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EDITORIAL

INTRODUCERE
Constantin IACOBIȚĂ
Acest editorial este dedicat, în principal si în primul rand, recunoasterii initiativei,
eforturilor complexe si de durata din spatele acestei initiative, precum si dedicatiei
si devotamentului neclintite ale domnului Corneliu Pivariu fata de ceea ce înseamna Pulsul Geostrategic.

Am fost foarte onorat de propunerea de a prelua Ingepo Consulting si Pulsul Geostrategic si marturisesc faptul ca, în parte, am acceptat-o mizand nu atat pe anii în
care am servit ca diplomat în tari si regiuni relevante pentru afacerile si securitatea internationala,
cat pe contactele si relatiile de prietenie dezvoltate în acest timp. Profund constient de bogatia si
complexitatea mostenirii cu care am fost onorat, sper ca voi reusi sa o pastrez si sporesc pe masura asteptarilor.
Cred, cu tarie, ca aceasta va fi posibil prin daruire si eforturi deosebite din partea mea, prin contributia distinsilor colaboratori si contribuitori actuali si a celor care vor accepta sa onoreze revista cu articole, analize si prognoze acoperind temele de interes regional si international.
Şunteti invitati si bineveniti, stimati colaboratori, contribuitori si cititori ai Pulsului Geostrategic,
sa propuneti idei si directii de dezvoltare a revistei.
Totodata, vor fi extrem de apreciate contributiile dumneavoastra din perspectiva orizontului si
evolutiilor majore curente, însa cu efecte si implicatii semnificative pentru Europa, relatia
transatlantica si mediul international în anii care urmeaza. Aici as îndrazni sa enumar:
 alegerile pentru Parlamentul European si nationale. Parlamentul European urmeaza sa fie rea-

les în mai 2019, iar la nivel national sunt planificate zece alegeri parlamentare si opt prezidentiale.
Rezultatele acestor alegeri vor oferi, printre altele, o imagine în privinta directiei/ directiilor de
evolutie a integrarii si securitatii europene, politicilor privind imigratia, etc.;
 Brexitul, marcat de incertitudini care afecteaza atat calendarele politice ale Londrei si celorlalte capitale europene, cat si calendarul apararii comune;

 marcarea celei de a 70-a aniversari a NATO, în aprilie 2019, care este de asteptat sa prilejuias-

ca o testare a unitatii si directiei strategice a Aliantei, in contextul celor de mai sus si al altor factori relevanti, printre care pot fi enumerati: negocierile din 2019 asupra bugetului urmator al Uniunii Europene (perioada 2021-2027), care va fi primul buget alocand direct finantare UE pentru
aparare; dialogul comercial ŞUA-UE, care va continua în 2019;
 decizia

recenta a presedintelui Vladimir Putin de a suspenda participarea Rusiei la Tratatul
Fortelor Nucleare Intermediare (INF). In timp ce decizia era asteptata (fiind citat demersul similar
al ŞUA), Kremlinul a anuntat, în data de 05.03.2019, planurile Rusiei de a dezvolta rachete cu lansare terestra prin adaptarea rachetelor cu raza de actiune intermediara care exista deja (Kalibr);
 esecul summitului de la Hanoi dintre presedintele Donald Trump si liderul nord coreean Kim
Jong Un. Ambele parti au tinut sa sublinieze, în zilele urmand evenimentului, ca diplomatia continua, insa diverse media occidentale au publicat, la începutul saptamanii 11 martie, date indicand
posibile pregatiri nord coreene pentru o lansare la facilitatea Şohae. Şi, pentru ca situatia sa devina
si mai complicata, la cateva zile dupa summitul din 27 februarie 2019 Kremlinul a anuntat pregatirea unei vizite la Moscova a lui Kim Jong Un, pentru un summit cu V. Putin;
 nu în ultimul rand, evolutiile din zonele de conflict/ criza din imediata vecinatate a Romaniei.
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Actualitatea geostrategică mondială

Reza SHAHRESTANI
Un preambul
Pana la „revolutia islamica iraniana” din 1979,
gandita, dirijata si condusa de ayatollahul Ruhollah Mussavi Khomeyni, relatiile dintre fosta
monarhie persana, pe de o parte, si Ştatele Unite,
Israel si vecinatatea regionala araba pe de alta
parte au fost caracterizate predominant de spiritul cooperarii, din care, însa, nu au lipsit situatiile si turbulentele politice periodice, fara ca acestea sa degenereze în confruntari si conflicte majore. Inca din 1830, cand primii americani au
pus piciorul pe pamantul persan, veniti cu intentii de prozelitism si evenghelizare a
„necredinciosilor” persani si pana în contemporaneitate, traiectoria parcursa de relationarea
americano-iraniana ofera nu putine date de cercetare care, în acelasi timp, permit si o întelegere
mai nuantata a ratiunilor care au facut ca, vreme
de aproape 200 de ani, aceste raporturi sa evolueze de la congruenta la ruptura si de de la prietenie la ura.

Şahinsahul Reza Pahlavi

De la Potomac la Golf
Osciland între acordarea de asistenta de dezvoltare sociala pentru iranieni, admiratie fata de
spiritul dinamic al urmasilor lui Darius si repulsia fata de religia si identitatea cutumiara a acestora, legaturile dintre America si Iran, de la începuturile acestora si pana la cel de-al doilea Razboi Mondial, nu au excelat printr-o dinamica oficiala, situatie pe care marturiile istoriografice o
pun atat pe seama dificultatii de adaptare a spiritului oriental persan la valorile promovate de
americani, cat si a abordarii de catre acestia a
raporturilor lor cu orientalismul traditionalist
persan privite de pe o pozitie care îmbina spiritul umanist cu o atitudine etnocentrica, de superioaritate, paternalism si prozelitism, fata de
care urmasii unui mare imperiu si ai unei culturi
milenare pastreza o rezerva orgolioasa.

Lucrurile se schimba radical odata cu încheierea razboiului. Politica americana, îngrijorata de
posibilitatea unei alunecari a Iranului catre sfera
de influenta a Rusiei sovietice, se orienteaza catre o implicare mai dinamica si pragmatica în
Iran si în raporturile bilaterale cu aceasta tara,
realizand si încurajand, cu deosebire, relatii profesionale si personale stranse cu suveranul pehlevit Mohammed Reza Aryamehr, astfel
încat,
pentru
americani, Iranul
devine,
progresiv, un
scut de aparare
împotriva expansiunii comuniste în zonele de influenta si interes
ale Occidentului în sensibila
si bogata regiuMohammed Mossadegh
Ruhollah Khomey
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ne a Orientului Mijlociu.

iranian.

In 1953, popularul prim ministru Mohammed
Mossadegh, un socialist cu o larga sustinere populara, impune abrogarea monopolurilor acordate unor mari concerne americane în economia
iraniana, fapt în urma caruia Cabinetul este desfiintat si Mossadegh arestat printr-un puci despre care se stie ca a fost regizat de catre serviciile americane si britanice de spionaj, CIA si M1.
Şahinsahul, devenit un fidel aliat al Ştatelor Unite, îsi consolideaza pozitia autocratica si instituie
în tara un regim de represiuni si de lichidare
brutala a numerosi opozanti reali sau doar suspecti de atitudini anti-monarhice. A fost momentul în urma caruia Ştatele Unite înregistreaza o
severa scadere a simpatiei în societatea iraniana,
un sentiment care avea sa fie aprofundat si extins prin retorica si sloganurile revolutiei islamice „anti-imperialiste” condusa de ayatollahul
Khomeyni. In egala masura, dreptul de exteritorialitate acordat de sahinsahul Reza Pahlavi
americanilor si politicilor de sustinere nelimitata
a dictaturii pahlavite în perioada mandatelor
prezidentiale ale presedintilor Nixon si Johnson
au contribuit la o deteriorare si mai accentuata a
imaginii „marelui aliat de peste Ocean” si la o subrezire a pozitiei suveranului la nivelul mentalului colectiv social din Iran, toate acestea fiind cu
abilitate exploatate de opozitie pentru accelerarea procesului care avea sa se concretizeze prin
revolutie si încheierea istoriei monarhice a Iranului. Antiamericanismul a devenit, deschis, sloganul de capetenie al regimului teocratic instalat
la Teheran - un antiamericanism a carui prima
manifestare a fost reflectata de ocuparea de catre demonstranti a ambasadei ŞUA în Iran si luarea ca ostatici a întregului personal al misiunii
americane, episod care avea sa ramana cunoscut
sub numele de „criza ostaticilor”, sau „criza celor
444 de zile”. Iar încurajarea si sustinerea de care
regimul irakian al lui Şaddam Hussein a beneficiat din partea Ştatelor Unite în razboiul cu Iranul
din anii 1980-1988 a fost înca o lovitura data relatiilor dintre Teheranul islamic si Washington,
inclusiv prin lansarea politicii de „dubla încercuire” promovata, în reactie, de Ştatele Unite, cu
începere din 1993, cu scopul declarat de izolare
regionala si internationala a regimului teocratic

Acesta a fost contextul în care dezvaluirea , în
2002, a faptului ca Iranul dezvolta un intens program militar cu dubla finalitate civila si militara
a fost factorul decisiv care a proiectat relatiile
americano-iraniene pe panta unei logici a conflictului si ostilitatii nedisimulate.
Ar fi, însa, o naivitate sa se creada ca preocuparile nucleare iraniene, considerate strico sensu,
sunt alfa si omega pentru ratiunile care determina, exclusiv, hiperostilitatea care învenineaza
biunivoc relationarea dintre Ştatele Unite si Iran.
Realitatea arata ca instaurarea regimului
„revolutionar islamic” prin rasturnarea antimonarhica de acum 40 de ani a însemnat nu
doar aparitia unui regim construit pe ideologia
expansiunii religioase si politico-militare în ambianta regionala, ci si, drept consecinta, nasterea
unui concurent strategic si o sfidare majora la
adresa hegemoniei americane într-o regiune de
o extrema importanta strategica si energetica a
geografiei globale - o sfidare absolut inacceptabila din perspectiva unipolarismului american în
contextul lumii globale. Acuzatiile de sponsorizare a terorismului pe care Administratiile de la
Washington le-au adus noilor lideri clerici iranieni au fost incluse în panoplia confruntarii nu
atat pentru ca Iranul „terorist” ar constitui o
amenintare existentiala la adresa celei mai mari
puteri economico-militare a lumii, cît, mai degraba, ca argument de acoperire si justificare a politicii americane de ingerinta si control asupra regiunilor de interes pentru doctrina americana a
relatiilor externe. Din acest punct de vedere, puseele iraniene încurajatoare ale activismului terorist nu au fost, în definitiv, si nu sunt cu nimic
mai daunatoare decat expansionismul si politica
de sustinere a curentelor radical extremiste
practicata de monarhiile arabe sunnite, în frunte
cu Arabia Şaudita, care a devenit varful de lance,
alaturi de Ştatele Unite, al conflictului cu siismul
iranian si de competitie între expansionismul
arab si cel persan.
Astazi, ostilitatea americano-iraniana pare a se
apropia de un apogeu, odata cu venirea la Casa
Alba si în Biroul Oval a miliardarului republican
Donald Trump. Şi, asa cum sublinia editia din 20
7
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ianuarie a cotidianului „New York Times” sub
semnatura editorialistei Caroll Giacomo, este
vorba de o stare de lucruri care nu are, cel putin
în lumina realitatilor prezente, nici o perspectiva
de diminuare sau de reorientare catre logica diplomatiei si a dialogului. Mai mult, prin vocea
ministrului de Externe Mike Pompeo, Administrasia Trump îsi facea cunoscuta, tot în tot la începutul acestui an, intentia de a organiza, la jumatatea lunii martie, un summit „universal” antiiranian. Prevazut a se desfasura în capitala poloneza Varsovia, acesta urma sa se finalizeze prin
crearea unei aliante, sau pact global cu participarea, estimata la Washington, de cel putin saptezeci de state alaturate într-un pact sui-generis pe
care, cu ironie, presa arabofona l-a numit „noul
Tratat de la Varsovia” condus, de data aceasta
nu de Nikita Hrusciov si de Leonid Brejnev, ci de
Donald Trump si orientat nu împotriva NATO, ci
a „Axei Raului” (George W.Bush dixit!), condusa
de Marele Ghid Şpiritual Ali Khameney.
Politica americana, inclusiv în ceea ce priveste
„dosarul
iranian”,
este
influentata
de
„masculinitatea” manifestata de presedintele Donald Trump si de oscilatiile decizionale ale acestuia. Şi nu trebuie sa uitam ca întreaga campanie
electorala a prezidentiabilului Donald Trump a
fost copios punctata cu consideratii negative si
virulente la adresa Iranului musulman, astfel în-

cat, într-un fel, se poate spune ca, în pozitionarile
sale actuale, presedintele Trump nu face decat sa
-si puna în practica asertiunile si promisiunile
facute în cursul competitiei pentru Casa Alba,
din acestea nefiind absente nici intentiile de revizuire a Planului de Actiune Globala Comuna
cunoscut, în mod curent, drept „Acordul nuclear
5+1” (adoptat la Viena, la 14 iulie 2015).
Avatarurile acordului în discutie sunt cunoscute si nu vom insista asupra acestora. Trebuie sa
se recunoasca, în definitiv, ca toata seria de
sanctiuni aplicate Iranului înainte si dupa semnarea „Acordului nuclear” au avut ca punct de
plecare descoperirea faptului ca Iranul a fost angajat în dezvoltarea unui program clandestin de
dezvoltare nucleara. Astazi nu se poate spune cu
exactitate care a fost bilantul semnarii acestui
acord, dupa cum nu se stie cu exactitate nici
ratiunea care a determinat regimul de la Teheran sa accepte negocierile si semnarea documentului respectiv. Şe poate considera ca, la vremea
respectiva, regimul teocratic a vazut în convenirea acordului o oportunitate exploatabila pentru
depasirea sau diminuarea dezastruoasei crize
economice în care se afla tara, amenintand stabilitatea interna si credibilitatea regimului religios
islamic. Şemnarea acordului a fost vazuta la Teheran si ca o cale de iesire a Iranului din izolarea
externa si de refacere a vizibilitatii iraniene în
ambientul regional si
global. Ceea ce nu s-a întamplat,
contribuind,
dimpotriva, la evaporarea rapida a avantajelor
imediate obtinute în plan
economic si financiar
prin „semnarea acordului nuclear”.
Iran-Israel: de la iubire
la prima vedere la divorţ ireconciliabil
Iranul a fost, în 1948, al
doilea stat musulman
care a recunoscut statul
Israel, iar relatiile dintre
cele doua tari au fost, în
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perioada de început, cel putin la fel de active si
productive ca si cele existente între Iranul monarhic si America din perioada epocii lor de aur
de dupa ultimul Razboi Mondial si pana la revolutia khomeynista din 1979, cu mai multe sincope conjuncturale (în 1947, cand Teheranul a votat împotriva rezolutiei internationale de partajare a Palestinei, în 1949, cand Iranul a votat împotriva primirii nou-creatului stat evreu ca
membru al Organizatiei Natiunilor Unite, sau în
1975 cand Iranul sahinsahului Pahlavi si-a pus
semnatura pe o rezolutie a Natiunilor Unite prin
care se punea semnul egalitatii între sionism si
rasism).
Odata cu reusita revolutiei khomeyniste, relatiile iraniano-israeliene se înscriu pe o traiectorie
deschis conflictuala, în conditiile în care noul regim teocratic de la Teheran, auto-declarat
sustinator si protector al rezistentei palestiniene si, în acest context, al islamismului politic palestinian reprezentat de miscarea Hamas, revine
asupra recunoasterii statului Israel si declanseaza o sustinuta propaganda anti-israeliana, ajunsa la paroxism sub mandatul fostului presedinte
ultraconservator Mahmud Ahmadinejad (20052013), cunoscut pentru declaratiile sale si prin
retorica amenintatoare a distrugerii Israelului
de pe harta Orientului Mijlociu. Din acest moment, Iranul islamic devenea, pentru Israel, o
amenintare existentiala, cu atat mai primejdioasa cu cat ea venea din partea unui stat angajat în
dezvoltarea si accesul la un arsenal militar nuclear si cu o prezenta si influenta, incusiv militara (pe care razboaiele civile din Irak si Şiria, precum si activismul formatiunii politico-militare libaneze Hezbollah au apropiato), în geografia regionala,
de
frontierele
statului
evreu. Oficialii iranieni nu
contenesc a-si proclama
obiectivele de expaniune
„de la Golf pana la Marea
Mediterana” - o expansiune
care se întinde, în prezent,
din Yemen si Kurdistanul
irakian pana în vestul mediteranean al Şiriei si Libanu-
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lui si care, prin prisma intereselor de securitate
ale Israelului, este intolerabila.
Maniera în care climatul existent între statul
evreu si Iran, precum si razboiul nedeclarat dintre cele doua tari (prin raidurile de bombardament aerian, devenite aproape cotidiene, executate de aviatia israeliana asupra amplasamentelor militare iraniene din Şiria) permit aprecierea
ca, asemenea lui Donald Trump, premierul Benjamin Netanyahu are în vedere o schimbare de
regim la Teheran. Aceasta este considerata a fi
realizabila atat prin presiuni de natura economica, financiara, bancara, energetica, cat si prin
actiuni de accentuare a izolarii iraniene pe plan
regional si international, iar strategia de materializare circumscrie si intensa campanie de apropiere discreta si de normalizare a relatiilor dintre Israel si lumea araba sau, mai exact, de Arabia Şaudita si monarhiile de pe malul vestic al
Golfului avand în comun cu Israelul abordarea
potrivit careia Iranul este un inamic comun si în
egala masura primejdios.
Israelul nu mai face un secret din operatiunile
sale militare împotriva locatiilor de care Pasdaranii iranieni dispun pe teritoriul sirian. Acest
acces de transparenta a coincis cu preluarea, la
15 ianuarie, a functiei de comandant al armatei
israeliene de catre generalul Aviv Kochavi, prilej
folosit de premierul Benjamin Netanyahu pentru
a reitera avertismentele adresate regimului iranian si formatiunilor finantate de acesta pe frontul din Şiria. „Le sugerez (iranienilor) sa evacueze cat mai curand pozitiile din Şiria si, îndeosebi,
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în proximitatea frontierei
cu Israelul, pentru ca noi
vom continua politica noastra ofensiva”, spunea seful
Executivului de la Tel Aviv.
Observatorii retin, totusi,
faptul ca, cele cateva sute de
tiruri de rachete lansate de
Tzahal împotriva pozitiilor
iraniene de pe frontul Şirian
au evitat sistematic sa tinteasca avioanele cargo care,
într-un ritm destul de
sustinut, transporta oameni
si material militar catre Şiria. Aceiasi comentatori îsi
pun întrebari firesti în legatura cu abtinerea de care da
dovada Iranul care nu a reactionat, practic, la
nici unul din atacurile executate de aviatia sau
de bateriile de rachete israeliene. Potrivit
„Nezavisimaya Gazeta” si agentiei Interfax, ambele din Federatia Rusa, evitarea producerii de
victime umane iraniene în cursul raidurilor si
tirurilor de rachete este una din conditiile agrementului în baza caruia armata israeliana se angajeaza sa-si limiteze atacurile numai la obiective de infrastructura si logistica detinute de Gardienii Revolutiei Iraniene. Dupa una din cele mai
violente asemenea actiuni, executata în dimineata zilei de 20 ianuarie împotriva unui depozit iranian de munitii amplasat pe aeroportul
international din Damasc si a unor amplasamente iraniene din districtul sudic Deraa, generalul
Aziz Nosseir Zadeh, comandantul fortelor aeriene iraniene, declara, pentru agentia ruseasca
„Şputnik”, ca „tara sa este gata pentru o confruntare decisiva cu Israelul si pentru stergerea acestuia de pe harta”.
Şituatia conflictuala este aproape de punctul de
ebulitie. Iar evolutiile în teren sunt conditionate,
deocamdata, de doua elemente nu lipsite de importanta: maniera în care si cand se va finaliza
promisa retragere a efectivelor americane din
Şiria, pe de o parte; rezultatele cu care se vor încheia alegerile israeliene anticipate din luna
aprilie. Pana atunci, cerul de noapte al Şiriei va
continua sa fie luminat de exloziile rachetelor
10

israeliene.
Teheran, februarie 1979 - Varşovia, februarie 2019 - 40 de ani de revoluţie islamică şi
conflict

Repere cronologice
1979, 11 februarie : La 10 zile de la întoarcerea din exil, Ayatollahul Ruhollah Khomeyni
anunta caderea monarhiei, victoria revolutiei si
transformarea Iranului în Republica Islamica,
guvernata dupa principiul velayet –fakih.
4 noiembrie: „Criza ostaticilor”. Şustinatori
ai noului regim ocupa ambasada ŞUA la Teheran,
luand ostatici 52 de americani, lucratori ai misiunii diplomatice. Dupa o tentativa esuata de eliberare prin forta a acestora de catre un comando american, criza se încheie, dupa 444 de zile,
ca urmare a unei medieri algeriene.
1980: Incepe razboiul iraniano-irakian care
se va încheia dupa opt ani, lasand în urma cca.
500.000 de morti, din ambele tabere.
1983, octombrie: La Beirut, un atentat cu
masina capcana loveste cartierul general al trupelor ŞUA din Beirut, facand 241 victime în randurile soldatilor americani.
1991: Ultimul premier iranian sub regimul
monarhic, Şhahpur Bakhtiar, este asasinat de
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catre „Gardienii Revolutiei Iraniene” (Pasadran). Mijlociu”, cu participarea a 74 de tari si a 3 orga1994 : La Buenos Aires, agenti ai serviciilor nizatii internationale. Şummitul a avut drept
iraniene executa mai multe atacuri cu explozivi, punct principal pe agenda lucrarilor masuri de
împotriva unor opozanti ai guvernului islamist. izolare a Iranului si de descurajare a „politicii
85 de persoane au fost ucise, iar alte 300 au fost militariste, teroriste si expansioniste” a regimului de la Teheran.
ranite.
1995 : Presedintele ŞUA, Bill Clinton ordona
impunerea unui complex de sanctiuni financiare
si comerciale împotriva regimului iranian, acuzat de sustinerea terorismului.

Emilian M. DOBRESCU
1996, iunie: 19 americani sunt ucisi în atentate împotriva unui cartier rezidential al aviatiei In perioada incerta care a urmat decesului lui
ŞUA de la baza aeriana din Dhahran, Arabia Şau- Mao, cu mult înainte ca natiunea chineza sa devina o forta industriala si ca Partidul Comunist sa
dita.
gaseasca o solutie pentru remodelarea lumii, un
2002: Presedintele ŞUA, George W. Bush or- grup de studenti la facultati de economie s-au
dona înscrierea Iranului pe lista statelor din asa- adunat într-o statiune montana situata langa
numita „axa a raului”, alaturi de Irak si Coreea de Şhanghai1. ”Acolo, în padurile de bambus din
Nord, sub acuzatia de diseminare a terorismului Moganshan, studentii aveau o întrebare presansi de dezvoltare a programelor nucleare cu fina- ta: Cum va putea China sa ajunga din urma Occilitati militare.
dentul? Era în toamna anului 1984, China tocmai
2005-2013: Presedintia Iranului este detinu- îsi revenea dupa decenii de crize politice si ecota de Mahmud Ahmadinejad, a carui politica de nomice. Şe înregistrasera progrese în zonele ruînarmare nucleara si de ostilitate împotriva Isra- rale, dar peste trei sferturi din locuitori înca traelului a condus la Adoptarea de catre ONU a iau în saracie extrema. Ştatul stabilea unde lucra
unor noi sanctiuni si penalitati internationale fiecare om, ce producea fiecare fabrica si care
împotriva Iranului.
erau preturile produselor...
2011: Primele esaloane combatante ale Gardienilor Revolutiei iraniene sunt desfasurate în
Şiria, alaturi de armata guvernamentala a regimului Bashar Al-Assad. Un an mai tarziu, în
2012, militiile Hezbollahului libanez proiranian
sunt desfasurate pe frontul razboiului civil sirian, alaturi de armata loialista.
2015: Puterile nucleare si Iranul semneaza
„Acordul 5+1”. Şanctiunile internationale cunosc
o perioada de reducere partiala.
2018: Noul presedinte american Donald
Trump anunta retragerea unilaterala a ŞUA din
„tratatul nuclear” cu Iranul. Teheranul reia si intensifica productia de rachete balistice.

In prezent, China este pe primul loc în lume la
numarul mare de proprietari de locuinte, la numarul utilizatorilor de Internet, al absolventilor
de colegii si, dupa unele criterii, al miliardarilor.
Şaracia extrema a scazut sub 1%. "O natiune care era izolata si saraca a devenit cel mai important rival al Ştatelor Unite dupa destramarea
Uniunii Şovietice”, comenteaza editorialistul Philip Pan, într-un articol publicat în cotidianul The
New York Times sub titlul “Tara care nu a
esuat / Occidentul era sigur ca abordarea Chinei
nu va functiona. A trebuit doar sa astepte. Şi înca
asteapta”...

Dezvoltarea infrastructurii
2019, 12 febrarie: Din iniţiativa şi la apelul
Administratiei Trump, la Varsovia se desfasoara In perioada 2012 - august 2018, China a apro„Şummitul pentru Pace si Şecuritate în Orientul bat 152 de mari proiecte de infrastructura2; va1. A.Z., The New York Times: "Ţara care nu a eşuat"/China a devenit putere globală în pofida scepticismului Occidentului, pe site-ul
www.HotNews.ro, postat pe 19 noiembrie 2018, orele 6:58, site vizitat pe 19 noiembrie 2018, orele 13:31
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loarea totala a proiectelor este de 549,39 miliarde de dolari, iar acestea presupuneau dezvoltarea infrastructurii în regiunile situate în vestul
tarii asiatice, asa cum a declarat la 30 august
2018 Xiao Weiming, seful Biroului de Dezvoltare
occidentala al Comisiei Nationale pentru Dezvoltare si Reforma de la Beijing. China a investit masiv în infrastructura de transport, în încercarea
de a stimula dezvoltarea economica si de a integra mai bine regiunile occidentale îndepartate.

coperit ca aparitia unui climat rece a fortat locuitorii zonei sa-si modifice stilul de viata. Acestia
au început sa migreze, sa creasca culturi diferite
si sa creeze noi cai comerciale, inclusiv „Drumul
Matasii”.

Extinsele regiuni occidentale ale Chinei sunt
sensibile din punct de vedere politic si includ
provinciile Tibet, Xinjiang si Mongolia Interioara,
precum si provinciile Şichuan si Yunnan, acestea
contribuind cu 20% la produsul intern brut al
tarii. Xiao Weiming a declarat ca rata de crestere
economica în regiunile occidentale a încetinit în
prima jumatate a acestui an, din cauza scaderii
investitiilor în active fixe. Inaltul oficial chinez a
spus ca regiunile se straduiesc sa gaseasca noi
puncte de intrare în sectorul productiv din China
si se confrunta cu constrangeri din ce în ce mai
mari asupra terenurilor si capitalului. Conform
lui Xiao Weiming, regiunile din vest ar trebui sa
consolideze legaturile economice cu tarile vecine
din Asia Centrala si de Şud-Est si sa depuna eforturi pentru a diminua dependenta lor de industriile grele.

de vestul Eurasiei. Numele provine de la comertul cu matase, care a început sa fie practicat în
jurul anului 200 î.Hr..

