
conflictuale carora va
trebui sa le opuna o atitudine reactiva.
Este vorba, în primul
rand, de relationarea cu
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Pe de alta parte, Autoritatea Palestiniana, dar si
elitele politice si formatiunile palestiniene ale
„rezistentei” nu vor putea accepta, din partea
Administratiei Donald Trump, o initiativa care se
anunta puternic aliniata la interesele unilaterale
ale Israelului si conceputa ca o „afacere” comerciala în care palestinienilor li se ofera compensatii financiare în schimbul renuntarii la drepturile lor fundamentale legitime.

marja suficienta de miscare pentru a putea aborda relatiile sale de viitor cu statul Israel, mai ales
în conditiile în care chiar capitolele de coordonare si colaborare securitara, economica si sociala
cu Israelul, asa cum au fost acestea definite prin
Acordurile de la Oslo, au devenit, mai degraba,
simple texte pe care, mai mult sau mai putin declarativ, nici una dintre parti nu le mai recunoaste si nu se mai simt e angajata, de facto si de
jure, în respectarea acestora. Şituatia existenta la
acest început de an, poate fi descrisa foarte succint prin aceea ca nici Israelul, nici institutiile
decizionale palestiniene, nu mai cred ca au de
partea adversa un actor suficient de credibil
pentru a se putea spune ca notiunea de Parti angajate în negocieri politice mai este functionala.

Este vorba, în al doilea rand, de lipsa unor perspective serioase si credibile de conciliere între
tabara palestiniana condusa de Autoritatea
Nationala si de presedintele Mahmud Abbas, de
o parte si miscarea islamista Hamas, pe de alta
parte, o reconciliere care, nerealizata, va continua sa constituie o piedica severa pentru deblocarea impasului în care se afla dosarul palestini- La nivelul decizional al Autoritatii Nationale
an de aproape doua decenii.
Palestiniene a fost constituit si functioneaza,
Şi este vorba, în al treilea rand de faptul ca, atat avand drept misiune analiza statu-quo-ului exisîn segmentul relatiilor cu ambientul politic arab, tent si elabaorarea unor alternative de actiune în
cat si pe plan international, chestiunea palestini- relatiile de viitor cu Ştatul Israel, atat în plan poana nu mai beneficiaza de o atentie si de o litic, cat si economic, juridic si de securitate. Cu
sustinere influenta, în conditiile în care nu putini mentiunea ca daca între sfera oficiala palestiniadintre sustinatorii traditionali ai problemei pa- na si israeliana se mai pastreaza un dialog tehnic
lestiniene sunt preocupati fie de propriul conflict între Tel Aviv si Ramallah dialogul politic este,
cu Iranul, ca în cazul monarhiilor arabe din Golf, însa, inexistent. Asistam, la acest început de nou
an 2019, la un soi de razboi de pozitii, sau de
fie subreziti de propriile razboaie si probleme
interne, fie, ca în cazul comunitatii europene si uzura în care fiecare parte beligeranta are drept
internationale, de preocupari care se circum- preocupare de capetenie, aceea de a pandi evenscriu problemelor proprii sau acutizarii noului tualele erori ale adversarului pentru a face din
Razboi Rece spre care lumea globala pare a lu- ele, de fiecare data, un casus belli, sinonim, am
spune, cu motivul care a declansat primul Razboi
neca tot mai accelerat.
Mondial, dar mai agresiv în masura în care amEste o realitate indiscutabila faptul ca, împotri- bele fronturi sunt populate, simbolic si metafova declaratiilor incendiare lansate de presedin- ric, cu batalioane de Gavrilo Prinkip si cu detele Mahmud Abbbas si de alti responsabili pa- tasamente de kaiseri, tari si monarhi dornici de a
lestinieni, conducerea de la Ramallah nu are o se arunca iarasi în caruselul unui razboi tran-
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sformat, deja, în normalitate a felului de relatio- tin electoral ar putea aduce surpriza unei
nare între palestinieni si evrei.
pierderi masive a atuurilor pe temelia carora isConducerea palestiniana de la Ramallah se va lamismul politic îsi exercita monopolul asupra
opune - dupa cum a anuntat înca din toamna unui important segment demografic si teritorial
anului trecut, asa-numitei initiative americane al corpusului palestinian.
de pace. In acelasi timp Miscarea Islamista palestiniana Hamas, promoveaza cu asiduitate o politica duplicitara în care „rezistenta armata” este
îmbinata cu o tactica de acceptare declarativa a
unui confuz dialog politic mediat cu Israelul, în
speranta ca, în final, se va ajunge la o utopica forma de „stat palestinian” în Gaza care ar avea dublul avantaj ca, pentru Israel (sustinut de Administratia Donald Trump) aceasta va însemna o
detensionare consistenta a amenintarilor la
adresa intereselor securitare israeliene, iar pentru Hamas si casta politica din Gaza, va oferi o
perspectiva de perpetuare atat a miscarii, ca prelungire palestiniana a islamului politic, cat si a
beneficiilor de grup si individuale ale liderilor
politici din Gaza. Decizia anuntata, al sfarsitul
anului, de catre presedintele Mahmud Abbas, de
dizolvare a parlamentului palestinian si organizarea de alegeri anticipate, a fost primita cu ostilitate de liderii Hamas pentru care un nou scru-

De partea cealalta, Mahmud Abbas si Miscarea
Fatah, anunta intensificarea demersurilor internationale pentru obtinerea si sustinerea unei
treceri de la Autoritatea Nationala la „Ştatul
National”, incusiv prin recunoasterea acestuia ca
membru cu drepturi depline al Organizatiei
Natiunilor Unite. Este greu de crezut, însa, ca
tocmai aceasta alternativa, pe care aliatii israelian si american o resping de plano, sa poata oferi
o poarta catre deblocarea situatiei de criza în
care se afla dosarul palestinian, mai ales, în perspectiva previzibila în care alegerile anticipate
israeliene din luna aprilie vor aduce la conducerea Israelului un Cabinet si un prim-minmistru
tot mai inflexibili cat priveste solutionarea spinoasei „cauze palestiniene”.
Anul 2019 nu se anunta a fi, pentru palestinieni,
unul de bun augur si, cu atat mai putin, unul al
„marilor afaceri” ale secolului”.
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Maher NABOULSI, Damasc
In limba araba, cuvantul Harwala este utilizat,
mai ales, pentru a denumi graba, îmbulzeala cu
care, în timpul pelerinajului ritualic, credinciosii
musulmani se îndreapta catre marea moscheie
de la Mekka si catre celelalte repere si momente
care alcatuiesc protocolul acestei reîntoarceri
anuale catre locul unde, îndeplinindu-si una din
cele cinci îndatoriri fundamentale ale credintei,
musulmanii de pretutindeni se regasesc în
constiinta unitatii si apartenentei la marea umma, națiunea islamică şi la aceeaşi identitate inconfundabila
Incepînd cu ultima luna a anului care a trecut, si
fara nici o legatura cu cele sfinte, asistam, astazi,
la un alt fel de îmbulzeala precipitata dar nu catre nisipurile din desertul Şaharei, ci pe vechiul
drum al Damascului si catre portile milenarei
cetati, pelerinii nemaifiind doar simpli supusi ai
poruncii coranice, ci sefi de state arabe sau purtatorii de solii ai acestora, grabiti sa-si exprime,
nici mai mult nici mai putin, decat fierbintea dorinta de reconciliere, regasire a fratiei si normalizarea relatiilor cu cu „fiul ratacit” numit Bashar
Al-Assad si aceasta dupa ce vreme de aproape
un deceniu, tara numita Şiria a fost excomunicata si lasata prada un razboi pustiitor la a carui
desfasurare mai toti actualii cautatori de pace au
contribuit mai pe fata sau mai în ascuns, în numele libertatii, demintatii si prosperitatii
„poporului frate” al Şiriei la fel de „frateasca”.
Este stiut ca, exceptand un numar restrans de capitale arabe
– Alger, Tunisia, Masqat, Nouakchott, restul
statelor arabe au întrerupt legaturile politico-diplomatice, economice, culturale, sociale cu Şiria, în vreme
ce, înca în noiembrie
2011, Liga Araba a re-

tras Şiriei calitatea de membru, impunandu-i si
severe sanctiuni materiale si socio-culturale,. In
schimb, Bashar Al-Assad a fost declarat drept
ucigas al poporului sau, iar opozantii politici, militari au beneficiat de sprijin extern si arab alaturi de jihadistii islamisti veniti din toate colturile pamantului pentru a face din Şiria multiculturala, laica si multiconfesionala un emirat islamic
si o baza de plecare pentru implementarea unor
democratii de import sau pentru înlocuirea statului modern cu califatul medieval. Cum a fost,
posibil, ca la cumpana dintre cel de-al saptelea si
al optulea an al tragediei siriene, sa se produca
acest reviriment si sa se declanseze efluviile
fratiei, arabismului si unitatii prin uitarea brusca
a urii si a acuzelor de pana mai ieri.
Ş-a spus ca picatura care a umplut paharul a
fost concretizata în decizia din decembrie a
presedintelui Trump de a-i retrage „cat mai curand” pe cei 2000 de soldati americani desfasurati la est de fluviul Eufrat. Chiar daca acest
„cat mai curand posibil” a cunoscut o evolutie
sinuoasa, de la „dupa zdrobirea definitiva a teroristilor din Ştatul Islamic”, la „foarte curand”,
la „progresiv”, apoi la „prudent” si la „cel mult
100 de zile”, decizia lui Trump a transmis comunitatii arabe un mesaj fara prea multe neclaritati: America si-a luat mana de pe Şiria, opozitia
siriana nu mai exista în afara sloganurilor,
Bashar Al-Assad a castigat razboiul, cu ajutorul
rusilor, al Iranului si al Hebollahului. Din punct
de vedere geografic, regimul de la Damasc controleaza doua treimi din teritoriul national, în

Fotoliul vacant al Siriei la Liga Arabă
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Bashir, la 18 decembrie, Uniunea Parlamentară Arabă
adresa Ligii Arabe recomandarea de reluare a participarii
siriene la lucrarile comisiilor
sectoriale ale a cestei organizatii, ca preambul al redobandirii de catre Şiria a deplinei
calitati de membru al Ligii, în
vreme ce fostul secretar general al acestei organizatii regionale panarabe si fost ministru
de Externe al Egiptului, Amr
Moussa aprecia, în declaratii
de presa, ca „absenta Şiriei
din Liga a influentat negativ
nu numai Şiria, ci si unitatea
araba” si cerea ca secretariavreme ce, la începutul anului, comunitatea etnica tul general al organizatiei sa initieze fara întarzia kurzilor sirieni, confruntata cu perspectiva în- ere masurile necesare pentru revenirea Şiriei în
cetarii sprijinului american ca urmare a viitoarei Liga Abraba.
retrageri anuntate a efectivelor americane din La Amman, ministrul iordanian de Externe
Şiria, a cerut, avand si sustinerea Federatiei Ru- anunta, la începutul lunii decembrie, intentia tase, demararea de negocieri cu guvenul lui Bashar rii sale de a-si retrimite ambasadorul acreditat la
Al-Assad pentru convenirea unei solutionari po- Damasc si adresa comunitatii arabe apelul de a
litice a divergentelor existente.
adopta „o pozitie fundamental noua” fata de ŞiIn acest context, la 16 decembrie, presedintele
Sudanului, generalul Omar Al-Bashir a efectuat o vizita oficiala „istorica” la Damasc, adus de
un avion pus la dispozitie de Federatia Rusa. A
fost primul sef de stat arab care, de la declantarea crizei din Şiria, viziteaza aceasta tara, pentru
a declara ca „este nevoie de noi abordari ale dosarului sirian, pornindu-se de la respectarea suveranitatii si de la neamestecul în treburile interne”. „Şiria, mai spunea seful statului sudanez,
este un stat aflat în prima linie a frontului arab,
iar subrezirea ei înseamna subminarea întregii
natiuni arabe, iar Şudanul va continua sa depuna
eforturi pentru ca Şiria sa se reîntoarca la sanul
natiunii arabe”.

ria. „Este necesar, mai sublinia demnitarul iordanian, sa deschidem un nou capitol în relatiile cu
Şiria, tinand seama de realitatile din teren si cu
dorinta de a pune capat razboiului din aceasta
tara vecina”.

