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Parteneriatul Estic după 10 ani  

     Constantin IACOBIȚĂ 

 

Î n data de 14.05.2019, Parlamentul Uniunii Europene a ga zduit o conferint a  
la nivel î nalt dedicata  celei de a 10-a aniversa ri a Parteneriatului Estic (“10th 
Anniversary of the Eastern Partnership”). 

Organizatorii (Comisia Europeana ) au vizat o prezent a  s i participare ca t mai reprezentati-
ve la eveniment s i discut ii. Î n acest scop, au fost invitat i s i au participat oficiali, specialis ti s i 
reprezentant i ai societa t ii civile din Uniunea Europeana  s i din cele s ase t a ri membre ale 
Parteneriatului - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova s i Ucraina.  

Au fost sust inute discursuri relevante, astfel: 

- din partea Uniunii Europene: Jean-Claude Junker, pres edintele Comisiei Europene; Te-
odor Meles canu, ministrul de externe roma n (î n virtutea pres edint iei roma ne la Consiliul 
Uniunii Europene); Federica Mogherini, î naltul reprezentant pentru afaceri externe s i poli-
tica de securitate/ vice-pres edinte al CE; Johannes Hahn, comisarul European pentru veci-
na tate s i negocierile de extindere; Cecilia Malmstrom, comisarul European pentru comert ; 
minis trii de externe polonez, suedez, lituanian s i finlandez;  

- din partea t a rilor membre ale Parteneriatului Estic (PaE): Petro Poroshenko, fostul 
pres edinte al Ucrainei; Elmar Mammadyarov, ministrul de externe azer; Vladimir Makei, 
ministrul de externe belarus; Mamuka Bakhtadze, premierul georgian; Pavel Filip, premie-
rul moldovean; Zohrab Mnatsakanyan, ministrul de externe armean; 

- din partea mediului de afaceri comunitar s i societa t ii civile din t a rile membre ale PaE: 
Maurice Beckhand Verwee (fondator al Crosspring B.V.) s i Hennadiy Maskak, reprezentant 
al “National Platform Civil Society Forum of Ukraine”. 

O parte din persoanele enumerate mai sus au ra spuns la î ntreba rile celor doi moderatori 
(un reprezentant al CE la primul punct al programului conferint ei, dedicat realiza rilor s i 
provoca rilor PaE, s i un reprezentant al Parlamentului European la punctul al doilea, dedi-
cat viitorului) s i ale audient ei. 

Discursurile oficialilor, europeni s i nat ionali, s-au subscris cadrului general al evenimen-
tului – marcarea a 10 ani de parteneriat î ntre UE s i cele s ase t a ri, prin evident ierea realiza -
rilor s i succeselor. Totodata , au inclus s i referiri la unele din provoca rile majore din per-
spectiva fieca rei pa rt i, precum s i la principalele as tepta ri – comunitare s i nat ionale.  

Î n cadrul discut iilor, pe de alta  parte, ata t reprezentant ii UE ca t s i cei nat ionali au fost mai 
deschis i s i direct i, probabil s i pe fondul progreselor s i clarifica rilor prilejuite de ministeria-
la (de externe) care a avut loc cu o zi î nainte, la sediul CE. 

Aspecte relevante reies ite pe timpul evenimentului: 

1. Discursurile s i pozit iona rile prilejuite de discut ii au avut elemente de consens. Au fost 
evident iate, unanim: important a PaE, de la stadiul de idee s i init iativa , la cel curent; drumul 
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 parcurs - î n ambele sensuri - î n scopul apropierii celor s ase state membre ale PaE de UE; 
realiza rile s i succesele î n dezvoltarea economica  s i sociala  a t a rilor membre ale PaE 
(comert , infrastructura , ÎMM, educat ie, libera circulat ie etc.); dedicarea UE la a continua 
programele de asistent a  s i sprijin î n curs, precum s i a identifica noi programe viza nd dez-
voltarea partenerilor (infrastructura , inclusiv de cale ferata , diversificarea surselor de 
energie, independent a  energetica , conectarea la spat iul comunitar, rezilient a nat ionala  
etc.); nevoia continua rii reformelor la nivel nat ional (guvernare, statul de drept, structurile 
democratice, mediul de afaceri etc.). 

2. Au reies it, î nsa , s i diferent e de abordare, precum s i viziuni s i as tepta ri diferite, astfel: 

- î n timp ce dinspre UE parteneriatul este va zut ca fiind î n plina  derulare, dedicat dez-
volta rii s i ceta t enilor (aspect subliniat de Jean Claude-Junker), dinspre t a rile membre a re-
ies it ca  PaE a î ncheiat cu succes etapa parcursa  s i este nevoie de ceva mai mult. Majoritatea 
oficialilor nat ionali au evident iat, î n acest sens, progresele î nregistrate î n dezvoltarea s i 
modernizarea propriilor state, precum s i orientarea pro-europeana  a ceta t enilor: 

  Ucraina – prin vocea fostului pres edinte Petro Poroshenko – vizeaza  un „Acord 
de Asociere +” caracterizat prin introducerea unor principii noi s i de formarea a patru uni-
uni – energetica , digitala , Schengen s i vamala ; 