Cercetarea realizata de specialistii Universitatii
din California are la baza o serie de simulari
computerizate pentru determinarea declinului
culturilor agricole din regiune si prezinta un model computerizat ce arata modul în care culturile
52 de proiecte majore au fost deja finalizate, iar agricole asiatice au prosperat sau au scazut în
restul de 100 vor fi terminate pana în anul 2023. urma cu 5.000-1.000 de ani.
Proiectele includ 12 noi aeroporturi, la un cost Atunci cand climatul a devenit mai rece, localnitotal de 162,4 miliarde de yuani, drumuri si cai cii au migrat sau au ales sa creasca animale,
ferate, instalatii de deviere a apei si centrale hi- deoarece bovinele pot creste si pe pasunile unde
droelectrice. Pana în 2023, regiunile occidentale culturile agricole nu se pot dezvolta. De asemeale Chinei vor avea înca 8.751 kilometri de au- nea, au început sa se axeze pe comert, cercetatotostrazi, 3.219 de kilometri de cale ferata de ma- rii demonstrand ca expansiunea rutelor comerre viteza si 187 de gigawati de capacitate de no- ciale a dus si la crearea „Drumului Matasii”, un
ua generatie.
sistem complex de rute comerciale ce legau estul

Industria energiei solare
Cine zboara peste Datong County, o regiune din
nordul Chinei, poate vedea doua figuri ale unor
ursi panda gigant4. Acestea sunt fabricate din mii
de panouri solare, care împreuna cu cele adiacente alcatuiesc o unitate de 100 megawati, ce se
întinde pe 248 de acri. Acesta este un mic parc
solar fata de standardele Chinei, stat care are cea
mai mare capacitate de energie solara fata de
orice alta tara din lume, cu o putere uriasa de
130 gigawati. Daca toate panourile ar genera simultan energie, ele pot alimenta de mai multe
ori un teritoriu de marimea Marii Britanii.

China are mai multe astfel de unitati producatoare de energie solara, inclusiv o instalatie
Drumul mătăsii
imensa la Barajul de la Longyangxia de 850 meUn nou studiu dezvaluie modul în care locuito- gawati, situata pe platoul tibetan, care este alcarii din Asia au supravietuit schimbarilor climati- tuita din patru milioane de panouri solare. Cea
ce din urma cu 5.000 de ani3. Şpecialistii au des2. Gh. I., Dezvoltarea infrastructurii, o prioritate pentru China, în Ziarul Bursa, 31 august 2018
3. Art. Oanei Bujor, pe site-ul https://www.descopera.ro/istorie/17591830-drumul-matasii-format-din-cauza-schimbarilorclimatice?utm_source=newsletter, postat pe 11 mai 2018, site vizitat pe 8 noiembrie 2018, orele 4:21
4. Gheorghe Iorgoveanu, China domina industria energiei solare, în Ziarul Bursa, 6 septembrie 2018
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mai mare unitate de energie solara din lume este
situata în desertul Tengger din China si are o capacitate care depaseste 1.500 de megawati.
Totodata, China a devenit cel mai mare producator mondial de tehnologie a panourilor solare,
conform lui Yvonne Liu de la Bloomberg New
Energy Finance, o firma de cercetare de piata.
Liu sustine: “Piata este foarte mare, iar producerea energiei solare a devenit o politica industriala pentru guvernul de la Beijing”. Potrivit datelor
furnizate de Agentia Internationala pentru Energie (AIE), peste 60% din panourile solare din lume sunt fabricate în China. Oficialii AIE sustin ca
gigantul asiatic si-a îndeplinit cu trei ani mai devreme propriul obiectiv privind programul de
energie solara stabilit pana în 2020.
Construirea de unitati solare gigantice în zone
însorite, dar mai putin locuite, are si dezavantajele sale. Majoritatea acestor unitati sunt construite în partea de vest a tarii, unde traieste
doar 6% din populatia Chinei. Din aceasta cauza,
conform celor declarate de Yuan Xu de la Universitatea Chineza din Hong Kong, orasele mari preiau doar o mica parte din energia electrica produsa de aceste unitati bazate pe panouri solare.
Din informatiile primite de la Consiliul Electricitatii din China, în primele sase luni ale anului
2018 doar 14,7% din capacitatea de energie solara a tarii a fost efectiv utilizata. Aceasta înseamna ca, dintr-o unitate cu o capacitate de 200
de megawati, mai putin de o sesime a fost folosita. Yuan Xu afirma ca o parte a problemei este
faptul ca puterea se pierde de-a lungul liniilor de
transport uriase, care se întind pe foarte multi
kilometri dintre zonele nelocuite în care se afla
parcurile solare si marile orase, care au nevoie
de energie electrica.

www.ingepo.ro

acordate pentru proiectele de mari dimensiuni
privind energia solara.
Reducerea finantarii publice a avut loc deoarece fondul de energie regenerabila de stat a acumulat o datorie de peste 15 miliarde de dolari.
Efectul acestei decizii este drastic: daca în 2017
în China au fost instalate capacitati solare care
pot produce în total 53 de gigawati, instalatiile
realizate în 2018 nu depasesc 35 de gigawati,
ceea ce înseamna o reducere a finantarii de peste 30%. Intr-un astfel de climat, investitorii în
energie se îndeparteaza de fermele solare gigantice, aflate la distanta, si se îndreapta spre alte
oportunitati, cum ar fi montarea pe acoperisurile
marilor cladiri din orase a unor sisteme de panouri solare producatoare de energie. Cu toate
acestea, specialistii sustin ca pe piata energiei
solare China va juca în continuare un rol important prin proiectele pe care le deruleaza în afara
tarii.
Unul dintre proiecte, despre care se spune ca
este cel mai mare parc solar din lume, este construit de chinezi în India. Un alt complex energetic, construit cu sprijinul Chinei, este cel de la
Benban, în Egipt, care are o suprafata de 37 km
patrati si o capacitate planificata cuprinsa între
1.600 si 2.000 de megawati.

O alta problema care trebuie solutionata în urmatoarea perioada o constituie deseurile de panouri solare. Durata de utlizare a panourilor este
de 30 de ani, dupa care acestea sunt scoase din
functiune si ar trebui distruse, deoarece reciclarea lor este dificil de realizat din cauza substantelor chimice nocive continute. China se va
confrunta cu o crestere imensa si brusca a cantitatii de deseuri de panouri solare în anul 2040,
sustin specialistii, iar în prezent nu exista niciun
Pentru a solutiona aceasta problema, autori- plan pentru ce se va face cu tot acest material.
tatile de la Beijing au încercat sa dezvolte o tehnologie mai buna a liniilor de transport, a declarat Jeffrey Ball de la Centrul Şteyer-Taylor penMaimuţe clonate
tru politica energetica si finante din cadrul Universitatii Ştanford. Noua tehnica include linii de Doua exemplare identice de macac cu coada
curent continuu de mare capacitate, dar din pa- lunga, Zhong Zhong si Hua Hua, s-au nascut în
cate realizarea lor va dura, deoarece în mai 2018 octombrie 2017, respectiv noiembrie 2017, într5
guvernul de la Beijing a renuntat la subventiile un laborator din China . Şuccesul marcheaza un
5. Preluare de pe site-ul https://jurnalul.antena3.ro/it/stiinta/china-maimute-clonate-dupa-modelul-dolly-763887.html, postat pe
25 ianuarie 2018, orele 10:25, site vizitat pe 2 iulie 2018, orele 6:48
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moment semnificativ în cercetarile privind clonarea, dar genereaza si cateva întrebari importante de ordin etic. Şcopul oamenilor de stiinta a
fost acela de a netezi calea catre obtinerea unor
populatii de maimute uniforme din punct de vedere genetic, care pot fi personalizate pentru
realizarea unor cercetari marcante în domeniul
afectiunilor umane.

de modele reale (utile) nu numai pentru
afectiuni cerebrale genetice, ci si pentru cancer,
tulburari ale sistemului imunitar sau metabolice
si va oferi posibilitatea de a testa eficacitatea
substantelor medicamentoase împotriva acestor
boli înainte de utilizarea lor clinica”, a scris profesorul Şun. Cercetatorii din China sustin ca s-au
respectat liniile internationale stricte impuse în
In 1998, oaia Dolly a facut istorie dupa ce a fost cazul cercetarilor genetice realizate pe animale.
clonata la Roslin Institute din Edinburgh. Acea
procedura a reprezentat prima clonare reusita a National Institution for Finance & Developunui mamifer pornind de la o celula somatica
ment (NIFD)
adulta prelevata din ugerul unei ovine din rasa
Finn Dorset. De atunci, multe alte animale au Este un institut de cercetare fondat în 2005,
fost create în laborator pe baza tehnicii de clona- sustinut de Academia Chineza de Ştiinte Şociale6.
re numita Transfer Nuclear de Celule Şomatice “Prevenirea si limitarea raspandirii unei panici
(TNCŞ), ce presupune transferul de ADN din nu- financiare trebuie sa fie prioritatea de top a incleul unei celule somatice într-un ovul al carui stitutiilor noastre de reglementare financiara si
nucleu a fost înlaturat si care este apoi stimulat macroeconomica”, este recomandarea autorilor
sa se dezvolte într-un embrion. Printre acestea unui studiu al cercetatorilor de la NFID, iar
se numara oi, vaci, porci, caini, pisici, soareci si “China trebuie sa fie pregatita pentru implemensobolani. Insa, pana în prezent nu fusese clonata tarea unei combinatii de masuri fiscale si financiare în eventualitatea unei crize sistemice”. De
nicio maimuta.
asemenea, autoritatilor li se recomanda aplicaEchipa de cercetatori chinezi condusa de Qiang rea imediata si totala a masurilor în caz de neceŞun, director al Centrului de cercetari pe primate sitate, cum ar fi un "default" al unei companii
non-umane din cadrul Institutului pentru Neu- majore, si nu implementarea lor graduala.
rostiinte al Academiei de Ştiinte din China, al carui sediu se afla în Şhanghai, a reusit aceasta China a ajuns, se pare, la stadiul în care cel mai
performanta prin utilizarea unor celule de tesut mare “experiment” economic din istoria omeniconjunctiv embrionar. Dupa transferul ADN-ului rii, cresterea exponentiala a Chinei din ultimele
în ovulele donatoare a fost utilizata reprograma- trei decenii, trebuie sa se confrunte cu realitatea,
rea genetica pentru activarea sau dezactivarea iar autoritatile de la Beijing au îndoieli serioase
genelor care ar fi suprimat în mod normal dez- cu privire la trecerea cu succes a testului.
voltarea embrionului.
Zhong Zhong si Hua Hua sunt rezultatul a 79 de
tentative de transfer nuclear. Alte doua maimute
au fost clonate dintr-un alt tip de celula adulta,
însa acestea nu au supravietuit. “Am testat diverse metode, însa doar una a functionat”, a declarat profesorul Şun. “Au fost multe esecuri înainte
de a gasi o cale de clonare cu succes a unei maimute”, a explicat acesta.

Ochelari inteligenţi şi taxiuri zburătoare

La începutul lui 2018, politistii din Zhengzhou
(China), au fost dotati cu ochelari inteligenti
GLXŞŞ, dotati cu un sistem de recunoastere faciala. Pot face fotografii, pot realiza filmari HD si
pot afisa pe lentila informatii. Acest dispozitiv a
ajutat deja la prinderea a 40 de criminali. GLXŞŞ
costa 635 de dolari, însa deocamdata nu pot fi
Ştudiul a fost publicat în cea mai recenta editie cumparati pentru uz personal.
a jurnalului Cell. “Pot fi produse maimute clonate care au acelasi fond genetic, cu exceptia genei Aerocar Ehang 184 arata ca o drona, însa poate
manipulate. Acest lucru va duce catre obtinerea face mult mai multe. Poate transporta doi pasa6. Calin Rechea, Avertisment de panica financiară în China, în Ziarul Bursa, 29 iunie 2018
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geri, poate zbura pana la 15 kilometri la încarcare maxima si poate atinge viteza de 130 de kilometri pe ora. Insa cel mai bun lucru legat de
EHang 184 este ca poate functiona autonom.
Dezvoltatorii cred ca versiunea comerciala a taxiului va functiona pe baza de pilot automat. Pasagerul va trebui doar sa îi spuna destinatia. Probabil ca, nu peste mult timp, taxiuri ce acest tip
ne vor permite sa evitam ambuteiajele din trafic
din orasele mari.

Populaţia scade
Populatia Chinei, cea mai numeroasa din lume,
a scazut în 2018 pentru prima oara de cel putin
70 de ani, potrivit unor experti, în pofida abandonarii politicii copilului unic7. Yi Fuxian, un cercetator din Ştatele Unite, la Universitatea Wisconsin-Madison, estimeaza ca populatia Chinei a
scazut în 2018 cu 1,27 de milioane de persoane.
Şe poate spune ca este foarte putin raportat la o
populatie totala de 1,39 de miliarde de locuitori,
însa este o premiera în istoria Republicii Populare Chineze, fondata în 1949.
Pe baza viziunii demografice a fondatorului regimului comunist Mao Zedong, China s-a lansat,
la sfarsitul anilor '70 într-o politica a copilului
unic, criticata adesea din cauza brutalitatii sale.
Pe fondul îmbatranirii populatiei, însa, Beijingul
a autorizat din 2016 ca toate familiile sa aiba doi
copii. Problema este ca, din cauza cheltuielilor cu
educatia, sanatatea si locuinta, multe cupluri
prefera sa ramana la copilul unic, eventual sa nu
aiba copii. Astfel, numarul nasterilor a scazut cu
2,5 milioane în 2018, sustine Yi Fuxian, în contextul în care Beijingul miza pe o crestere de
790.000. Anul 2018 reprezinta ”o cotitura istorica pentru populatia chineza”, declara Yi Fuxian,
apreciind ca tendinta poate fi chiar
”ireversibila”, avand în vedere scaderea numarului femeilor aflate la varsta procrearii: ”Populatia
chineza a început sa scada pentru prima oara din
1949, problema îmbatranirii s-a accelerat, iar

www.ingepo.ro

dinamismul economiei a slabit”, observa el.
China intra într-o ”criza demografica”, îsi exprima îngrijorarea si economistul Ren Zeping de la
grupul imobiliar Evergrande, în contextul în care
India urmeaza ca, în cativa ani, sa prinda China
din urma si sa se alature celor mai populate tari
de pe planeta: populatia aflata la varsta muncii de la 16 la 59 de ani - a scazut cu aproape 5,5 milioane de persoane în 2017, un declin care continua al saselea an consecutiv si a ajuns astfel la
902 milioane de persoane (65% din populatia
totala).
Potrivit estimarilor Guvernului, numarul persoanelor în varsta de cel putin 60 de ani ar urma
sa atinga 487 de milioane în 2050, reprezentand
35% din populatie, de la 241 de milioane (17,3%
din populatie) în 2017.
Numarul femeilor aflate la varsta procrearii ar
urma sa scada cu peste 39% în urmatorii zece
ani, potrivit lui He Yafu, un demograf independent, care considera verosimile estimarile profesorului Yi. Acesta din urma, un vechi critic al politicii copilului unic, încurajeaza Guvernul chinez
sa aboleasca limita de doi copii pe familie si sa
sustina natalitatea prin concedii parentale generoase si stimulente fiscale. Daca regimul comunist nu intervine imediat, ”criza îmbatranirii va fi
mai grava ca cea din Japonia, iar perspectivele
economice si mai sumbre”, avertizeaza el.
Roboţi prezentatori de ştiri
Xinhua, agentia de stiri a statului chinez, a lansat un prezentator TV care va anunta stirile 24
de ore pe zi, si anume „crainicul virtual, bazat pe
inteligenta artificiala”8: „Buna ziua, vizionati programul de stiri în limba engleza. Şunt prezentatorul de stiri bazat pe inteligenta artificiala”, a
anuntat cu voce robotica crainicul generat pe
calculator la începutul emisiunii sale în limba
engleza.
Dezvoltat de Xinhua si compania care adminis-

7. Art. lui Ionel Danca, pe site-ul https://www.stiripesurse.ro/cotitura-istorica-profe-ita-de-istorici-populatia-chinei-a-scazutpentru-prima-oara-dupa-70-de-ani_1315202.html, postat pe 3 ianuarie 2019, orele 20:17
8. Preluare de pe site-ul https://incredibilia.ro/china-prezentator-de-stiri-inteligenta-artificiala/?utm_source=feedburner
&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+IncredibiliaNewsletter+%28Incredibilia.ro+-+RŞŞ+Newsletter%29, vizitat pe 12
noiembrie 2018, orele 7:00
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treaza motorul de cautare chinez Şogou, prezentatorul virtual a fost conceput pentru a simula
vocea, expresiile faciale si gesturile umane. Prezentatorul de stiri virtual „învata singur si poate
citi textele la fel de natural ca un prezentator de
stiri profesionist”. Reprezentantii Xinhua au declarat ca astfel de prezentatori artificiali pot fi
utilizati pe site-urile web ale agentiei si pe platformele sociale, ceea ce „va reduce costurile de
productie a stirilor si va îmbunatati eficienta”.
Xinhua nu a dezvaluit, însa, daca vreunul dintre
canalele de televiziune de stat chineze a manifestat interes pentru achizitionarea tehnologiei în
vederea utilizarii acesteia în viitorul apropiat.
Prezentatorul vorbitor de limba engleza, în costum, cu cravata, este modelat dupa o persoana
reala, un angajat al Xinhua numit Zhang Zhao:
„Voi lucra pentru informarea dumneavoastra pe
baza textelor introduse permanent în sistemul
meu”, spune prezentatorul virtual într-un video
introductiv.
Nu este pentru prima data cand mass-media
chineze fac experimente cu tehnologia inteligentei artificiale: în 2015, Dragon TV din China a folosit sistemul Microsoft, XiaoIce, pentru a prezenta în direct sectiunea meteo a unei emisiuni
matinale. Atunci, programul de calculator a prezentat prognoza cu o voce „draguta si feminina”,
conform Xinhua. Prezentarea automatizata a stirilor a luat avant în ultimul timp. Şi agentia Associated Press, de exemplu, foloseste algoritmi
avansati, care creeaza mii de stiri în fiecare an.
Programele sofisticate prelucreaza orice tip de
informatie, de la rapoarte financiare la clasamente sportive, iar apoi transforma datele în
propozitii pe care oamenii le pot întelege.
Summitul 16+1
Guvernul de la Beijing insista pe investitii în
proiecte mari de infrastructura în Balcani si Europa Centrala si de Est, a fost concluzia editiei de
la începutul lunii iulie 2018 a summitului 16
plus 1 de cooperare între China si statele din regiune, organizat la Şofia. Circa 250 de companii
chineze si reprezentanti ai 700 de firme europene au luat parte la eveniment, însa acordurile
încheiate si declaratiile facute au fost modeste în
16

amploare si continut. Beijingul nu vrea sa supere
pe nimeni din vestul Europei în conditiile în care
are nevoie de aliati puternici în razboiul comercial cu ŞUA, unii dintre acestia fiind Comisia Europeana si Germania. Experti în relatii externe si
diplomati europeni au avertizat ca, prin investitii
si proiecte, China îsi cumpara si influenta politica în regiune.
Investitiile cumulate ale Chinei în Europa Centrala si de Est (ECE) au ajuns la aproape 10 miliarde de dolari, în timp ce fluxul invers de investitii este de doar 1,4 miliarde de dolari, a spus
la Şofia premierul chinez, Li Keqiang. De asemenea, a explicat oficialul, rezultatele cooperarii pe
baza reuniunilor în formatul 16 plus 1 din ultimii sase ani au depasit asteptarile, comertul dintre China si statele ECE crescand de la 40 de miliarde de dolari în 2012 la 70 de miliarde de dolari în 2017, cu un avans mediu anual de 6,5%. Li
Keqiang a sugerat ca mai multe economii din regiune ar trebui sa participe la construirea de
parcuri industriale în diferite forme adaptate la
nevoile economiei respective. El a invitat institutiile financiare din ECE sa înfiinteze subsidiare în
China pentru afaceri.
Inainte de summitul de la Şofia, Institutul de la
Viena pentru Ştudii Economice Internationale a
publicat un studiu în care se arata ca proiectele
chineze actuale pot da un impuls de 10% economiei Muntenegrului si Bosniei, de 7% economiei
Şerbiei, de 2% celei a Macedoniei si de 1% economiei maghiare. Ştudiul concluzioneaza ca investitiile pot reduce timpul de transport, pot diversifica structura economica a regiunii si pot
îmbunatati cooperarea internationala în relatiile
comerciale în general. La aspecte negative posibile, institutul mentioneaza ca firmele chineze ar
putea prefera sa-si foloseasca propriile retele de
productie în locul celor locale.
François Godement, directorul programului
Asia si China al Consiliului European pentru Relatii Externe, spune, într-o analiza privind relatiile dintre China si UE, ca Beijingul selecteaza doar
ce îi convine în relatiile cu statele UE, concentrandu-se pe propriile interese directe si adesea
ignorand normele UE în propunerile sale. Michal
Vit, analist la institutul pentru politici europene
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Europeum, apreciaza ca politicienii din Balcani
„si-au pierdut speranta” în puterile UE si apeleaza acum la „aceia care le aduc beneficii”. La summitul de la Şofia au fost semnate 18 acorduri bilaterale si memorandumuri de întelegere, dar nu
a fost anuntata nici o afacere mare.
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achizitiona “AMC divertisment” unul dintre cele
mai mari lanturi de cinematografe din Ştatele
Unite. Firma – devenita acum chineza - controleaza mai multe vanzari de bilete de film decat
oricare alta companie din lume.

Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc.
a platit 100 milioane dolari pentru a achizitiona
o fabrica din Thomasville (Alabama, ŞUA). Multi
Telescopul FAST
dintre locuitorii orasului Thomasville, Alabama
Acronimul FAŞT înseamna Five-hundred-meter sunt acum bucurosi sa aiba locuri de munca,
Aperture Şpherical Telescope9. Instalatia se afla adaugandu-se la alte multe comunitati din ŞUA,
în provincia Guinzhou, iar constructia ei a durat dependente de China comunista.
sase ani, din 2011 pana în 2017.
In Detroit, companiile cu capital chinezesc inUfologii chinezi spera sa fie primii care vor in- vestesc în companiile americane si în noile tehtra în contact cu reprezentantii altor civilizatii nologii de vehicule, vanzand totul, de la centuri
din Univers sau cu navele acestora care calato- de siguranta la amortizoare de soc, în magazine
resc prin spatiu, scrie presa locala.
de vanzare cu amanuntul, si angajeaza ingineri
Telescopul FAŞT, cel mai mare din lume, ar pu- cu experienta si designeri într-un efort de a abtea fi mijlocul privilegiat pentru a atinge ambiti- sorbi talentul si expertiza auto locala si furnizoosul obiectiv. Acest adevarat miracol al ingineri- rii lor.
ei chineze are un diametru de 500 de metri.
Guizhou Gouchuang Energy Holdings Group a
cheltuit 616 milioane de dolari pentru a achizitiona Triple H Carbune Co. în Jacksboro, TennesVechi şi noi achiziţii
see (ŞUA). La momentul respectiv, achizitia a
China a achizitionat cu 4,7 miliarde de dolari trecut neobservata, dar acum un grup de conserfirma americana “Şmithfield Foods”, cel mai ma- vatori din Tennessee încearca sa-i împiedice pe
re producator si procesator de carne de porc din chinezi sa arunce muntii lor în aer ca sa exploalume10. Aceasta dispune de facilitati în 26 de sta- teze carbunele…
te din ŞUA si are zeci de mii de angajati americani. Detine direct 460 de
ferme si are contracte cu alte aproximativ 2.100 de ferme. Acum,
“Şmithfield Foods” este companie
chinezeasca. Ca rezultat, chinezii care au achizitionat-o au devenit cel
mai important angajator din zeci de
comunitati rurale în toata America.
In 2011, 43 la suta din toate profiturile din China au fost produse de catre companii în care guvernul chinez
detine controlul.
In 2017, o companie din China a
cheltuit 2,6 miliarde dolari pentru a

Telescopul FAST

9. Şimona Haiduc, art. pe site-ul www.incomemagazine.ro/index.php/articole/ambitiile-chinei-legate-de-civilizatiile-extraterestre,
postat 26 septembrie 2018, site vizitat pe 3 octombrie 2018, orele 16:35
10. Preluare de pe site-ul http://ziarulrealitatea.ro/viitor-china-va-angaja-milioane-de-muncitori-americani-si-de-alte-natii-trimisde-dumitru-sandel/, vizitat pe 13 august 2018, orele 13:05

17

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.272, Miercuri 20 Martie 2019

Reza SHAHRESTANI
Dupa controversata decizie de retragere din
Şiria a celor 2.000 de soldati americani desfasurati pe frontul razboiului sirian si înainte,
chiar, ca aceasta hotarare sa fie pusa în practica,
presedintele Donald Trump a lansat un nou
anunt care, cel putin pentru responsabilii militari de la Pentagon, nu a mai fost o surpriza: dupa
Şiria,
urmeaza
retragerea
partiala
(deocamdata) a unui esalon de 7.000 militari
americani din totalul de 14.000 cati se afla, în
prezent, în Afghanistan.
„Doresc, oare, ŞUA, sa fie, în continuare, jandarmul Orientului Mijlociu, se întreba presedintele
Trump într-un mesaj pe reteaua Twitter, fara sa
obtina nimic altceva decat pierderea de vieti
pretioase si cheltuirea a mai multe trilioane de
dolari pentru a apara vietile altora, ale celor care, de cele mai multe ori, nu apreciaza sacrificiile
pe care le facem? E timpul, în fine, sa mai lupte si
altii” In termenii promisi de Donald Trump, evacuarea militarilor din Afghanistan ar urma sa
devina realitate pana la jumatatea lunii aprilie.
Ce pace va urma în aceasta tara dupa aproape 18
ani de razboi?

li s-a alaturat si fostul presedinte afghan, Hamid
Kharzai, dar niciun reprezentant al guvernului
de la Kabul condus de presedintele Ashraf Ghani,
pe care rebelii sa îl contesta sub acuzatia de a fi
„o unealta a americanilor” („titlu” acordat, la vremea respectiva, si lui Hamid Kharzai, ca dovada
reînnoita a adevarului ca în politica nu exista
dragoste permanenta ci doar interese ale momentului).
5 februarie. Hamid Kharzai soseste la Moscova
pentru negocieri de pace.
Daca în segmentul „principii” cei prezenti
(printre care , pentru prima oara, a fost remarcata si prezenta unei femei) au fost de acord asupra
încetarii
razboiului,
la
capitolul
„revendicari”, ajungerea la un consens s-a lovit
de insistenta rebelilor talibani în a respinge orice contact cu actuala putere de la Kabul, sustinuta de Ştatele Unite, si de revendicarea ca sharia
islamica sa fie baza de organizare si guvernare a
Afghanistanului post-conflict.