In aceeasi luna, ambasada Emiratelor Arabe
Unite în capitala siriană îşi redeschidea
portile, prilej cu care, la Abu Dhabi, secretarul de
stat la Ministerul de Externe, Anwar Gargash declara, explicand, într-un fel, si unul din motivele
care au determinat orientarea emirateza (dar si
a celorlalte monarhii arabe din Golf) catre normalizarea relatiilor cu regimul de la Damasc) ca
„un rol arab în Şiria este tot mai necesar fata cu
expansionismul regional al Iranului si al Turciei.”

La începutul lunii ianuarie, alti doi lideri arabi
îsi declarau dorinta si disponibilitatea de a merge în vizita la Damasc, respectiv presedintele
Mauritaniei, Mohammed Ould Abdel Aziz şi
noul presedinte irakian Barham Şaleh.

Decizia Emiratelor a fost urmata, cateva zile, de
regatul Bahrein, în vreme ce la Ryad, un reprezentant al Ministerului saudit de Externe declara
ca „Arabia Saudită nu are nimic împotriva reluarii relatiilor cu Şiria, iar ca gest de buna inDoua zile mai tarziu dupa vizita lui Omar Al- tentie, ministrul saudit de Externe, Adel Jubeir,
77
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ezitari nu sunt, cauzal,
straine, de „sfaturile” si
chiar presiunile exercitate de Administratia
Trump, pentru care izolarea regionala a Şiriei
mai trebuie mentinuta
pana la realizarea unei
solutii politice si cuprinzatoare a crizei din
aceasta tara. Nu mai
putin confuze sunt si
pozitiile Uniunii Europene care oscileaza înPregătiri pentru redeschidere la ambasada emirateză la Damasc tre mentinerea sanctiunilor impuse partii siriun caustic si necenzurat critic al regimului din ene si tentatia unei angajari mai active (si mai
Damasc a fost înlocuit cu un apropiat al Coroa- profitabile) în procesul de reconstructie postbenei, fostul ministru de Finante, Ibrahim Al-Assaf. lica a Şiriei.
Aceleiasi tendinte se circumscriu si declaratiile
facute de presedintele Tunisiei, Beji Caid Essebsi
care a insistat pe necesitatea ca presedintele sirian Bashar Al-Assad sa fie invitat la summitul
anual al Ligii Ştatelor Arabe care urmeaza a avea
loc la Tunis, în luna martie a.c., dar si pozitia Algeriei care nu şi-a întrerupt relatiile cu Şiria si
care a condamnat în mai multe randuri ingerintele arabe în criza siriana, îndeosebi din
partea monarhiei de la Ryad si a emiratului Qatar. Daca monarhiile arabe din Golf sunt determinate sa-si reconsidere pozitia fata de regimul
Bashar Al-Assad de considerente regionale care
se refera la speranta ca, pe de o parte, o normalizare a relatiilor ar fi de natura sa
scoata Şiria de sub controlul Iranului si al Turciei si, pe de alta parte,
ca un climat de apropiere de regimul sirian ar deschide oportunitati
de investitii în efortul financiar de
reconstructie post-belica a Şiriei.
Deocamdata, euforia normalizarii
trece printr-o inevitabila perioada
de ezitari, inclusiv la nivelul secretariatului general al Ligii Arabe care apreciaza ca „Şiria nu este, înca,
pregatita” pentru
revenirea la
structurile, activitatile si deciziile
organizatiei regionale. Asemenea
78

Cu toate acestea, anul 2019 a început sub auspicii încurajatoare. Drumul Damascului va continua, cu certitudine, sa fie aglomerat si în perioada care urmeaza. Şi nu numai de catre „pelerinii”
arabi, ci si, mai devreme sau mai tarziu, de catre
europeni si alti amatori de participare la
„constructia Şiriei viitoare”. O clarificare mai
accentuata a perspectivelor procesului de normalizare va avea loc, probabil, în cea de-a doua
jumatate a anului, dupa summitul Ligii Arabe
prevazut a se desfasura în luna martie, la Tunis
si dupa consumarea alegerilor anticipate din Israel, în prima decada a lunii aprilie.
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Dr. Octavian DUMITRESCU
Mediul de securitate european la începutul secolului
XXI are mai multe coordonate, depinzand atat de conditiile proprii continentului cat si de situatia din mediul de securitate global. Şituatia din mediul de securitate global
este complexa, volatila si impredictibila, în dependenta de interesele marilor actori de securitate. Organismele globale de securitate sunt putin eficiente, demersurile pentru implementarea
unor masuri ferme lipsesc ori sunt slab sustinute
de actorii globali de securitate si, ca urmare, situatia devine tot mai putin controlabila.

secolelor, a institutiilor implicate în bunul mers
al activitatii economico - sociale la nivel national
si continental, dar si international, precum si organismelor internationale cu caracter socio economic, stiintific si militar. Organismele europene de securitate, menționând aici în primul rand NATO, UE si OŞCE, actioneaza cu mai
multa eficienta, cu perseverenta si, ca urmare,
nivelul de securitate este ridicat, în toate planurile existentei sociale. Contributia decisiva o au
atat tarile europene cat si organismele specializate de pe acest continent, concomitent cu cea a
Ştatelor Unite ale Americii, respectiv a fortelor
armate americane. Organizatia Tratatului Nord
Atlantic reprezintă pilonul principal de securitate în Europa şi în lume, care integrează organismele militare ale ţărilor europene şi americane membre ale Alianţei Nord Atlantice într-un
sistem de securitate robust, eficient şi capabil să
facă faţă provocărilor din mediul de securitate
european si din lume, asa cum s-a dovedit pana
în prezent. Dupa o perioada relativ scurta în care
ŞUA au acordat o atentie particulara intereselor
lor în unele regiuni mai fierbinti ca Orientul Mijlociu sau Nordul Africii, Washingtonul a readus
în prim-planul relaţiilor sale internaţionale spaţiul european, acordând intereselor strategice în
această regiune importanţa cuvenită. Evoluţia
relaţiilor bilaterale ale SUA cu statele europene a
determinat cresterea prezentei militare americane în Europa, sporirea gradului de interoperabilitate şi a capacităţilor combative ale ţărilor europene, dezvoltarea infrastructurii şi
realizarea unui mediu operaţional modern.

Nici Europa nu este caracterizata de o situatie
mai buna, fiind expusa acelorasi evolutii economico - sociale si militare pe care le întalnim în
mediul de securitate global. In aceasta regiune si
în proximitatea sa exista si actioneaza institutii
de securitate - NATO, UE, OSCE - si mecanisme tratate, acorduri, înţelegeri - eficiente, a caror
implementare a dus la un control mai bun al evolutiei starii de securitate, nivelul si capacitatile
statelor europene si ale organismelor de securitate sunt mai eficiente, iar rezultatele sunt evident altele, mai bune. In acelasi timp, Europa a
fost si este continentul cu evolutia cea mai dezvoltata, acumuland cele mai noi descoperiri stiintifice, cu o viata economica, sociala si educationala superioara multor regiuni de pe glob si, ca
urmare, alaturi de continentul american, cu nivelul cel mai ridicat de viata, cu beneficiile cele mai
evoluate ale dezvoltarii domeniilor economice si Responsabilitatile pe care si le-au asumat ŞUA
sociale ale lumii, inclusiv în domeniul militar.
prin documentele ce stau la baza NATO si prin
În planul securităţii, Europa este caracteriza- acorduri bilaterale se materializeaza prin o preta, pe scurt, de o siguranta sociala si economica zenţă consistentă în Europa a unor forţe militare
superioara celei din multe regiuni ale globului si americane pe teritoriul unor state europene, prin
cu conditii normale de evolutie a populatiei în realizarea unei infrastructuri corespunzatoare si
ansamblu si individual. Acest nivel de securitate prin implementarea unor sisteme de arme sofisse datoreaza si evolutiilor pozitive, de-a lungul ticate care sa poata asigura planificarea si, la nevoie, executarea unor operatii militare de anver82
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gura continentala si chiar la nivel international.
Institutul Davis pentru Securitate Naţională şi
Politică Externă a publicat recent, sub auspiciile
Fundaţiei Heritage, lucrarea intitulată Indexul 2019 privind Forţa Militară a SUA (2019
Index of U.Ş. Military Ştrength) în care analizeaza, printre altele, mediul operational global si
regional prin prisma intereselor vitale ale
ŞUA, pericolele si amenintarile la adresa Ştatelor
Unite si capacitatile combative ale Fortelor Armate americane, precum şi modernizarea
bazei industriale de apărare a ŞUA necesară
în secolul XXI, în final dand un verdict clar nivelului de pregatire a Fortelor Armate ale ŞUA
pentru combaterea actualelor amenintari la
adresa securitatii.
O alta cauza a revenirii intereselor prioritare
ale ŞUA în Europa consta în cresterea pericolului
şi ameninţărilor din partea Federaţiei Ruse
care a trecut la desfasurarea unor actiuni specifice razboiului hibrid ce pun în pericol securitatea europeana si internationala, afecteaza integritatea si suveranitatea unor state independente - Ucraina, Georgia, Republica Moldova -, încalcand legislatia internationala si tratatele bilaterale si internationale, ceea ce a dus la deprecierea semnificativă a stării de securitate în regiunea Mării Negre şi în proximitatea acesteia. În acest context, lucrarea menționată mai
sus prezinta mediul de operare european, detaliaza conditiile si situatia fortelor americane, concomitent cu contributia statelor europene la asigurarea conditiilor corespunzatoare actiunilor
fortelor, echipamentelor si materialelor ŞUA
existente pe teritoriul european în scopul descurajarii evolutiilor amenintatoare ale Federatiei
Ruse si contracararii unor eventuale actiuni
agresive la adresa statelor europene aliate si
partenere ale ŞUA.
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bilitatea politică, evoluţia democratică în
plan social şi economic şi calitatea superioară a infrastructurii din Europa asigură un
spaţiu operaţional corespunzător.
Legăturile economice ale SUA cu ţările şi organizaţiile economice europene, în primul rând cu UE,
dau multa greutate intereselor strategice s i geopolitice ale SUA în această regiune. În acest context, Ştatele Unite au sporit investitiile militare
si financiare în sprijinul realizarii unui nivel superior de descurajare a eventualelor actiuni ostile, au planificat si desfasurat mai multe exercitii militare si au sporit cantitatea si calitatea fortelor militare americane din Europa si zonele
adiacente. Lucrarea publicata sub auspiciile
Fundaţiei Heritage amintită mai sus analizeaza si mediul operational în care se afla Fortele Armate la Ştatelor Unite pe mapamond, evolutiile acestor forte si contributia tarilor pe al caror teritoriu opereaza acestea, prezentand în
final analiza puterii militare a Fortelor Armate
ale SUA, sugestii si concluzii privind capacitătile militare ale ŞUA, nevoile de modernizare a
acestora pentru a învinge în conflictele ce pot
aparea. Aceste aspecte stau la baza prezentului
material.
Mediul operational din Europa este important
pentru ŞUA si prin prisma proximitatii geografice a acestui continent, regiuni în care exista unele dintre cele mai periculoase si contestate zone
din lume. Pornind din estul Oceanului Atlantic
pana în Orientul Mijlociu, din Caucaz prin Marea
Neagra, Rusia si Ucraina pana în regiunile Oceanului Arctic, Europa este acoperita de un arc de
instabilitate. Totodată, Europa este centrul
liniilor economice si comerciale, baza surselor
de energie - în principal, petrol si gaze. Activitatea tot mai intensa a Federatiei Ruse în aceste
regiuni, în Marea Neagra, în nordul Oceanului
Atlantic si în Oceanul Arctic constituie o sursa de
amenintari la adresa intereselor ŞUA, iar prezenta tot mai robusta a Rusiei în Şiria si apropierea de Turcia au determinat Ştatele Unite sa intensifice, în ultimii ani procesele de întarire a
fortelor lor militare din aceasta regiune.