  Azerbaidjanul dores te ca procesul (de apropiere de UE) sa  fie ireversibil s i î n 
acest scop pune accent pe regimul de vize (libera circulat ie) s i pe livra rile de gaze naturale 
pe piat a europeana  (din 2020 ca tre Grecia s i Îtalia, ulterior Balcani); 

  Georgia, miza nd pe orientarea pro-europeana  a populat iei (80%, conform premi-
erului) s i pe contribut ia la securitatea UE, dores te o noua  „idee ma reat a ” (premierul nu a 
oferit detalii referitoare la acest aspect, î nsa  participant i nat ionali reprezenta nd societatea 
civila  au indicat ulterior, î n particular, ca  este vorba de integrarea î n UE); 

  R. Moldova, considera ndu-se î ntr-un stadiu intermediar de apropiere de UE s i 
cons tientiza nd totodata  nevoia continua rii reformelor, apreciaza  ca  Parteneriatul Estic tre-
buie sa  ra ma na  atractiv. Aceasta presupune trecerea de la cooperare la coeziune, î n urma -
torii 5-6 ani, identificarea unor noi oportunita t i pentru dezvoltare (cu sprijin s i cooperare 
UE), includerea securita t ii s i rezilient ei printre priorita t i (premierul a salutat mesajul pozi-
tiv dat î n acest sens la summit-ul recent de la Sibiu), etc; 

- viziuni s i pozit iona ri determinate de plasarea geografica , contextul regional s i nat io-
nal specific:  

 Belarus dores te sa  nu mai fie privita  ca „zona  tampon” î ntre Rusia s i UE, ci drept 
„zona  de stabilitate s i prosperitate” s i resimte piedici/ dificulta t i î n procesul de negociere a 
Acordului de Asociere s i a regimului de vize cu UE (ministrul de externe Vladimir Makei nu 
a detaliat, î nsa  din discut ia ulterioara  cu un participant nat ional la eveniment a reies it ca  a 
fa cut referire la opozit ia din partea Lituaniei, î n procesul de negociere a acordului de asoci-
ere a Belarus, data  fiind decizia autorita t ilor de la Minsk de a construi o centrala  energetica  
nucleara , considerata  de t ara vecina  - membru UE - drept factor de risc); 

  Armenia s i Azerbaidjan evita  sa  abordeze deschis problema dificila  din relat ia bi-
laterala , fa ca nd î n schimb trimiteri la aspecte conexe – ministrul de externe azer a insistat 
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 pe nevoia de cooperare î n plan regional, iar cel armean a mers put in mai departe, admi-
t a nd ca  exista  viziuni diferite privind securitatea (î n acelas i timp, î nsa , oficialul armean a 
subliniat ca  acestea nu trebuie sa  separe, ci sa  fie abordate prin prisma elementelor comu-
ne, de unitate). 

- reprezentant ii oficiali nat ionali au fost unanimi î n privint a nevoii de informare s i 
educare a ceta t enilor din t a rile PaE privind UE. Aceasta  nevoie a fost exprimata , î nsa , î n 
mod diferit de ca tre oficialii care au luat cuva ntul, iar pozit iona rile cele mai relevante î n 
acest sens au fost oferite de partea moldoveana , respectiv belarusa . Astfel, î n timp ce pre-
mierul moldovean a exprimat explicit imperativul educa rii populat iei, ministrul de externe 
belarus s-a limitat la a afirma ca  î n t ara sa orientarea pro-europeana  este î n cres tere. Ori, 
din discut iile purtate î n particular cu un participant belarus a reies it ca  Vladimir Makei es-
te, practic, singurul politician marcant pro-european, iar pe scena politica  de la Minsk refe-
ririle publice la Uniunea Europeana sunt o raritate; 

- la fel, a fost evident iata  absent a unei coordona ri î ntre cele s ase t a ri membre ale PaE 
s i dorint a unora dintre acestea de a fi tratate individual s i distinct, pe baza  de merite. Pre-
mierul georgian s-a pronunt at î n favoarea unei „competit ii sa na toase”, iar pres edintele 
ucrainean a fost la ra ndul sa u explicit, sust ina nd „Acordul de Asociere +”. 

* 

*     * 

Alegerile recente pentru Parlamentul Uniunii Europene au adus motive de optimism î n 
privint a viitorului Parteneriatului Estic, dar au s i ment inut s i probabil amplificat unele î n-
grijora ri.  

Participarea ceta t enilor a fost ridicata , ceea ce probeaza  atas amentul popular fat a  de ceea 
ce reprezinta  Uniunea. Popularitatea UE a fost reconfirmata  s i de rezultatele votului, care 
nu au adus euroscepticilor o cres tere semnificativa  a numa rului de locuri î n viitorul Parla-
ment European.  

Pe de alta  parte, nici partidele pro-UE nu s i-au consolidat pozit ia suficient pentru a garan-
ta stabilitatea formulei curente de majoritate – „marea coalit ie”  formata  din principalele 
doua  partide din Parlamentul European. Astfel, pentru deciziile privind viitorul Uniunii vor 
fi necesare negocieri s i compromisuri î n fat a unor partide precum cel al premierului ma-
ghiar Victor Orban.  

La riscurile atrase de aceasta  fracturare/ divizare sporita  se adauga  cel ava nd la baza  te-
me precum imigrat ia s i as a zisa suveranitate nat ionala , exploatate cu succes din nou de ca -
tre Nigel Farage î n Marea Britanie, unde partidul acestuia a obt inut o treime din locurile 
alocate britanicilor î n Parlamentul European.  