„Despre ce vorbesc ei, a fost reactia presedintelui în functie Ashraf Ghani si ce baza juridica au,
s-a întrebat acesta, într-un interviu pentru televiziunea
afghana,
caracterizand
drept
„fanteziste” asertiunile congresistilor de la MosDaca primele tatonari directe între factiunile cova. Ashraf Ghani a mai avertizat ca „opozantii
rebele afghane, pe de o parte, si între acestea si pot sa se întalneasca de sute de ori, însa fara
acordul guvernului si parlamentului de la Kabul,
Ştatele Unite, pe de alta parte, au fost initiate cu mai
multa vreme si s-au desfasurat sporadic în capitala
emiratului Qatar (unde Talibanii au o reprezentanta diplomatica), în prezent, lupta
pentru pace se deruleaza si
la Moscova unde, în zilele de
5-6 februarie a avut loc un
„Forum al Pacii Afghane”.
Aici au participat reprezentanti importanti ai rebelilor
Talibani si opozititiei politice
afghane, carora – surpriza! 18
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Islamic. Americanii, la randul lor, au
oferit promisiunea ca vor sustine, si
pe mai departe, ascensiunea Afghanistanului catre democratie. Cu aceeasi întrebare: cine va garanta promisiunile facute de Zelmay Khalilzad?
Şi, doar ca observatie pusa în paranteze, ar fi interesant de stiut masura
în care, adoptandu-si deciziile privitoare la plecarea din podisurile si
muntii
Afghanistanului,
Donald
Trump s-a gandit, cel putin, din postura auto-asumata de lider, sa îi inforPreşedintele afghan Ashraf
meze si pe aliatii sai, adica acele state
ai caror soldati si-au dat viata sau integritatea
fizica, cu convingerea ca lupta pentru propria
discutiilor lor vor ramane simple discutii”.
tara în care s-au întors în sicrie sau în scaunele
Aprecieri similare au fost înregistrate si la nive- de mari mutilati?
lul executivului afghan. Ministrul Amrullah Şaleh, apropiat al presedintelui Ghani aprecia ca Intre multiplele fronturi ale razboiului afghan si
„acasta proiectare a rebelilor Talibani pe scena multiplele tabere care „lupta”, fiecare, pentru
diplomatiei va avea drept consecinta imediata propria pace, „lumina de la capatul tunelului”
declansarea unei acerbe competitii între marile ramane, înca, departe.
puteri, dornice sa profite în avantajul propriu si
al ambitiilor lor strategice, fie si cu pretul reinstaurarii islamismului radical în Afghanistan, asa
cum ar dori Pakistanul, de coniventa cu marionetele sale din miscarea rebela a Talibanilor”.
De cealalta parte, în Qatar insurgentii islamisti
discuta cu Ştatele Unite, reprezentate de diplomatul Zelmay Khalilzad, reprezentant al Departamentului de Ştat pentru reconciliere în Afghanistan, al carui obiectiv imediat îl constituie convingerea interlocutorilor insurgenti sa accepte
negocieri nemijlocite cu guvernul de la Kabul.
Obiectivul negociatorului american are este acela de a asigura un climat propice pentru ca aranjamentele premergatoare retragerii militare din
Afghanistan sa nu fie negociate cu guvernul lui
Ashraf Ghani ci, în modul cel mai direct si detaliat, cu rebelii, adica, din punctul de vedere al Administratiei, cu inamicul împotriva caruia
coalitia condusa de ŞUA a purtat, în exclusivitate,
lungul razboi al Afghanistanului .
Din putinele relatari mediatice, la Doha, rebelii
au dat asigurari (fara a se stabili si vreo
„garantare a asigurarilor”) ca vor interzice orice
activism terorist din categoria Al-Qaida si Ştatul

Emilian M. DOBRESCU
Coreea de Nord este vizata de numeroase
sanctiuni internationale, printre care cele impuse de Consiliul de Şecuritate al ONU din cauza
programelor sale de arme nucleare si de rachete
balistice. In cadrul acestor programe, derulate cu
încalcarea rezolutiilor ONU, Coreea de Nord a
efectuat sase teste nucleare si a dezvoltat si testat rachete balistice care, potrivit expertilor, ar fi
capabile sa atinga întregul teritoriu continental
al ŞUA.
„Şunt gata în orice moment sa ma asez din nou
la masa de negociere cu presedintele ŞUA si voi
face toate eforturile posibile pentru a produce
un rezultat care va fi salutat de comunitatea internationala”, a afirmat Kim Jong-un în discursul
sau de Anul Nou 2019. Insa ŞUA si Coreea de Şud
nu ar mai trebui sa efectueze manevre militare
comune, care sunt „o sursa de tensiune”, a adau19
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gat Kim Jong-un. Şeulul si Washingtonul au o alianta strategica, 28.500 de militari americani fiind stationati în Coreea de Şud pentru a proteja
tara împotriva vecinului din nord.
Pe 14 august anul 2000 a avut loc prima întalnire, simbolica, a familiilor separate dupa razboiul
coreean, în conformitate cu Acordul semnat la
14 iunie 2000 între cele doua state coreene; evenimentul a coincis cu aniversarea a 55 de ani de
la eliberarea Peninsulei Coreene de sub ocupatia
coloniala japoneza (1945), comemorata de
atunci de cele doua tari.
In iunie 2018, cei doi presedinti – ai ŞUA si Coreei de Nord s-au întalnit pentru prima data. In
urma acestei întrevederi care s-a desfasurat în
conditii de maxima securitate, Donald Trump a
afirmat ca statul nord-coreean nu mai reprezinta
o amenintare nucleara.
A doua întâlnire...
Pe 24 septembrie 2018, în cadrul celei de-a 73a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei
Natiunilor Unite (ONU)1, presedintele american
Donald Trump a tinut un discurs la New York
alaturi de presedintele sud-coreean Moon Jae-in.
Cei doi s-au întalnit la Adunarea Generala ONU si
au semnat un nou acord comercial bilateral. Moon a declarat ca i-a transmis lui Trump un nou
mesaj din partea lui Kim2: “Kim a fost foarte deschis si minunat, sincer. Cred ca el vrea sa se întample ceva. Asa ca am procedat foarte bine, din
acest punct de vedere, cu Coreea de Nord. Vom
avea al doilea summit cu Kim în viitorul apropiat. Cred ca într-o perioada scurta de timp urmeaza sa fie anuntat si sa fie stabilita o locatie”, a declarat Trump.
In urma cu un an, la Adunarea Generala a ONU
din 2017, Donald Trump evidentia amenintarea
pe care o reprezinta la adresa întregii lumi Kim
Jong-un, pe care îl numea atunci “Micul Om Ra-

cheta”, spunand ca “va distruge în totalitate” Coreea de Nord daca americanii vor fi nevoiti sa îsi
apere tara si aliatii. In septembrie 2018, însa,
Trump si-a schimbat radical opiniile – nimeni nu
stie de ce... - spunand: “Relatia noastra este foarte buna. Negocierile evolueaza mai rapid decat
ar crede oricine”. Presedintele american nu a
precizat daca liderul nord-coreean se va deplasa
în ŞUA sau daca el va efectua o vizita la Phenian,
pentru aceste noi discutii...

Ajutorul francez
Franta este pregatita sa ajute Coreea de Nord în
procesul de dezarmare nucleara, dar Phenianul
trebuie sa arate mai întai un angajament serios
si o dorinta reala în acest sens, a anuntat
presedintele francez Emmanuel Macron la jumatatea lunii octombrie 20183: “Asteptam angajamente clare din partea Phenianului pentru a-si
demonstra dorinta reala de a începe înlaturarea
programelor sale nucleare si balistice”, a declarat Macron, într-o conferinta de presa alaturi de
omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in. “Şuntem
pregatiti sa ne punem la dispozitie expertiza si
sa jucam un rol activ daca procesul de negociere
începe”, a adaugat el.
Liderul nord-coreean, Kim Jong-un si presedintele american, Donald Trump, au cazut de acord
la summitul din iunie 2018, în Şingapore, sa lucreze catre o dezarmare nucleara a peninsulei
coreene, dar întelegerea nu a cuprins multe detalii, iar discutiile nu au facut progrese semnificative de atunci. “Avem o expertiza stiintifica,
tehnica, operationala care, în contextul dezarmarii nucleare, este foarte folositoare si dorim sa o
punem la dispozitie”, a declarat Macron.
Ameninţarea nucleară
Coreea de Nord exclude renuntarea la arma-

1. A 73-a sesiune a Adunarii Generale a ONU are ca tema "Making the United Nations relevant to all people: global leadership and
shared responsabilities for peaceful, equitable and sustainable societies". Tematica a cuprins egalitatea de gen, migratie si refugiati,
munca în conditii decente, rolul tinerilor în privinta pacii si securitatii, sprijinirea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, actiunea
climatica si revitalizarea activitatii organizatiei. Cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale s-a desfasurat în perioada 18 septembrie5 octombrie 2018, fiind prezidata de Maria Fernanda Espinosa Garces, politician si diplomat din Ecuador, prima femeie din America
Latina si Caraibe care prezideaza Adunarea Generala în 73 de ani si doar a patra femeie aleasa în aceasta pozitie.
2. P.T., Trump anunta ca va avea loc un nou summit cu Kim Jong-un, în Ziarul Bursa, 69 septembrie 2018.
3. I.T., Franta, pregatita sa ajute Coreea de Nord, în Ziarul Bursa, 15 octombrie 2018.
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mentul sau nuclear în schimbul unei declaratii oficiale din partea Ştatelor Unite prin
care sa se puna capat Razboiului Coreei si a
apreciat ca un tratat de pace nu poate fi
“un element de targuiala”4. Phenianul cere
Washingtonului, de decenii, sa puna capat
Razboiului Coreei (1950-1953), încheiat cu
un armistitiu si nu cu un tratat de pace. Coreea de Nord a apreciat mereu ca sfarsitul
razboiului ar contribui la o scadere durabila a tensiunilor în peninsula.

Agentia nord-coreeana de presa KCNA a
aratat, in data de 1 octombrie 2018, ca experti
americani au propus un posibil schimb al unei
declaratii care sa puna capat jocului cu
“denuclearizarea”: “Şfarsitul razboiului (...) nu
este un cadou pe care cineva îl face altcuiva. Iar
acesta nu va putea sa fie vreodata un element de
targuiala în vederea obtinerii denuclearizarii Republicii Populare si Democratice Coreea”. KCNA
a mai precizat ca Phenianul este pregatit sa ia
“masuri precum dezarmarea nucleara eterna....,
daca Ştatele Unite iau masuri corespunzatoare”,
dar fara sa ofere detalii.

mele rachete balistice intercontinentale ale tarii,
rachete capabile sa ajunga în ŞUA5. Şatelitii americani au fotografii si imagini în infrarosu care
arata vehicule venind si pleacand de la facilitatea
din Şanumdong, dar nu se stie cat de avansata
este eventuala constructie a unei rachete, conform unui oficial american. Mintaro Oba, un fost
diplomat american, specialist în problemele Coreei de Nord, a declarat dupa ce a vazut fotografiile: “aceasta reflecta un lucru important: în ciuda a ce au spus oficialii americani, Coreea de
Nord nu s-a angajat la mare lucru privind dezarmarea nucleara. Nu se vor opri doar pentru ca
Cho Şung-ryul, expert la Institutul de Ştrategii am avut un summit”...
de Şecuritate Nationala din Coreea de Şud, a
apreciat ca Nordul ar putea sa încerce, prin
aceasta declaratie, sa reduca marja de manevra a
Economia Coreei de Nord
Washingtonului. Peninsula Coreea este de la în- A înregistrat în 2017 cea mai grava scadere din
ceputul anului 2018 teatrul unei remarcabile ultimii 20 de ani, a estimat la jumatatea lunii iudestinderi, marcate prin trei summituri interco- lie 2018, Banca Centrala din Coreea de Şud
reene si un summit istoric, în iunie, între Kim si (BOK), semn ca sanctiunile internationale destipresedintele american Donald Trump. Cu toate nate contracararii programelor nucleare si balisacestea, acest lucru a condus la progrese foarte tice ale Phenianului au dat rezultate6. Banca Cenmici în privinta obiectivului “denuclearizarii”.
trala din Coreea de Şud estimeaza ca Produsul
Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho,
a declarat la finalul lunii septembrie 2018, de la
tribuna Adunarii Generale a ONU, ca Phenianul
nu va renunta unilateral la armamentul sau nuclear atata timp cat Washingtonul actioneaza în
vederea mentinerii sanctiunilor drastice impuse
Nordului.

Intern Brut al Coreei de Nord a scazut cu 3,5% în
2017, comparativ cu 2016, cand a înregistrat un
avans de 3,9%. Este vorba de cel mai grav declin
anual înregistrat de economia nord-coreeana
dupa 1997, cand o foamete devastatoare a produs o contractie a PIB-ului cu 6,5%.

Productia industriala, responsabila pentru
Pe de alta parte, Coreea de Nord continua con- aproximativ o treime din economia nordstructiile la fabrica la care au fost produse pri- coreeana, a înregistrat în 2017 o scadere de
4. F.B., Phenianul: ”Nu renuntam la armamentul nuclear”!, în Ziarul Bursa, 2 octombrie 2018.
5. Gabriela Dalila Ştoica, Coreea de Nord fabrică în continuare rachete balistice, în Ziarul Bursa, 31 iulie 2018.
6. * * *, Din cauza sancţiunilor occidentale, economia Coreei de Nord în cea mai gravă scădere din ultimii 20 de ani, în Ziarul Bursa, 67
iulie 2018.
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8,5%, de asemenea cel mai grav declin de dupa
1997, pe masura ce a fost restrictionata livrarea
de petrol si alte resurse energetice. Productia în
agricultura si sectorul constructiilor a scazut cu
1,3% respectiv 4,4%.

milioane de adrese, iar în ŞUA 1,5 miliarde. “Un
cartier din Londra sau New York are mai multe
adrese IP decat Coreea de Nord”, sustine Ofer
Gayer, specialist în securitate informatica la
compania californiana Incapsula.

“Şanctiunile impuse Coreei de Nord au fost mai
puternice în 2017 decat în 2016. Volumul comertului exterior a scazut semnificativ ca urmare a declinului exportului de carbune, otel, peste
si produse textile. Este dificil sa avansam cifre
exacte, însa restrictiile la export au afectat grav
productia industriala”, a declarat Şhin Şeungcheol, un responsabil de la Banca Centrala din
Coreea de Şud. Potrivit expertilor, exporturile
Coreei de Nord au scazut cu 37,2%, la 1,77 miliarde de dolari, în timp ce importurile au crescut
usor, cu 1,8%, la 3,78 miliarde de dolari. Şchimburile dintre cele doua state coreene s-au prabusit cu 99,7%, la 900.000 de dolari, ca urmare a
închiderii zonei industriale comune de la Kaesong în Coreea de Nord.

Şe presupune ca în Coreea de Nord exista aproximativ un milion de computere, orice detinator
fiind obligat sa îl înregistreze. Majoritatea sunt
disponibile în sistemul educational sau institutiile de stat, însa cele mai multe nu sunt conectate
la Internet. Dispozitivele de stocare UŞB sau micile hard-disk-uri care au reusit sa treaca granita
au devenit o importanta sursa de informare cu
privire la exterior.

In Marea Casa de Ştudiu a Poporului de la Phenian sunt disponibile numai cateva mii de carti,
în conditiile în care oficialii admit ca pot fi adapostite 30 de milioane de exemplare. Nordcoreenii pot accesa biblioteca de CD-uri, însa cererea nu este mare. Şe poate asculta radioul sau
se pot urmari programe TV, însa numai ale canaBanca Centrala din Coreea de Şud estimeaza ca lelor nationale, singurele care sunt deblocate.
venitul national brut per capita în Coreea de Coreea de Nord are propriul sistem de operare,
Nord este de 1,46 milioane woni (1.283 dolari), numit Red Ştar (Şteaua Rosie), care include, proîn timp ce în Coreea de Şud este de 23 de ori mai babil OpenOffice, jocuri si un calculator stiintific.
mare. Deoarece regimul de la Phenian nu publica Exista informatii potrivit carora, la începutul
nici un fel de date oficiale cu privire la situatia anilor 2000, regimul a înlocuit sistemul de opeeconomiei nationale, Banca Centrala din Coreea rare bazat pe Windows cu unul care semana izde Şud subliniaza ca estimarile sale se bazeaza bitor cu Mac OŞX. Red Ştar încorporeaza imagini
pe informatiile provenite de la diferite organi- de fundal aprobate oficial, între care un peisaj
zatii private si publice care fac afaceri cu Coreea rural acoperit de zapada, din mijlocul caruia rade Nord si ca a utilizat metodologiile utilizate la sar mai multe piese de artilerie. Desi foarte
calculul PIB-ului Coreei de Şud.
putini au acces la un computer, populatia are vo-

Expertii în securitate sustin ca infrastructura
informatica a Coreei de Nord este atat de slaba,
încat chiar si amatorii sau o mica defectiune pot
sa o afecteze serios7. Majoritatea nordcoreenilor nu au acces la internet si se crede ca
exista doar 1.000 de adrese IP, care sunt rezervate numai personalitatilor de încredere, armatei, unor universitati, biblioteci si celebrei Unitati 121 a luptatorilor cibernetici.

ie sa acceseze o retea locala, fara legatura cu lumea din exterior, numita Kwangmyong – în traducere, Şteaua Ştralucitoare. Oricine acceseaza
reteaua este supravegheat de autoritati si, desi
vizitatorii straini sunt informati ca acesta este
Internetul, nici o pagina din strainatate nu poate
fi accesata. Şerviciul este gratuit, dar mai putin
de 10% dintre locuitori îl folosesc. Internetul
nord-coreean are între 1.000 si 5.000 de site-uri,
potrivit estimarilor, totusi marea parte a
continutului este constituit din informatii propagandistice, materiale educationale si arhive.

Pentru comparatie, în Coreea de Şud exista 112

Una din reguli este ca de fiecare data cand nu-

Internetul în Coreea de Nord

7. Şursa: Mediafax, 3 decembrie 2015.
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mele liderului nord-coreean este scris, acesta sa
fie cu 20% mai mare decat restul textului din pagina. Internetul este un bun mijloc de promovare
a ideologiei. Şite-ul Agentiei Centrale de Ştiri –
kcna.kp – este principala sursa de propaganda,
concentrata pe activitatea liderului Kim Jong-un.
Desi unele companii folosesc posta electronica,
ele au o singura adresa pentru toti angajatii, asa
ca nu exista confidentialitatea corespondentei.

sau de Anul Nou 20198. Avertismentul sau intervine dupa 12 luni de apropiere diplomatica între
Phenian si Washington: „Daca ŞUA nu îsi respecta promisiunea pe care au facut-o în fata lumii
întregi, s-ar putea sa nu avem alta alegere decat
sa luam în calcul un alt mod de a ne apara suveranitatea si interesele”, a avertizat Kim în discursul transmis în direct de televiziunea de stat
nord-coreeana.

Peste doua milioane de oameni folosesc telefoane mobile, dar aproape niciunul nu are conexiune la Internet sau posibilitatea de a efectua apeluri în strainatate, potrivit informatiilor furnizate de experti sau de cei care au fugit din Coreea
de Nord.

Kim Jong-un s-a referit la summitul istoric cu
presedintele ŞUA, Donald Trump, din iunie 2018,
din Şingapore, în cadrul caruia numarul unu
nord-coreean a spus ca a avut „discutii fructuoase” cu liderul de la Casa Alba si ca a „schimbat
idei constructive” cu el. In cadrul acestui summit,
cei doi lideri au semnat un acord redactat în termeni vagi privind o viitoare denuclearizare a peninsulei nord-coreene. Insa putine progrese s-au
înregistrat între timp si cele doua capitale nu sau pus de acord asupra semnificatiei exacte a
textului.

Coreea de Nord a acuzat Ştatele Unite ale Americii de cea de-a treia oprire într-o saptamana a
Internetului si a retelelor 3G, în contextul razboiului cibernetic între cele doua state, dupa atacul
informatic asupra Şony. Insa atacurile asupra
Phenianului au determinat Occidentul sa se întrebe ce efect au acestea asupra oamenilor si
serviciilor din Coreea de Nord. Foarte putini ceNoi ameninţări
tateni sunt conectati la Internet într-o tara în care regimul controleaza strict orice influenta ex- La începutul lunii noiembrie 2018, Coreea de
Nord a avertizat Washingtonul ca are în vedere
terna de teama aparitiei unei opozitii.
”în mod serios” revenirea la strategia sa politica
Intreruperile serviciilor de Internet survin de dezvoltare a arsenalului nuclear daca sanctiuavertizarilor americane cu privire la un raspuns nile economice impuse asupra Phenianului nu
la adresa Phenianului, acuzat de atacul ciberne- sunt ridicate9.
tic asupra Şony Pictures. Ultima întrerupere a
avut loc dupa ce autoritatile nord-coreene l-au Timp de mai multi ani, Coreea de Nord a dus
numit pe Obama “maimuta care traieste în padu- asa-numita politica ”byungjin” - de dezvoltare
simultana a capacitatilor sale nucleare si a ecorea tropicala”.
nomiei sale. In luna aprilie 2018, liderul nordFBI a acuzat Phenianul ca se afla în spatele ata- coreean Kim Jong-un a anuntat ca tara sa se va
cului cibernetic împotriva Şony Pictures, dupa ce concentra doar ”pe constructia economica sociacompania a realizat filmul “The Interview”, o colista”. Vazand ca nimic nu se întampa dupa încermedie care prezinta o tentativa imaginara de carile de a renunta la amenintari nucleare, Kim
asasinare a liderului Kim Jong-un.
Jong-Un ar putea reveni rapid la politica byungjin.
Kim Jong Un

In timpul summitului istoric cu presedintele
Coreea de Nord si-ar putea schimba atitudinea american Donald Trump, Kim Jong-un a afirmat
daca ŞUA îsi mentin sanctiunile legate de dosarul ca doreste denuclearizarea tarii sale, dar de
sau nuclear, a declarat Kim Jong-un în discursul atunci s-au înregistrat foarte putine progrese în
8. Art. lui Petre Tache, preluare de pe site-ul https://evz.ro/revelion-iar-s-au-umflat-muschii-pe-kim-jong-un.html, postat si vizitat
pe 1 ianuarie 2019, orele 11:14.
9. F.B., Coreea de Nord ameninţă iar SUA cu programul nuclear, în Ziarul Bursa, 8 noiembrie 2018.
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aceasta directie: ŞUA refuza sa ridice sanctiunile
impuse Coreii de Nord întrucat aceasta nu a procedat la o ”denuclearizare finala si verificabila
integral”. In schimb, Phenianul condamna
”metodele de gangster” ale americanilor, acuzati
ca cer dezarmarea unilaterala a nord-coreenilor
fara a face concesii.
Reconectarea drumurilor
Cele doua Corei au cazut de acord la jumatatea
lunii octombrie 2018 sa înceapa procesul de reconectare a soselelor si cailor ferate, acesta reprezentand înca un pas în îmbunatatirea relatiilor dintre cele doua tari, care au ajuns la un
acord, în acest sens, în discutiile de la satul de
granita Panmunjom, o continuare a summit-ului
de la începutul lunii septembrie 2018 dintre
presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul
nord-coreean Kim Jong-un10: “Şudul si Nordul au
ajuns la un acord dupa discutii sincere privind
planuri de a duce relatiile inter-coreene la un
nou nivel”, se arata într-un comunicat comun
publicat de Ministerul Unificarii al Coreei de Şud.

ai ambelor parti, privind reîmpaduririle, sanatatea si prevenirea bolilor. Discutiile sunt coordonate de ministrul Unificarii din Coreea de Şud,
Cho Myoung-gon si seful Comisiei pentru reunificare din Coreea de Nord, Ri Şon Gwon. ”Ne
aflam într-un moment critic pentru dezarmarea
nucleara a peninsulei coreene si progresul relatiilor inter-coreene si va urma un al doilea
summit Coreea de Nord - ŞUA”, a declarat Cho
Myoung-gon.

Secrete de stat
Nu se stiu prea multe despre Ko Yong-hui, sotia
lui Kim Jong-il si mama liderului nord-coreean
actual, Kim Jong-un. Ko Yong-hui s-a nascut în
Japonia dintr-o mama japoneza si un tata coreean11.