Mediul de securitate european asigură, în
prezent, posibilitatea operarii în comun, de catre
structurile militare ale tarilor membre ale Aliantei Nord Atlantice, europene si de pe continentul
american, a facilitatilor de comanda, comunicatii
si informatii, precum si a diferitelor sisteme de
arme pentru asigurarea securitatii spatiului eu- Printre problemele europene cu impact major
ro-atlantic si altor regiuni unde interesele de asupra intereselor ŞUA se afla si stabilitatea insecuritate necesita actiuni militare. In plus, sta83
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ternă a țărilor din regiune, îndeosebi a celor
pe al caror teritoriu stationeaza si actioneaza
fortele si sistemele americane. In ultimii ani, Europa s-a confruntat - dar se confrunta si în prezent - cu framantari si instabilitate datorate datoriilor guvernamentale mari, nivelului ridicat
de somaj, pericolului atacurilor teroriste, fluxului masiv de imigranti si altele. Somajul, de
exemplu, este de 8.5 la suta pentru zona euro,
respectiv de 7,1 la suta pentru Uniunea Europeana, cu nivelurile cele mai mari în Grecia (20,6 la
suta), Şpania (16,1 la suta), Italia (11 la suta).
Şituatia este mai grava pentru persoanele tinere
care sunt în proportie de 17,3 la suta someri. Şituatia sociala devine mai complicata prin inegalitatile dintre generatii, fapt ce submineaza încrederea cetatenilor în institutiile publice, erodeaza
coeziunea sociala si polarizeaza optiunile politice, dupa cum arata autorii lucrarii mentionate
mai sus. Datoriile guvernamentale mari ale unor
tari europene creeaza un alt obstacol pentru vitalitatea economica: Grecia are cea mai mare datorie - 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 operational din Europa,
fiind apreciat ca cea mai mare problema politica
si cel mai mare pericol la adresa stabilitatii, se
arata în lucrarea Fundatiei Heritage. Cauzele
acestui flux de migranti spre Europa, în principal, se regasesc în conflictele din Şiria si Irak, la
care se adauga deschiderea larga a usilor de catre unele tari europene si un control ineficient la
intrarea acestora în Europa. Procentele de 50-78
la suta din cetatenii unor tari europene care considera ca numarul imigrantilor este deja prea
mare arata ca nu numai guvernele si institutiile
oficiale, ci si cetatenii europeni sunt îngrijorati
de aceasta situatie, ca fenomenul devine periculos pentru stabilitatea tarilor europene, în toate
componentele ei: sociala, economica, financiara,
de securitate etc. Numai Germania, de exemplu,
a avut 890.000 de cereri de azil în 2015, 280.000
în 2016 si 186.644 în 2017. In prezent, în Germania, cetatenii straini reprezinta o optime din
totalul celor ce traiesc în aceasta tara. Şituatia
are un impact major si asupra cheltuielilor gu84

vernelor tarilor respective, Germania de exemplu estimeaza ca, în perioada 2017-2020 va cheltui aproape 90 miliarde dolari pentru cazarea,
educarea si hranirea imigrantilor. Totodata, este
afectat si bugetul NATO, prin acordarea de ajutor unor tari ce primesc imigranti, ca sprijin în
combaterea traficului ilicit si a migratiei clandestine. In acest sens, NATO a dislocat în Marea
Egee un grup maritim pentru supravegherea,
monitorizarea si cercetarea activitatilor de contrabanda, precum si pentru culegerea de informatii în acest domeniu.
Terorismul a devenit un fenomen deosebit
de periculos pentru orice domeniu de activitate
umana, mai ales în ultimele doua decenii, atat în
lume cat si în Europa. Ştatele Unite, Şpania, Franta, Germania, ca sa dam doar cateva exemple, sau confruntat cu actiuni teroriste de amploare ce
au provocat multe pierderi umane si materiale,
au zguduit societati democratice moderne, deschise traiului oricui este de buna credinta si corect, dar deschise si celor de rea credinta, asasinilor si sinucigasilor. Amploarea acestui flagel a
devenit amenintatoare pe masura ce criza migrantilor s-a accentuat, exacerbare ce a dus la
îngrijorarea instituţiilor naţionale şi colective de
securitate, precum şi a serviciilor de securitate,
ale caror actiuni contra-teroriste s-au dovedit
insuficiente ori ineficiente. Fenomenul terorist a
afectat si fortele ŞUA din Europa si din proximitatea regiunii europene, punand în dificultate
aliatii ŞUA prin cresterea instabilitatii, cheltuirea
unor fonduri financiare importante si multor resurse militare pentru operatii contra-teroriste si
protejarea militarilor, familiilor acestora si facilitatilor americane. Situatia de securitate, semnificativ de fluida din anii recenti a devenit mai
ameninţătoare ca niciodată anterior, nu a
fost anticipata o asemenea exacerbare, necesitand o mai stransa colaborare între factorii civili
si militari, interni si externi pentru combaterea
fenomenului terorist si înlaturarea urmarilor
catastrofale ale actiunilor teroriste.
Datorita atitudinii tot mai agresive ale Federatiei Ruse si amplorii periculoase a fenomenului
terorist, Statele Unite ale Americii si-au sporit
atenţia asupra evoluţiilor din Europa, crescand investitiile în capacitatile lor militare de pe
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continent, se arata în lucrarea Fundatiei Heritage amintita la început. Şchimbarea atitudinii
ŞUA de a se întoarce la rolul istoric de luptă pentru descurajare şi apărare, mentionată de generalul Curtis M. Şcaparrotti, comandantul suprem
aliat din Europa - UŞEUCOM sau EUCOM -, este
marcata în aprilie 2014 printr-o serie de actiuni
destinate asigurarii aliatilor europeni, actiuni
incluse în Operatia Atlantic Resolve si finantate
prin Initiativa de Descurajare Europeana
(European Deterrence Initiative - EDI). In acest
context, ŞUA au sporit prezenta militara în Europa, au investit în infrastructura si stocurile înaintate, în echipamente si materiale militare, s-au
angajat în exercitii multinationale si au negociat
acorduri de crestere a cooperarii cu statele NATO si tarile Baltice.
Iniţiativa de Descurajare Europeană a însemnat, potrivit Fundatiei Heritage, fonduri initiale
de 985 milioane dolari în 2015, 789 milioane
dolari pentru 2017. Apoi, Administratia Obama
a solicitat fonduri de 3,4 miliarde dolari pentru
2017, Administratia Trump a crescut semnificativ fondurile la 4,8 miliarde dolari în 2018, iar
pentru 2019 Departamentul Apararii al ŞUA a
cerut 6,5 miliarde dolari. Ce a însemnat cheltuirea acestor resurse pentru Comandamentul ŞUA
din Europa? Generalul Şcaparrotti, comandantul
UŞEUCOM, citat de aceeasi sursa, afirma ca aceste fonduri au dat comandamentului si serviciilor
componente posibilitatea de a spori prezenta
militara prin folosirea fortelor prin rotatie, de a
creste amploarea exercitiilor militare si pregatirea cu aliatii din NATO si partenerii din acest
teatru, de a aduce pe pozitii înaintate materiale
si echipamente importante pentru a facilita reîntarirea fortelor ŞUA si aliate, a îmbunatati infrastructura din locatiile importante în scopul
cresterii capacitatii de a sprijini statele aliate si
în eventualitatea unor posibile operatii, precum
si pentru a construi capacitati combative aliatilor si partenerilor sa contribuie la propria lor
aparare.
Prezenţa înaintată a fortelor militare ale ŞUA
în Europa înseamna stationarea pe continent a
unor forte si mijloace americane care, prin rotatie, asigura descurajarea oricaror actiuni împotriva aliatilor europeni. In septembrie 2017, ŞUA
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au efectuat o noua rotatie de forte terestre în
Europa, de valoare brigadă, respectiv Echipa
2 de Lupta tip Brigada Blindata (Brigade Combat
Team - BCT) din Divizia 1 Infanterie a înlocuit o
alta echipa de acelasi tip, iar noile forte au fost
dislocate în Bulgaria, Germania, Ungaria, Polonia
si Romania, avand cele mai multe forte în Polonia. In acelasi mod s-a procedat si cu Brigada 4
Aviaţie dislocată începând din februarie
2017, în Europa, la Illesheim, Germania, cu 80
militari si 5 elicoptere la Baza Aeriana Lielvade,
în Lituania cu 50 militari si 5 Black Hauks, la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, Romania cu 100
militari si 4 Black Hauks plus 4 elicoptere Apache la Powidz, Polonia. Procesul de rotatie a
continuat si în 2018. Infanteria marina a ŞUA
este, de asemenea, prezenta în Europa, prin 330
infanteristi marini în Norvegia dislocati prin rotatie la fiecare 5 ani, numarul acestora va creste
la 700 în 2019, iar majoritatea lor vor fi dislocati
în regiunea Inner Troms din zona arctica a Norvegiei. In cadrul Operatiei Atlantic Resolve sunt
dislocate forte navale americane în Marea Baltica si în Marea Neagra, a fost extinsa participarea
fortelor navale la exercitii bilaterale si multilaterale în cadrul NATO, iar în luna mai 2018 a
fost anuntata 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 Operatiei Atlantic Resolve, în
zona Eygelshoven, Olanda, unde au fost realizate, în decembrie 2016, capacitati de depozitare
pentru 1.600 vehicule, între care tancuri M1
Abraham, obuziere autopropulsate Paladin
M109, alte vehicule blindate si de sprijin. Un al
doilea site este la Diulmen, Germania, deschis în
mai 2017, care va avea echipamente pentru o
brigada de artilerie. Alte site-uri destinate prepozitionarii echipamentelor americane sunt în
Belgia, Germania, Polonia. De exemplu, site-ul
din Polonia, destinat echipamentelor înaintate
de blindate si artilerie, este finantat de NATO si
se estimeaza sa coste 200 milioane de dolari,
urmand a fi gata în 2021. ŞUA preconizeaza sa
continue aducerea pe pozitii înaintate din Europa a echipamentelor si munitiilor necesare pentru sprijinul unei divizii, pana în anul 2021.
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Investiţiile în infrastructură ale ŞUA sunt planificate sa fie finantate cu 214,2 milioane dolari
în 2018, prin fonduri ale Initiativei de Descurajare Europeana, pentru modernizarea bazelor aeriene din Europa, unde ŞUA preconizeaza sa disloce suplimentar avioane din generatia a 5-a. In
acest sens, ŞUA vor investi 14 milioane de dolari
pentru constructia unor hangare la Baza Aeriana
de la Keflavik, Islanda, pentru avioane americane
P-8 care, desi vor face rotatii frecvente pe aceasta baza, vor ramane dislocate la baza aeriana Şigonella, în Italia.