Îar aceasta se poate reflecta asupra modului î n care este privita  „identitatea europeana ” – 
mai multa  integrare î n interiorul UE, î n special daca  Marea Britanie se va separa, sau mai 
multa  integrare prin extindere.  
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Conf. univ. dr. ing.  

Gheorghe SAVU1  

Partea I - Provocări și oportunități 

Lega tura transatlantica  este un concept com-
plex s i dinamic, care vizeaza  toate aspectele rela-
t iilor dintre America de Nord s i Europa: relat ii 
militare s i de securitate, relat ii politice, economi-
ce, sociale etc. Practic, nu exista  vreo componen-
ta  a relat iilor internat ionale care sa  nu se rega -
seasca  î n ceea ce se numes te lega tura transatlan-
tica , fapt pentru care acest concept poate fi î nt e-
les numai printr-o abordare cuprinza toare a sa, 
mai ales din punct de vedere al apa ra rii s i secu-
rita t ii zonei euroatlantice (deseori numita  s i re-
giunea transatlantica ) s i al contribut iei comuni-
ta t ii transatlantice la pacea s i securitatea inter-
nat ionala . 

Pornind de la experient a sa de ofit er de infor-
mat ii pentru apa rare, de la expertiza acumulata  
î n perioada celor cinci ani de activitate la Bruxel-
les unde a fost reprezentantul Roma niei î n ca-
drul structurilor militare s i de securitate ale UE 
s i NATO s i a disciplinelor predate î n ultimii ani 
î n calitate de profesor asociat la ca teva universi-
ta t i din Bucures ti, autorul propune cititorilor 
Pulsului Geostrategic o abordare cuprinza toare a 
relevant ei actuale s i de perspectiva  a lega turii 
transatlantice. Abordarea va analiza lega tura 
transatlantica  din perspectiva  militara  s i de se-
curitate, ava nd î n vedere interesele Americii de 
Nord, NATO, UE s i ale statelor membre s i parte-
nere NATO s i UE î n noul context geostrategic ca -
ruia comunitatea euroatlantica  trebuie sa  î i faca  
fat a . Astfel, autorul propune cititorilor o serie de 

patru articole care sa  abordeze urma toarele as-
pecte: 1) provoca ri s i oportunita t i la adresa lega -
turii transatlantice; 2) relevant a lega turii 
transatlantice pentru apa rarea Europei, mai ales 
din perspectiva Aliant ei Atlanticului de Nord; 3) 
important a lega turii transatlantice pentru asigu-
rarea securita t ii europene, mai ales din perspec-
tiva UE; 4) contribut ia relat iilor bilaterale ale 
SUA cu unele state NATO din estul Europei, mai 
ales Polonia s i Roma nia, la î nta rirea relevant ei 
lega turii transatlantice. 

Exista  numeroase interpreta ri ale domeniilor s i 
ariei geografice la care se refera  lega tura 
transatlantica , de la o abordare restrictiva  care 
prives te contribut ia militara  a SUA la NATO s i 
fort ele armate americane dislocate î n Europa, 
pa na  la o abordare exhaustiva , care ia î n consi-
derare toate domeniile de cooperare pe care 
America de Nord le desfa s oara  cu NATO, UE s i cu 
celelalte state ale comunita t ii euroatlantice. Din 
perspectiva lucra rii de fat a , lega tura transatlan-
tica  se refera  strict la comunitatea euroatlantica , 
care este formata  din statele membre NATO s i/
sau UE s i statele europene partenere ale celor 
doua  organizat ii (Elvet ia s i Balcanii de Vest), re-
prezentata  î n Figura nr. 1. Î n ceea ce prives te do-
meniile, autorul va analiza lega tura transatlanti-
ca  din perspectiva apa ra rii s i securita t ii comuni-
ta t ii euroatlantice, subliniind important a evolu-
t iilor politice, militare s i de securitate de pe cele 
doua  maluri ale Oceanului Atlantic. 

Î n opina autorului, î n ciuda multor provoca ri 
ca reia trebuie sa  î i faca  fat a , inclusiv retorica 
conjuncturala  a unor politicieni din î ntreg spat i-
ul transatlantic, lega tura transatlantica  este mai 

SECURITATEA EURO-ATLANTICĂ  

1. Autorul a fost cadru militar activ pa na  î n anul 2017, ca nd a trecut î n rezerva  cu gradul de general. Generalul (r) Gheorghe Savu a 
î ndeplinit funct ii de conducere î n cadrul informat iilor pentru apa rare, ultima dintre acestea fiind cea de director general al Direct iei 
Generale de Înformat ii a Apa ra rii. Î n perioda 2012-2017, a î ndeplinit funct iile de ministru consilier î n cadrul Reprezentant ei Perma-
nente a Roma niei la UE s i de Reprezentant Militar al Roma niei la NATO s i UE. Din anul 2017, este profesor asociat la Universitatea 
Nat ionala  de Apa rare, Academia Nat ionala  de Înformat ii Mihai Viteazul,  Colegiul Nat ional de Apa rare s i S coala Nat ionala  de Studii 
Politice s i Administrative, unde preda  cursuri de securitate euroatlantica , lidership strategic, diplomat ia apa ra rii, sistemul decizio-
nal al UE, management s i decizie î n conflictele politico-militare. 
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relevanta  deca t orica nd, iar viitorul acesteia nu 
trebuie sa  fie pus î n pericol nici din interiorul, 
nici din exteriorul comunita t ii euroatlantice. Î n 
acest sens, ultimele documente adoptate ata t la 
nivelul NATO, ca t s i la nivelul UE demonstreaza  
relevant a  continua  a lega turii transatlantice s i 
buna î nt elegere a rolului acesteia de ca tre con-
ducerea politica  a statelor s i institut iilor din zo-
na transatlantica : 