Ko si Kim s-au cunoscut în 1972 si au avut primul copil în 1981. Şe crede ca, la trei ani dupa
nasterea primului copil, s-a nascut Kim Jong-un.
Alte detalii despre casnicia celor doi nu sunt cunoscute, dar unii istorici cred ca ea avea influenta asupra lui Kim Jong-il în unele probleme poliAstfel, au fost organizate ceremonii, la sfarsitul tice.
lui noiembrie 2018, pentru a celebra începerea Ko Yong-hui a murit în Paris în 2004, de cancer
lucrarilor de reconectare a cailor ferate si sosele- la san. Dupa moartea lui Kim Jong-il, toate inforlor ce au fost separate de pe vremea Razboiului matiile despre ea au devenit secrete de stat.
Coreean (1950-1953). De asemenea,
cele doua parti au stabilit ca vor analiza un plan de a organiza împreuna Jocurile Olimpice din anul 2032.
Oficialii militari din ambele tari ”se
vor întalni în viitorul apropiat” pentru
a continua discutiile comune de interes reciproc în acest sector. Acordul
dintre cele doua tari prevede si reinstaurarea unei comisii militare comune, oprirea exercitiilor militare, crearea unei zone cu interdictii de zbor în
apropierea granitei si înlaturarea minelor de teren din Zona Demilitarizata.
La sfarsitul lunii octombrie 2018 sau desfasurat noi întalniri între oficiali
10. T.T., Cele doua state coreene îs i vor reconecta drumurile, în Ziarul Bursa, 15 octombrie 2018.
11. Preluare de pe site-ul https://incredibilia.ro/femei-lideri-istorie/, vizitat pe 31 iulie 2018, orele 8:53.
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Dinu COSTESCU
Intre Franta si Italia se duce un razboi al declaratiilor belicoase, fara ca vreuna din cele doua
tari sa recunoasca deschis ca exista un conflict.
Şi acesta nu este de data recenta, ci a început
imediat dupa eliminarea biologica, la 20 octombrie 2011, a colonelului Moammer El-Gaddhafi,
deznodamant la care, pe fondul „Primaverii arabe”, Franta condusa de presedintele Nicolas Şarkozy a participat nemijlocit, cu ajutorul aviatiei
sale de bombardament. Astazi, presedintele Emmanuel Macron, obsedat de viziunile sale europocentriste (care ar putea fi numite, mai degraba
„franco-germano centriste”) si globaliste, în care
epicentrul acestui centrism sa fie întruchipat , se
întelege, de Franta, eventual în concertare camaradereasca cu Germania de dupa Angela Merkel, este framantat de o întrebare care produce
insomnii: ce a folosit Franta ca urmare a sacrificiilor facute pentru „eliberarea de sub tiranie” a
poporului libian si trecerea acestuia de la Marea
Jamahiriye Libiana la, pur si simplu, mica Libie
care se lupta cu sine însasi pentru a evita prapastia haosului ireparabil.
De partea cealalta, Italia si
conducerea sa politica nu
sunt straine de nostalgia
lungii perioade în care Libia
a fost o colonie italiana
strategica si bogata, ajungand ca astazi sa fie un izvor nesecat de emigranti
plecati de pe coastele Tripolitaniei si Cirenaicii, doritori sa ajunga - cati scapa
de valurile Mediteranei -, în
La Bella Italia si la adapost
de ororile razboiului cu care sunt amenintati în propria tara.

www.ingepo.ro

originea discordiei dintre Paris si Roma se afla o
radacina foarte palpabila si dorita care poarta
numele de petrol. O rezerva pretioasa pentru
care se lupta, departe de orice discurs umanitar,
doi colosi ai industriei petroliere din cele doua
tari, respectiv ENI, din partea Italiei, si concernul
francez Total. In cadrul OPEC, Libia are cele mai
mari rezerve petroliere de pe continentul african
(urmata de Nigeria si Algeria), cca 90% din campurile exploatabile fiind situate în bazinul Şirte,
pe tarmul Mediteranean, ceea ce le face usor si
ieftin accesibile pentru companiile exploatatoare.
Aceasta competitie este sustinuta si de preferintele diametral opuse ale Romei si Parisului
pentru fortele politice active pe esichierul intern
libian - în vreme ce Italia sustine Guvernul de
Uniune Nationala condus de Fayez Al-Şarraj, recunoscut de Natiunile Unite si care controleaza
provincia Tripolitania, guvernul francez îsi îndreapta simpatiile si sustinerea catre maresalul
rebel Khalifa Haftar, suspectat de a urmari reinstaurarea unei dictaturi militare în tara. Tensiunile între Paris si Roma au crescut în intensitate
odata cu venirea la putere a coalitiei de dreapta
în care Matteo Şalvini detine fotoliul guverna-

Dar dincolo de nostalgii si
de retorici umanitare, la
25
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mental al Internelor, un aparator inflexibil al politicii anti-migrationiste si pe care presedintele
Macron îl încadreaza în aceeasi categorie a radicalilor, împreuna cu frantuzoaica Marine Le Pen
si cu maghiarul Viktor Orban. Şalvini este acuzat
de Macron ca ar dori reînvierea „demonilor
negri” care au bantuit Europa în perioada dintre
cele doua razboaie mondiale, un portret deloc
agreat la Roma, unde, pe un ton deloc diplomatic, Şalvini l-a somat pe liderul francez sa
„înceteze insultele la adresa politicii italiene”,
mai ales în ceea ce priveste abordarea fenomenului migrationist. Ca om politic si în calitatea sa
de lider al Ligii Nordului (de extrema-dreapta, în
alianta cu Miscarea celor 5 Ştele, formatiune cu
ideologie vecina cu anarhismul, Matteo Şalvini îi
imputa Hexagonului condus de Macron intentia
si politica de recolonizare a Africii si nostalgiile
unui trecut cu rezonante imperiale. O analiza ca-

Libia - harta petrolieră
26

re, privita din perspectiva intereselor economice
si a viziunii sale construita pe ideea unei independente politice si relationale absolute, ar putea fi valabila si în cazul dreptei italiene.
Cat despre conflictul intern din Libia, ultima
reuniune a actorilor libieni, desfasurata in noiembrie 2018, la Palermo, cu obiectivul de identificare a unor cai acceptabile pentru apropierea
între pozitiile entitatilor implicate în conflictul
intern libian, s-a încheiat cu un esec. Poate nu ar
fi de rau augur pentru noua Libie daca atat statele francez si italian, cat si - de ce nu?- colosii Total si ENI ar folosi energiile pentru facilitarea
ajungerii la o reconciliere a libienilor cu ei însisi.
Ceea ce ar servi, cu certitudine, si intereselor
pentru care relatiile franco-italiene au un puternic miros de petrol.
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Principalele elemente ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Dumitru CHICAN
Aversul
“Vin la voi ca un frate la
fratii lui!”.
Acestea au fost cuvintele prin care Şuveranul
Pontif, Papa Francisc si-a prefatat recenta vizita
ecumenica pe care, în zilele de 3-5 februarie, a
efectuat-o în Emiratele Arabe Unite, Şanctitatea
Şa fiind primul cap al Bisericii Catolice care pune
piciorul pe pamantul Peninsulei Arabice, ca taram care a fost leagan al celei de-a treia mari religii monoteiste a istoriei omenesti - Islamul. Venind pe „pamantul Islamului” si fiind primit ca
purtator al „fratiei umane” si al sperantei de
apropiere si constructie comuna prin mijlocirea
dialogului interreligios, înaltul prelat a decis sa
faca acest periplu cu constiinta ca lumea noastra
globala si lumea atat de framantatei regiuni a
Orientului Mijlociu se afla într-un moment în care traumele pricinuite de barbaria terorismului
proclamat în numele unei religii, ea însasi violentata si falsificata, sunt înca vii în memoria colectiva universala, un moment în care sunt departe de vindecare ranile produse în esenta însasi a ideii de fiinte umane în aceeasi masura
egale în fata Creatiunii si
în egala masura constiente de energiile lor constructive si ziditoare ale
unei stralucite istorii care
nu mai poate fi întoarsa
spre grotele întunericului
si urii.

rinta teologica si de jurisprudenta al întregii
comunitati musulmane a lumii, seicul Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, print-mostenitor al
emiratului Abu Dhabi si al Federatiei emirateze,
ministru al Apararii, împreuna cu seicul Mohammed Bin Rashid Al-Maktum, emir al emiratului
Dubai, vice-presedinte si prim ministru al Emiratelor Arabe Unite. Dar înaltul oaspete a avut si
numerosi interlocutori de suflet (cca 1 milion de
credinciosi catolici, dupa estimarile Vaticanului,
reprezentand expatriati rezidenti, adica 10% din
populatia Emiratelor), precum si aproape 500 de
credinciosi apartinatori de alte religii, rituri si
confesiuni invitati la ceea ce presa locala a numit
un „congres international al dialogului între religiile lumii”
Dupa o messa oficiata în aer liber (un alt fapt
inedit, în conditiile în care, în Emiratele Arabe
Unite, serviciile religioase ale minoritatilor religioase în afara lacasurilor de cult sunt oprite),
Papa Francisc si marele imam Ahmed El-Tayeb
au semnat o „Declaratie a Fraternitatii si Cooperarii”, al carei discurs este concentrat pe reiterarea marilor valori ale celor doua religii si datoria
acestora de a face din pace si din apararea acesteia o îndatorire dogmatica, teologica si morala
de capetenie.

Interlocutorii
nemijlociti au Şuveranului
Pontif au fost Ahmed ElTayb, mare imam si Rector al Universitatii si
Moscheei Al-Azhar din
Cairo – centru de refe27
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gului, drept cale de urmat, colaborarea, drept
conduită şi cunoaşterea
reciprocă, drept metodă şi
criteriu de acţiune (...)
Extremismul religios şi
naţionalist, precum şi intoleranţa au semănat în
lume – atât în Orient, cât
şi în Occident - semnalele
a ceea ce ar putea să fie
numit „al treilea război
mondial în rate”, semnale
care, în unele părţi ale lumii şi-au arătat, deja, chipul crud, în vreme ce alte
părţi se pregătesc să devină teatre ale unor noi
Reproducem, traducerea din limba araba a unei conflicte (...)
selectii de paragrafe din textul documentului
semnat, randuri care nu mai au nevoie de inter- Afirmăm că profundele crize politice şi absenţa
unei distribuţii inechitabile a resurselor naturale,
pretari si explicatii suplimentare:
de care beneficiază doar o minoritate a celor bo„În numele inocentei fiinţe umane căreia Dumne- gaţi, au provocat şi continuă să producă victime,
zeu i-a interzis să ucidă, prin afirmaţia că a ucide moarte, crize, malnutriţie... asupra cărora s-a
un singur suflet uman este ca şi cum ai ucide aşternut o tăcere inacceptabilă (....)
umanitatea întreagă, iar salvarea vieţii unui singur om este ca şi cum întreaga umanitate ar fi Dialogul, înţelegerea, diseminarea unei culturi a
salvată1(...)
În numele celor neavuţi şi trăitori în
nevoie şi sărăcie, în numele văduvelor, orfanilor, pribegilor şi surghiuniţilor, în numele tuturor care sunt victime ale războaielor, al asupririlor şi
nedreptăţilor, în numele celor care
trăiesc în frică, al prizonierilor de
război, al celor supuşi schingiuirilor,

În numele fraternităţii umane care
ne îmbrăţişează pe toţi, unindu-ne şi
făcându-ne egali (...)
În numele Domnului şi al tot ceea ce
înseamnă nobleţea aşezământului AlAzhar, cu toţi musulmanii din Orient
şi din Occident, împreună cu Biserica
Catolică şi credincioşii catolici ai Orientului şi Apusului,
Declarăm că adoptăm cultura dialo1. Acesta este un citat din textul coranic, Capitolul (Şura II:32)
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toleranţei, acceptarea alterităţii şi a coexistenţei
au o contribuţie uriaşă la diminuarea problemelor economice, sociale, politice şi ecologice care
asaltează în permanenţă specia omenească (...)
Detestabilul fenomen terorist care ameninţă securitatea persoanei în Orient şi în Occident, în
Nord şi în Sud, nu este un produs al religiei pe care o instrumentalizează, ci se datorează interpretării eronate a textelor sacre, se datorează politicilor care dau naştere sărăciei, foametei, asupririi,
nedreptăţii, marginalizării. Declarăm şi susţinem
cu tărie imperativul de a se stopa susţinerea
mişcărilor teroriste, furnizarea către acestea de
fonduri financiare şi arme, acoperire mediatică,
adică tot atâtea fapte care trebuie considerate şi
judecate drept crime internaţionale care ameninţă grav securitatea şi pacea întregii lumi (....)
Biserica Catolică şi Universitatea Al-Azhar se angajează să distribuie acest document autorităţilor statale, liderilor influenţi, clerului din lumea întreagă, organizaţiilor regionale şi internaţionale, organizaţiilor societăţii civile, instituţiilor religioase şi formatorilor de opinie şi gândire, cu solicitarea ca declaraţia să fie transpusă
în rezoluţii, texte legislative, programe de studiu
şi materiale de comunicare”.
Reversul
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tar, chiar de la Federatia Mondiala a Ulemalelor
Musulmane, entitate cu vocatie universala, al carei secretar general imamul Ali Karadaghi a produs si dat publicitatii o declaratie ignorand faptul simplu ca scopul pentru care Şuveranul Pontif a venit în Peninsula Arabica a fost circumscris
dialogului între religii si aportului pe care acesta
poate si trebuie sa îl aiba prin edificarea unei
lumi mai concilianta, mai justa si mai aparata de
razboaie, insecuritate, saracie si extremisme.
Şcopul vizitei nu a fost si nici nu putea sa fie acela - dorit de liderul general al Ulemalelor Musulmane -, de a se amesteca în conflictele dintre regimurile arabe si de a media pentru solutionarea
prin presiuni asupra guvernelor din lumea araba. Mesajul imamului Karadaghi a fost difuzat
de televiziunea prin satelit Al-Jazeera, care emite
din Qatar - stat în care, în 2004, a fost înfiintata
Uniunea Mondiala a Ulemalelor Musulmane, pe
baza ideologica si doctrinara a Miscarii Fratilor
Musulmani si de a carei cetatenie beneficiaza
însusi fostul lider al Uniunii, predicatorul egiptean Yussef Qaradawi si succesorul sau actual,
irakianul Ali Karadaghi. Şupararea imamului are
o explicatie cat se poate de simpla: Papa Francisc
ar fi trebuit sa exercite presiuni asupra interlocutorilor sai arabi pentru ridicarea embargoului
pe care monarhiile arabe din Golf si Egiptul l-au
impus emiratului Qatar, din motive politice si
doctrinare islamice. Pentru ca Papa Francisc nu
a actionat în acest sens, Karadaghi ajunge la concluzia - ofensatoare pentru Şuveranul Pontif -, ca
„a vizita o tara (Emiratele Arabe Unite) care nu
respecta drepturile omului si în care mai exista
detinuti de opinie, înseamna a da o recompensa
unui regim dictatorial”. Mai spune Imamul ca „a
face vizite unei tari care calca în picioare libertatile omului, care sustine pe pucisti (sageata
vizeaza Egiptul, unde Fratiile Musulmane au fost
înlaturate de catre institutia militara), si pe cei
care duc un razboi agresiv împotriva vointei popoarelor (aici este vorba de Arabia Şaudita si implicarea sa în razboiul din Yemen) este un cec în
alb acordat respectivului stat””. In rest, ulemalele musulmane mondiale sustin dialogul si comunicarea între religii, dar...cu conditii politice!

Noul dialog la nivelul cel mai înalt nivel între
crestinism si islam nu poate sa fie evaluat decat
prin nobletea si luciditatea mesajului tansmis si
salutat ca un apel comun la pace, fraternitate si
comunicare, valori de care lumea contemporana
are, mai mult decat oricand, o acuta nevoie. O
asemenea perceptie a fost reflectata, cu decenta
si satisfactie, de catre mai toate mijloacele arabofone de informare în masa. Din pacate, reactiile la vizita Papei Francisc în Emirate si, la un nivel mai larg de rezonanta, în inima geospirituala
a Islamului, a fost privita- singular, este adevarat
- si într-o maniera care arata realitatea ca paradigmele osificate, îngustimea gandirii si izolarea
în propriile orgolii si nostagii sunt înca active si
rebarbative la ideea de alteritate, cunoastere si
constructie prin demersul comun.
Poate ca ar fi mai potrivit, ca pana la a cere VaO asemenea reactie a venit, în mod surprinza- ticanului sa se transforme în Curte de Justitie
29
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pentru conflictele politice si doctrinare între regimurile arabo-islamice, ulemalele musulmane
sa fie primele care sa se implice, cu vorba si cu
autoritatea lor morala, în concilierea politica si
confesionala a comunitatii islamice.

Arabice - a fost inspirat, dupa toate probabilitatile, de paradigma „Noului Orient Mijlociu”, cu
varianta „Marele Orient Mijlociu” lansata de fostul secretar de stat Condoleeza Rice si care a fost
gandit sa înglobeze o suprafata enorma desDin pacate, drumul catre concordie si catre co- fasurata din lumea Orientului Mijlociu pana la
municare facuta cu buna credinta, pare a fi, înca, Kandahar si la subcontinentul indian.
sovaitor prin nisipurile Arabiei.
La reuniunea sa de la Napoli, din februarie
2018, Alianta face precizari în legatura cu scopurile cooperarii cu „Şudul” mediteranean, între
acestea fiind amintite: largirea cooperarii în probleme de securitate; actiunea pentru a convinge
partenerii din aceasta regiune sa înteleaga mai
coerent si sa adopte conceptia si viziunile AliDinu COSTESCU antei Atlantice asupra apararii, securitatii, inforIn urma cu 15 ani si avand la baza interesul matiilor, combaterii terorismului si a diseminarii
pentru importanta geopolitica, geostrategica si armelor de distrugere în masa, etc. La vremea
securitara a lumii arabe cunoscute, cu un termen respectiva, fostul secretar general al NATO, Angeneric, drept regiunea Orientului Mijlociu si ders Fogh Rasmussen declara, pentru mass meafricii de Nord (Middle East and Northern Africa dia araba si israeliana, intentia si dorinta aliantei
– MENA), au fost elaborate - de catre Organizatia occidentale de a adopta un nou concept de secuTratatului Nord-Atlantic si statele arabe din Şu- ritate, fundamentat pe „noile elemente” aparute
dul Mediteranei si din Mashrequl arab - doua pe esichierul geopolitic - Rasmussen s-a referit,
programe de dialog si cooperare denumite fara a o nominaliza, la amenintarea arsenalelor
„dialogul Mediteranean si, respectiv, „Initiativa balistice ale regimului islamist de la Teheran.
de la Istanbul”. Confruntate cu latura pragmati- Functia centrala a NATO, mai spunea demnitarul
ca, cele doua documente au permis constatarea atlantist, este aceea de a recurge la toate mijloaca implementarea lor cursiva si fructuoasa se cele politice si militare pentru a apara libertatea
loveste de caracterul faramitat al sistemului arab si securitatea tuturor membrilor si partenerilor
de securitate si, în general, cu importante deose- Aliantei, legaturile transatlantice si caracterul
biri de abordare si de gandire existente între so- indivizibil al securitatii pentru toti membrii,
precum si repartizarea echitabila a îndatorilor si
cietatile si politicile regionale ale
Maghrebului si ale Mashreqului,
inclusiv ale statelor arabe de pe
malul occidental al Golfului Persic. In aceste conditii, si pentru
adaptarea cooperarii la specificitatile fiecarei regiuni arabe în
parte, decidentii NATO auhotarat,
în februarie 2017, înglobarea întregului areal sub denumirea de
„sud”, astfel încat în prezent vorbim despre termenul încetatenit,
cel de „cooperarea NATO- ŞUD”.
Acest „sud” - care în segmentul
geografic se întinde din Mauritania, în nord-vestul continentului
Regiunea MENA
african, pana în sudul Peninsulei
30
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avantajelor pe care acestia le au.
Discutiile au fost reluate si aprofundate la summitul NATO desfasurat la Bruxelles, în iunie
2018 care, reiterand ideea legaturii intextricabile care exista între securitatea statelor membre
ale Aliantei si cea a spatiului MENA, a adoptat un
pachet de „masuri pentru zona de Şud” care porneste de la ideea fundamentala ca provocarile
securitare ale lumii contemporane sunt, în covarsitoarea lor majoritate, în mod egal amenintatoare pentru ambele spatii geopolitice implicate în cooperarea în sudul Mediternei si în
celelalte zone ale Orientului Mijlociu angajate în
parteneriatul adoptat prin Initiativa de la Istanbul. Asemenea masuri au fost dezvoltate individual sau multilateral cu toate cele 11 state arabe
afiliate, inclusiv Irakul, si ele s-au materializat în
executarea
comuna
de
activitati
noncombatante, de instruire si perfectionare de lupta, îndeosebi în Irak si Iordania, de pregatire de
lupta împotriva razboiului cibernetic, de cunoastere si dezafectare a dispozitivelor explozive artizanale, managementul resurselor, schimb
de experienta si informatii transparente care au
permis o mai buna apropiere a armatelor partenere de standardele calitative si profesionale din
cadrul Aliantei Atlanticului de Nord.
Oficiali ai Aliantei apreciaza ca parteneriatul
NATO-MENA permite crearea, la partenerii
arabi, unei culturi responsabile a implicarii si
cooperarii, ajungandu-se la situatia pozitiva în
care partenerii din Orientul Mijlociu sa fie initia-
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tori ai amplificarii, diversificarii si ritmicitatii
actiunilor de parteneriat securitar cu Alainta
Nord - Atlantica. Ceea ce preocupa, însa, este faptul ca, deocamdata, în cei aproape 15 ani de cand
au fost facuti primii pasi catre acest parteneriat,
numarul statelor regionale implicate se mentine
la nivelul de 50 la suta din partenerii orientali,
considerati dupa criteriul apartenentei la Liga
Ştatelor Arabe (22 state membre). Iar dificultatile se regasesc, de cele mai multe ori, în sechelele asa-numitei „primaveri arabe” care a lasat în
urma sa nu numai probleme de adaptare la imperativele contemporane, dar si state disfunctionale, daca nu chiar falimentare - cazurile Şiriei,
Libiei, Yemenului etc.
Probabil ca, acolo unde NATO a fost implicata
militar în evenimentele „primaverii arabe” din
2011, va trebui sa se deruleze un proces de clarificare prin dialog care ar putea sa se extinda
chiar pe durata catorva ani. Daca, în ce priveste
Libia, asemenea contacte au avut deja loc, cu rezultate oscilante, dar încurajatoare, în alte situatii, precum în Şiria - care nu a iesit , înca, din
logica razboiului si care va trebui sa initieze dificilul proces de reconstructie, pe de o parte, sau
sa astepte consensul regional care sa ii permita
reîntoarcerea la statutul de membru al Ligii Arabe -, abordarea de catre Alianta este, deocamdata, prematura. Premisele de principiu exista, însa
este necesara o abordare progresiva, cu respectarea disponibilitatii si functie de capacitatile
viitorilor parteneri posibili din MENA.
31
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Munir SALAMEH, Ramallah
Pentru „cauza palestiniana”, anul 2018 s-a încheiat discret, din noul an 2019 s-a consumat,
deja, primul trimestru, iar o privire de ansamblu
asupra traiectoriei pe care evolueaza acest dosar
pune în lumina o situatie asupra careia în paginile „Pulsului Geostrategic” am atras în mai multe
randuri atentia. Şi este vorba de realitatea ca , de
cateva luni, asa-numita „problema palestiniana”
se afla într-un imobilism amenintator în care se
manifesta, intersectandu-se si interactionand, un
summum de factori de o importanta decisiva
pentru configuratia viitorului pe termen scurt.
Avem în vedere, în primul rand, asteptata oficializare a initiativei conceputa de Administratia
americana a lui Donald Trump sub denumirea
de brand „afacerea secolului” si menita, potrivit
narativului american, sa aduca pacea, prosperitatea si un viitor renascentist atat pentru israelieni cît si si pentru palestinieni, dar fiind subminata, din capul locului, de un viciu fundamental acela ca „afacerea” a fost gandita, elaborata si
fasonata la Wahington si Tel-Aviv, fara ca palestinienii sa fi fost pusi în cunostinta de cauza fie
si doar pentru respectarea formala a unui minim
de protocol si de cutuma diplomatica.
Vorbim, apoi, de climatul politic regional si international care, atat în segmentul lumii arabe,
cat si în cel al comunitatii internationale, se dovedeste a fi prea putin interesat si, într-o masura
chiar mai mare, la fel de putin sau deloc încura-
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jator pentru idea de echilibru al pacii si al al intereselor care conditioneaza realizarea si durabilitatea acesteia. Şi este vorba, în al treilea rand, de
persistenta, în faza maligna, a prapastiei si scindarii care sfasie corpusul palestinian si care, cauzal, nu este straina nici de ambientul regional,
nici de osificarea si chiar fosilizarea elitelor politice si a institutiilor decizionale si administrative
ale Autoritatii Nationale Palestiniene, a ideologiei islamiste conservatoare pe care este construita Miscarea Hamas din Gaza, dar si a Organizatiei de Eliberare a Palestinei si a celorlalte
„detasamente ale rezistentei palestiniene”, pentru care conceptul de „rezistenta” a lunecat pe
panta rezistentei la dialog, unitate si colaborare
interpalestiniana.
Daca entitatile politice palestiniene si-au facut
simtite reactiile fata de dezechilibrele care ameninta procesul de pace, aceste actiuni au avut un
caracter individual, fiecare organizatie sau curent actionand dupa propriile ideologii si cu propriile mijloace retorice si departe de orice idee
de coordonare sau actiune comuna, în schimb
nici un pas serios si concret nu a fost realizat în
directia reconcilierii palestiniene în jurul unei
platforme comune care sa fie pusa pe masa negocierilor. Lungul serial al „acordurilor” de împacare între „Fatahstanul” condus de Fatah în
Ramallah si „Gazahstanul” dominat de Miscarea
Hamas în Fasia Gaza, ofera lamentabilul peisaj al
faramitarii palestiniene si al incapacitatii sau lipsei de vointa politica de realizare a unei singure
voci palestiniene ca un fundament pentru orice
tratative de pace cu partea israeliana.
Insusi faptul ca repetatele tentative ale
Egiptului de mediere a unei concilieri de
fond si durabile între miscarile Fatah si
Hamas au constituit tot atatea repetate
esecuri nu este altceva decat o elocventa
expresie a starii de sciziune atavica a
peisajului palestinian actual. Aceasta
exprima, în acelasi timp, si un adevar pe
care în primul rand responsabilii palestinieni au datoria sa-l constientizeze -
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anume acela ca asteptarea unei solutii ideale din
partea mediului politic regional nu este decat o
infinita asteptare a unui Godot care nu mai vine
si care nici nu are vreun interes sa ajunga vreodata la „gara terminus„ a pacii. Iar constientizarea acestui adevar ar însemna întelegerea, pana
nu va fi prea tarziu, a faptului ca palestinienii
sunt tot mai singuri, dupa cum sunt singurii care
ar trebui sa-si dezbata, cu responsabilitate, solutiile pentru viitorul dorit. Dincolo de reactiile
Autoritatii Nationale Palestiniene si ale
presedintelui Mahmud Abbas, de respingere si
condamnare a deciziilor americane privitoare
atat la statutul Ierusalimului, cat si la noua initiativa de pace la care lucreaza consilierii si expertii
presedintelui Donald Trump, ramane realitatea
ca mentinerea prapastiei care separa autoritatile
de la Ramallah si Gaza nu face decat sa creeze
noi pretexte pentru autorii initiativei de a prezenta aceasta „afacere a secolului” drept solutia
ideala de reglementare a contenciosului palestiniano-israelian si sa bareze drumul eforturilor
de identificare a unor alternative posibile de reglementare echilibrata a dosarului palestinian.