cand ŞUA avea aproximativ 2.500 de componente de lupta nucleare pe acest continent. In prezent, estimari neoficiale sustin ca cifra ar fi de
150 la 200 componente de lupta nucleare, amplasate în Italia, Turcia, Germania, Belgia si Olanda. Ar fi vorba de bombe cu cadere gravitationala, destinate folosirii de catre avioane cu capacitate duala ale ŞUA si aliatilor. Aceste bombe sunt
supuse unui program de prelungire a duratei de
utilizare cu cel putin 20 de ani. In 2018, a fost
planificata testarea unei noi bombe nucleare de
acest tip, B61-12 care, potrivit studiului FundaConcomitent, SUA urmaresc participarea la tiei Heritage, este de trei ori mai precisa decat
versiunile anterioare.
exerciţii comune cu țările aliate şi partenere
din Europa, pentru ridicarea nivelului de intero- Desigur ca, asa cum se cunoaste, la toate actiuperabilitate în privinta avioanelor din generatia nile militare ale ŞUA de întarire a capacitatii
a 5-a, pe teatrul european de operatii. Potrivit combative din Europa, atat legate de Fortele Argeneralului Şcaparrotti, Comandamentul ŞUA mate ale ŞUA cat si prin evolutia fortelor armate
din Europa (UŞEUCOM ) a desfasurat, în anul ale tarilor europene aliate, un rol foarte însem2017, peste 2.500 de angajamente MIL-TO-MIL nat îl are Organizatia Tratatului Nord Atlantic,
(program de relatii militare între partea ameri- organism interguvernamental de securitate mulcana si statele aliate si partenere, finantat de tilaterala destinat initial sa apere Europa Occipartea americana - n.a.), inclusiv peste 700 de dentala de Uniunea Şovietica. Prin intermediul
evenimente de parteneriat în 22 de tari. Centrul NATO, Statele Unite ale Americii au fost ancorate
de instruire de lupta de la Hohenfels, Germania ferm în Europa. Evolutiile din ultimii ani din caeste unul din putinele din afara teritoriului ŞUA drul NATO arata interesul deosebit pe care tarile
unde pot fi desfasurate exercitii de arme întruni- europene membre ale aliantei si ŞUA îl au în prite de mare amploare în care se antreneaza anual vinta construirii unor capacitati combative mopeste 60.000 de militari americani si din tarile derne la dispozitia aliantei, cresterii mobilitatii
aliate. In plus, Grupul ŞUA de Pregatire Multina- si eficientei fortelor aliate, îmbunatatirii logistitionala Combinata din Ucraina va instrui anual cii trupelor pentru a fi capabile sa se confrunte
pana la 5 batalioane ucraineene, pana în 2020, cu amenintarile ce apar mai ales în proximitatea
cu participarea reprezentantilor Canadei, Estoniei, NATO si sa dea o riposta corespunzatoare evenLetoniei, Lituaniei si UK.
tualelor actiuni din partea Federatiei Ruse. Un
Armele nucleare ale SUA din Europa au re- alt aspect în acest sens este atentia ce se acorda
prezentat, înainte de sfarsitul razboiului rece, o dislocarii de forte în posibile zone de conflict
parte semnificativa a armamentelor europene, chiar din primele cateva zile de conflict. In acest
scop, NATO a constituit Forta de Raspuns care sa dezvoltat dupa Şummitul din
Formaţiuni
Forţe NATO în
Federaţia Rusă
2014 al aliantei, prin crearea unei
zona Ţărilor
Districtul Militar Vest noi capacitati Very High Readiness
baltice
Joint Task Force (VJTF), ca parte
a Planului de actiune rapida
Brigazi
2 - blindate/
8 - infanterie
(Readiness Action Plan - RAP). Par(echivalente) mecanizate
4 - tancuri
te din aceasta forta poate fi dislo6 - infanterie/
6 - aeromobile/desant
cata în maximum 48 de ore. Aceasmotorizate
aerian
ta capacitate este prevazuta a fi
3 - de artilerie
1 - de rachete de artilerie
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mentinuta de comandamentele
NATO si aliati pana în 2023.

NATO - în
Rusia Ţările Bal- Districtul
tice
Militar
Vest

Raport
de forţe

Sisteme de arme
O analiza privind fortele NATO
din Ţările Baltice şi forţele
Districtului Militar Vest al Fe129
757
1:5,9
deraţiei Ruse arată că, în ca- Tancuri principale de lupzul declansarii unor ostilitati ori ta
conflict în Polonia sau în Tarile Vehicule de lupta ale in280
1.276
1:4,6
Baltice, VFJT ar putea fi vulnera- fanteriei
bila pe timpul dislocarii în zona
32
342
1:10,7
de conflict si nu este suficient de Obuziere autopropulsate
puternica pentru a contracara
Rachete de artilerie
0
270
0:270
eventualele actiuni militare ale
fortelor ruse, care detin o relati- Avioane din generatia a 4
5.094
1.251
4:1
va superioritate, mai mult nu- -a
merica, fata de fortele NATO. In
363
0
363:0
tabelele înserate mai jos, se pot Avioane din generatia a 5
compara cele doua parti, potri- -a
vit datelor incluse în studiul Rachete sol-aer cu raza
0
17 regi0:17
RAND intitulat “Assessing the lunga (ŞA-20, 21 si 23;
mente
Conventional Force Imbalance in 272 lansatoare)
Europe - Implications for Counte0
3 brigazi
0:3
ring Russian Local Superiority”, Rachete sol-aer cu raza
medie
(ŞA11/17;
72
lanpublicat în 2018 si citat de autorii lucrarii sus mentionate a satoare)
Fundatiei Heritage. Este usor de Rachete sol-aer cu raza
0
24 batali0:24
constatat ca situatia din regiu- scurta ( )
oane
nea Ştatelor Baltice privind fortele terestre si apararea împotriva rachetelor
arata un avantaj pentru Federatia Rusa, iar în lupta în 30 de zile - 3 britanice, 3 franceze si 3
germane - si numai 5 batalioane, italiene, pot fi
ceea ce priveste fortele aeriene avantajul este de
partea Aliantei Nord Atlantice, ceea ce nu poate gata de lupta în termen de 10 zile. Deci, numai
însemna un echilibru strategic real, ci mai de- 14 batalioane ale NATO pot reactiona în 30 de
zile la o eventuala actiune în forta a Rusiei în Tagraba un avantaj pentru Federatia Rusa.
rile Baltice.
Starea de pregătire a forţelor militare şi rapiditatea acţiunilor constituie o sursă de în- O noua componenta a NATO ce raspunde la cegrijorare pentru responsabilii NATO şi ai ță- rintele apararii colective si de dislocare rapida
rilor aliate. Este drept, situatia este valabila doar este Prezenta Inaintata Intarita (Enhanced Forîn primele zile de lupta, data fiind posibilitatea ward Presence - EFP), constituita din batalioaca o alta forta a aliantei sa fie dislocata dupa cea nele multinationale din Polonia si Ştatele Baltice,
initiala, respectiv Grupul de Forte Post-initial aflate sub comanda si controlul NATO. In Polo(Initial Follow-on Forces Group - IFFG), compus nia, ŞUA reprezintă națiunea cadru ce conduce
din 26.000 de militari, care trebuie sa ajunga în acest grup de lupta, la care participa 795 de mizona actiunilor militare dupa 30 - 45 de zile. litari ŞUA, 72 din Croatia, 129 din Romania si
Doar 9 din tarile NATO din Europa - Danemarca, 130 din UK. In Estonia, UK este natiunea cadru
Franta, Italia, Germania, Olanda, Norvegia, Polo- cu 800 de militari constituiti într-un batalion de
nia, Şpania si UK detin 334 batalioane de arme infanterie blindata, cu tancuri principale de lupîntrunite, dar numai 9 din acestea sunt gata de ta si artilerie, la care se adauga 200 militari din
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Danemarca si 1 ofiter din garda de Coasta din
Islanda. In Letonia, Canada este natiunea cadru
cu 450 militari si vehicule de lupta ale infanteriei, plus 18 militari albanezi, 160 militari italieni,
169 militari polonezi, 49 militari sloveni, 322
militari spanioli si 2 ofiteri de stat major slovaci.
In Lituania, rolul de natiune cadru îl are Germania, cu 699 militari si înca 187 croati, 266 francezi, 224 olandezi si 28 norvegieni. Aceste forte
sunt destinate asigurarii primelor riposte la
eventuale actiuni agresive ale Rusiei.
In plus, în 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 deplasarilor fortelor 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
fortelor aliate în regiunea estica a Aliantei, a
sprijini planificarea apararii colective si a acorda
asistenta coordonarii instruirii si exercitiilor militare. Aceste unitati se afla în Bulgaria, Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Ungaria,
Şlovacia. Ca urmare a Şummit-ului NATO de la
Varsovia, s-a stabilit sa se creeze o brigada cadru
multinaţională în România, la Craiova, sub
controlul Statului Major al Diviziei Multinaţionale de Sud-est din Bucureşti. Ştatul major a
devenit operational în 2017, iar forta se va constitui initial în jurul brigazii romane cu pana la
4.000 militari, sprijinita de trupe din alte 9 tari
NATO si 900 de militari ai ŞUA aflati deja în
aceasta locatie. Şi aceste forte pot participa la
riposta ce se poate da eventualelor actiuni agresive din partea Rusiei.

durile operationale aliate a crescut semnificativ,
de la 108 în 2017 la 180 în 2018.
O atentie deosebita a capatat dezvoltarea capacităţilor cibernetice pentru care s-au planificat 3,24 miliarde dolari, pe perioada 2017-2019,
în scopul de a moderniza tehnologiile satelitare
si cibernetice în concordanta cu cresterea amenintarilor din aceste domenii. In 2018, Japonia si
Australia au devenit primele tari non NATO si
din afara UE care au intrat în colaborare cu cele
doua organizatii, participand la cooperarea cibernetica în cadrul Centrului de Excelenta pentru Cooperare în Apararea Cibernetica
(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) de la Tallinn.
Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice (BMD) al NATO în Europa reprezintă
unul din pilonii esentiali ai securitatii europene.
Initial, acest sistem a început cu site-ul Aegis Ashore din România (Deveselu), în 2016, apoi a fost
inclus radarul de avertizare timpurie de la
Kϋrecik, Turcia si capacitatile înaintate Aegis ale
ŞUA de la Rota, Şpania. Un al doilea site Aegis
Ashore a fost planificat pentru operationalizare
în 2017, la Redzikovo, Polonia dar constructia a
fost amanata cu doi ani. Centrul de comanda si
control pentru acest sistem BMD este la Reimstein, Germania. De cealalta parte, Rusia a
reactionat cu diverse amenintari la adresa statelor ce gazduiesc componentele sistemului de
aparare împotriva rachetelor balistice, însa ŞUA
si aliatii lor europeni au continuat dezvoltarea
sistemului. Danemarca, Germania, Belgia si UK
au inclus în planurile de înzestrare proprii achizitionarea de radare moderne si eficiente, amplasate pe fregate si distrugatoare, care pot contribui la supravegherea spatiului terestru, aerian
si exo-atmosferic, pentru descoperirea tintelor
chiar pana la 2.000 km distanta. In octombrie
2017, ŞUA si forte aliate din Canada, Franta, Germania, Italia, Olanda, Şpania si UK au participat
la exercitiul Formidable Shield, de trei zile si jumatate, de aparare împotriva rachetelor balistice, pe coasta Şcotiei.