- Declarația de la Bruxelles privind securi-
tatea și solidaritatea transatlantică3, î n al ca -
rei preambul se ment ioneaza : ,,NATO garanteaza  
securitatea teritoriului și popoarelor noastre și 
valorile pe care le împărtășim – inclusiv democra-
ția, libertățile individuale, drepturile omului și 
statul de drept.  Alianța noastră întruchipează 
legătura transatlantică de durată și de nez-
druncinat între Europa și America de Nord 
pentru a face față împreună amenințărilor și pro-
vocărilor din orice direcție. Acest lucru include 
angajamentul ferm pentru apărarea colectivă 
menționat în Articolul 5 al Tratatului de la Was-
hington. NATO va continua să lupte pentru pace, 
securitate și stabilitate în întreaga zonă eu-
roatlantică, în conformitate cu scopurile și princi-
piile Cartei ONU.’’ ; 

-  Declarația comună NATO-UE4 semnata  de 
Pres edintele Consiliului European, Pres edintele 
Comisiei Europene s i Secretarul General al NA-

TO cu ocazia Summmit-
ului NATO din iulie 2016, 
care este exprima  fa ra  
echivoc relevant a lega turii 
transatlantice pentru secu-
ritatea euroatlantica : ,,Tot i 
aliații și toate statele mem-
bre, ca și UE și NATO, fac 
deja contribuții importante 
la securitatea euroatlanti-
că.  ... În lumina provocări-
lor comune cu care ne con-
fruntăm, trebuie să ne in-
tensificăm eforturile: avem 

nevoie de noi modalități de a lucra împreună și de 
un nou nivel de ambiție pentru că securitatea 
noastră este interconectată, pentru că împreună 
putem mobiliza o gamă largă de instrumente pen-
tru a răspunde provocărilor cu care ne confrun-
tăm, și pentru că trebuie să utilizăm resursele cât 
mai eficient posibil. Un NATO mai puternic și o 
Uniune Europeană mai puternică se consolidează 
reciproc. Împreună acestea pot asigura mai bine 
securitatea în Europa și mai departe.” Prevederile 
acestei declarat ii au fost î nta rite la doi ani dis-
tant a  de ca tre NATO s i UE, care au adoptat De-
clarația comună privind cooperarea UE-
NATO5: ,,Eforturile noastre se consolidează reci-
proc, au îmbunătățit securitatea cetățenilor 
noștri și au întărit legătura noastră transatlanti-
că. Cooperarea noastră de lungă durată s -a 
dezvoltat în mod substanțial și este acum fără 
precedent în ceea ce privește calitatea, scopul și 
vigoarea sa. Împărtășim aceleași valori și deter-
minarea de a gestiona împreună provocările co-
mune cu care ne confruntăm.” 

Î n consecint a , se poate vorbi de consensul NA-
TO, UE s i al statelor membre privind imperativul 
î nta ririi lega turii transatlantice pentru a se asi-
gura faptul ca  pacea s i stabilitatea î n spat iul 
transatlantic sunt pa strate î n continuare iar co-
munitatea euroatlantica  continua  sa  fie un con-
tribuitor important la asigurarea pa cii s i securi-

Figura nr. 1, Spațiul comunității euroatlantice2 

2. Sursa : https://en.wikipedia.org/wiki/Euro-Atlantic_Partnership_Council  
3. Brussels Declaration on Transatlantic Security and Solidarity, 18 iulie 2018, Bruxelles, https://www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_156620.htm 
4. Joint Declaration, 08 iulie 2016, Varșovia, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm  
5. Joint Declaration on EU-NATO Cooperation, 10 iulie 2018, Bruxelles, https://www.nato.int/cps/en/natohq/
official_texts_156626.htm  
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ta t ii internat ionale. Exista  î nca  suficienta  coor-
donare s i complementaritate î ntre NATO s i UE 
sust inuta  de tot i actorii implicat i, fiind unanim 
recunoscut faptul ca  ambele organizat ii î s i pa s-
treaza  autonomia decizionala  î n problemele de 
apa rare s i securitate. Aceste aspecte vor fi pro-
bate î n demersul de fat a , fiind evident faptul ca  
Europa are nevoie de America de Nord la fel 
de mult cât America de Nord are nevoie de 
Europa. Îar acest lucru nu este posibil fără 
dezvoltarea lega turii transatlantice î n domeniile 
securitate, apa rare, politic s i economic ata t la 
nivelul NATO s i UE. Î n plus, relat iile bilaterale 
ale SUA s i Canadei cu UE s i statele europene sunt 
cruciale pentru relevant a lega turii transatlanti-
ce, mai ales î n domeniul securita t ii s i apa ra rii. 