Şituata interna, pe plan pelestinian, nu este lipsita de contradictii, iar decidentii palestinieni nu
au optiuni valabile de actiune. Şi aceasta în conditiile în care structurile politice de la Ramallah
sunt, tot mai mult, contestate de însasi populatia
palestiniana din teritoriile autonome. Un mai
vechi sondaj de opinie, realizat în primavara
anului trecut de catre Centrul Palestinian pentru
Cercetari si Şondarea Opiniei Publice, evidentia
faptul ca 68% dintre palestinienii intervievati
apreciau ca Autoritatea Nationala reprezinta o
povara tot mai greu suportabila pentru populatie si considerau ca demisia presedintelui Mahmud Abbas se impune pentru o dinamizare necesara a suflului si ofensivitatii politicii interne si
extrene a Autoritatii Nationale Palestiniene
(cf.https:// „chronique de palestine.com” 20 ianuarie 2019)
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antelor vehiculate în conciliabulele dintre guvernul de la Tel-Aviv si Administratia Donald
Trump, fie ca este vorba de „afacerea secolului”,
fie de alte versiuni care au mai fost vehiculate ca
baza pentru constituirea unei entitati palestiniene (asa-numitul stat palestinian în Gaza, sau
shimbul de teritorii în care deserturile Neghev
din Israel si Şinai, din Egipt; teoria „celor doua
state”; „pacea economica” propusa de premierul
Benjamin Netanyahu,; vechiul plan de federalizare palestiniano-iordaniana, s.a.). Nu este un secret pentru nimeni faptul ca, din principiu, partea israeliana este fundamental ostila ideii de
stat palestinian viabil, fie acesta realizat chiar si
pe numai 1% din teritoriile care se circumscriu
asa-zisei autonomii. Iar aceasta serie de respingeri va fi exploatata propagandistic pentru a face
din palestinienii singurii vinovati responsabili de
„blocarea procesului politic de pace. Este ideea
subliminala pe care o sustinea, într-un interviu
pentru cotidianul palestinian „Al-Quds”, Jared
Kushner (ginere, consilier al presedintelui
Trump si „tehnician” al „afacerii secolului”)
atunci cand afirma ca „poporul palestinian este
preocupat mai putin de discutiile dintre politicieni si mai mult de ajungerea la un acord (de pace
n.n.) care sa asigure generatiilor viitoare noi
oportunitati, locuri de munca mai multe si mai
bine platite”. O afirmatie care aduce aminte de...
„pacea economica” pe care premierul Netanyahu
o promoveaza de peste zece ani, dar si de aruncarea pe esichier, de catre acesta, a tentatiilor
financiare si economice în schimbul renuntarii,
de partea palestiniana, la drepturile sale. Nimic
nou sub soare, se poate spune, în asteptarea detaliilor si argumentelor de promovare a acestui
„big deal” al veacului XXI.

In acest context, este putin probabil ca viitorul
previzibil va aduce surprize care sa schimbe
blocajul existent în procesul demersurilor de solutionare a contenciosului palestiniano-israelian.
Pozitia Autoritatii Nationale este lesne previzibila si ea va însemna respingerea de plano a vari33
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Ambasador prof. Dumitru
CHICAN
La începutul lunii decembrie trecut, Administratia Donald Trump facea cunoscuta înca una
dintre deciziile-surpriza cu care presedintele
american si-a obisnuit, în egala masura, sustinatorii si opozantii, decizia în discutie fiind, în
esenta sa, urmatoarea: întrucat pe frontul irakian si sirian al campaniei internationale împotriva terorismului jihadist asa-numitul “Ştat Islamic” a fost, cu putine si nesemnificative exceptii,
înfrant, efectivele americane (cca. 2.000 de soldati) desfasurate în Şiria urmeaza sa fie repatriate într-o perspectiva temporala foarte apropiata. Şub impulsul afectiv al ideii ca hotararea
liderului de la Casa Alba marca începutul sfarsitului pentru “ocupatia militara straina” a Şiriei,
regimul de la Damasc, de coniventa cu Federatia
Rusa, a salutat miscarea tactica anuntata de Donald Trump, trecand cu seninatate peste faptul
ca alte efective straine - ale Marii Britanii si
Frantei - raman pe loc, ca, de altfel, si efectivele
ruse însele, pasdaranii iranieni si militiile de
mercenari stipendiati de regimul iranian. Com-

plicatiile si reactiile negative aveau sa apara nu
peste multa vreme si ele au venit dinspre doi
principali aliati ai Americii, respectiv: pe de o
parte, kurzii mobilizati în “Unitatile de Protectie
a Poporului” (YPG) sustinuti de ŞUA si care, prin
plecarea efectivelor americane, ramaneau singuri si izolati în fata armatei turce, prezenta la
frontiera Kurdistanului sirian cu intentia belicoasa de continuare a ofensivei de lichidare a
“teroristilor” si “separatistilor” kurzi; pe de alta
parte, Turcia însasi, decisa sa elimine, manu militarii, orice amenintare kurda la adresa propriilor interese de securitate. Prins între “datoria de
onoare” de a nu-si parasi aliatul kurd, dat nici
aliatul turc, membru al NATO, Donald Trump a
adaugat o completare “salvatoare” la decizia de
retragere militara din Şiria: instituirea, în teritoriul sirian si de-a lungul întregii frontiere de
nord a Şiriei, a unei zone-tampon de securitate,
cu o profunzime de cca. 30 kilometri (în interiorul teritoriului sirian), cu o configuratie trasata
si controlata de Turcia si garantata de forte internationale de mentinere a pacii, eventual din
cadrul coalitiei anti-teroriste multinationale. O
propunere care se mula perfect cu dorintele lui
Recep Teyyp Erdogan, al carui ministru sau de
externe
Mevlut
Cavushoglu declara
ca
ideea
“centurii de securitate” nu era decat un plagiat
american
dupa
ideea
originala
elaborata de catre
chiar Recep Erdogan si acceptata de
Donald Trump.
Din acest moment
a survenit blocajul
si lucrurile au lunecat catre domeniul fabulei.
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“Dl. Trump vrea sa instaureze, în cooperare cu
Turcia, zone de securitate, ignorand ca orice rol
al Turciei care, “fiind parte beligeranta si direct
implicata în conflictul din Şiria, nu va putea sa fie
impartial, iar aceasta va produce ample dezechilibre pe care nu le putem accepta”, declara politicianul kurd Aldar Khalil, membru în structurile
de conducere ale administratiei semi-autonome
proclamata de partea kurda în provinciile locuite
majoritar de kurzi dar si de arabi sirieni.

sirian si al fortelor de securitate si structurilor
administratiei siriene. Aliatii kurzi ai Ştatelor
Unite, care controleaza cea mai mare parte a
nordului Şiriei, au respins aceasta idee, tematori
ca ea ar putea facilita o ofensiva militara a Turciei. Şalutam si sustinem contactele dintre reprezentantii kurzi si autoritatile siriene si speram ca
toti se vor putea întoarce la o viata normala în
cadrul unui singur guvern si fara nici o interferenta straina. Nomai în felul acesta procesul de
De partea sa, guvernul de la Damasc a calificat pace va avansa, chiar daca, deocamdata, nu atat
drept “iresponsabile” declaratiile Casei Albe de de rapid pe cat am dori”
la Washington si ale Palatului Alb de la Cornul de
Aur privitoare la instituirea zonei-tampon în dis- NOTĂ
cutie. Un purtator oficial de cuvant al Ministerului sirian de Externe declara ca “Şiria tine sa La 24 ianuarie, Recep Teyyp Erdogan a facut o
atraga atentia ca orice tentativa de de acest gen scurta vizita la Kremlin unde a abordat, în cadrul
va fi considerata un act de agresiune la unitatea discutiilor avute cu Vladimir Putin, chestiunea
teritoriala, inclusiv din partea Turciei, si va fi si o centurii de securitate, în încercarea de a-l condovada de sustinere a terorismului internatio- vinge pe omologul sau de utilitatea acestei alternal”.. (….) “Şuntem decisi sa folosim toate mijloa- native pentru o înlaturare cat mai rapida si accele pentru a ne apara poporul si pamantul îm- ceptabila a elementelor care mai îngreuneaza
potriva oricarei forme de ocupatie si agresiune” convenirea unei rezolvari politice a crizei siriene. Argumentele prezentate de Erdogan nu au
a mai precizat oficialul sirian.
avut succesul scontat si nici nu au deschis vreo
Din punct de vedere executiv, aceste luari de perspectiva de schimbare a pozitiei ruse. Revenit
pozitie s-au concretizat prin initierea de catre în tara dupa acest esec, presedintele Erdogan a
kurzi - pentru prima data de la declansarea cri- lansat public o noua propunere avîndu-i ca deszei siriene - a unor contacte si negocieri directe tinatari pe presedintele Bashar Al-Assad si pe
cu guvernul de la Damasc, cu miza renuntarii de aliatul sau rus, Vladimir Putin. Propunerea sugecatre etnicii kurzi la opozitia anti-Assad si ra reactivarea asa-numitului „Acord de la Adana”
sustinerea armatei loiale în lupta împotriva re- - un document încheiat în urma cu 21 de ani
belilor islamisti, cu conditia de a le fi recunoscu- (iulie 1998) între Turcia si Şiria condusa, la vreta autonomia si cetatenia în cadrul unui viitor mea respectiva, de fostul presedinte Hafez Alsistem descentralizat de guvernare.
Assad, si care permitea partii turce executarea
O opozitie nu mai putin categorica fata de ideea de operatiuni militare transfrontaliere în nordul
crearii zonei de securitate discutata între Was- Şiriei, pe o profunzime de cca. 5 kilometri, penhington si Ankara a venit prompt si din Partea tru „lichidarea” focarelor de rezistenta
Federatiei Ruse.
„terorista” a minoritarilor kurzi si cerea partii
Intr-o declaratie pentru Agentia France Presse, siriene sa-l expulzeze pe Abdullah Ocalan, liderul
Partidului Muncitoresc din
de la jumatatea lunii ianuaKurdistan (PKK), gazduit si
rie, seful diplomatiei ruse,
sprijinit de Şiria. Lucru care
Şerghei Lavrov, afirma
s-a si întamplat, însotit si
(www.france24.com) : “Noi
de ale masuri solicitate de
suntem convinsi ca singura
partea turca, respectiv însi cea mai buna solutie este
chiderea taberelor de anca aceste teritorii sa treaca
trenament militar ale PKK
sub controlul guvernului
35
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pe teritoriul sirian si în Liban. „Acordul de la
Adana” a pus capat unei mai lungi perioade de
tensiune si conflict, care a fost alimentata si de
disensiunile privitoare la împartirea potentialului hidrografic al Eufratului, dar si de disputele
teritoriale siriano-turce pe marginea suveranitatii asupra provinciei Alexandretta (Iskenderun,
asazi districtul turcesc Hatay). Prin aceasta,
„tratatul de la Adana” si-a epuizat forta si scopul,
dar el contine si prevederi care îsi pastreaza viabilitatea si în conditiile existente astazi pe fron- lui sirian la Istanbul si recunoasterea actualelor
tul crizei din Şiria.
frontiere internationale ale tarilor semnatare).
De asemenea, prin revenirea la Acordul de la
Şubliniind obstinatia cu care liderul turc îsi urmareste obiectivul de a-si impune controlul asu- Adana, Turcia va trebui sa recunoasca dreptul
pra unei vaste portiuni a teritoriului sirian, o se- Şiriei de a desfasura forte armate de-a lungul
rie de observatori si analisti apreciaza ca fiind frontierei cu Turcia, inclusiv în regiunile care în
cel putin fantezista ideea ca un acord încheiat, la prezent se afla sub controlul aliantei kurdovremea respectiva, pentru „combaterea teroris- arabe sustinuta de Ştatele Unite;
mului kurd” si semnat de doua state ale caror
relatii nu au cunoscut normalitatea decat foarte
sporadic, va fi în masura sa iasa din memoria
vremii pentru a rezolva astazi conflicte benigne
si a da satisfactie gandirii politice a lui Teyyp Erdogan. Retine, însa, atentia, faptul ca ideea
„reîntoarcerii la Adana” a fost, premergator
anuntarii ei, discutata cu Vladimir Putin care nu
a exclus aceasta optiune (existand chiar afirmatii potrivit carora ca ideea i-ar apartine, în
realitate, liderului de la Kremlin.). Pentru interesul documentar, redam sintetic principalele prevederi ale Documentului:

De asemenea, aceasta ar avea drept efect si modificarea agrementului dintre Turcia Şi ŞUA privitor la profunzimea zonei de securitate în care
efectivele turcesti vor avea dreptul sa opereze
misiuni de control - care se va reduce de la 30
kilometri la 5 kilometri.

PKK – n.n.);

Cu prilejul lansarii noii sale propuneri,
presedintele Erdogan a apreciat ca, daca se va
ajunge la un acord între principalii actori, o solutie a problemelor de securitate în nordul Şiriei
ar putea sa fie implementata în „viitoarele cateva
luni”.

5. pe baza principiului reciprocitatii, Şiria va
lua toate masurile care se impun pentru a împiedica folosirea de catre minoritarii kurzi a teritoriului sirian pentru organizarea si executarea de
acte agresive împotriva intereselor Turciei, sens
în care partea siriana va institui puncte de observatie si control militar de-a lungul liniei de
1. partea turca are dreptul de urmarire a com- demarcatie (prevedere care, astazi, ar însemna
batantilor PKK pe o profunzime de 5 km. în inte- eliminarea oricarei pretentii a Turciei de a pasriorul teritoriului sirian;
tra forte militare în interiorul fasiei de securitate
2. Republica Araba Şiriana renunta la orice redusa la o latime de 5 kilometri);
pretentii asupra vilayetului Iskenderun (Hatay);
6. în cadrul misiunilor diplomatice ale celor
doua
tari la Damasc si Ankara va functiona cate
3. partile au convenit ca Partidul Muncitoresc
din Kurdistan, condus de Abdullah Ocalan este o o atasatura de securitate rezidenta, cu reprezenorganizatie terorista (astazi Ankara considera ca tanti turci, respectiv sirieni, pentru coordonarea
rebelii kurzi sirieni din Unitatile de Aparare a si asigurarea contactelor de securitate între
Poporului” reprezinta filiala siriana armata a parti”.
4. prin acord, Turcia recunoaste legitimitatea
regimului sirian si a autoritatilor derivand din
acesta (ceea ce presupune, astazi, stabilirea de
contacte directe între Ankara si Damasc, redeschiderea reciproca a ambasadelor si a consulatu36
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Maher NABOULSI
“Nu Siria este cea care a decis să părăsească Liga Arabă şi, prin urmare, nu ea trebuie să ceară
reîntoarcerea în această organizaţie. Cei care au
decis expulzarea Siriei sunt singurii răspunzători
dacă vor decide anularea acestei rezoluţii sau
menţinerea ei câtă vreme vor vrea”.
Acesta a fost, potrivit mijloacelor arabe audiovizuale si scrise de informare în masa, raspunsul
pe care, la 16 decembrie trecut, presedintele sirian Bashar Al-Assad l-a dat omologului sau sudanez, Omar Al-Bashir, primul si singurul sef de
stat arab care a vizitat Şiria de la începutul crizei
din aceasta tara. Avand în vedere ca, în anul
2019, Şudanului îi va reveni presedintia rotativa
a Ligii Ştatelor Arabe, presedintele sudanez a
venit la Damasc pentru a-l convinge pe “fratele”
Bashar Al-Assad sa raspunda favorabil celorlalti
“frati” din Orientul Mijlociu si Magrebul din nordul Africii care cred ca, dupa opt ani de razboi, a
venit timpul ca Şiria “sa se întoarca la sanul
natiunii-mame arabe”.
Initiativa presedintelui sudanez a fost cea care
a prefatat un intens activism arab în favoarea
reprimirii Şiriei la Liga Araba, activism declansat
de decizia presedintelui Donald Trump de retragere militara din Şiria, un moment care a fost
interpretat în lumea araba drept o recunoastere
a renuntarii americane la dosarul sirian si, în
consecinta, o victorie a regimului din Damasc.
Trecerea cu buretele peste istoria celor opt ani
de razboi si de acuze grave aduse lui Bashar AlAssad era necesara pentru “refacerea unitatii
arabe”, dar si a Ligii, pentru care Şiria are calitatea de membru fondator, în 1945.
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militare, acordand, mai putin sau deloc, atentie
faptului, banal, în aparenta, ca începand cu constituirea “Aliantei Fortelor de Opozitie” si pe întregul parcurs al conflictului, aceasta “opozitie” a
figurat ca o asociere de persoane impuse din afara societatii siriene si ridicate la statutul de
“opozanti” de catre puteri straine, activitatile
sale derulandu-se prin capitale straine – regionale sau occidentale, finantate fiind si sustinute
moral de sponsorii care au gazduit sedintele,
“reuniunile” si “congresele” opozitiei politice.
Ceea ce, se întelege, a însemnat si executarea,
mai mult sau mai putin fidela, a “sfaturilor” si, în
ultima analiza, a ordinelor primite de la generosii sponsori straini. De fapt, se poate spune ca
formarea însasi a acestei opozitii rupta de contactul nemijlocit cu realitatile din tara si sfasiata
de incoerenta, orgolii personale sau de grup, nu
s-a vrut a fi decat o metoda de “sirianizare” a
ideii de opozitie, de creare a imaginii ca în Şiria
exista o opozitie autointitulata discursiv si antefactum, drept “reprezentant legitim al poporului
sirian” pe care Liga Araba l-a considerat ca atare
dupa ce acesta îsi va fi schimbat denumirea în
Consiliul National Şirian (condus de un cleric
elastic, Moazz Al-Khatib). Dezintegrarea si îngustimea nerealista a abordarilor, lipsa unor programe solide atat pentru desfasurarea “luptei de
opozitie” cat si pentru perioada de gestionare a
viitorului post-conflict al Şiriei explica si esecurile succesive prin care “opozitia” a trecut în toti
anii scursi de la nasterea sa.

Cat de întemeiata juridic si moral a fost expulzarea Şiriei din Liga Araba care acum are nevoie
de aceeasi Şirie pentru a demonstra (cui?) ca lumea araba este unita si solidara?

Şa ne întoarcem la istorie si la tribunalul acesteia.
Va trebui sa treaca luni si chiar ani pana se va
putea vorbi de o descifrare obiectiva si laborioa- La 11 noiembrie 2011, la propunerea Qatarului,
sa a întregului proces prin care Şiria a fost arun- Liga a decis suspendarea calitatii Şiriei de memcata în flacarile razboiului civil. Analistii si deci- bru al Organizatiei, rezolutie care a devenit efecdentii au glossat îndelung si au mizat cu insis- tiva la 16 noiembrie si a fost adoptata cu votul a
tenta pe existenta unei opozitii siriene politico- 19 state membre din totalul de 22 de state. Tot
37

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.272, Miercuri 20 Martie 2019

la insistentele qatareze, organizatia “unitatii arabe” a decis adoptarea de sanctiuni internationale
arabe împotriva Şiriei, acestea referindu-se, în
sinteza, la urmatoarele:

rea reala a opozitiei si mai degraba vizau obiective de natura sa se constituie, în perspectiva, întrun grav atentat la atributele suveranitatii nationale a statului sirian.

1. înghetarea tranzactiilor comerciale cu gu- Şituatia poate fi înteleasa mai bine din lectura
vernul sirian si a conturilor bancare guverna- celor 13 puncte nepublice ale “Protocolului” la
mentale siriene deschise în reteaua bancara ara- care am putut avea acces (middleeastwatch.net)
ba;
si pe care le redam, în traducere:
2. interdictia impusa tuturor oficialilor si
1. reducerea, la nivelul de 50.000 oameni, a
demnitarilor sirieni de a calatori în restul state- efectivelor armatei nationale siriene;
lor arabe membre ale Ligii;
2. Şiria va renunta la revendicarea suverani3. înghetarea tranzactiilor financiare arabe cu tatii asupra Platoului Golan. O solutionare a
guvernul sirian si cu Banca Centrala a Şiriei. Şto- acestui diferend nu va fi posibila decat pe cale
parea finantarii arabe pentru pentru proiecte de politica (în conditiile în care Israelul a declarat si
dezvoltare aflate în curs de executie sau progra- reiterat ca nu va renunta niciodata la acest terimate.
toriu – n.n.);
Prin decizia de excludere, rezolutia Ligii declara
pierderea legitimitatii de catre regimul sirian si
invita Consiliul National Şirian – alianta a
fortelor de opozitie auto-proclamata, fara nici o
conexiune juridica – sa reprezinte Republica
Abraba Şiriana la reuniunile sectoriale sau plenare ale Ligii Arabe ca “unic reprezentant legitim al poporului sirian”.
In luna decembrie 2012 a fost dat publicitatii
(mai putin anexa secreta) asa-numitul “Protocol
de la Doha” prilejuit de reuniunea opozitiei siriene reprezentata de “Consiliul National Şirian”, la
initiativa Qatarului si la presiunile Ştatelor unite,
cu scopul declarat al alegerii noului secretar general al “aliantei de opozitie”, fapt care, de altfel,
a si fost realizat prin investirea clericului Moazz
Al-Khatib, un personaj sters si docil. Reuniunea a
fost initiata de Qatar si dirijata cu agresivitate de
fostul premier qatarez, seicul Hamad Bin Jassem
Al-Thani, cu participarea stridenta a sefei diplomatiei americane, Hillary Clinton, ale carei efuziuni verbale pe note înalte au starnit pana si nemultumirea opozantilor, unii dintre acestia avertizand ca se retrag în cazul în care Ştatele Unite,
vor continua sa dicteze si sa-si impuna propriile
conditii.

3. sub supravegherea si controlul Ştatelor
Unite Ale Americii, Şiria va proceda la distrugerea tuturor arsenalelor chimice si bacteriologice
si la totalitatea vectorilor de transport al acestora. Aceasta operatie se va desfasura în Iordania;
4. renuntarea de catre Şiria la toate revendicarile sale de suveranitate asupra vilaietului
Iskenderun (Alexandretta, zona trecuta sub suveranitate turceasca de catre fostele autoritati
mandatare franceze de dupa primul razboi
mondial –n.n.) si va ceda Turciei anumite localitati rurale locuite de turcmeni în districtele Alep
si Idleb;
5. expulzarea tuturor membrilor Partidului
Muncitoresc al Kurdistanului care va fi înscris în
lista organizatiilor teroriste. Membrii acestei formatiuni, urmariti de Turcia vor fi predati autoritatilor din aceasta tara;
6. anularea tuturor acordurilor semnate între
Şiria, pe de o parte, si Federatia Rusa si China, pe
de alta parte, în domeniul explorarii si exploatarii petrolului si în cel al cooperarii militare;

7. Şiria va accepta construirea pe teritoriul
sau a unei magistrale de transport al gazelor naturale din Qatar catre Turcia si, mai departe, caIn realitate, reuniunea a fost conceputa ca de- tre Europa;
mers al Qatarului de intimidare a opozantilor
8. pe teritoriul sirian va fi construita o magissirieni în scopul impunerii de conditii care, în trala de transport catre Israel a unor cantitati de
majoritatea lor, aveau prea putin a face cu meni- apa din lacul de acumulare Ataturk, pe cursul
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turcesc al fluviului Eufrat;
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anta civila de persoane si entitati de opozitie,
este invitat sa ocupe fotoliul Şiriei la Liga în calitate de “reperezentant legitim al poporului sirian” contravine vadit acestei stipulatii din documentul fundamental;

9. Qatarul si Emiratele Arabe Unite se angajeaza sa finanteze reconstructia a tot ceea ce a
fost distrus în cursul razboiului sirian, cu conditia ca statul sirian sa ofere companiilor din cele doua state exclusivitate pentru refacerea si
2. statele membre se angajeaza sa respecte
exploatarea zacamintelor de petrol si gaze natu- regimurile de guvernare în statele respective si
rale din subsolul si apele maritime teritoriale ale nu întreprind nici o masura vizand schimbarea
Şiriei;
sau înlocuirea acestora (Articolul VIII din Pactul
10. Şiria va îngheta relatiile sale cu Iran, Fede- Constitutiv). Liga Araba a decis, contrar acestei
prevederi” ca regimul de la Damasc „nu mai este
ratia Rusa si China;
legitim”, si a invitat o entitate de opozitie sa re11. încetarea oricaror relatii cu Hezbollahul prezinte întregul popor sirian;
libanez si cu miscarile palestiniene de rezistenta;
2. un stat membru al Ligii nu poate fi exclus
12. statul sirian va fi definit ca fiind islamic, decat în masura în care acesta a încalcat angajafara a adopta, însa, ideologia islamica salafista;
mentele asumate prin documentele constitutive
13. prezentul acord va intra în vigoare imedi- ale organizatiei (Articolul XVIII din Pact). O aseat dupa preluarea puterii (de catre opozitia siria- menea încalcare nu se regaseste în ceea ce priveste Şiria, ca membru fondator;
na, n.n.).
3. pactul prevede ca Liga Araba nu este îndriAcesta este, succint, pretul pe care opozitia siriana instalata de vointe straine ar fi urmat sa-l tuita sa se amestece în problemele interne ale
plateasca în schimbul investirii sale la conduce- unuia dintre statele membre, inclusiv în ceea ce
rea Şiriei viitoare, autorii “protocolului” avand, priveste conflictele interne, acest lucru fiind podupa cum se poate vedea, grija ca fiecare dintre sibil doar la cererea statului oficial respectiv.
actorii care au “nasit” un asemenea dictat sa-si Contrar acestei prevederi, Liga, hotarand ca
primeasca partea, conform intereselor fiecaruia. “regimul sirian si-a pierdut legitimitatea”, s-a
Textul citat ofera, în acelasi timp, si explicatia aliniat de partea uneia dintre entitatile nejustifimotivului pentru care, la toate rundele de nego- cate juridic dar implicate într-un conflict intern;
cieri politice si militare de la Geneva si Astana
4. excluderea unui stat membru al Ligii trebu(în Kazahstan), opozitia siriana nu a prezentat ie, conform pactului, sa fie adoptata exclusiv de
niciodata un program propriu si o viziune coe- catre sefii de state, reuniti în Conferinta Ordinarenta privind încheierea crizei si gestionarea vii- ra sau Extraordinara la Nivel Inalt a Ligii. Ori, în
toarei configuratii a Şiriei, unicul punct de care cazul Şiriei, decizia de suspendare a fost luata în
“opozantii” s-au cramponat cu obstinatie fiind cadrul unei reuniuni la nivel ministerial si al
“plecarea de la putere a regimului de la Damasc” prim ministrilor;
si instaurarea la conducerea statului si societatii
5. un alt punct al documentului fundamental
siriene a unui regim de import.
referitor la subiectul în discutie prevede ca deciLectura Pactului Ligii pune în lumina faptul ca zia de excludere a unui stat membru va fi adoprezolutia Ligii de expulzare a Şiriei a fost luata cu tata cu unanimitate de voturi ale sefilor statelor
nerespectarea flagranta a prevederilor acestui membre ale organizatiei. Ori, în 2011, rezolutia a
document fundamental care stipuleaza cat se fost adoptata cu majoritate calificata, dat fiind ca
poate de clar ca:
3 din cele 22 de state membre au votat împotri1. Liga Ştatelor Arabe este organizatie volitiva va;
constituita între state suverane si nu între state
6. un stat membru al Ligii nu poate fi exclus si organizatii nonguvernamentale. Ori, decizia precizeaza pactul - decat daca acesta si-a pierdut
Ligii prin care Consiliul National Şirian, ca ali- identitatea juridica, prevedere care nu este apli39
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cabila în cazul Şiriei;

auspicii internationale, inclusiv prin adoptarea
7. în sfarsit, excluderea unui stat înseamna noii constitutii a tarii si organizarea de alegeri
încetarea calitatii statului respectiv de membru generale.
al tuturor organizatiilor si tratatelor care regle- Unitatea araba nu a excelat niciodata prin
menteaza rostul si misiunile Ligii, inclusiv Trata- functionalitate si normalitate. Iar argumentele
tul Arab de Aparare Comuna. Ori, excluzand Şi- care sa încurajeze ideea ca o simpla formalitate
ria, Liga a dat, implict, cale libera si neangajanta birocratica si juridica va fi suficienta pentru ca
oricarei invazii si ingerinte externe de forta în sirienii sa fie primiti, sau sa doreasca sa fie
Şiria. Ceea ce s-a si întamplat, fara ca Acordul de primiti la “pieptul natiunii arabe”, nu sunt nici
Aparare Comuna (“unul pentru toti si toti pentru solide si nici, deocamdata, suficient de convingaunul”) sa fie în vreun fel activat.
toare.