In ultimii ani, ŞUA au dezvoltat în Europa noi
capacităţi de supraveghere şi avertizare timpurie (AWACŞ) şi logistice, precum şi două
noi capacitati de comanda - un comandament al
forţelor întrunite pentru Atlantic şi un comandament pentru mobilitatea logistică şi
militară, ambele întrunind circa 1.500 de
persoane, cu statul major logistic la Ulm, în Germania. Numarul exercitiilor de pregatire pentru O tema mult discutata în media specializate pe
cresterea interoperabilitatii si îmbunatatirea fa- probleme de securitate este cea a ponderii bugemiliarizarii cu capacitatile, doctrinele si proce- telor de apărare din produsul intern brut
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(PIB) al ţărilor membre NATO, care trebuie să
fie de cel putin 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, însa subliniem faptul ca procentul din
PIB nu arata direct marimea fondurilor alocate
pentru aparare ci doar semnificatia sumei pentru efortul fiecarei tari în raport cu nivelul sau
de dezvoltare. In tabelul alaturat sunt prezentate cateva detalii despre unele din tarile care au
atins acest nivel, dar sursa pe care am utilizat-o
pentru acest material nu aduce mai multe date.
Cert este ca, unele tari ca Germania, Franta ori
UK, cu economii puternic dezvoltate, chiar daca
nu ating acest procent din PIB, au alocatii bugetare în marime naturala semnificative pentru
aparare, în timp ce altele care aloca cel putin 2 la
suta din PIB, nu realizeaza alocarea unor fonduri
pentru aparare de marimea primelor.
De exemplu, Germania a alocat pentru aparare
38,75 miliarde euro, în 2018 dar va creste bugetul apararii pana la 42,65 miliarde euro în 2021
si, cu toate acestea, va ramane sub plafonul de
1,5 la suta din PIB mai multi ani. Germania este
al doilea contributor la misiunile NATO din Kosovo si din Afganistan, are contributii semnificative în Irak si la trupele NATO din Europa.
Franţa este, de asemenea, o țară cu contributie importanta la fortele NATO, cu unul din
cele mai capabile organisme militare din cadrul
NATO, aloca sume importante pentru bugetul
apararii, urmand sa sporeasca aceste fonduri
anual cu 2,1 miliarde dolari, în urmatorii sase
ani, potrivit unei legi franceze din 2018, putand
ajunge astfel la nivelul de 2 la suta, dar nu mai
devreme de 2023, cand vor fi urmatoarele alegeri generale. In acest timp, Franta îsi modernizeaza componentele nucleare cu amplasare maritima si aeriana (anual, 8,6 miliarde dolari, în
perioada 2022-2025), va introduce la fortele terestre 2.600 soldati cibernetici sprijiniti de 600
experti cibernetici, investind astfel 1 miliard euro pana în 2019. Concomitent, Franta continua
sa se implice în misiunile NATO din Europa si
din afara continentului, cu trupe si sisteme de
arme. Contributii importante la mentinerea unui
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nivel corespunzator de securitate în Europa si în
lume au si alte tari, cum sunt UK, Turcia, Polonia, Romania, Estonia, Letonia si Lituania, precum si celelalte tari membre ale Aliantei Nord
Atlantice, mai ales dupa ce presedintele ŞUA,
Donald Trump a reactionat mai dur, în vara anului 2018, fata de aliatii ŞUA din NATO care nu siau respectat angajamentul de a aloca pentru
aparare cel putin 2 la suta din PIB. Detalii suplimentare pot fi gasite în paginile lucrarii Indexul
2019 privind Forţa Militară a SUA, publicată
de Institutul Davis pentru Securitate Nationala
şi Politică Externă, sub auspiciile Fundaţiei Heritage.
Un alt pilon al sistemului de securitate europeana se refera la prezenta în Europa a unor forţe militare şi sisteme de arme consistente ale
SUA, pe care se bazează ecuația de securitate
europeana. Asa cum a rezultat din paginile anterioare, în ultimii ani, Federatia Rusa a concenŢări aliate

Procent
din PIB

Din care,
pentru achiziţii

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

Lituania
(2018)

2

Polonia
(2017)

1,99 (până
în 2030, la
2,5)

România

2

SUA (pentru
toate forţele
armate americane)
89

3,57

43

22,14
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trat în regiunile ei vestice forte si mijloace suficient de puternice care pot ameninta securitatea
si integritatea tarilor aflate la limita estica a NATO si UE. In aceste conditii, fortele armate si sistemele de arme ale tarilor europene din aceste
regiuni nu ar putea face fata unor eventuale confruntari armate, fiind necesara completarea capacitatilor combative ale acestor tari. Daca pana
în anul 2013, ŞUA au avut dislocate permanent
în Europa 2 echipe de lupta tip brigada
(dezactivate în 2013) plus 1 regiment blindat în
Germania si 1 BCT aeromobila în Italia, ulterior
Ştatele Unite au revenit la o prezenta mai importanta în Europa si în proximitatea acesteia.
In prezent, misiunea Comandamentului SUA
din Europa - USEUCOM (sau EUCOM) este de a
desfăşura operaţii militare, de a asigura parteneriatul militar internaţional şi parteneriatul intre agenţiile militare în scopul întăririi
securităţii transatlantice şi de a apăra SUA ca
parte a posturii defensive înaintate, se arată
în lucrarea publicata de Fundatia Heritage. In
acest scop, UŞEUCOM este sprijinit de 4 comandamente ale categoriilor de forte si 1 comandament unificat: NAVEUR - Comandamentul Fortelor Navale ale ŞUA din Europa; UŞAREUR - Comandamentul Fortelor Terestre ale ŞUA din Europa; UŞAFE - Comandamentul Fortelor Aeriene
ale ŞUA din Europa; MARFOREUR - Comandamentul Fortelor de Infanterie Marina ale ŞUA din
Europa; ŞOCEUR - Comandamentul Fortelor
pentru Operatii Şpeciale ale ŞUA din Europa.
De asemenea, exista îngrijorarea ca Federatia
Rusa, prin investitiile pe care se pare ca le realizeaza în regiunile arctice, ar putea controla liniile maritime nordice în urmatorii trei ani. Potrivit
sursei citate anterior, comandantul UŞEUCOM,
generalul Şcaparrotti a declarat, în 2017, ca “nu
are capacitati tip portavion ori de submarine care sa-l asigure ca îndeplineste cerintele EUCOM“.
In continuare, prezentam succint unele detalii
despre compunerea si situatia fortelor militare
ale ŞUA din Europa, pe baza informatiilor din
Indexul 2019 privind Forţa Militară a SUA.

vale, pentru controlul operational si coordonarea mijloacelor din ariile de responsabilitate ale
EUCOM si Comandamentului din Africa
(AFRICOM), ceea ce înseamna peste 20 milioane
de mile marine patrate de ocean, respectiv peste
67 la suta din liniile de coasta de pe glob. Aceasta responsabilitate se realizeaza în 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. Printre bazele navale ale ŞUA din Europa sunt: Ştatia
Aeriana de Marina de la Şigonella, Italia; Baza
pentru Activitati de Şprijin Naval de la Şouda
Bay, Grecia; Ştatia Navala de la Rota, Şpania în
care se afla 4 distrugatoare echipate cu capacitati Aegis. In anul 2017, ŞUA au alocat 21 milioane dolari pentru modernizarea Ştatiei Aeriene
de la Keflavik, Islanda pentru a putea asigura
operarea avionului P-8 în regiune, aparat cu o
raza de zbor de 1.200 mile nautice si care poate,
astfel, actiona în toata regiunea Islanda - UK Groenlanda, unde au fost depistate tot mai multe
activitati submarine ale Rusiei. Activitati maritime si submarine importante ale ŞUA au loc în
cooperare cu UK, în teritoriile britanice din Gibraltar (unde este si cel mai potrivit loc din Marea Mediterana pentru repararea submarinelor),
dar si cu Norvegia, pentru schimbarea echipajelor ori pentru aprovizionare. De asemenea, ŞUA
mentine în zona maritima europeana un numar
de submarine pentru a contribui la capacitatile
EUCOM de informatii, supraveghere si cercetare
(IŞR). In plus, Fortele Navale americane au o flota de avioane de patrulare maritima aeriana si
de cercetare care opereaza de pe bazele ŞUA din
Italia, Grecia, Şpania si Turcia, suplimentand capacitatile IŞR ale submarinelor ŞUA.

2. Forţele Terestre ale SUA din Europa au
ca început de misiune anul 1952, sub comanda
UŞAREUR si au avut cea mai mare amploare în
timpul razboiului rece, cu 277.000 militari, mii
de tancuri, transportoare blindate si arme nucleare tactice. UŞAREUR este dislocat la Wiesbaden, Germania si are permanent în Europa 2
echipe de lupta tip brigada (BCT): Regimentul 2
1. Comandamentul Forţelor Navale ale SUA Cavalerie (blindat) în Germania si Brigada 173
din Europa - NAVEUR este responsabil pentru Aeromobila în Italia, ambele fiind sprijinite de
exercitarea conducerii generale ale fortelor na- Brigada 12 Aviatie de Lupta, din Germania. For90
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tru a executa misiuni de descurajare si a antrena
fortele aeriene ale tarilor aliate si partenere.
Prin EDI au fost realizate stocuri de echipamente pre-pozitionate pentru eventuale operatii aeriene, concomitent cu îmbunatatiri în infrastructura specifica a tarilor aliate, pentru a permite
desfasurarea cu rapiditate a operatiilor aeriene
de raspuns la crize ori în situatii de urgenta.

tele Terestre ale ŞUA mai au Comandamentul 21
de Şustinere în Teatru (de operatii n.a.) care ajuta prezenta militara americana în Europa sa devina un centru logistic important în sprijinirea
Comandamentului Central. Regimentul 2 Cavalerie are în teren un divizion de artilerie care a
început în 2017 pregatirea pe sistemul radar Q53, apreciat ca sistemul care „schimba jocul”,
destinat monitorizarii mai eficiente a frontierei
dintre NATO si Rusia. In plus, în aprilie 2018,
ŞUA au dislocat în Europa Brigada 678 de Artilerie Antiaeriana, din Garda Nationala americana,
fiind prima asemenea unitate dislocata în Europa de la sfarsitul razboiului rece.
3. Forţele Aeriene ale SUA din Europa reprezinta capacitatea aeriana înaintata care poate sprijini o gama larga de operatii de urgenta.
UŞAFE are la începuturi Forta 8 Aeriana, în
1942, care a executat misiuni strategice de bombardament pe continentul european în timpul
celui de-al 2-lea razboi mondial. UŞAFE este dislocat la Baza Aeriana de la Ramstein si are 7 baze aeriene operationale, în 88 de locatii separate
geografic. Principalele baze aeriene operationale
ale UŞAFE sunt de la Lakenheath si Mildenhall
din UK, Ramstein si Şpangdahlem din Germania,
Lajes Field din Azore, Incirlik din Turcia si Aviano din Italia. In total, 39.000 de persoane, militari activi si în rezerva, alaturi de personal civil
deservesc cele 200 avioane ale UŞAFE, din Europa. De o importanta deosebita s-a dovedit a fi
Initiativa de Descurajare Europeana (EDI) prin
care s-au dislocat în Europa bombardiere si avioane de lupta din generatiile a 4-a si a 5-a pen-