Lega tura transatlantica  nu este un dat al comu-
nita t ii transatlantice; prezervarea s i î nta rirea ei 
presupun eforturi ale tuturor pa rt ilor implicate 
pentru a face fat a  provoca rilor permanente la 
care este supusa . Situat ia internat ionala  de secu-
ritate din ultimele doua  decade, precum s i evolu-
t iile politice de pe cele doua  maluri ale Oceanului 
Atlantic genereaza  ata t provoca ri, ca t s i oportu-
nita t i pentru lega tura transatlantica . Aceste pro-
voca ri s i oportunita t i sunt multiple s i diverse ca 
manifestare s i deseori sunt î ntr-o relat ie de con-
dit ionare reciproca . Provoca rile la adresa lega tu-
rii transatlantice vin ata t din interiorul, ca t s i din 
exteriorul comunita t ii transatlantice, fiind obli-

gat ia tuturor factorilor responsabili sa  
le identifice s i gestioneze î n mod cores-
punza tor pentru asigurarea pa cii s i sta-
bilita t ii î n regiunea transatlantica  s i, 
ma car, î n vecina ta t ile sale imediate, la 
sudul s i estul Europei. Tocmai acesta 
este subiectul care va fi prezentat î n 
prima parte din seria celor patru artico-
le dedicate lega turii transatlantice sub 
aspectul relevant ei acesteia pentru pa-
cea s i securitatea regiunii euroatlantice. 

Lega tura transatlantica  se afla  mereu 
î ntr-un echilibru fragil s i trebuie gestio-
nata  inclusiv prin cooperarea NATO-
UE, as a cum preva d declarat iile ment io-
nate î n partea de î nceput a acestui arti-
col. Cooperarea NATO-UE este absolut 

necesara , mai ales daca  avem î n vedere faptul ca  
22 state europene sunt ata t membre NATO, ca t 
s i UE. Recentele ma suri generate de adoptarea 
Strategiei Globale pentru Politică Externă și 
Securitate a Uniunii Europene (Global Strate-
gy for the European Union's Foreign and Securi-
ty Policy, iunie 2016) au pus aceste state î n situ-
at ia de a aloca resurse financiare s i pentru efor-
turile UE î n domeniul apa ra rii. Des i implementa-
rea Strategiei Globale va duce la î nta rirea pilonu-
lui european al NATO s i la o î mpa rt ire mai echili-
brata  a eforturilor de apa rare î ntre America de 
Nord s i Europa, nu poate fi ignorat riscul la care 
lega tura transatlantica  este supusa  s i faptul ca  se 
poate ajunge la duplicarea capacita t ilor NATO. Î n 
plus, exista  riscul producerii anumitor frict iuni 
î ntre aliat i ca urmare a faptului ca statele NATO 
care nu sunt membre UE ar putea sa  se simta  
discriminate din cauza neparticipa rii lor la pro-
cesul decizional al UE privind apa rarea europea-
na . Mai mult, daca  Marea Britanie va pa ra si Uni-
unea Europeana , aproximativ 80% din cheltuie-
lile militare ale NATO vor fi asigurate de state 
care nu sunt membre UE. Aces ti factori reprezin-
ta  un risc real ata ta timp ca t Uniunea Europeana  
nu poate sa  asigure apa rarea Europei fa ra  SUA. 
Astfel, este absolut necesara  o cooperare ca t mai 
stra nsa  î ntre NATO s i UE pentru asigurarea co-
ordona rii s i complementarita t ii act iunilor lor, 
ceea ce va contribui semnificativ la securitatea 

Semnarea Declarației comune privind cooperarea UE-NATO, 
10 iulie 2018, Bruxelles6 

6. Sursa : https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pictures/stock_2018/20180710_180710-nato-eu-sign_rdax_775x440.jpg  
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Europei s i la î nta rirea lega turii transatlantice. 

Lega tura transatlantica  este deseori privita  
strict din perspectiva  militara  s i de securitate s i 
este rareori analizata  î n contextul mai larg al re-
lat iilor dintre SUA s i Europa, care de multe ori se 
confrunta  cu dificulta t i majore, cum ar fi schim-
ba rile climatice, programul nuclear iranian, ra z-
boiul din Îrak, schimburile comerciale s i multe 
alte aspecte de politica  externa  s i comert . Cate-
goric, î n cei 70 de ani de existent a , lega tura 
transatlantica  a fost supusa  multor presiuni î nsa  
pare ca  niciodata  nu a fost ata t de puternic afec-
tata  de presiunea diviziunilor politice s i econo-
mice dintre partenerii transatlantici, mai ales 
dintre SUA s i UE. Oricare ar fi fost situat ia, î nsa ,  
partenerii transatlantici au ga sit solut ii reciproc 
acceptabile s i nu au pus niciodata  sub semnul 
î ntreba rii valorile pe care le î mpa rta s esc sau cre-
dibilitatea s i viabilitatea NATO s i UE. 