Reprimirea Şiriei în Liga Araba nu este, în pofida aparentelor, lipita de sensiblilitati si de bariere procedurale si psihologice care sunt generate
atat de comunitatea araba si organizatia sa regionala si de pozitia guvernului sirian, cat si, în
egala masura, de comunitatea internationala.
Din punct de vedere procedural, o revenire a
Şiriei la structurile institutionale regionale presupune anularea de catre Liga a deciziei de expulzare din 2011, iar aceasta, la randul sau, presupune asigurarea conditiilor fundamentale ca o
asemenea anulare sa fie adoptata la nivelul cel
mai înalt si cu unanimitatea sefilor de state
membre ale Ligii. Ori, întrunirea acestor conditii
nu beneficiaza de consensul necesar, care este
greu de realizat pana la urmatoarea conferinta
ordinara a summitului arab, prevazuta pentru
luna martie, la Tunis. Este vorba, apoi, de conditiile pe care Şiria ar putea sa le formuleze pentru acceptarea unei reîntoarceri la Liga, conditii
care, daca vor exista, nu vor fi, cu certitudine,
agreate în sensul reconcilierii si refacerii, peste
noapte, a încrederii necesare. Pe de alta parte, la
reuniunea ministrilor de
externe din Uniunea Europeana si Liga Araba
desfasurata la Bruxelles,
la începutul lunii februarie, interlocutorii europeni
au
declarat,
transant, ca nu vor
sustine o reprimire a Şiriei înainte de finalizarea
unei reglementari politice a crizei siriene, sub
40

Dinu COSTESCU
I
Comparata fie cu regiunea tribala pakistaneza
Waziristan de la frontiera cu Afghanistanul, fie
cu districtele afghane cunoscute drept foste fiefuri ale retelei Al-Qaida sau, în ultimul timp, ale
combatantilor din Ştatul Islamic refugiati de pe
fronturile din Şiria si Irak, regiunea Şahel (în
araba “campie”, “ses”, dar si “zona plata de litoral”), cu o suprafata de cca. trei milioane km.p.,
se prezinta ca o fasie geoclimatica întinsa de la
vestul la estul continentului african si este o zona de tranzitie între sudul desertului saharian si
nordul întinsei savane africane care coboara pana catre sudul Şudanului si regiunile somaleze
ale Cornului Africii. In utilizarea curenta, Şahelul
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include, integral sau partial, un numar de 10 state de pe “continental negru”, respectiv Algeria
(extremitatea sudica), Şenegal, Mauritania (la
sud), Mali, Burkina Faso (regiunea de nord), Niger, Nigeria (prin extremitatea nordica a tarii),
Ciad (zona centrala), Şudan (zona centrala, cu
provincial Darfour) si Insulele Capului Verde.
Ca si în zonele pakistaneze mentionate, sau în
muntii Afghanistanului, marea majoritate a statelor africane saheliene se confrunta, prin traditie, cu grave probleme economice si institutional-statale. Aceasta stare de lucruri ofera conditii dintre cele mai propice pentru proliferarea
unei delincvente în fata careia autoritatile sunt,
practic, neputincioase, în vreme ce, în aceleasi
conditii si din cauze similare, asistenta antiterorista externa nu a înregistrat progrese demne de
mentionat. Contrabanda, traficul cu produse stupefiante si material militar sunt printre cele mai
evidente ilegalitati înregistrate si a caror dinamica este încurajata de anarhia creata pe plan intern sau transfrontalier de numeroasele miscari
de rebeliune tribala greu controlabile, asa cum este cazul
îndeosebi în Mali, Niger, Nigeria sau Ciad, unde activismul
islamist extremist cunoaste si
cele mai ridicate niveluri. Pe
acest fond, fenomenul terorist
islamist, manifestat initial în
forme mai degraba apropiate
crimei organizate, nu a capatat o dimensiune coerenta si o
amploare deosebita decat dupa atacurile de la 11 Şeptembrie care au marcat si expan-
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siunea catre Şahelul subsaharian a terorismului reperezentat, cu deosebire, de
gruparea auto-intitulata „AlQaida din Maghrebul Islamic
(AQMI) activa, cu deosebire,
în arealul Algeria-TunisiaMaroc.
Aceasta
fasie
transafricana a terorismului
islamist a devenit, cu rapiditate, si un coridor de tranzit
pentru material militar si jihadisti. Dar despre o recunoastere a periculozitatii acestei zone nu s-a vorbit decat cu începere
din anul 2002, cand Administratia americana a
atras oficial atentia comunitatii internationale
asupra acestui „nou front” al campaniei antiteroriste globale initiata de America în urma atacurilor de la „turnurile gemene” din New York. In
acelasi an, Washingtonul a lansat si asa numita
„Initiativa Pan-Şaheliana”, avand drept obiectiv
fundamental sprijinirea statelor din regiune în
eforturilor acestora de securizare a frontierelor,
supraveghere a traficului de persoane si lupta
multidirectionala, în cadrul unei cooperari regionale, împotriva activismului jihadist terorist.
II
Pe langa grupusculele care oscileaza la frontiera dintre terorism si crima organizata, în regiunea Şahelului african sunt active urmatoarele
structuri islamist-radicale principale:
1. Al-Qaida din Maghrebul Islamic (AQMI),

Abu Bakar Shekaw
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constituita în anul 2007 si actionand cu deosebire în statele saheliene din Africa Occidentala;
2. Mujao (Organizaţia pentru Monoteism
şi Jihad), formaţă în anul 2011 prin desprindere din AQMI. Dupa anul 2014 si-a
anuntat afilierea cu gruparea „Ştatul IslamicDaesch”;
3. Boko Haram (Gruparea Sunnită pentru
Predică şi Jihad), formată în anul 2002, în
Nigeria, ca miscare wahhabista adepta a jihadismului salafist, sub conducerea lui Abubakar Şhekaw. Din martie 2015 s-a alaturat gruparii „Ştatul Islamic”;

emirat islamic, de obedienta Al-Qaida.

4. Al-Mu’aqauna Bil-Damm (Semnatarii cu
sânge), creată la 20 august 2013 prin desprindere din AQMI , afiliata la Ştatul Islamic;

*

Daca, sub diverse forme, individuale sau colec5. Gruparea Al-Murabitun, constituită prin tive, comunitatea internationala a adoptat o seunificarea Mujao, desprinsa si aceasta din AQMI. rie de masuri pentru stoparea dinamismului saA facut act de supunere fata de Ştatul Islamic;
lafist în regiunea Şahelului, nu acelasi lucru se
6. Ansar Al-Sharia (Partizanii Shariei), gru- poate spune si despre statele regionale în care
pare constituita în Tunisia, la 10 ianuarie 2014, activeaza terorismul religios islamic si care, în
considerata fi una dintre cele mai radicale enti- general, par a se fi adaptat la situatia existenta,
tati ale miscarii salafist-jihadiste din Maghrebul evitand o implicare activa în lupta împotriva feafrican si din zona occidentala a Şahelului afri- nomenului jihadist. Aceasta fie din neputinta, fie
din lipsa vointei de a accepta adaptarile si schimcan;
barile necesare în plan politic, militar si al avan7. Gruparea Ansaru Ad-Din (Partizanii, Apă- tajelor economice pe care clasele conducatoare
rătorii Credinţei), formată în decembrie le obtin ca urmare a mentinerii statu-quo-ului
2011, în Mali, sub conducerea tuaregului Izad existent.
Ag Ghali, cu scopul transformarii tarii într-un
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Serviciile de informaţii în secolul XXI şi problemele de securitate

Mihaiu MĂRGĂRIT
1. O presupusă „ Eră Trump ” şi Comunitatea
Informativă a SUA (IC)
Dupa doi ani care au trecut de la instalarea lui
Donald Trump în Biroul Oval, actualul Director
al Serviciilor Naţionale de Informaţii al SUA
(DNI), Daniel R. Coats, la 22 ianuarie 2019 a prezentat public o noua Strategie Nationala de Informaţii (INŞ). Inca de la înfiintarea Comunitatii
Informative americane (IC), cutumiar, reînnoirea
acestui tip de strategie s-a facut la interval de
patru ani. Este stiut însa ca înca din pozitia de
candidat, obsesia manifesta a impetuosului Donald Trump viza derobarea totala si imediata
de guvernarea Barack Obama. Ca urmare, devenit presedinte, era de asteptat ca aceasta noua
Ştrategie Nationala de Informatii sa fie lansata
mai devreme, odata cu Ştrategia Nationala de
Şecuritate (decembrie 2017), care a înlocuit-o
pe a predecesorului sau democrat. Premeditat,
aceasta schimbare a fost lasata sa se realizeze
potrivit cutumei, ceea ce, în opinia mea, pare a fi
totusi oportuna din perspectiva unui dicton care
circula în folclorul politic, potrivit caruia „ în spatele unui om politic puternic se află un serviciu de
informaţii puternic ”. Asta nu înseamnă că până
acum serviciile de informatii americane nu au
fost si nu sunt cele mai puternice din lume. Dar,
am convingerea ca, în ce priveste aparitia actualei INŞ, „ timpul a lucrat în favoarea puternicului
om de afaceri Trump ”. Aceasta în sensul că, devenind presedinte, Trump a simtit oportunitatea
momentului schimbarii din perspectiva proiectului „ America first ”. Astfel, serviciile de informatii au fost introduse în ecuatia schimbarilor la
varf, nici mai devreme, nici mai tarziu, ci la momentul potrivit. Probabil, li s-a oferit un „timp
optim de reflecţie”, preşedintele sperând într-o
temporizare si chiar o clarificare a tensiunilor si
acuzatiilor grave ce i s-au adus din partea FBI
privind implicarea Rusiei în alegerile prezidenti44

ale americane din 2016. In ansamblul actiunilor
de contracarare a acestor tensiuni de catre Donald Trump si sustinatorii sai, publicatia The Guardian - International edition, din 17 sept. 2018,
informa ca presedintele american a declasificat
un dosar legat de primele zile ale anchetei FBI
privind modul de desfasurare a alegerilor prezidentiale, inclusiv portiuni ale unui mandat secret
de supraveghere si mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, demis în 2017 (de Donald Trump). In comentariu se precizeaza ca
aceasta decizie va duce la publicarea textelor tuturor mesajelor si a documentelor ce implicau
mai multi demnitari din cadrul Departamentului
de Justitie si oficiali FBI, care l-au atacat in mod
repetat în ultimul an.
Pe de alta parte, atragerea experimentatului om
politic Daniel R. Coats în stafful sau electoral si,
ulterior, numirea lui (16 martie 2017, înca de la
începutul mandatului prezidential) în pozitia de
DNI, îmi creeaza convingerea ca reprezinta cea
mai inspirata si importanta decizie luata de presedintele Trump privind alegerea echipei sale de
guvernare si a colaboratorilor nemijlociti pentru
punerea în aplicare a proiectului „America first”.
Din momentul în care a dat INŞ liber la publicare, cu siguranta ca decizia a fost extinsa pentru
mentinerea lui D. Coats în functie, pe durata întregului mandat. Şunt de parere ca prezenta
acestuia alaturi de presedintele Trump poate
oferi nu numai încredere, stabilitate si putere la
Casa Alba ci, îndeosebi, garantii de performanta
a „ binomului securitate – intelligence ”, în folosul
realizarii proiectului sau pe plan intern si extern, chiar daca la început au existat si momente
incomode în relatia lor personala.
Din c.v.- ul public al omului politic Daniel R.
Coats rezulta ca pana la varsta numirii sale ca
director (la 74 de ani), începand cu 1981 a îndeplinit înalte responsabilitati politice în Congresul
ŞUA. Am în vedere alegerea sa din partea republicanilor în Camera Reprezentantilor (1981-
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1988), apoi în Şenat - membru al Comitetului
pentru serviciile armate, presedinte al subcomisiilor personalului militar si al fortelor aeriene/
terestre, membru în Comitetul pentru Informatii. Au fost si anumite situatii delicate în partid
care l-au determinat sa-si retraga discret candidatura pentru alegeri în Şenat, probabil pentru a
tempera tensiunile create de inevitabila concurenta interna. Astfel, în perioada 2001 – 2005 îl
gasim ca ambasador în Germania. Asadar, pe întregul parcurs al unei cariere îndelungate si
onorabile, consider ca Daniel R. Coats a acumulat o temeinica experienta, inclusiv în domeniul
serviciilor de informatii si al relatiilor internationale. Este de retinut si faptul ca aceasta experienta a fost începuta în perioada Razboiului rece,
care trebuie sa fi avut un rol determinant pentru
decizia lui Donald Trump de a-l nominaliza în
functia de DNI.
Din modul de abordare a INŞ, constatam ca Daniel R. Coats îsi asuma cu claritate responsabilitatile functiei, în partea introductiva precizanduse ca aceasta reprezinta pentru IC „o directie
strategică a DNI pentru următorii patru ani ”. Iar
în cuvantul sau, cuprins într-un text cu semnatura olografa adresat tuturor specialistilor în domeniu, subliniaza ca INŞ este „ghidul nostru
pentru a servi mai bine nevoile utilizatorilor
noştri finali, pentru a-i ajuta să ia decizii informate cu privire la securitatea naţională şi, în cele din
urmă, să ne păstrăm în siguranţă Naţiunea”.
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trecut.
In viziunea DNI, pentru viitor va trebui sa se
puna mai mult accent pe urmatoarele masuri:
(1) creşterea integrării şi coordonării activităţilor;
(2) folosirea inovaţiei în scopul îmbunătăţirii
constante a rezultatelor muncii;
(3) o mai bună influenţare a parteneriatelor,
ca pârghii puternice, unice şi valoroase, pentru a
sprijini şi a obţine rezultate în domeniul securităţii naţionale;
(4) creşterea transparenţei, protejând în acelaşi timp informaţiile de securitate naţională pentru a spori responsabilitatea şi încrederea publică.
O prima concluzie generala rezultata din lectura noii Ştrategii Nationale de Informatii, si raportat la Ştrategia similara adoptata pe timpul
presedintiei Obama, este aceea ca se mentin
principiile în baza carora au fost formulate viziunea si misiunile IC din perspectiva stricta a nivelului de responsabilitate al lui Daniel R. Coats
- Director al Serviciilor Naţionale de Informaţii.
Ca urmare, INŞ respecta si asigura continuitatea
structurala, capacitatea operationala si de analiza de intelligence specifice fiecarui membru al
IC. Diferentele fata de vechea INŞ apar acolo unde se impun actualizari si perfectionari în acord
cu dinamica geopoliticii internationale care evi-

Ca urmare, în noua INŞ
identificam sarcini privind
adaptarea la actualele schimbari printr-un management
eficient al complementaritatii
actiunilor celor 17 servicii de
informatii. Acestea se vor
confrunta cu o dinamica a
geopoliticii
internationale
alerta, imprevizibila si cu un
grad de periculozitate în permanenta crestere, similara
fostului Razboi rece, domeniu
în care, asa cum apreciam în
c.v. – ul sau, directorul D.
Coats a acumulat experienta
în anii optzeci ai secolului
45
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dentiaza noi provocari, riscuri si tipologii de In acest sens, Federatia Rusa îsi concentreaza
amenintari, diferite fata de cele identificate pana eforturile pentru cresterea influentei si autoritaacum.
tii sale care ar putea intra în conflict cu obiectivele si prioritatile din ŞUA si din mai multe alte
regiuni. China continua modernizarea armatei si
2. Configuraţia mediului strategic internaţio- urmareste predominanta sa economica si teritonal
riala în regiunea Pacificului, ramanand ca o preMajoritatea analistilor apreciaza ca actualele ocupare extinderea si în afara acesteia. Exista
previziuni pe termen scurt si mediu privind ma- oportunitati ca Washingtonul sa colaboreze cu
rile schimbari în geopolitica mondiala sunt deo- Beijingul pe teme de interes comun, cum ar fi
sebit de sumbre, generatoare de grave amenin- agresiunea nord-coreeană, însa Phenianul a
tari la adresa securitatii internationale. In noua continuat sa-si dezvolte tehnologiile nucleare si
INŞ, din perspectiva unei analize integrate de de rachete balistice. In ciuda angajamentului sau
intelligence extinsa la nivel global, în primul ca- din 2015 la un program nuclear pasnic, Iranul
pitol se precizeaza ca „mediul strategic se urmareste obtinerea unor capacitati militare
schimbă rapid, iar SUA se confruntă tot mai mult mai avansate în domeniul rachetelor si continua
cu o lume complexă şi incertă în care ameninţări- sa sprijine grupuri teroriste, militanti si alti adle devin din ce în ce mai diversificate şi interco- versari din Ş.U.A., si va continua sa ameninte innectate. În timp ce IC rămâne concentrată pe teresele americane. Multi alti adversari continua
confruntarea cu un număr de provocări convenţi- sa-si dezvolte capacitatile pentru a submina poonale pentru securitatea naţională a SUA ridicate tentialul de ansamblu al ŞUA si interesele sale,
de adversarii noştri, progresele tehnologice con- prin achizitionarea si utilizarea de mijloace de
duc la schimbări evolutive şi revoluţionare pe mai distrugere în masa, care includ arme biologice,
multe fronturi. Ca urmare, IC va trebui să devină chimice si nucleare.
mai agilă, mai inovativă şi mai rezilienţă pentru Cu privire la alte ameninţări: în INŞ se mai
a face faţă în mod eficient acestor ameninţări din mentioneaza si progresele rapide ale tehnologiice în ce mai volatile, care le modelează.” De ase- lor în domeniile spaţiului real şi al spaţiului cibermenea, se subliniaza si faptul ca în cel mai com- netic, al computerelor şi ale altor tehnologii emerplex si interconectat caracter transnational al gente. Şe consideră că toate aceste dezvoltări
acestor amenintari creste importanta continuarii tehnologice vor stimula continuu aparitia unor
si dezvoltarii activitatii IC, precum si a coopera- game mai largi de actori dispuşi să dobândească
rii cu partenerii si aliatii internationali. Aceasta capabilităţi militare sofisticate.
perceptie inclusa explicit în INŞ întareste încrederea ca ŞUA nu îsi va abandona responsabilita- De asemenea, democratizarea spatiului real
tile asumate în Aliantele si Parteneriatele Ştrate- faciliteaza aplicarea de planuri de atingere sau
depasire a paritatii în anumite zone de interes.
gice din care fac parte.
Şunt date ca exemplu Rusia si China, estimate ca
Cu privire la ameninţările adversarilor tradiţio- vor continua sa dezvolte o gama complexa de
nali, se apreciaza ca vor continua încercarile de arme, inclusiv anti-satelit. In plus, în conditiile în
a castiga si a-si afirma influenta, ca profita de care cres terea comercializarii spatiului nu mai
schimbarea conditiilor în mediul international si este un monopol al puterilor globale, oricine îsi
de schimbarile care au loc la nivelul economiei poate permite este liber sa cumpere.
mondiale, ca slabesc inclusiv ordinea si dominatia idealurilor democratice occidentale de dupa Cu privire la ameninţările armelor cibernetice:
se apreciaza ca armele cibernetice deja amenincel de Al Doilea Razboi Mondial.
ta ŞUA si ar viza populatia, încrederea în instituIn INŞ se precizeaza ca ŞUA ar putea sa se con- tii în ansamblul lor, guvernarea, infrastructura
frunte cu provocari traditionale, netraditionale, critica, sanatatea si siguranta publica, prosperihibride si militare asimetrice.
tatea economica si stabilitatea societatii.
46

Pulsul Geostrategic, Nr.272, Miercuri 20 Martie 2019

Cu privire la tehnologiile emergente, sunt considerate amenintari: inteligenta artificiala, tehnologiile de automatizare şi performanţa ridicată a
computerelor care depăşesc capacităţile ce pot fi
benefice din punct de vedere economic; performanţele în domeniul nano şi biotehnologiilor, care în principiu au capacitatea şi sunt destinate
pentru a vindeca boli si a modifica performante
umane, dac care, fara standarde etice comune s i
asumarea intereselor societăţii pentru a guverna
aceste evoluţii, au potenţialul de a prezenta amenintari semnificative pentru interesele si securitatea Ş.U.A. In plus, dezvoltarea s i raspandirea
unor astfel de tehnologii rămân inegale, crescând
potentialul de a largi drastic diviziunea dintre
asa-numitele "haves" & "have - nots".
Cu privire la abundenţa de date: acestea provin
din performantele tehnologiilor mijloacelor de
comunicatii si democratizarea unor alte tehnologii care genereaza oportunitati semnificative
de a crea si disipa o vasta si exponentiala crestere a volumului de date ale unor actori statali,
inclusiv ale IC, precum si nonstatali împuterniciti cu astfel de tehnologii. Aceste performante
extind potentialul de a influenta oameni si evenimente, atat pe plan intern, cat si global. Abilitatea indivizilor si a grupurilor de a avea un impact mai mare decat oricand - politic, militar,
economic si ideologic – submineaza institutiile
traditionale. Aceasta faciliteaza cresterea influentei surselor de natura etnica, religioasa si ale
altor surse de identitate, precum si schimbarea
naturii conflictului si a provocarilor, a capacitatii
guvernelor traditionale de a satisface cererile
mereu crescande ale populatiilor tuturor acestor surse. Şe creeaza astfel premise pentru un
potenţial mai mare de instabilitate.
La capitolul destinat mediului strategic mai
sunt nominalizate si detaliate alte amenintari,
astfel: unele grupuri violente extremiste; cres terea migraţiei şi urbanizarea populaţiilor . Și acestea pot facilita crearea de premise de instabilitate oriunde în lume.
3. Un nou Război rece şi o posibilă reluare a
cursei înarmării nucleare ?
Aceasta este o întrebare care nu-si gaseste un
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raspuns explicit în continutul noii INŞ, probabil
din considerente politico-diplomatice. Inteleg
retinerea justificata a decidentilor politici si militari de la Washington. Am convingerea ca s-a
dorit sa se evite o mai mare escaladare a tensiunilor existente azi în relatiile ŞUA - Rusia, cauzata de o formulare explicita a unui raspuns în
sensul întrebarii din subtitlu. Dar discutiile libere în spatiul public nu pot escamota ceea ce se
întampla azi în lume, cel putin pe tema unei reale posibilitati de reluare a cursei înarmarii nucleare. Iar relaţiile ŞUA – Rusia, din nefericire,
sunt influentate indirect si de politica duplicitara a conducerii actuale a UE în raport cu cei doi
protagonisti. Este o politica aflata înca sub bagheta Germaniei doamnei Angela Merkel, care
orchestreaza numai în interesul propriu si al catorva state satelite, deturnand destinul Uniunii
de la parcursul normal pentru care a fost înfiintata. Printr-o politica abila traditionala, beneficiaza de favoruri economice din partea Rusiei si
promoveaza în mod fatis o politica antiamericana. Totodata, încearca pe cai oculte sa slabeasca
parteneriatele strategice ale ŞUA în relatiile bilaterale cu cateva state membre ale Uniunii, aplicandu-le standarde duble în politicile economice
comunitare si adresandu-le acuze nefondate cu
privire la respectarea statului de drept.
Intr-un asemenea context. care amplifica configuratia arhitecturii de securitate internationala
grevata de un spectru larg de alte amenintari,
asa cum sunt prezentate sintetic mai sus, consider ca DNI îi revin imense responsabilitati. Ele
sunt chiar mai mari decat cele de dupa atacurile
teroriste din 11 septembrie 2001. Gravitatea si
consecintele acelor atacuri, cand o lume întreaga
îngrozita a solidarizat cu ŞUA, au marit importanta acestui tip de amenintari la nivel global,
aducandu-le în prim planul „binomului securitate – intelligence”. Acum, ele însumându-se cu
amenintarile rezultate din actualele grave tensiuni existente în ansamblul situatiei politico –
diplomatice, economice si militare internationale, au ajuns la cote deosebit de periculoase si
„fara precedent în perioada post Razboi rece de
până acum”. Ş-a creat o situatie atat de complicata, încat ma determina sa afirm ca oricare alta
persoană s-ar afla chiar si la Casa Alba, dinamica
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situatiei geopolitice, geo-economice si geostrategice internationale ar avea acelasi parcurs, sinuos, imprevizibil si periculos. Fac aceasta afirmatie deoarece acuzele adresate ŞUA de catre unii
lideri importanti ai UE vizeaza incorect si exclusiv pe actualul presedinte Donald Trump.
Ca urmare, ŞUA au fost si vor continua sa fie
obligate sa raspunda corespunzator escaladarii
amenintarilor de orice natura care, asa cum am
prezentat mai sus, vin din partea Rusiei, Coreei
de Nord, Chinei, Iranului, precum si a unor actori
regionali care vor atenta cu violenta la un loc
confortabil într-o posibila noua ierarhie de putere a ordinii mondiale.
In ce priveste Rusia: dupa dezmembrarea imperiului bolsevic si reducerea la statutul de putere
regionala, aceasta încearca sa-si reconstituie vechea pozitie (a fostei URŞŞ) de beligerant, în raport cu ŞUA, NATO si UE. Rusia foloseste o politica externa traditional imperiala agresiva caracterizata prin actiuni militare directe clasice, dar
si prin cele mai neasteptate forme de manifestare ale unui arsenal specific de actiuni ce se încadreaza în tipologia razboiului hibrid care, în ansamblul lor si a consecintelor care persista fara
un orizont de asteptare al solutiilor finale, au
readus omenirea în pragul unui nou Război
rece.
Concret, s-a creat un context de vulnerabilitati,
provocari, riscuri si amenintari pe toate dimensiunile pilonilor de sustinere a arhitecturii de
securitate internationala care, la începutul acestui an, au escaladat si în domeniul armelor de
nimicire în masa, favorizand, deocamdata, declansarea unui complicat si periculos „ joc diplomatic ” de acuzaţii şi ameninţări reciproce violente între Washington si Moscova pe tema respectarii Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF). In final, dupa Donald Trump, si
presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca a
suspendat Tratatul INF, respingand propunerile
initiale americane de detensionare a situatiei.
Potrivit unei declaratii a Şecretarului de stat
american Mike Pompeo, „ guvernul american a
ridicat chestiunea de cel puţin 30 de ori din 2013
în discuţiile cu Moscova, dar singurele răspunsuri
primite au fost infirmări”. O prima consecinta a
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acestui „ joc diplomatic ” se va rasfrange asupra
reînnoirii Tratatului privind Reducerea Armelor
Ştrategice (New ŞTART), ale caror discutii ar trebui sa înceapa tot în acest an. Ar exista oare posibilitatea ca acestea să fie total compromise ?
Asadar, în ansamblul negocierilor purtate de-a
lungul timpului si pana azi s-a creat o grava criza, generatoare de premise concrete pentru
„reluarea unei curse a înarmării nucleare”
deja începuta de Rusia (prin încalcarea Tratatului) si în curs de desfasurare nestingherita de
catre China, care nu este semnatara a niciunui
tratat (acord) international în domeniu.
4.Obiectivele misiunii de bază ale Comunităţii Informative a SUA
Pentru a aborda si întelege unele detalii cu privire la obiectivele misiunii de baza ale Comunitatii Informative a ŞUA, trebuie precizat ca activitatile de informatii au la baza Ordinul executiv
prezidenţial nr. 12333 1) Acesta a fost un ordin
menit sa extinda competentele si responsabilitatile agentiilor americane de informatii si sa dirijeze pe liderii agentiilor federale sa coopereze pe
deplin cu cererile de informatii ale CIA.
Potrivit acestui Ordin, informatiile de interes
naţional şi informaţiile asociate cu Securitatea
Naţională înseamnă: toate informaţiile, indiferent de sursa din care provin, inclusiv cele colectate în interiorul sau în afara teritoriului Statelor
Unite, aşa cum s-a stabilit în concordanţă cu orice
recomandări emise de Preşedinte sau aşa cum a
hotărât directorul, în scopul accesului la informaţii care să se refere la mai multe agenţii ale Guvernului Statelor Unite. Aceste precizări implică ameninţări la adresa Statelor Unite, a populaţiei lor,
proprietăţilor sau intereselor acestora; dezvoltarea, proliferarea, sau utilizarea de arme de distrugere în masă; orice altă problemă, având în
vedere Securitatea Naţională sau Securitatea internă a Statelor Unite.
In noua Ştrategie Nationala de Informatii sunt
stabilite sapte obiective ale misiunii de baza a IC.
Ele descriu în mare masura activitatile si rezultatele necesare pentru ca IC sa furnizeze, în timp
util, informatii aprofundate, concrete si relevan-
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te catre clientii sai. Obiectivele misiunii de baza lor de livrare;
abordeaza o gama larga a subiectelor regionale
(7) contrainformaţii şi securitate, care aborsi functionale cu care se confrunta IC , iar priori- deaza amenintarile din partea entitatilor de intizarea lor este comunicata IC prin intermediul formatii straine si a celor din interior.
Cadrului naţional de priorităţi în domeniul inforDin totalul celor sapte obiective ale misiunii de
maţiilor
baza, din perspectiva interesului general al citiAsa cum sunt prezentate în INŞ, primele trei torilor revistei noastre nespecialisti, apreciez
obiective sunt:
util a prezenta, în continuarea acestui subcapi(1) informaţii strategice, care abordează pro- tol, doar unele aspecte privind amenintarile ciblemele legate de interesul durabil al securitatii bernetice, în viziunea INŞ.
nationale;
Astfel, în INŞ se precizeaza ca, în pofida creste(2) informaţii anticipative, care abordează rii gradului de constientizare a amenintarilor
tendintele noi si emergente, schimbarea conditi- cibernetice si îmbunatatirii apararii cibernetice,
ilor si evenimentele evaluate;
aproape toate informaţiile, reţelele şi sistemele de
(3) informaţii pentru operaţiile curente, care comunicaţii vor fi în pericol pentru anii următori.
Adversarii ŞUA devin mai abili în utilizarea casprijina operatiile planificate si în desfasurare.
pacitatilor spatiului cibernetic pentru a le ameAceste trei obiective se adreseaza misiunilor ninta interesele si a-si urmari propriile obiective
fundamentale ale IC care transcend amenintari- strategice si economice.
le individuale, subiectele sau regiunile geografice. Acestea sunt diferite de informatiile funda- Ameninţările online vor reprezenta un risc tot
mental militare, care sunt informatii privind ca- mai mare pentru public, sănătate, siguranţă şi
pabilitatile militare straine. Ca atare, obiectivele prosperitate, pe măsură ce tehnologiile informafundamentale ale misiunii reprezintă împreună tionale sunt integrate în infrastructuri critice,
retele nationale vitale si dispozitive de consum.
misiunile cele mai largi de informatii ale IC.
IC trebuie sa continue sa îsi dezvolte capabilitati
Urmatoarele patru obiective ale misiunii de ba- informative pentru a raspunde acestor ameninza se adreseaza unor misiuni specifice, de actua- tari cibernetice în expansiune, ca parte a unui
litate ale IC. Acestea sunt sustinute de primele vast aranjament cibernetic, pozitionand natiutrei obiective fundamentale ale misiunii de baza nea pentru un raspuns strategic si tactic.
si pot contine elemente din acestea. Alte aspecte
specifice regionale si functionale, cum ar fi cele
privind zone de conflict si organizatii criminale 5. Obiectivele atreprenoriatului Comunităţii
transnationale, sunt acoperite implicit de obiecInformative
tivele misiunii de baza.
Antreprenoriatul Comunitatii Informative,
Asadar, aceste patru obiective ale misiunii de precizat în INŞ, cuprinde sapte obiective care
baza sunt, pastrand numarul de ordine din INŞ: ofera fundamentul pentru managementul inte(4) informaţii despre ameninţările cibernetice, grat, real si eficient al capabilitatilor, misiunii de
care abordeaza activitati ale actorilor statali si baza si al functiilor de afaceri. Aceste obiective
sunt:
non-statali angajati în amenintari cibernetice;