4. Forţele de Infanterie Marină ale SUA din
Europa - MARFOREUR îsi au începutul în 1980,
initial doar cu componenta de comanda în timp
de pace, urmand ca, în situatii de razboi sa fie
destinate si fortele combatante corespunzatoare. La început au fost aduse 40 de persoane, la
Londra, apoi au ajuns la peste 180 de infanteristi
marini în 45 de locatii separat din 19 tari europene. MARFOREUR a sprijinit în trecut unitati de
infanterie marina ale ŞUA aflate în misiune în
Balcani si Orientul Mijlociu, iar în prezent asigura o forta aeromobila din Norvegia, prin stocuri
pre-pozitionate pentru 4.600 de infanteristi marini, stocuri ce au fost utilizate în operatiile din
Irak, iar în prezent sunt folosite în operatiile împotriva IŞIŞ. Foarte important este faptul ca
MARFOREUR asigura capacitati de reactie rapida pentru protectia ambasadelor ŞUA din Africa
de Nord. Fortele speciale de infanterie marina
americane sunt dislocate în Şpania, Italia si Romania si asigura o forta de raspuns de 1.550 de
infanteristi marini. De asemenea, un acord convenit de ŞUA si Şpania permite ca ŞUA sa disloce
permanent 2.200 de militari, 21 avioane si 500
de persoane non militare la Baza Aeriana de la
Moron, iar un amendament ulterior permite
completarea acestei forte pana la 3.500 persoane si 35 avioane; în Romania, MARFOREUR
mentine o Forta de Rotatie la Marea Neagra,
compusa din aproximativ 400 infanteristi marini care participa la exercitii de pregatire cu
partenerii din aceasta regiune.
5. Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale ale SUA din Europa - ŞOCEUR este
subordonat doar comandamentului american
întrunit EUCOM, avand originea în Comandamentul Operatiilor de Şprijin, dislocat initial la
Paris. ŞOCEUR asigura planificarea în timp de
pace si controlul fortelor pentru operatii speciale pe timpul conflictelor neconventionale în aria
91
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de responsabilitate a EUCOM. Este dislocat langa
Ştuttgart, în Germania, din 1967. In iunie 2018,
seful ŞOCEUR, generalul Tony Thomas a declarat
ca ŞUA are în plan sa mute forte pentru operatii
speciale într-o locatie mai putin aglomerata si cu
mai mult teren de instructie, probabil la Baumholder, actiune care ar putea dura cativa ani.

 Stabilitatea politică asigură predictibili-

tate planurilor militare operationale si a pregatirilor ce se fac în acest sens;
 Poziţionarea forţelor militare ale SUA

asigura, prin bazele existente în regiune, fortele
si echipamentele corespunzatoare, sistemele de
arme necesare operatiilor militare pentru faza
Autorii lucrarii Fundatiei Heritage remarca, la initiala a unei eventuale crize;
finalul analizei privind situatia de securitate din
 Infrastructura este adaptată activităților
Europa, ca pe acest continent exista un mediu curente ale fortelor aliate si americane si coresoperaţional stabil, matur şi prietenos în care punde unor eventuale actiuni militare pe contidoar Federaţia Rusă rămâne pericolul proe- nentul european si în proximitatea acestuia.
minent pentru ţările europene şi proximitatea acestei regiuni, iar criza imigranților, te- In finalul partii referitoare la mediul operatiororismul, încetinirea economica continua, frag- nal din Europa, autorii lucrarii Fundatiei Heritamentarea politica reprezinta posibile cauze de ge apreciaza ca mediul operational din Europa
instabilitate interna. Din punctul de vedere al este favorabil, deoarece aliaţii europeni, staŞUA, aliatii cei mai vechi si mai apropiati sunt în bilitatea politică de pe continent şi infrasEuropa, de aceea aceasta regiune este incredibil tructura sunt favorabile pentru acţiuni milide importanta pentru Ştatele Unite, în plan eco- tare, iar poziţionarea forţelor, echipamentenomic, militar si politic. ŞUA trebuie sa actioneze lor şi materialelor SUA este moderată, resîn Europa si în proximitatea acestei regiuni pen- pectiv relativ favorabilă din punct de vedere
tru a-şi îndeplini obligaţiile asumate în cadrul operaţional.
NATO, având un nivel de interoperabilitate Aspectele prezentate succint în paginile de
superior cu aliaţii şi o infrastructură care fa- mai sus arată că securitatea europeană este
cilitează operaţiile militare, creând un mediu asigurată în comun, de forţele armate ale ţăoperaţional mult mai favorabil decât în orica- rilor europene şi forţele armate ale SUA, ecure alte regiuni de pe glob. Caracteristicile regiu- aţie care s-a dovedit eficientă, din timpuri
nii europene, în planul favorabilitatii pentru acti- străvechi şi până în prezent. Importanţa relauni militare, potrivit autorilor lucrarii mentiona- ţiilor transatlantice pentru securitatea Eurote, sunt urmatoare:
pei şi a altor regiuni ale globului este crucia Alianţele sunt importante pentru intero- lă, în aceeaşi măsură pentru securitatea regiperabilitate si apararea colectiva, iar cele dintre onală şi internaţională, dată fiind existenţa şi
tarile europene membre NATO si ŞUA sunt pu- acţiunile forţelor NATO şi ale SUA, atât în Europa cât şi pe alte meridiane ale lumii. Speternice, în plan bilateral si multilateral;
ranţa omenirii, din păcate, nu
se poate baza atât mult pe acţiunile paşnice ale statelor şi
instituţiilor civile pe cât de
mult se bazează pe acţiunile
forţelor militare şi organismelor special dedicate. Poate,
cândva, în viitor această ecuaţie de securitate se va schimba, dar nu putem prevedea cât
de departe sau de aproape este acel moment.
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Ambasador prof. Dumitru fiecare le da scopurilor pe care le urmaresc si
CHICAN mijloacelor folosite pentru realizarea acestora.
De la aparitia, în 1987-1989, a Caci, în vreme ce Al-Qaida si ramificatia sa siriatrioului ideologic islamist for- na „Djabhat Al-Nussra” au ramas fidele scopului
mat din sauditul milionar Os- proclamat la întemeiere, adica luptei împotriva
sama Bin Laden, egipteanul doctor Ayman Al- „inamicului îndepartat” reprezentat de Ştatele
Zawahiri si palestinianul Abdullah Yusuf Azzam Unite ale Americii, entitatea condusa de „califul”
– fondatorii ideologici ai conceptului de “jihad Abu Bakr Al-Baghdadi a actionat în sensul conmondial” împotriva Americii, a Occidentului ceptual al expansiunii în dimensiunea geografica
si demografica pentru reconstructia noului cali„cruciat” si ai sionismului evreiesc – pana la iordanianul Abu Musab Al-Zarqawi, supranumit fat islamic pe oricare parte din teritoriul pe care
„bestia din Baghdad”, la Abu Muhammad Al- îl poate cuceri prin mijlocirea jihadului radical.
Joulani, lider al filialei siriene Al - Qaida, cunos- Aceasta linie de separatie doctrinara nu elimicuta drept „Djabhat Al-Nussra” sau „Frontul de na, însa, realitatea evidenta a existentei unor
Şalvare a poporului din Levant” si pana la ima- numitori comuni între cele doua entitati salafistmul irakian Ibrahim Al-Badri Al-Şamarrai si au- jihadiste, iar unul dintre acestea se materializeatoproclamat. Şub pseudonimul de Abu Bakr Al- za în recursul la lupta armata si concentrarea
Baghdadi, lider al „noului califat musulman” al ofensivei jihadiste asupra unor spatii caracteriŞtatului Islamic din Irak si Şiria, luptator, în vir- zate de subdezvoltare, anarhie interna si disotutea propriei doctrine a „gestionarii salbatici- lutia institutiilor statale precum în Afghanistan,
ei”, împotriva a tot si a toate, cu exceptia celor Irak, Yemen sau Maghrebul african si zona Şaheînregimentati sub semnul drepelului negru, lului subsaharian. Acest aspect nu este, însa, sumiscarea salafist-jihadista ofera istoriografiei ficient pentru a permite consideratia, frecvent
perspectiva realitatii ca Islamul, departe de a fi repetata de analisti, potrivit careia ar fi posibil
un monolit social doctrinar si politic, a avut, în- ca, într-un viitor mai mult sau mai putin apropica de la începuturile sale, o evolutie înscrisa într at si în conditiile în care jihadul a suferit consis-o logica a conflictului în care „fitna” adica rup- tente regrese în confruntarea cu campania
tura, schisma, separarea si confruntarea intra si transnationala si multistatala de eradicare a
interconfesionala a fost o marca permanenta a acestui fenomen distructiv, o apropiere si chiar
istoriei musulmane. Iar un elocvent exemplu o contopirea între formatiunile jihadiste active
contemporan în acest sens este oferit de contor- va fi realizabila în pofida atat a diferentelor tacsionata relationare dintre cele doua mari entitati tice si strategice dintre ele, care vor continua sa
reprezentative, astazi, ale jihadismului terorist, existe si sa se manifeste.
respectiv „Djabhat Al-Nussra” si Ştatul Islamic O asemenea perspectiva a devenit, de peste un
(IŞIŞ, Daesh) ambele avand, în definitiv, origini
comune în descendenta ideologica
a
„retelei” lui Ossama Bin Laden, dar despartite prin interpretarile seOssama Bin Laden Ayman Al-Zawahiri
Al-Joulani
Abu Bakr Alparate pe care
Baghdadi
93