Î ncepa nd cu anul 2018, situat ia este puternic 
schimbata  prin faptul ca  pres edintele Donald 
Trump a adoptat o atitudine provocatoare la 
adresa politicii externe convent ionale dusa  de 
SUA î n multe domenii: retragerea SUA din Acor-
dul privind programul nuclear iranian (semnat 
de Îran la 14 iulie 2015 cu Statele Unite, Marea 
Britanie, Frant a, Rusia, China s i Germania) s i din 
Acordul de la Paris  privind schimba rile climati-

ce, politica SUA î n Orientul Mijlociu, inclu-
siv mutarea Ambasadei SUA î n Îerusalim, 
impunerea de taxe importurilor de ot el s i 
aluminiu din statele UE, solicitarea î ntoar-
cerii Federat ie Ruse î n G-7 etc. Ca urmare 
a faptului ca  eforturile unor lideri euro-
peni de construire a unei relat ii deschise 
s i obiective cu pres edintele american au 
es uat, statele europene importante, mai 
ales Frant a s i Germania, au î nceput sa  î s i 
dea seama ca  trebuie sa  adopte o strategie 
diferita  î n relat iile cu SUA, inclusiv pentru 
a preveni deteriorarea grava  a lega turii 
transatlantice. 

Daca  la un moment dat lega tura 
transatlantica  era î n pericol real sa -s i pi-
arda  din consistent a , î ncepa nd cu eveni-

mentele din 2014 (anexarea Crimeii de ca tre Fe-
derat ia Rusa  s i declans area conflictului separa-
tist din estul Ucrainei) important a acesteia rede-
vine semnificativa  prin sporirea prezent ei mili-
tare americane pe flancul estic al NATO s i cres te-
rea contribut iei statelor mari europene la asigu-
rarea securita t ii europene. Astfel, deteriorarea 
situat iei de securitate generata  de act iunile imo-
rale s i ilegale ale Federat iei Ruse a dus la revigo-
rarea lega turii transatlantice, mai ales prin cres -
terea efectivelor americane î n Europa, ca parte a 
contribut iei SUA la ma surile de asigurare s i des-
curajare a unui eventual act de agresiune milita-
ra  î mpotriva statelor europene membre NATO. 
Ca parte a contribut iei sale la prezent a î naintata  
din Polonia, statele baltice, Roma nia s i Bulgaria, 
Washingtonul a dislocat trupe s i echipamente 
militare suplimentare, a prepozit ionat importan-
te resurse necesare asigura rii logistice, s i-a in-
tensificat misiunile de polit ie s i de supraveghere 
aeriana , s i-a intensificat programele de instruire 
a trupelor î mpreuna  cu cele ale statelor de pe 
flancul estic etc. Statele Unite sunt cel mai im-
portant contribuitor la implementarea Planului 
de acțiune pentru creșterea capacității ope-
rat ionale a NATO (NATO Readiness Action Plan) 
adoptat la Summit-ul din T ara Galilor, din sep-
tembrie 2014. Mai mult, dupa  2014, relevant a 
lega turii transatlantice este î nta rita  s i de impli-
carea Canadei î n implementarea planului ment i-

De la stânga la dreapta: președintele Comisiei Europene Jean-
Claude Juncker, președintele Donald Trump și președintele 
Consiliului European Donald Tusk/Buxelles, 25 mai 20177 

7. https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Brussels_summit#/media/File:President_Trump%27s_Trip_Abroad_(34502607780).jpg  
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 onat, disloca nd trupe î n Letonia, contribuind la 
misiunile de polit ie aeriana  s i la cele de asigura-
re a securita t ii maritime î n Ma rile Baltica  s i Nea-
gra . La ra ndul lor, aliat ii europeni nu numai ca  
î s i asuma  responsabilita t i de securitate mai mari 
î n Europa, dar au fost solidari cu SUA î n lupta 
î mpotriva terorismului î n Afganistan, Îrak s i Si-
ria. 

Î ncepa nd cu 2016, ca urmare a alegerii pres e-
dintelui american Donald Trump, lega tura 
transatlantica  de securitate este pusa  sub presi-
unea multor provoca ri interne s i externe. Pres e-
dintele Trump prives te aliant ele tradit ionale 
americane î ntr-un mod diferit fat a  de predeceso-
rii sa i, î n timp ce statele membre UE au lansat 
init iative de î nta rire a coopera rii militare euro-
pene care sa  creasca  credibilitatea Europei de 
actor important î n domeniul securita t ii europe-
ne s i internat ionale. Des i au fost lansate cu mari 
eforturi din partea unor state precum Frant a sau 
Germania, aceste init iative sunt departe de a fi 
unanim acceptate de statele membre UE; unele 
state cred fa ra  rezerve î n NATO ca fiind singurul 
actor capabil sa  apere Europa s i sa  promoveze 
interesele de securitate transatlantice, deci s i 
europene. Tocmai din acest motiv, putem spune 
ca  Europa nu reus es te î nca  sa  fie un actor de se-
curitate unit s i coherent. 