(1) management integrat al misiunii, care
(5) contraterorismul, care abordează actorii
abordeaza
capabilitatile, activitatile si resursele
statali si neguvernamentali angajati în terorism
misiunii IC pentru a atinge o unitate de efort;
si activitati conexe;
(2) management integrat al afacerii, care
(6) contraproliferarea, vizând actorii statali şi
abordeaza
functiile si practicile de afaceri ale IC
neguvernamentali angajati în actiuni de proliferare de arme de distrugere în masa si mijloacele pentru a permite succesul misiunii;
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(3) managementul personalului IC, care în- economic, statut de veteran şi structura familiei.
cearca sa creeze si sa pastreze o forta de munca Incluziunea este o cultură care: leaga fiecare andiversa, incluziva si experta;
gajat fata de organizatie; încurajeaza colabora(4) inovaţia, care abordează îmbunătăţirea rea, flexibilitatea si corectitudinea; valorifica dimisiunilor si a proceselor de afaceri prin noi teh- versitatea în întreaga organizatie, astfel încat
nologii, gandire inovatoare si progrese în dome- toti indivizii sa fie capabili sa participe si sa conniul comertului;
tribuie cu întregul lor potential.
(5) schimbul de informaţii şi salvgardarea, ca- Impreuna, diversitatea s i incluziunea stimuleare îmbunătăţesc colaborarea şi integrarea, prote- za inovarea si permit IC sa atraga si sa pastreze
jand în acelasi timp informatiile;
forta de munca foarte calificata, necesara înde(6) partenerii. Este vizată dezvoltarea activită- plinirii cerintelor misiunii de baza.
tii informative prin Parteneriate strategice;

Notă:

(7) confidenţialitatea, libertăţile civile şi tran- 1) Ordinul executiv nr. 12333 a fost semnat la
sparenţa, care cauta sa protejeze valorile din 4 decembrie 1981 de către preşedintele american
ŞUA si sa sporeasca încrederea publica.
Ronald Reagan. A avut menirea de a extinde
Primele doua obiective se concentreaza pe mi- competenţele şi responsabilităţile agenţiilor amesiunea generala si pe practicile comerciale ale ricane de informaţii şi de a dirija liderii agenţiilor
federale americane să coopereze pe deplin cu cesale.
rerile de informaţii ale CIA. Acest ordin executiv a
Urmatoarele cinci obiective se concentreaza pe fost intitulat "Activităţile de informaţii ale Staintegrarea eforturilor IC în domenii specifice telor Unite"
pentru finalizarea cu succes a obiectivelor misiuOrdinul 12333 a fost amendat prin Ordinul Exenii de baza.
cutiv 13355, intitulat "Managementul consoliRetinem atentia asupra celui de al treilea obiec- dat al Comunitatii de Informatii" la 27 august
tiv, care prevede: personalul IC, inclusiv toţi civi- 2004. La 30 iulie 2008, preşedintele George W.
lii, militarii si contractorii, trebuie sa respecte Bush a modificat la rândul său Ordinul Execuprincipiile eticii profesionale pentru IC. Şunt nece- tiv 12333, cu obiectivul consolidarii rolului DNI .
sare abordari eficiente pentru recrutarea, pastrarea, dezvoltarea, si motivarea angajatilor care 2) În prezentul material, pentru a facilita parposeda abilitati fundamentale pentru misiunea curgerea, cursivitatea conţinutului şi simplificade informatii, inclusiv gandirea critica, limba rea unor denumiri ce se repetă cu o frecvenţă mastraina, stiinta, tehnologie, inginerie si matema- re, imposibil de evitat,, s-au folosit iniţialele cuvintelor în limba engleză din compunerea acestora,
tica.
aşa cum rezultă şi din text, astfel:
Diversitatea este o colecţie de atribute individuaDNI – Directorul Serviciilor Naţionale de
le care, împreuna, ajuta elementele IC sa urmaInformaţii
ale SUA;
reasca obiectivele organizationale în vigoare în
mod eficient. Aceste atriINS – Strategia Naţională
bute includ, dar nu se limide Informaţii a SUA;
teaza la caracteristici, eleIC - Comunitatea Informente care privesc: origimativă a SUA;
nea naţională, limbă, rasă,
INF – Tratatul privind
culoare, dizabilitate mentaForţele Nucleare Intermedilă sau fizică, etnie, sex, vârare.
stă, religie, orientare sexuală, identitate de gen sau expresie,
statut
socio50
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Stan PETRESCU
Contextul geopolitic si geostrategic actual a
plasat multe din statele lumii în situatii extrem
de complexe, acestea confruntandu-se cu riscuri
si amenintari deosebit de grave, dintre care unele cu caracter militar deschis, precum terorismul
fundamentalist islamic, crima organizata, traficul ilegal de armament, materiale si tehnologii
de distrugere în masa, traficul de materiale strategice, de droguri si de persoane, iar în ultima
vreme atacurile cibernetice s-au amplificat si
pun în dificultate securitatea tuturor statelor,
inclusiv a marilor puteri ale lumii etc.
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siderati ca personal constituit în unitati, chiar
daca sunt recrutati în strainatate cum este cazul
celor din Legiunea Ştraina - în Franta si în Şpania -, sau cum este Garda Elvetiana la Vatican.
Aceste forte sunt considerate ca fiind legitime,
sunt legate de un regulament militar în calitate
de membri ai fortelor armate nationale, depun
un juramant, fiind cetateni ai tarii pe care o deservesc.

Grupurile armate, militiile si gherilele se afla pe
prima treapta catre mercenariat. Ele lupta mult
mai organizat decat grupurile mici de mercenari si actiunile lor se desfasoara pe perioade de
timp îndelungate. Aceste grupari pot fi adesea
transnationale, sprijinind orice tara care este
Un asemenea tablou al violentelor internatio- dispusa sa le ofere bani si materiale, în schimbul
nale genereaza un grad înalt de deteriorare a carora se bat pentru controlul unei regiuni sau a
climatului de securitate la nivel global si regio- unor resurse.
nal. Pentru pastrarea unui climat de securitate
în zonele de conflict, se impune, pe langa inter- Companiile industriilor de aparare, în mod normal, furnizeaza armament si echipamente, acesventia unor organizatii internationale, guverne
responsabile, sau a unor forte de restabilire a tea îsi desfasoara activitatea în comertul cu arpacii si atragerea, în acest proces, a unor servicii me si echipamente, furnizand servicii de înmilitare private de nisa. Cererea de servicii de tretinere si mentenanta. Aceste servicii nu sunt
acest tip a fost grabita si de nevoia sporita de diferite fata de cele oferite de Companiile Militasiguranta si protectie a zonelor de instabilitate re Private (C.M.P.).
politica si militara, care pot fi generate fie de C.M.P.2 reprezinta adevarate societati comerciconflicte armate, fie de miscari sociale sau catas- ale care ofera servicii specializate în materie de
trofe naturale.
razboi, conflict si stari de tensiune, în care sunt
Practica ultimilor conflicte militare ale lumii a incluse planificarea operatiunilor de lupta la nireliefat faptul ca exista un registru larg de per- veluri tactice, operative si strategice, culegerea
soane, grupuri de persoane, organizatii, servicii de informatii, sprijin logistic, formare resurse
umane, achizitionare si întretinere materiale
sau companii de securitate privata în care se includ: mercenari; voluntari; straini înrolati în ar- specifice actiunilor de lupta. Acestea au drept
mate nationale; grupuri armate si gherile; com- scop furnizarea de servicii mai de graba pentru
profit decat din ratiuni politice. C.M.P. sunt sempanii ale industriilor de aparare.
nificativ diferite ca marime, pornindu-se de la
Voluntarii sunt exclusi de Conventia de la Ge- mici firme de consultanta la corporatii transneva1, daca motivele lor sunt de natura caritabi- nationale uriase, unde se învart fonduri financiala, idealista si nu financiara. Acestia sunt straini re ametitoare. Deci, sunt rentabile.
înrolati în armatele nationale, dar nu pot fi conDesi C.M.P. au aparut în timpul celui de-Al Doi1. Convenţia delLa Geneva privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de razboi din 12 August 1949.
2. Fred Şchreier and Marina Caparini, Privatising Şecurity: Law, Practice and Governance of Private Military and Şecurity Companies, Geneva, March Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper - №6, Geneva 2005, p.17.
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lea Razboi Mondial, schimbarile geopolitice si
restructurarea fortelor armate din multe tari ca
urmare a încheierii Razboiului Rece si disparitiei
bipolaritatii de putere, între Rusia si Ş.U.A., au
determinat dezvoltarea rapida a industriei militare private. Conform Centrului pentru Integritate Publica Proiectul Windfalls of War3, peste 150
de companii americane au primit contracte în
valoare de pana la 48,7 miliarde de dolari pentru
munca în Afganistan si Irakul postbelic. Din acestea, o proportie semnificativa a fost acordata industriei militare private - C.M.P.-urile reprezentand al doilea cel mai mare contingent al Coalitiei dislocata în Irak, dupa Ş.U.A. si Marea Britanie.
Conform Departamentului Apararii al Ş.U.A.,
contractorii civili vor reprezenta 50% din „forta
de munca” desfasurata în viitoarele operatiuni.
In prezent, Ş.U.A. cheltuiesc anual 420 de miliarde de dolari pentru aceste forte. Cu toate acestea, veniturile din industria militara privata sunt
într-o continua crestere, mai mult de un sfert din
totalul respectiv, ridicandu-se de la 55,6 miliarde de dolari în 1990, la 202 miliarde de dolari în
2010.

tau puterea în noile state, proaspat eliberate.
Proasta reputatie a mercenarilor era asociata cu
lovituri de stat, crime, asasinate, revolte si
schimbari violente de regim care au însangerat
Africa în ultimul sfert al veacului XX.
Epoca de glorie a mercenariatului a început sa
apuna atunci cand acesta devine o activitate condamnata de comunitatea internationala în mod
explicit, prin art. 47/2/c din Protocolul I al Conventiei de la Geneva din 1949 si prin Rezolutia
Natiunilor Unite 43/34 din 1989, special dedicata încriminarii mercenariatului.

In ciuda acestor norme restrictive internationale, au fost cunoscute situatii în care C.M.P. s-au
angajat direct în operatiuni calificate a fi, din
punct de vedere legal, drept mercenariat. Este
dat ca exemplu cazul firmei sud-africane
„Executiv Outcomes” si al companiei britanice
Şandline, semnalate ca s-au implicat în luptele
politice interne din tari africane precum Şierra
Leone si Angola5. Mai sunt state, precum Ş.U.A.,
Marea Britanie, Rusia, Israel sau Africa de Şud,
care nu au aderat înca la Rezolutia O.N.U., ceea
ce face tot mai dificila incriminarea si judecarea
Parte dintre criticile principale ale opiniei puactivitatilor suspectate de fapte de mercenariat.
blice, legate de activitatea C.M.P., au la baza asemanarea acestora cu mercenariatul, o activitate Intrebuintarea acestor forte de nisa poate fi soconsiderata criminala, în afara legii, si, deci, cu o cotita ca un adjuvant sigur la eludarea restrictiiproasta reputatie, datorita faptului ca mercenarii lor impuse de legislatia internationala si cerintesunt asociati, în spatiul public, cu indivizi care se le parlamentelor nationale, pentru ca pierderile
dedau la actiuni violente împotriva ordinii de contractorilor în stari de confruntare nu sunt
drept si a populatiei civile, gama acestora inclu- înregistrate oficial; prin aceasta, costul în oazand acte brutale de represiune si abuzuri extre- meni al razboiului ramane, în anumita masura,
ascuns opiniei publice. Drept consecinta, întreme.
buintarea PMC-urilor în zone de criza si conflict
Dupa cel de-Al-II-lea Razboi Mondial, mercena- da guvernelor posibilitatea sa solutioneze anuriatul4 cunoaste o adevarata înflorire pe conti- mite probleme de insecuritate fara a se implica
nentul african, în contextul luptelor de eliberare
direct si fara a atrage consecinte, în situatii de
nationala, unde mercenarii erau angajati de ca- esec6. Un fel de „omuleti verzi”, ca sa luam exemtre diverse parti aflate în conflict care îsi dispu- plul de luptatori cu contracte comerciale perfect
3. Ibidem p.2.
4. Unul dintre celebrii mercenari, care si-a construit reputatia în perioada sus-amintita, a fost faimosul „colonel” francez Bob Denard,
fost subofiter in armata franceza si care ar fi orchestrat si participat la mai bine de 20 de lovituri de stat si razboaie civile pe
continentul African si chiar si in Asia. Ş-a implicat în activitati mercenare din Africa de Nord si Orientul Mijlociu. Şursa. https://
www.factmonster.com/biographies/bob-denard-biography (accesat la data de 02.02.2019)
5. Gabriel Badea, Companii Militare Private, p.10.
Şursa: https://sivispacemparrabelum.files.wordpress.com/2014/12/companii-militare-private-rev.pdf (accesat la data de
02.02.2019)
6. Pe 16 septembrie 2007, angajatii Blackwater Şecurity Consulting (acum Academi), o companie militara privata, au împuscat civilii
irakieni, omorand 17 si ranind 20 în Piata Nisour, Bagdad, în timp ce escortau un convoy al ambasadei din Ş.U.A. In 2014, patru
angajati Blackwater au fost judecati si condamnati în Ş.U.A. Un caz considerat de crima , iar celelalte trei acuztii au fost de omor cu
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valabile ale rusilor în conflictul din Ucraina, fina- ruse), acum în varsta de 39 de ani. Compania de
lizat prin preluarea Crimeii.
mercenariat rusa a intrat în atentia publica odaPractic, razboaiele moderne nu mai pot fi con- ta cu începerea conflictului din Ucraina din
cepute fara implicarea contractorilor privati. Din 2014, finalizat cu un obiectiv strategic foarte im2001, în special, gestionarea securitatii nationa- portant pentru Putin - anexarea Crimeei. Ş-a dole si internationale se realizeaza în parteneriat vedit, în acest conflict, faptul ca mai multi contractori au luptat alaturi de fortele separatiste
public/privat.
sustinute de guvernul de la Kremlin. ContractoMarile puteri7, în ultima vreme Federatia Rusa, rii faceau parte din Grupul Wagner (nucleul arsustin C.M.P. pentru ca sunt mai rentabile decat matei private rusesti) – „Частная Военная
armatele permanente, pot angaja persoane care Компания Вагнера”, sau „Wagner Private Milisunt adesea mult mai prost platite, guvernele nu tary Company” („Compania militara privata
sunt nevoite sa ofere acestor companii facilitati Wagner”).
„ascunse” cum ar fi pensii, asigurare medicala,
deoarece acestea sunt incluse în contract. Toto- Cuvantul Wagner, împrumutat din germana,
data, ofera posibilitatea cresterii rapide a fortei poate face aluzie la numele marelui compozitor
militare fara costurile de întretinere pe termen antisemit „Richard Wagner”. Comandantul grurus,
lung a capacitatii militare. Aceste forte sunt toc- pului, Utkin, fost ucrainean iar în prezent
8 si cel mai
era
simpatizant
al
regimului
nazist
mai bune cand apar reduceri rapide de efective
armate si, în plus, îndeplinesc misiuni necomba- probabil a botezat societatea paramilitara dupa
tive, dand fortelor armate regulate posibilitatea numele compozitorul german.
de a se concentra pe misiunile principale. Baza In acest moment, societatea paramilitara Wagde selectie si recrutare a angajatilor din C.M.P. ner ar fi finantata de omul de afaceri Evgheni
este larga, mai simpla, fiind alimentata cu foste Prigojin, asa-numitul „bucatar” al lui Vladimir
cadre militare disponibilizate, bine antrenate si Putin si cel care s-ar afla în spatele „fabricii de
experimentate.
troli” de la Şankt Petersburg, suspectata de in9
Folosind modelul american, Vladimir Putin, fluentarea alegerilor din Ş.U.A. . Prigojin are inpresedintele Federatiei Ruse, si-a înfiintat la terdictie de a intra în Ş.U.A..
randul sau o armata privata, cunoscuta pe piata Vladimir Putin nu a recunoscut niciodata ca în
razboiului public-privat, drept „Wagner Gro- Donbas au existat efective ale armatei regulate
up” (Grupul Wagner).
rusesti în timpul celor trei ani de razboi si neaga
Compania este fondata de Dmitri Utkin, un fost permanent ca în zona de conflict ar exista merofiter GRU (Şerviciul de informatii al armatei cenari care actioneaza conform ordinelor oficia-

de arme de foc.
Şursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Nisour_Şquare_massacre
7. Aproximativ 400 de mercenari ai firmei americane de securitate Academi, fosta Blackwater, desfaşoara operaţiuni în Ucraina
contra separatiştilor proruşi, Credibila sau nu, informaţia aduce în atenţie industria armatelor private şi rolul lor într-o lume în care
statele cheltuie tot mai puţin pe armatele oficiale.
Industria armatelor private, a companiilor private de protecţie şi securitate, s-a transformat în ultimii zece ani într-un business
global de aproximativ 150 de miliarde de euro. In 2013 armatele private desfaşurau operaţiuni în 50 de state, de la ţari din America
de Şud la campuri de razboi din Orientul Mijlociu. Bodyguarzii preşedintelui afgan Karzai sunt angajaţii unei companii private
straine. In Nigeria, forţe armate private pazesc platforme petroliere. Irakul este împanzit cu firme private de securitate care au
concentrat acolo 48.000 de „mercenari“. Libienii care pazeau consulatul american din Benghazi, al doilea oraş ca marime din Libia,
cand cladirea a fost incendiata în septembrie 2012, nu erau angajaţii statului libian şi nici macar ai americanilor, ci ai firmei
britanice Blue Mountain. Firma Academi, fosta Blackwate, deţine una dintre cele mai mari şi complexe baze private de pregatire
militara din lume. In 2007, baza a livrat o armata de 20.000 de soldaţi, 20 de aeronave, o flota de vehicule militare şi caini de razboi.
Cea mai mare parte a acestor resurse au fost angajate de guvernul ŞUA prin contract în Iran şi Afganistan. Şursa. https://
www.zf.ro/business-international/armatele-private-o-afacere-de-aproape-150-de-miliarde-de-euro-12621173 (accesat la data de
03.02.2019)
8. http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats/think_tanks/dcaf_backgrounder_private_military_companies_russian.
pdf
9. Şursa: http://basarabialiterara.com.md/?p=8923 (accesat la data de 03.02.2019)
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lilor rusi. Neoficial, asa-numitele companii mili- comuna cu Vladimir Putin. Nici nu avea cum sa
tare private rusesti au fost îndeobste numite fie altfel, deoarece Utkin a servit în departamen„Armata privata a lui Putin”.
tul principal de informatii al Ministerului Apara12
Potrivit diferitelor estimari, „Grupul Wagner” rii al Rusiei pana în 2013 . Şimilitudinile cu
are în compunere de la 400 la 2.500 de luptatori, C.M.P. americane sunt clare, obiectivele servind
care sunt dislocati în Şiria si sunt platiti cu circa intereselor geostrategice rusesti.
5.300 de dolari pe luna. Ei sunt atrasi sa îndeplineasca misiuni speciale, pentru ca doar în aceasta specialitate au fost instruiti. Mercenarii din
Grupul Wagner folosesc pentru antrenamente o
baza a Federatiei Ruse din Molkino, Krasnodar.

Dupa participarea la conflictele deschise din
Şiria, Grupul Wagner a primit o noua misiune si
anume de a proteja regiunile petroliere. Iar
aceasta este înca o dovada a implicarii autoritatilor ruse în activitatile armatei private rusesti.

Despre oamenii „Wagner” s-a vorbit prima data
în 2014, „Grupul” oferindu-si serviciile
„omuletiilor verzi” spre a anexa Crimeea, ocazie
cu care s-au ocupat si de epurarea unor
„neloiali” printre militanti.
Totodata, doborarea avionului Il-76 avand 49
parasutistii ucraineni la bord, la 14 iunie 2014,
este opera fortele autoproclamatei republici Lugansk în care se gaseau dislocate forte ale Grupului Wagner10.

In ziua de 07 februarie 201813 s-a produs un
conflict deschis si inevitabil Ş.U.A.-Rusia pe frontul sirian. Conflictul a fost primul de acest fel,
dupa razboiul din Vietnam în anii ’60-’70. Zeci
de mercenari, multi dintre ei veterani rusi ai razboiului hibrid dintre Rusia si Ucraina, luptand
pentru regimul sirian, au murit într-un atac esuat asupra unei baze militare si a unei rafinarii
controlate de coalitia condusa de Ş.U.A. în regiunea siriana Deir Ezzor.

Din Crimeea, Grupul Wagner s-a mutat în Şiria
unde, în bataliile sangeroase pentru Palmyra, a
suferit pierderi grele, apreciate la aproximativ
40-50 de morti pe parcursul întregii perioade de
activitate11. Ş-a constatat faptul ca luptatorii
C.M.P. „Wagner” ucisi nu aveau experienta militara, fiind simpli participanti în luptele din Donbas, ca separatisti. Expertii ai domeniului explica
faptul ca aceste pierderi în oameni nu sunt recunoscute de Ministerului Apararii din Rusia, deoarece mercenarii nu apartin nici unei structuri de
putere oficiala.

Presa din Federatia Rusa a devoalat faptul ca o
firma privata de securitate, „Wagner” - considerata a fi raspunsul rusesc la Blackwater-ul american - a fost angajata de Al-Assad sau de aliatii
sai sa pazeasca facilitatile din domeniul energiei14.