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2018

an, un element prioritar pentru preocuparile
analitice ale expertilor în problemele terorismului islamist si ale institutiilor securitare, informative si militare angajate nemijlocit în ofensiva
contra dinamismului radical-jihadist.
O prima abordare colectiva a acestui aspect a
avut loc înca în luna aprilie 2017, în cadrul celei
de-a sasea conferinte internationale de securitate desfasurata la Moscova, cadru în care s-a afirmat fara echivoc realitatea ca „sunt tot mai frecvente demersurile si tentativele de depasirea a
disensiunilor si conflictelor dintre Daesh si AlQaida, obiectivul final fiind acela de comasare a
combatantilor si potentialelor teroriste într-o
singura structura organizatorica”, ceea ce ar reprezenta o crestere substantiala a amenintarilor
pe care terorismul religios radical le reprezinta
pentru întreaga comunitate internationala.O
atentie deosebita este acordata de catre serviciile rusesti de informatii, spatiului afghan - cel mai
apropiat din punct de vedere logistic, de fostele
republici sovietice si de teatrul de razboi din Afghanistan de unde provin informatii privind
aparitia în aceasta tara a unui nucleu terorist islamist constituit din mujahedini ai celor doua
organizatii, în coordonare cu rebelii talibani.
Şerviciile federale de securitate din Rusia estimeaza, în acelasi timp, ca este foarte probabil ca
înfrangerile suferite atat de gruparea IŞIŞ, cat si
de structurile Daesh constituie un puternic factor determinant care impune acestor organizatii
sa identifice noi posibilitati, mijloace si tactici de
natura sa permita depasirea socului provocat de
coalitia multinationala si sa asigure continuarea,
în forme adaptate, a jihadului pe fronturile traditionale sau în noi arii apte sa primeasca pre-
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zenta terorist - islamista a Daesh si a structurii
qaidiste Djabhat Al-Nussra.
O alta observetie privitoare la liniile de intersectie si de similitudine între cele doua entitati
practicante ale terorismului de extractie ideologica si doctrinara islamica poate fi constatata în
domeniul propagandei mediatice si al comunicatiei în spatiul virtual, elementul principal de
similitudine din acest punct de vedere regasindu
-se în stilul si agresivitatea ascensionala a activitatii de diseminare a conceptelor si ideilor radicale si de prozelitism pentru influentarea si atragerea de noi candidati la jihad. La începutul lunii
septembrie 2018, un înalt responsabil din conducerea serviciilor ruse de informatii externe
estima ca forta distructiva a structurilor jihadiste radicale, în general, si a gruparilor Al-Qaida si
Daesh este în curs de reconstructie, consolidare
si diversificare prin accentuarea, la structurile
mentionate, a tendintelor de unificare si integrare a potentialelor lor umane si logistice în cadrul
uneia si aceleiasi structuri integrate. In masura
în care structurile anti-teroriste ale Federatiei
Ruse trag semnale de alarma, pe care unii
analisti le considera excesiv de alarmiste, se pune întrebarea daca acelasi punct de vedere si
aceeasi abordare pot fi întalnite si în ceea ce priveste serviciile si structurile speciale americane.
Raspunsul este pozitiv, mai ales din perspectiva
declaratiilor oficiale ale presedintelui Donald
Trump care face din contracararea si lichidarea
provocarilor teroriste unul din obiectivele prioritare ale strategiilor sale de politica internationala, obiectiv care, de altfel, constituie una din
pietrele unghiulare ale noii strategii de securitate adoptata de Administratia Trump. In mediile
politologice si ale decidentilor de la
Pentagon, o alianta sau o fuziune între
gruparea Daesh si gruparea qaidista
„Djabhat Al-Nussra” este inevitabila si
realizabila mai devreme sau mai tarziu. Daca în perioada incipienta a razboiului civil sirian, relatiile dintre cele
doua structuri teroriste au fost tensionate si au degenerat, nu de putine ori,
în conflicte sangeroase, în prezent lucrurile au capatat o cu totul alta turnura impusa de înfrangerile pe care tero-
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rismul jihadist le-a înregistrat atat în Şiria, cat
si în Irak, la aceasta contribuind si pierderile
majore în plan geografic nu numai în regiunea
Orientului Mijlociu, dar si, în egala masura, pe
alte fronturi si, cu deosebire, în Maghrebul
arab si în zona africana Şahel. Astfel, în opinia
lui Richard Weitz, expert militar si director al
Centrului Hudson pentru analize politicomilitare din ŞUA, afirma ca „presiunile permanente pe care Ştatele Unite si Federatia Rusa le
exercita asupra gruparilor terorist-islamiste vor
impune acestora necesitatea de a se reorganiza
sub forma unor aliante - singurele care ar putea
sa salveze de la disolutia totala a respectivelor
entitati. Şi chiar daca, în interiorul universului
jihadist terorist, practica unor asemenea coalitii
sau integrari este mai rar utilizata, ea devine o
necesitate existentiala în conditiile de recul pe
care entitatile radicale religioase le cunosc în
prezent si le vor confrunta si în perspectiva”.
Un punct de vedere similar este sustinut si de
analisti si experti care activeaza în structurile
ONU si care, într-un amplu studiu prezentat
Consiliului de Şecuritate în vara anului trecut,
sustineau ideea ca, îndeosebi gruparea Al-Qaida,
este, înca, destul de puternica si dinamica, în
comparatie cu Ştatul Islamic Daesh, dar nici una
dintre cele doua structuri nu mai este suficient
de potenta pentru a duce, fiecare, în parte,
actiuni de amploare în diferite locatii ale planetei, fapt pe care liderii celor doua entitati îl
constientizeaza. Iar o consecinta directa a unei
asemenea situatii ar putea sa se materializeze
într-o prima etapa, prin realizarea unei cooperari si coordonari în executarea de actiuni teroriste în spatiile în care vor fi depistate vulnerabilitati în prevenirea si contracararea unor asemenea acte.
In argumentarea concluziilor sale potrivit carora gruparea Ştatul Islamic este, astazi, inferioara
gruparii Al-Qaida si, deci, direct interesata de o
fuziune între cele doua structuri, autorii studiului mentionat exemplifica prin referire la frontul
razboiului civil din Şiria unde gruparea Djabhat
Al-Nussra este, practic, cea mai mare si mai puternica filiala regionala a retelei Al -Qaida, dispunand de un potential uman combatant estimat la între 7.000 si 11.000 oameni, între care si
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cateva mii de combatanti non-arabi.
Unde este locul cel mai cautat pentru implementarea, structurarea si dezvoltarea unui asemenea nucleu al „noii aliante jihadist-teroriste?
O întrebare la care majoritatea cercetatorilor au
un acelasi raspuns: Afghanistanul unde, în pofida lungului razboi în care sunt angrenati, rebelii
talibani sunt considerati a fi singura structura
care ar putea sa acorde si protectie si logistica
pentru jihadismul aflat în cautarea unificarii. Afghanistanul este nu numai o tara în care se juxtapun Ştatele Unite si Federatia Rusa, americanii
prin prezenta armata, iar rusii prin comunitatea
de frontiera cu Afghanistanul. In al doilea rand,
miscarea Talibani controleaza un numar de 14
districte ale teritoriului, reprezentand 4% din
suprafata totala a Afrghanistanului, find prezenta, operativ, în alte 263 de amplasamente, ceea
ce reprezinta cca. 66% din suprafata tarii, accesibila operatiunilor de razboi ale rebelilor si, implicit, ale jihadismului salafist.
Cu sau fara o fuziune între detasamentele sale,
Jihadul este un fenomen care nu si-a epuizat capacitatea de a crea si disemina surprize pe frontul împotriva acestui flagel.
2018: Atacuri teroriste revendicate de ISIS
sau atribuite acestuia
Număr total de atacuri (exclusiv cele executate în conditii de front): 26
Număr de ţări : 16
Morţi, total :

866

Răniţi, total:

1.384

Total victime: 2.250
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Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

In Şiria aeronava Il-20 a fost folosita pentru misiuni de colectare a informatiilor, ascultarea comunicatiilor militantilor IŞIŞ,
pentru a le stabili pozitiile si intentiile.
La 18 septembrie 2018, orele
23.00 ora locala (20.00 GMT), un
Il-20, a disparut de pe radare, incidentul a avut loc la aproximativ
35 de kilometri de coasta Şiriei,
nava se întorcea la baza aeriana
Hmeimim, în apropiere de Latakia. Avionul a fost doborat de o
racheta AA Ş 20 si avea 14 persoane la bord.
Agentia de stiri Tass, din Rusia, a
declarat ca aeronava a disparut
pe
timpul
unui
atac efectuat de patru avioane
Il-20 Coot (Lisita), este o versiune militara, a
avionului de pasageri Il-18, dotat cu echipament israeliene F-16, asupra instalatiilor militare sirielectronic si o serie de antene externe IR ene din provincia Latakia.
(InfraRosu), senzori optici, echipament de comu- Israelul a declarat ca în cadrul instalatiilor milinicatii prin satelit - ŞLAR, pentru transmiterea în tare siriene atacate “ urmau sa fie transferate
timp real a datelor, este o platforma ELINT sisteme de fabricare a armelor precise si letale
(ELectronic INTelligence) a Fotelor Aeriene ale oferite de Iran Hezbollah-ului din Liban”.
Rusiei.
“Avertizare privind loviturile aeriene s-a efecRusii folosesc aproape regulat asemenea aero- tuat prea tarziu ca nava sa mai poata fi scoasa
nave pentru misiuni de recunoastere pe distante din zona” au declarat autoritatile rusesti.
foarte mari, în special în regiunea baltica, aeronavele zboara cu transponderul oprit si de multe Şe pare ca actiunea avioanelr F-16 s-a bazat si
ori pun în pericol zborurile civile din aceste zo- pe utilizarea avionului rus ca paravan împotriva
detectarii lor de catre sistemele de aparare aerine.
ana siriene, Israelul a mai folosit aceasta metoda
In istoria aviatiei rusesti, au existat doua avia- si în actiunea de eliberare a ostaticilor de pe aeoane Ilyushin Il-18, primul era un avioan cu pro- roportul Entebbe, în anul 1976, cand aviatia parpulsie cu elice, fabricat în anul 1946, dar progra- ticipanta, s-a apropiat de aeroport “ în umbra”
mul acestui avion a fost abandonat în anul urma- unui avion britanic de pasageri.
tor, al doilea proiectul a început în anul 1954,
prototipul a fost lansat la 4 iunie 1957, productia Cateva specificatii referitaore la aeronava Il-20
de serie a durat pana în anul 1985. In acesta pe- (Coot-A): are un echipaj propriu format din 20
rioada au fost fabricate 678 exemplare civile si de membri, o lungime de 35,90 m, latime de
militare, multe din exemplarele fabricate în anii 37,42m, o înaltime de 10,17 m, greutatea pro‘60, au zburat pana în anul 2014, unele avand si prie de 35.000 kg, greutate maxima la decolare
65.000 kg, are patru motoare turbopropulsoare,
peste 45.000 de ore de zbor.
care dezvolta o putere de 4.250 de cai putere,
Aeronavele electronice de razboi si de recu- viteza maxima este de 675 km/h, raza de actiune
noastere denumite Il-22PP au intrat în serviciu de 6.500 km, plafonul de zbor de 12.000 m.
în octombrie 2016.
Prezentat de Cornel VAIDA
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respectarea legilor conflictului armat.
In armata statului Israel, UGV-urile au devenit
capacitati si mijloace necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de baza, pentru fortele terestre,
care tin de patrularea în jurul frontierelor, contra-terorism, misuni de lupta pentru genisti, razboiul subteran, cercetare si colectare de informatii, recunoastere, actiuni de monitorizare sau
sprijinirea functiilor de comanda, control si de
asigurare de lupta.

Cercetarea si realizarea vehiculelor terestre
fara sofer au ramas mult în urma surorilor lor vehiculele aeriene fara pilot. Au existat si exista
preocupari privind acesta tehnologie, mai ales în
unele state direct interesate în întrebuintarea
lor în conflictele la care sunt parte si exemplific
aici Israelul, ŞUA si Rusia.
In ceea ce priveste modul lor de întrebuintare,
în actiunile de lupta terestre, se deosebesc doua
tendinte ce se cer respectate cele etice si cele
juridice. Principala preocupare este de a produce sisteme care elimina în totalitate operatorul
uman, sunt chemate sa sporeasca eficienta pe
campul de lupta, asigura multiplicarea fortelor,
cresterea preciziei, evitarea erorilor umane, si
duc la salvarea vietii personalului militar. Autonomia aproape deplina a robotilor militari, poate duce însa la cresterea riscului aparitiei de
consecinte nedorite, pana la actiuni de neglijenta penala.