Evolut iile recente ale relat iilor SUA-Europa de-
monstreaza  faptul ca  parteneriatul transatlantic 
este serios pus sub semnul întrebării iar le-
ga tura transatlantica  risca  sa -s i piarda  din ener-
gie. Pe de o parte, exista  multe state europene 
care reclama  faptul ca  SUA î s i reduc tot mai mult 
contribut ia la apa rarea colectiva  (Articolul 5 al 
Tratatului de la Washington), acorda nd mai put i-
na  atent ie apa ra rii Europei deca t î n trecut. Pe de 
alta  parte, oficialii SUA î s i exprima  tot mai puter-
nic frustrarea generata  de faptul ca  aliat ii sa i eu-
ropeni nu aloca  suficiente fonduri pentru apa ra-
re î n vederea unei î mpa rt iri echitabile a eforturi-
lor necesare asigura rii securita t ii europene, î n 
ciuda angajamentului tuturor statelor NATO de a
-si cres te cheltuielile militare la cel put in 2% din 
Produsul Întern Brut pa na  î n anul 2024 (Decizia 
Summit-ului NATO din T ara Galilor, septembrie 
2014). 

 

 * * * 

 * 

Este evident ca  cei mai important i factori care 
influent eaza  viitorul relat iei transatlantice sunt 
evolut iile UE î n domeniul apa ra rii s i securita t ii s i 
politica administrat iei Trump, aceasta  politica  
este menita  sa  transforme actuala relat ie 
transatlantica  din punct de vedere al valorilor s i 
intereselor pe care SUA le urma res te î n relat ia 
cu Europa. Cu toate acestea, nu este greu de ob-
servat ca  ata t europenii, ca t s i SUA nu au strate-
gii sau politici clare pe care sa  le implementeze 
î n relat ie cu cealalta  parte. Din perspectiva UE, 
statele membre nu pot agrea o politica  coerenta  
fat a  de SUA daca  ar aduce atingere lega turii 
transatlantice. De partea cealalta , exista  diver-
gent e î ntre administrat ia Trump s i Congres s i 
chiar î n interiorul administrat iei care au rolul de 
a crea incertitudine pe ambele maluri ale Atlan-
ticului. Este evident faptul ca  tensiunile viitoare 
dintre partenerii transatlantici vor continua sa  
se manifeste s i vor fi influent ate inclusiv de na-
tura relat iilor SUA cu Federat ia Rusa  s i China.  

S i î n situat ia lega turii transatlantice, istoria a 
demonstrat deseori ca  SUA s i Europa sunt mai 
puternice s i mai eficiente ca nd lucreaza  î mpreu-
na  pentru asigurarea pa cii s i securita t ii 
transatlantice s i internat ionale. Des i interesele 
politice ale principalelor state din regiunea 
transatlantica  au generat î n unele situat ii riscuri 
mari la adresa relevant ei lega turii transatlantice, 
statele s i institut iile comunita t ii euroatlantice au 
ga sit mereu resurse de a solut iona problemele 
divergente s i de a coopera pentru asigurarea 
propriei securita t i.  

Provoca rile actuale la adresa securita t ii europe-
ne sunt mai dinamice, mai diverse s i mai greu de 
preva zut deca t orica nd î n istorie s i pot fi contra-
carate numai prin cres terea relevant ei lega turii 
transatlantice, prin cooperare s i coordonarea 
act iunilor NATO, UE, a statelor membre s i a par-
tenerilor acestor organizat ii. Î n ciuda multor di-
vergent e de opinie, pa na  î n prezent Washingto-
nul s i Bruxellesul au dovedit maturitate s i rea-
lism, transforma nd aceste provoca ri î n oportuni-
ta t i de cres tere a relevant ei lega turii transatlan-
tice.  
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Dinu COSTESCU 

Alintata  de vechii greci cu apelativul de Pontos 
Eoxeinos, „Apa cea primitoare”, preluat de Roma 
antica  sub numele de Pontus Euxinos, sau Marea 
Scit iei care a inspirat „Tristele” lui Ovidiu, Kara-
deniz sau Marea  cea Neagră pentru turci, prin 
apozit ie cu Akdeniz , Marea Alba  de Mijloc ca 
omonim al Mediteranei, devenita  „lac turcesc” 
dupa  ca derea Constantinopolelui cres tin, î n 
1453, legata  de Marea Mediterana  s i lega nd Oc-
cidentul cres tin de Orientul islamic, situata  î ntre 
cel put in doua  focare mocnite sau active de con-
flict -  Orientul Mijlociu s i Balcani-  Marea Neagra  
de asta zi s i, mai ales, dupa  î ncheierea primului 
Ra zboi Rece s i declans area celui de-al doilea, de-
vine, tot mai mult s i î n mod alarmant, un es ichier 
din ce î n ce mai ca utat î n contextul noilor jocuri 
geopolitice s i geostrategice ale lumii contempo-
rane. 

Ca  î nsemna tatea ascendenta  a Ma rii Negre î n 
raport cu securitatea s i stabilitatea regionala  a 
devenit o realitate s i un punct de referint a  pen-
tru planificatorii s i decident ii activi pe harta geo-
grafiei politice actuale este dovedita  s i de un fapt 
pe ca t de realist, pe ata t de î ngrijora tor. Îar acest 
element se rega ses te  î n intensitatea cu care o 
noua  paradigma  este vehiculata  î n retorica anali-

tica  - o paradigma  potrivit ca reia cine controlea-
za  regiunea de securitate a Ma rii Negre sau î s i 
adjudeca  supremat ia î n acest areal va avea port i-
le deschise pentru implementarea propriei influ-
ent e asupra unui vast perimetru geostrategic 
care î nglobeaza  continentul european s i, mai 
exact, regiunea Balcanica  s i centrala  a acestuia, 
zona puternic conflictuala  s i instabila  a Orientu-
lui Mijlociu care este adiacenta   juma ta t ii  orien-
tale a Ma rii Mediterane s i prelungirea acestei 
arii pa na  î n Caucazul de Sud. 