Este neclar daca operatiunea esuata a fost una
conspirata sau una sprijinita direct de Moscova,
dar este limpede ca acei contractori rusi au luptat alaturi de fortele pro-Assad în Şiria. Observatori americani sunt în dubiu asupra sponsorilor
acestor mercenari rusi - Rusia, Şiria sau Iran.

Baza C.M.P. „Wagner” se afla dislocata pe acelasi teren ca si baza Brigazii 10 a fortelor speciale GRU, fiind pazita de soldatii rusi. Toti
acesti contractori luptatori sunt trimisi în Şiria cu stiinta Ministerului Apararii al Rusiei.
Mai mult, Dmitri Utkin, cunoscut sub numele
de „Wagner” si comandant al Grupului, a fost
prezentat la o receptie oficiala la Kremlin.
Acest lucru este evidentiat într-o fotografie
10. https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Ukrainian_Air_Force_Il-76_shootdown (accesat la data de 03.02.2019)
11. https://24tv.ua/ru/kakuju_karmannuju_armiju_pytaetsja_skryt_putin_n85880
12. Armata rusa privata „Wagner . (accesat la data de 04.02.2019)
13. Ibidem.
14. https://evz.ro/atac-mortal-americani-siria.html (accesat la 05.02.2019)
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„Corpul Şlavonic” („The Şlarii au ales sa participe direct la
vonic Corp”) este o alta comrazboiul civil sirian, Corpului
panie privata ruseasca consiŞlavonic fiind descris ca asiguderata a fi înfiintata cu avizul
rand paza campurile petroliere
presedintelui Putin . A fost
la rafinaria din Deir ez-Zor. In
înregistrata la Hong Kong si
pofida promisiunilor de înzeseste alcatuita din contractori
trare cu tancuri T-72, însa,
militari privati, bine pregatiti pentru a opera în contractorii au primit autobuze acoperite cu
cadrul razboiului civil din Şiria.
placi metalice. Acestea s-au dovedit total expuse
Potrivit unor informatii media15, compania pri- la loviturile aeriene ale fortelor americane, iar
vata de securitate „Moran Şecurity Group” a fost operatiunea a fost un esec total.

înregistrata de catre doi cetateni de nationalita- Contractorii au revenit în Rusia si, la sosirea pe
te rusa : Vadim Gusev si Evgheni Şidorov.
Aeroportul International Vnukovo, au fost retiIn primavara anului 2013 au fost publicate nuti de fortele de Şecuritate ale FŞB sub suspidiferite anunturi de locuri de munca ale unei ciunea de a fi actionat ca mercenari. Au fost concompanii din Hong Kong, prin care se recrutau damnati si pedepsiti conform legii penale ruse.
luptatori pentru apararea instalatiilor energeti- In ciuda faptului ca societatea a fost înregistrata
în Hong Kong, proprietarii si Gusev Şidorov au
ce siriene pe timpul razboiului civil din Şiria.
fost acuzati si condamnati în octombrie 201416.
Anunturile ajunse pe site-uri rusesti au atras
atentia fostilor membri ai Unitatilor de Politie cu Esecul Corpului Şlavonic a fost evident si din
Destinatie Şpeciala (OMON), ai Fortelor Şpeciale modul în care a fost realizata contractarea servide Reactie Rapida (ŞOBR), ai Trupelor Aeropur- ciilor, printr-un contract fantoma semnat, litetate Rusesti (VDV) si ai Fortelor Militare cu Des- ralmente, pe genunchi, pe o platforma a unei
tinatie Şpeciala (Şpetsnaz). Majoritatea dintre ei gari din Leningrad. Contractorii au fost mituiti
aveau experienta militara si de lupta dobandita cu promisiunea ca li se va plati 4.000 de dolari în
în razboiul civil din Tadjikistan, precum si în al fiecare luna si ca prima transa va fi transferata
în urmatoarele cateva zile.
doilea razboi cecen.
Corpul Şlavonic îl identificam în 2013 în Liban, Un important si17respectat ziar din Şt. Peterdupa care fortele sale sunt transferate mai întai sburg, „Fontanka” , a publicat un articol în care
la Damasc, apoi în alte zone din Şiria. In final, erau prezentate cateva informatii în coada de
ajunge la baza armatei siriene din Latakia. In lu- peste, posibil pentru a se ascunde adevaratele
na octombrie a aceluiasi an, Corpul Şlavonic in- misiuni ale acestui Corp Şlavonic. Şe preciza fapcludea circa 267 de contractori împartiti în doua tul ca unul dintre principalii actori din cadrul
subunitati de tip companie (ambele dispuse în companiei militare private este un ofiter în rezerva din cadrul (FŞB), locotenent-colonelul ViaLatakia).
ceslav Kalasnikov. Acest mare serviciu de inforDesi compus din experti în operatiuni speciale, matii a fost constient, la un anumit nivel, ca GruCorpul Şlavonic a primit echipament învechit si pul de Şecuritate Moran trimitea mercenari rusi
nu a fost folosit în operatiuni. Practic, nu a fost în Şiria pentru a lupta pentru Assad. Un antrerecunoscut de Şerviciului Federal de Şecuritate prenor major rus spunea ca aceasta nu era o mial Federatiei Ruse (FŞB) si nici de guvernul siri- siune F.Ş.B., ci una menita sa para FŞB. Insinuaan.
rea este ca un grup pro-rebel a angajat rusii penNeavand bani de întoarcere în Rusia, contracto- tru a-i duce într-o capcana, unde sa fie ucisi si
aratate cadavrele la televizor.
15.https://www.realitatea.net/armata-privata-a-lui-putin-in-siria-cine-sunt-mercenarii-ru-i-zdrobi-i-de-for-ele-militaresua_2136392.html (accesat la 05.02.2019)
16. http://www.wikiwand.com/en/Şlavonic_Corps (accesat la data de 05.02 2019)
17. Ibidem.
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Deputatii Dumei de Ştat18 (camera inferioara a
parlamentului rus) si Ministerul Apararii al Rusiei elaboreaza un proiect de lege care propune
înfiintarea de companii militare private sau de
„Blackwater rusesti”, dupa cum au fost deja denumite acestea în mass-media rusa. Şe are în vedere crearea unui cadru legal, pentru ca aceste
companii militare private sa actioneze în cazurile în care utilizarea fortelor armate rusesti va
prezenta unele dificultati, din motive politice sau
juridice. Autorii proiectului ne dau de înteles ca
un prim obiectiv al contractorilor rusi ar putea
deveni Ucraina. Intr-un viitor apropiat si pe baza
directivelor sponsorului de la Kremlin,, „Grupul
Wagner” ar putea sa se alature armatei de ocupatie transnistreana, cu misiunea de a-i readuce
pe romanii de dincolo de Prut în spatiul de influenta Euroasiatic.

Grupul Wagner a trimis elemente înaintate la
Caracas înca din luna mai a anului 2018, exact în
ajunul alegerilor prezidentiale din Venezuela,
misiunea mercenarilor rusi fiind legata de asigurarea securitatii presedintelui Maduro si împiedicarea oricarei tentative a opozantilor din serviciile de securitate venezuelene sa-l aresteze pe
acesta.
Prezenta rusilor la Caracas a starnit o serie de
reactii în întreaga lume si o stare de confruntare
la nivel declarativ în functie de ideologiile pe care le îmbratiseaza fiecare stat ce a decis sa ia atitudine public.

Rusii, prin vocea lui Nikolai Patrusev20, secretarul Consiliului Rus de Şecuritate, condamna
Ş.U.A. ca pregatesc o interventie militara în Venezuela, pentru înlaturarea de la putere a
presedintelui Nicolas Maduro. Americanii fost
Acest proiect de lege ar putea fi o replica dura acuzati ca au început, în acest scop, transferuri
data Occidentului, care sustine armata ucrainea- de trupe speciale în Puerto Rico si de alte forte
na cu ajutorul companiilor sale militare private în Columbia.
în lupta împotriva combatantilor prorusi.
Presedintele Donald Trump, la randul sau, a deC.M.P. ruseasca Wagner a trecut Ecuatorul, la cis sa îl recunoasca pe Juan Guaido21, liderul
sfarsitul lumii ianuarie a cestui an, cu escala în opozitiei venezuelene, ca fiind presedinte interiCuba, si a pus cap-compas capitala Venezuelei19, mar al Venezuelei. Juan Guaido, seful Adunarii
Caracas, în plina criza politica deosebit de grava, Nationale din Venezuela, l-a contestat oficial pe
cu misiunea de a-l proteja pe Nicolas Maduro, presedintele Maduro.
contestat în tara de opozanti si în afara ei de
unele guverne democratice în frunte cu Ş.U.A.. Este tot mai conturata opinia ca Wagnerienii lui
Aceasta manevra expeditionara de forte si mate- Putin trebuie sa fie peste tot. Au fost implicati în
riale de razboi s-a efectuat cu aprobarea Kremli- mai multe razboaie, în Şudan lupta, deja, de mai
nului, pentru a consolida dispozitivul de securi- multa vreme, iar în curand vor fi în Libia .
tate al presedintelui N. Maduro în contextul pro- Principala motivatie a comandantilor din Grutestelor generale ale fortelor de opozitie sustinu- pul Wagner nu o constituie banii, ei recunoste de Ştatele Unite si o serie de tari europene.
cand, pentru prima data, ca atunci cand au mers
Asadar, rusii se înscriu perfect în filozofia între- în Şiria au facut-o pentru 30 de mii de ruble pe
buintarii acestor forte de securitate în zone de luna, desi, în cele din urma, au primit mult mai
insecuritate, contractorii privati rusi fiind o mult. Ei sustin ca exista o întelegere pe care o
optiune necesara si rationala pentru paza si se- respecta, anume ca, daca se afla sub drapelul rus
curitatea unor lideri si a unor institutii guverna- si cu o mitraliera ruseasca în maini, chiar daca
vor lupta si vor muri la 10 mii km departe de camentale.
18. https://rusletter.com/articles/the_first_and_last_battle_of_the_slavonic_corps (accesat la data de 02.06.2019)
18. https://www.romaniatv.net/blackwater-rusesc-moscova-isi-face-armata-privata_160399.html(acesat la data de 06.02.2019)
19. https://www.defenseromania.ro/armata-privata-ruseasca-wagner-a-mers-in-venezuela-sa-l-pazeasca-pe-maduro_595626.html
(accesat la data de 05.06.2019)
20. http://m.ziare.com/international/rusia-acuza-statele-unite-ca-pregatesc-o-interventie-militara-in-venezuela-1551422 (accesat
la data de 05.02.2019)
21. Reîntors luni 04.03.2019 la Caracas, unde îl aşteptau o mulţime de susţinatori şi ambasadorii mai multor state europene şi latino
-americane, fara sa fie arestat.n.a.
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sa, o fac pentru Rusia. Mama Rusia i-a adus acolo
pe Wagnerieni ca urmare unui interes al statului
lor. La randul lor, au nevoie de Rusia tot timpul.
Minimul de contract în Şiria ar fi de trei ani. In
timp ce lupta pentru Bashar al-Assad, contractorii rusi nu-l pot suporta, mai ales ca un procent
foarte mic al populatiei proprii sprijina. Doar
Vladimir Putin si Rusia sunt pentru el, restul statelor, nu sunt. Potrivit lui Dmitri Utkin, nu exista
razboi sirian, nu exista razboi ucrainean, exista
doar un razboi între Federatia Rusa si Ştatele
Unite. Şe duc doar actiuni de lupta locale. Wagnerienii nu supravietuiesc pentru viitorul lor în
aceasta situatie geopolitica creata de cele doua
mari puteri.

www.ingepo.ro
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In ciuda unor curente de opinie negative, în pri- Control of Armed Forces (DCAF), Occasional
vinta furnizarii de servicii militare în regim pri- Paper - №6, Geneva 2005;
vat, C.M.P. vor continua sa existe si sa castige
 https://www.factmonster.com/
teren daca se mentin în parametrii proiectati si biographies/bob-denard-biography;
recunoscuti de legile internationale si daca pre Gabriel Badea, Companii Militare Private,
zenta lor în zonele de insecuritate favorizeaza
cererea pentru serviciile oferite.
 https://sivispacemparrabelum.files.
wordpress.com/2014/12/companii-militareprivate-rev.pdf;
22. https://www.svoboda.org/a/29084090.html (accesat la data de 06.02.2019)
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 https://en.wikipedia.org/wiki/

 http://www.wikiwand.com/en/

Nisour_Şquare_massacre;

Şlavonic_Corps;

 https://www.zf.ro/business-international/
 https://rusletter.com/articles/
armatele-private-o-afacere-de-aproape-150-de- the_first_and_last_battle_of_the_slavonic_corps;
miliarde-de-euro-12621173;
 https://www.romaniatv.net/blackwater http://psm.du.edu/media/documents/
rusesc-moscova-isi-face-armatareports_and_stats/think_tanks/
privata_160399.html;
dcaf_backgrounder_private_military_companies_
 https://www.defenseromania.ro/armatarussian.pdf;
privata-ruseasca-wagner-a-mers-in-venezuela http://basarabialiterara.com.md/?p=8923;
 https://en.wikipedia.org/wiki/2014_

Ukrai-

nian_Air_Force_Il-76_shootdown;

sa-l-pazeasca-pe-maduro_595626.html;

 http://m.ziare.com/international/rusia-

acuza-statele-unite-ca-pregatesc-o-interventiemilitara-in-venezuela-1551422 (accesat la data
de 05.02.2019);

 https://24tv.ua/ru/kakuju_karmannuju
_armiju_pytaetsja_skryt_putin_n85880;

 https://www.svoboda.org/a/29084090.
html.

 Armata rusa privata „Wagner;
 https://evz.ro/atac-mortal-americani-

siria.html;

 https://www.realitatea.net/armata-privataa-lui-putin-in-siria-cine-sunt-mercenarii-ru-izdrobi-i-de-for-ele-militareŞ.U.A._2136392.html;
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Tehnologii şi echipamente cu întrebuinţare militară, noi sisteme de arme

acompaniate sau supravegheate de la distanta,
operate manual sau cu telecomanda.
Panda si RoBattle, în prezent, sunt utilizate în
operatiuni de securitate de rutina, cum sunt cercetarea rutelor de trafic din apropierea
frontierelor, fiind dotate cu zeci de senzori capabili sa scaneze mediul pe zeci si
chiar sute de metri pentru a localiza
inamicul sau diferite obstacole, sunt considerate deosebit de eficiente si pentru
actiunile militare în zone puternic populate.
Nu a fost neglijata nici varianta convertirii
unor vehicule blindate, deja existente în
dotare, în vehicule fara pilot, asa cum a
fost transportorul blindat (APC) M-113,
pentru aprovizionarea de lupta a trupelor.
La mijlocul anilor 2000 Forta de Aparare a Israelului (IDF) a dezvoltat buldozere blindate controlate la distanta, care sa actioneze în special
pentru actiuni asupra celor 6 tuneluri din Fasia
Gaza.

Una din directiile de cercetare în domeniul robotilor de transport a constituit-o aceea a integrarii acestora în unitatile de infanterie, astfel au
foat realizati doi roboti: PROBOT de Compania
ROBOTEAM si REX de Compania Israel Aerospace Indistries, care sunt destinati sa însoteasca
subunitatile de infanterie transpotandu-le munitiile si proviziile, mai mult în viitor se preconizeaza realizarea unor camioane autonome si
chiar lanturi de apovizionare sau de evacuare a
ranitilor.

Buldozerul D9 Panda, fara pilot, are o greutate
de 65 de tone, a fost dotat cu un sistem special
care-i permite operatorului sa conduca, sa opereze asupra lamei, sa detina controlul asupra
mecanismelor sale mecanice, fiind capabil sa extraga tehnica blocata sau deteriorata de pe cam- Mai sunt si alte modele de vehicule fara pilot
pul de lupta, sa demoleze locuintele în care se folosite de IDF, se include aici si UGV-ul Şegev
ascund teroristii, sa descopere mine sau dispozi- care se bazeaza pe un camion pick-up Ford F-50.
tive explozive actionand în fata fortelor terestre. De fapt ei declara ca astazi orice vehicul poate fi
RoBattle, considerat fratele mai mic a buldoze- facut autonom.
rului Panda, are capacitate de a se contracta sau Israelul a fost, înca de la începuturile sale, întrextinde, în functie de nevoile fortei care-l între- o stare de conflict perpetua, a avut razboaie
buinteaza, are gheare care pot sa preia sau sa aproape în fiecare deceniu, asa ca are destule
scuture cu putere, diferite obiecte mari, cum ar motive pentru a aloca 4,5 % din PIB-ul sau penfi autoturismele suspecte ca ar contine explozivi, tru cercetare si dezvoltare, din aceasta suma
au o mare manevrabilitate în special în terenuri- 30% este destinata produselor de natura militale montane sau în locuri cu multe obstacole.
ra, care sunt destinate nu numai apararii proprii
Cele doua vehicule pot fi operate în doua mo- ci si exportului, astfel ca vand anual, arme în toaduri, fie utilizand comunicatiile Wureles avansa- ta lumea, de aproximativ 6,5 miliarde de dolari,
te, camere si radare care pot fi instalate pe ele, este cel mai mare exportator din lume al dronesau fiind alimentate cu datele necesare pentru lor, ocupand 60% din piata mondiala.
desfasurarea misiunilor în mod independent,
Prezentată de Cornel VAIDA
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10 tone, puternic înarmat cu o mitraliera calibru
30 mm, o mitraliera coaxiala de 7,62 mm si rachete ghidate antitanc model 9M120 Ataka ( AT9 Şpiral-2) care au o bataie de pana la opt kilometri.

Rusia, practic, s-a confruntat prima data cu dronele în razboiul din 2008, în Giorgia, cand fortele
giorgiene au folosit drone israeliene, programul
rusesc privind platformele fara pilot, dezvoltat
de institutele de cercetari, este în valoare de 32o
de miliarde de ruble (aproximativ 8,8 miliarde
de dolari) pana în anul 2020.
Ca istoric putem spune ca Rusia a început experimentarea UGV-urile înca din anii 1920 si 1930
cu tacuri cum au fost Reno, T-18, T-26, T-27, Teletank).
Dezvoltare roboticii militare se efectueaza în
cadrul unui program, sub auspiciile Ministerului
Apararii, cu orizont anul 2025, dezvoltarea UGVurilor cuprinzand si elaborare unui nou concept
de angajare tactica a acestora.

Şistemul este compus din 2-4 roboti,
doua camioane cu remorci, post de
comanda instalat pe un camion Kamaz, de la care este controlat tancul
pana la distanta de trei kilometri, dispune de un dispozitiv laser de avertizare si de masurare a distantei, calculator balistic si sistem de descoperire, identificare si urmarire a tintelor,
acesta poate asigura detectarea tintelor pana la o distanta de 6 km ziua si
3 km noaptea. Poate fi complet autonom sau sa actioneze pe un drum
predefinit. Are un motor diesel multicombustibil, atinge viteza de 35
km/h. A intrat în productie în anul
2016.
Uran-14 a fost prezentat, în septembrie 2014, la
Centrul Militar de Instruire si Cercetare al
Fortelor Terestre. Are blindaj din otel, este protejat împotriva minelor si a substantelor inflamabile. Cateva caracteristici: Lungime 3,80 m,
latime 2,10 m, înaltime 2,02 m, greutate 14 tone,
în fata are un buldozer cu o lama de 1,80 m cu
ajutorul careia poate înlatura obstacole care cantaresc pana la 10 tone, poate fi prevazut si cu un
dispozitiv, asemanator unui carucior, pentru ridicarea si transportul încarcaturilor periculoase
sau explozive cu o greutate de pana la 2 tone.
Are un rezervor pentru apa de 2.000 litri si un
rezervor cu agent spumant de 600 de litri, i se
poate atasa suplimentar un rezervor suplimentar cu apa, dispune de pompa de apa pentru
stropirea focului. In partea din spate are un troliu pentru tragerea obiectelor care cantaresc pana la 7,1 tone, pentru depasirea unor obstacole
dispune de un echipament cu gheare si o franghie de otel de 25 m.

Misiunile principale a acestora au fost stabilite
ca fiind: recunoasterea, patrularea, sprijin direct
cu foc si lupta în actiuni antiteroriste. Exista tendinta de a crea sisteme multirol, care sa poata
îndeplini misiuni terestre sau aeriene, armele
fiind instalate pe o singura platforma.
Alte UGV-uri rusesti în numarul urmator al Buletinului.
Dintre UGV-urile rusesti va prezentam Uran-9,
Uran 14, Uran-6, Vikhr.

Prezentată de Cornel VAIDA

Uran-9 este un tanc robotizat, cu o greutate de
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Foc şi Furie: în interiorul administraţiei
Trump
Autor: Michael WOLFF
Editura: Vellant, 2018
Michael Wolff a fost de doua ori laureat al premiului National Magazine, sectiunea comentariu,
în 2002 si 2004. Şcrie regulat pentru Vanity Fair,
New York, Holliwood Reporter, Briotish GQ, UŞA
Today si The Guardian. Este autorul a sase carti,
inclusiv bestseller-ul Burn Rate si The Man Who
Owns the News, consacrata unui alt magnat, Rupert Murdoch.
In varsta de 64 de ani, spune ca s-a aflat timp
de 18 luni în proximitatea presedintelui Trump,
de la campania electorala, la Casa Alba, si a intervievat „peste 200” de persoane, de la
presedinte la cei mai apropiati colaboratori ai
acestuia. Dupa victoria surprinzatoare a candidatului republican, pe care l-a intervievat în
2016, Wolff i-a solicitat lui Trump accesul la Casa Alba pe care presedintele ales nu i l-a refuzat.
Jurnalistul a devenit apoi „musca pe perete”, un
obisnuit în Aripa de Vest, adunand în cartea sa
confidentele facute de consilieri prezidentiali si
anecdote savuroase. Una dintre ele, publicata de
cotidianul britanic The Guardian, a dezlantuit
furia presedintelui american care îl acuza pe fostul sau consilier Şteve Bannon ca si-a „pierdut
mintile” atunci cand afirma ca fiul cel mare, Donald Trump Jr., a comis un act de „tradare” prin
întalnirea avuta cu o avocata rusoaica ce i-ar fi
promis informatii compromitatoare despre Hillary Clinton. Locuieste în Manhattan si are patru
copii.

judece singur. In alte cazuri, însa m-am oprit,
pentru coerenta relatarilor si pe baza unor surse
în care am ajuns sa am încredere, asupra unei
versiuni a evenimentelor despre care cred ca
este adevarata”.
Exista în carte un capitol în care este descrisa
modalitatea de demitere a sefului FBI James Comey, despre care Trump spunea ca este “ un sobolan tradator”, urmand sa va prezint în numarul urmator, al revistei, parerea fostului sef al al
FBI, James Comey în cartea sa “Loialitatea pusa
la încercare: adevar, minciuni si etica puterii”.
Despre Donald Trump , Henry Kissinger spunea cateva lucruri surprinzatoare: “ Dunald
Trump este un fenomen pe care tarile straine nu
l-au vazut pana acum. Trump pune America si
poporul sau pe primul loc. Acesta este motivul
pentru care oamenii îl iubesc si acesta este motivul pentru care va ramane la conducere mult
timp. Nu exista nici un lucru în neregula cu el si
oamenii trebuie sa-si deschida ochii”.

Prezentată de Cornel VAIDA

Autorul recunoaste în “Nota autorului” ca:
“Multe din relatarile a ceea ce s-a întamplat în
Casa Alba sub administratia Trump se contrazic
reciproc; multe în maniera tipic trumpista, sunt
minciuni sfruntate. Acele conflicte, precum si
acea imprecuzie totala în privinta adevarului,
daca nu chiar a realitatii însesi, constituie un fir
narativ fundamental al cartii. In unele cazuri, iam lasat pe protagonisti sa-si prezinte propriile
versiuni, îngaduind mai departe cititorului sa le
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Loialitate pusă la încercare: adevăr, minciuni toare la discutiile acestuia cu rusii (Şper ca poti
lasa lucrurile sa treaca), ceea ce facea presedinşi etica puterii
tele a considerat ca fiind inadecvat, FBI-ul fiind o
Autor: James COMEY
agentie independenta de investigatii si scrie
(pag.318): “In ceva mai mult de o luna scrisesem
Editura: RAO, 2018
numeroase notite despre confruntarile cu DoJames Comey a fost director al FBI din 2013 pa- nald Trump. Ştiam ca va trebui sa tin minte acele
na în 2017, fiind numit în functie de presedintele conversatii, atat datorita continutului lor, cat si
Barack Obama. Anterior a fost procuror general datorita faptului ca aveam de a face cu un sef al
al Districtului Şudic al New Yorkului si asistent executivului care ar putea minti în legatura cu
al procurorului general, în timpul administratiei afirmatiile facute”.
lui George Bush. De la urmarirea si condamnarea
Mafiei si a Marthei Ştewart la schimbarea politi- La 9 mai 2017, aflat la Los Angeles, a aflat de la
cilor administratiei Bush privind tortura si su- TV: “COMEY DEMIŞIONEAZA“, dupa acesta vespravegherea electronica, la supravegherea in- te s-a întors acasa ca simplu cetatean, stiind ca
vestigarii e-mailului lui Hilary Clinton, precum si poate fi demis de presedinte din anumite motive
a legaturilor dintre campania prezidentiala a lui sau chiar fara motiv.
Donald Trump si Rusia, Comey a fost implicat în
Prezentată de Cornel VAIDA
unele din cazurile cu cea mai mare miza politica
din istoria recenta.
Autorul spune ca a considerat ca orice carte
scrisa pe baza experientei de viata poate parea
un exercitiu de vanitate, dar a simtit ca exista un
motiv foarte important, acela datorat faptului ca
ŞUA trece printr-un moment de pericol: “cu un
mediu politic unde adevarurile factuale sunt puse în discutie, adevarurile fundamentale sunt
atacate, minciuna devine normalitate, iar comportamentele lipsite de etica sunt ignorate, scuzate sau chiar rasplatite. Povestea asta nu petrece doar în capitala natiunii noastre si nu doar în
Ştatele Unite. Este vorba de o tendinta îngrijoratoare, care a atins multe institutii de pe teritoriul
american si din restul lumii - consiliile de administratie ale marilor companii, redactiile de presa, campusurile universitare, industria de entertainment si chiar si sportul profesionist si cel
olimpic”.
James Comey a avut mai multe discutii cu presedintele Donald Trump, care i-a cerut loialitate,
el l-a asigurat de onestitate sa, apoi dupa fiecare
discutie a consemnat continutul acestora, la una
din discutii (14 februarie 2017) presedintele s-a
aratat îngrijorat de scurgerile de informatii secrete, cerand “modalitati mai agresive de instrumentare a cazurilor de divulgare de informatii
secrete”, apoi l-a îndemnat sa evite investigarea
consilierului pe probleme de securitate referi62
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