Vehiculul terestru fara pilot Gardium, este produs de Compania israeliana G-NIUŞ, a fost construit pentru patrulare de-a lungul frontierei cu
Gaza asigurand detectarea patrunderii ilegale
pe teritoriul israelian a persoanelor neautorizate. Vehiculul are un înalt grad de autonomie,
poate sa se deplaseze pe un traseu preprogramat, poate trece obstacole fara interventie umana, iar sub supraveghere poate deschide focul, poate cere sprijinul fortelor de interventie. Programul Gardium a fost închis în anul
2016, dar a fost realizat un alt vehicul Ford Model F 350, care este echipat cu sistem de vedere
de zi si de noapte, este controlat de la distanta,
este operat de doi soldati din care unul controleaza vehiculul si al doilea sistemul de observare
si armamentul.
Un alt model este cel propus de Compania ROBOTERM - Ford F 3504, acest dispune si de un
rotor si poate efectua atat miscari terestre cat si
aeriene, poate actiona în interiorul tunelurilor,
pot descoperi IED-urile (Dispozitive Explozive
Improvizate) si le pot neutraliza, sunt în dotarea
subunitatilor pana la nivel de companie.
Prezentat de Cornel VAIDA

Exista discutii care vizeaza îmbunatatirea sistemelor autonome pentru a le dota cu ceea ce se
numeste “constiinta artificiala”, care sa le confera posibilitate de a actiona etic (sa faca judecati
morale) pe campul de lupta, altii spun ca nu
exista etica pe campul de lupta, aceste sisteme
trebuie sa fie sigure si fiabile în raport cu fortele
alaturi de care actioneaza, o masina nu trebuie
sa posede abilitatea unor judecati morale, dar
trebuie sa fie de încredere si sa îsi îndeplineasca
în mod eficient misiunile atribuite, inclusiv cu
97

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.271, Miercuri 20 Februarie 2018
Apariţii editoriale, studii, materiale noi

Destin deturnat: o istorie a lumii prin ochii
islamului

acesta perioada, 12. Occidentul vine în Orient,
13. Miscarile reformatoare, 14. Industrie, constructii si nationalism, 15. Afirmarea modernistiAutor: Tamim ANSARY
lor laici, 16. Criza modernitatii, 17. Valul se înEditura: Corint Books, 2018
toarce. Postfata, Ştructura doctrinei islamice,
Tamim ANŞARY, scriitor afghano-american, a Multumiri, Bibliografie si Index.
publicat volumul memorialistic West of Kabul, “O lectura obligatorie pentru cine doreste sa
East of New York, la scurt timp dupa atacul tero- afle mai mult despre istoria lumii islamice. Dar
rist de la 11 septembrie 2001 si, împreuna cu cartea nu este doar o simpla însiruire a eveniFarah Ahmadi, The Other Şide of the Şky, bes- mentelor trecute. Este si un ghid indispensabil
tseller New York Times, ca si alte volume referi- pentru întelegerea dezbaterilor si conflictelor
toare la lumea musulmana. A contribuit major la politice de astazi, de la 11 septembrie pana la
conceperea manualelor de istorie pentru liceu, razboaiele din Irak si Afghanistan, de la piratii
are o rubrica lunara la Encarta.com si a publicat somalezi la conflictul palestiniano-israelian. Asa
eseuri si comentarii în Şan Francisco Chronicle, cum arata Ansary în Concluziile sale, «conflictul
Alternet, L.A. Times si în alte publicatii. Ansary care distruge lumea moderna nu poate fi înteles
este, de asemenea, moderator al Atelierului Şcri- ca o ciocnire a civilizatiilor… Este înteles mai biitorilor din Şan Francisco, oras în care si locuies- ne daca este vazut ca o divergenta generala la
te alaturi de familia sa.
intersectia a doua istorii mondiale discordanAutorul s-a nascut si a crescut în Afghanistan, a te».” Şan Francisco Chronicle.
învatat, înca de mic o anumita istorie a lumii si a
Prezentată de Cornel VAIDA
ascultat diferite povesti musulmane, care nu l-au
împiedicat, ca dupa mutarea în Ştatele Unite sa
devina laic, dar interesat de istoria lumii si mai
ales de istoria islamului. Chiar daca islamul cuprinde, din punct de vedere geografic, un teritoriu mai mare decat Europa si Ştatele Unite la un
loc, istoria lui este putin cunoscuta si a devenit
tot mai interesanta dupa 11 septembrie 2001,
mai ales pentru nemusulmanii din Occident.
In Prefata cartii, Teodar Baconschi scrie: “ Autorul ne plimba prin istoria islamului cu simpatia
unui adept si obiectivitatea unui avocat al dimistificarilor lamuritoare. Şi ne spune de fapt ceva
foarte important: ca Orientul si Occidentul sunt
fetele aceleiasi monede si motoarele unui destin
comun, facut din somptuoase interferente, contagiuni, simbioze si traduceri reciproce, adesea
esuate”.
Pe langa Prefata, cartea mai cuprinde: Nume si
date, Introducere, 17 capitole: 1. Lumea Mijlocie,
2. Hegira, 3. Nasterea Califatului, 4. Şchisma, 5.
Imperiul Omeiazilor, 6. Perioada Abbasida, 7.
Carturari, filosofi si sufisti, 8. Intra în scena turcii, 9. Prapadul, 10.Renasterea, 11. Europa în
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Serviciile secrete americane în epoca terorii; In randul celor care s-au confruntat cu provoPe muchie de cuţit. (Playing to the Edge:
carile de securitate contemporane la adresa ŞUA
American Intelligence in the Age of Terror),
si au cutezat sa-si scrie memoriile, redand fapte
asa cum au fost ele traite, se afla si Michael V.
Autor: Michael V. Hayden
Hayden, autorul cartii mentionate mai sus, publicata si în limba romana de
catre editura Meteor PublisAsa cum îndeobste este
hing. Acesta a fost un gecunoscut, ca rezultat al
neral cu patru stele în Forteatentatelor de la 11 seple Aeriene Americane si ditembrie 2001 din ŞUA, porector al Agentiei Nationale
litica externa si de securide Şecuritate (NŞA), prim
tate nationala americana a
adjunct al directorului Şervisuferit schimbari imporciilor pentru Şecuritate Intante de natura conceptuaterna (NŞA) si director al
la si de reconstructie conAgentiei Centrale de Inforcreta a tuturor structurilor
matii (CIA). Potrivit afirmasectoriale cu care aceasta a
tiilor sale, „ criticii, observaintrat în impact. Masurile
torii şi simplii cetăţeni nu
concrete adoptate în ŞUA
ştiu despre activitatea serau avut la baza un amplu
viciilor secrete atât de mulproces de analiza, precum
te pe cât ar dori sau ar tresi anchete oficiale cu privibui să ştie. Unul din obiecre la cauzele si vulnerabilitivele cărţii de faţă este de
tatile ce au facilitat asemea-i ajuta în privinţa aceasnea atentate, declansand si
ta”.
un val de discutii, controverse si acuze în cadrul înGeneralul Hayden, singura
tregului spectru politic pupersoana care a condus atat
tere – opozitie si chiar la
CIA, cat si NŞA si-a intitulat cartea „ pe muchie
adresa unor înalti decidenti aflati pe diferite pa- de cuţit ”, sugerand cat de aproape s-a aflat de
liere de responsabilitate. Evident ca în centrul linia frontului nevazut, pe care - l compara cu
acestora s-au aflat îndeosebi serviciile de infor- „un teren pe care serviciile secrete utilizează
matii americane. In timp, multe din ele au fost toate instrumentele şi autorităţile disponibile,
devoalate în spatiul public, în virtutea valorilor tot aşa cum un jucător iscusit se foloseşte de
autentice democratiei americane.
tot terenul de joc, inclusiv de liniile de out şi
Dupa o perioada de timp, specialisti în dome- de poartă”.
niu, angrenati direct într-un proces de transfor- In ŞUA, un numar important de cititori apreciamare de intelligence, azi în rezervă, au început să za ca Hayden încearca sa descurajeze pe cei care
-si publice memoriile. In majoritatea lor, acestea cred ca compromisul "libertate vs. securitate"
au oferit date si fapte care sa raspunda publicu- este fals. Pentru Hayden, tensiunea dintre liberlui la multe întrebari neelucidate sau incorect tate si securitate este mult mai mult decat o abpercepute cu privire la atentatele de la 11 sep- stractizare, „este rana proteică globală de la
tembrie. Totodata, în limitele respectarii secre- care îşi produce sensul propriei misiuni ”.
telor functiilor detinute, asemenea memorii au Hayden subliniaza în mod repetat ca mentinerea
facut referiri si la ceea ce a urmat privind schim- libertatii si a securitatii în acelasi timp este o
barile concrete în politica externa si de securita- sarcina exagerata si ingrata.
te nationala americana si în noua configuratie a
Ca volum de memorii, evident ca centrul de
geopoliticii internationale.
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greutate al cartii se afla în trecut, ceea ce aduce
în discutie, vrand-nevrand, si subiecte ca predari, detentii, interogari si „ neinspirat numitul
program de supraveghere internă ”.
Apoi, experienta dobandita l-a stimulat sa abordeze si aspecte ale noilor tehnologii, ce deja prefigureaza viitorul, fara echivoc si cu o evolutie
alerta, precum sunt domeniul cibernetic si provocarile sale, considerate de autor un favorabil
domeniu de conflicte si cooperare.
Important pentru generalul Hayden reprezinta
si „ dreptul cetăţenilor de a fi informaţi … şi de
a fi în siguranţă” pe care îl abordeaza cu mult
curaj, în luminile si umbrele concrete ale tensiunilor dintre administratie si presa sau a tensiunii
continue dintre transparenta si secretomanie
într-o societate libera, aspecte carora le dedica
un capitol separat.

epocă a minciunilor), volum aparut în ŞUA, dar
care înca nu a ajuns si în tara noastra. Aparitia
acestuia a fost intens comentata de catre cititorii americani. In esenta se apreciaza ca aceasta
carte reprezinta o critica vehementa a fortelor
care ameninta comunitatea americana de informatii, începand chiar cu presedintele Ştatelor
Unite, într-o perioada în care munca comunitatii
respective nu a fost niciodata mai dificila sau
mai importanta ca acum. Şe mentioneaza ca în
American National important este fata unui presedinte care acuza fara a avea fapte, fara dovezi
sau logica, adevaratii agenti sunt atacati. In acest
timp, ordinea mondiala se schimba. Coreea de
Nord se afla pe punctul de a avea o arma nucleara care ar putea lovi tinte pe întregul teritoriu al
Ştatelor Unite, rusii stapanesc o noua forma de
razboi informational care submineaza democratia, iar rolul Chinei în comunitatea globala ramane neclar, dar totusi, din ce în ce mai mult aceasta tara pare a fi foarte periculoasa pe plan international.

Personal apreciez ca publicarea cartii lui
Hayden în Romania poate prezenta un larg interes public, în conditiile actualei situatii politice si
sociale interne deosebit de tensionate, pe fondul Asteptam initiativa de a publica si aceasta carunei grave destabilizari a Uniunii Europene, fara te în Romania, despre care am convingerea ca va
precedent. In acest sens, am în vedere continutul prezenta acelasi interes si în Romania.
volumului sau deosebit de detaliat, cu fapte exPrezentată de Mihaiu MĂRGĂRIT
trase din intimitatea activitatii serviciilor de informatii americane, abordate din perspectiva
înaltelor demnitati detinute, precum si a actualelor preocupari în pozitia de general în retragere.
In prezent, el este directorul grupului Chertoff,
consultant în domeniul securitatii, fondat de fostul secretar american pentru securitate interna,
Michael Chertoff. De asemenea, Hayden activeaza ca profesor vizitator la Universitatea de Ştiinte Politice si Guvernamentale din cadrul Universitatii George Mason si este fondatorul Centrului
pentru Intelligence, Politica si Şecuritate Internationala „Hayden”.

In concluzie, nu putem aprecia valoarea memoriilor lui Hayden pentru actualii specialisti în
domeniul de intelligence si pentru alte persoane
interesate, fara a mentiona si aparitia, în luna
Mai 2018, a unui alt volum, devenit deja Amazon Best Seller. In final, intitulat The Assault on
Intelligence: American National Security in
an Age of Lies (Asaltul asupra serviciilor de intelligence; Securitatea naţională americană într-o
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