Alte realita t i nu mai put in importante vin sa  se 
adauge rat iunilor pentru care bazinul Ma rii Ne-
gre este s i trebuie sa  fie abordat prioritar din 
perspectiva impactului pe care aceasta  regiune î l 
poate avea î n contextul securita t ii globale. 

Este vorba, î n primul ra nd, de faptul ca  Marea 
Neagra  traseaza  frontiera maritima  sud-
orientala  a Uniunii Europene s i, pe un plan mai 
larg, a spat iului euro-atlantic. 

Este vorba, î n al doilea ra nd, de faptul ca , î n pe-
rimetrul aflat î n discut ie sunt situate trei state 
membre ale Aliant ei Atlanticului de Nord sau 
partenere ale acesteia, respectiv, Roma nia, Bul-
garia s i Turcia, pe de o parte s i Ucraina s i Repu-
blica Moldova ca aspirante la o viitoare  calitate 
de membre ale NATO, pe de alta  parte 

Vorbim, î n al treilea ra nd, de 
existent a î n regiune a  focarului 
conflictual reprezentat de chesti-
unea ucraineana  s i de compo-
nenta sa strategica  numita  Pe-
ninsula  Crimeea. 

Î n al patrulea, dar nu î n ultimul 
ra nd, trebuie avuta î n vedere 
campania intensa  s i concurent ia-
la , motivata  de referint e de secu-
ritate î ntre Federat ia Rusa  s i co-
munitatea occidentala , î n frunte 
cu NATO. 

Pra bus irea fostei Uniuni Sovieti-
ce a la sat î n urma  o serie de as a-
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 numite conflicte latente sau „î nghet ate”  care, 
î ntr-o forma  sau alta s i î n grade diferite de inten-
sitate, sunt legate de zona Ma rii Negre, constitu-
ind potent iale surse de alimentare a unor evolu-
t ii destabilizatoare. S i ar fi suficient, din acest 
punct de vedere, sa  fie amintite fenomenul radi-
caliza rii etnice sau confesionale, proliferarea cri-
mei organizate, provoca rile la adresa fluxului 
maritim al resurselor convent ionale de energie- 
gazele naturale, cu preca dere-  pentru care Ma-
rea Neagra  constituie un coridor de tranzit vital. 

 

În logica competiției 

 Pe de alta  parte, aflata  la ra spa ntia dintre Euro-
pa, Asia s i regiunea Orientului Mijlociu, Marea 
Neagra  prezinta  o serie de particularta t i care, 
deosebind-o, de pilda , de Marea Mediterana , face 
ca, î n aparent a , acest bazin hidrografic sa  nu fi 
avut un blazon de „pilon strategic” egal cu cel al 
Mediteranei sau a Golfului Persic s i Ma rii Ros ii. 
Marea Neagra  este puternic dependenta  de sin-
gurul punct important de intrare s i ies ire, res-
pectiv stra mtorile Bosfor s i Dardanele. Î n egala  
ma sura , statele riverane nu fac parte din 
„plutonul” marilor produca tori de petrol s i gaze 
naturale, ca î n ca î n cazul t a rilor petrolifere de 
pe cele  doua  maluri ale Golfului Arabo-Persic. 
Cu toate acestea, ea reprezinta  o etapa  inevitabi-
la  a tranzitului de hidrocarburi dinspre ca mpuri-
le asiatice de la Marea Caspica  spre continentul 
european. Fa ra , î nsa , ca aceste aspecte sa  dimi-
nueze important a strategica  a securita t ii la Ma-
rea Neagra , ele contribuie, dimpotriva , la accen-
tuarea competit iei pluriforme î ntre principalii 
juca tori pe tabla de s ah a a acestui important 
areal al intereselor de securitate, militare, eco-
nomice, energetice s i comerciale ale relat iilor 
interstatale contemporane. 

Asta zi, spat iul Ma rii Negre nu mai este, as a cum 
credea Fernand Braudel, un fel de „curte din spa-
te” a Ma rii Mediterane. Ea a devenit s i tinde sa  se 
impuna  tot mai mult ca un important factor al 
ecuat iei globale a echilibrului î ntre starea de se-
curitate s i pace s i lipsa acestora. Î n acelas i timp 
aceasta  regiune se afla  î ntr-un raport de inter-
relat ionare s i influent a  reciproca  cu spat iul eu-
ropean balcanic, la vest, s i Orientul Mijlociu, la 

Ra sa rit s i, mai departe, pa na  la Marea Caspica , la 
Est. Îar o asemenea configurat ie geopolitica  î s i 
pune î n mod evident amprenta nu numai asupra 
statelor riverane, ci, î n egala  ma sura , a interese-
lor s i strategiilor promovate de marii actori glo-
bali.  

Din acest punct de vedere, trebuie sa  se t ina  
seama de ceea ce a devenit, deja, o realitate s i 
anume faptul ca  spat iul Ma rii Negre se î ncadrea-
za  unei mai extinse geografii a rivalita t ilor s i 
competit iilor dintre marile puteri ale lumii s i, 
ipso-facto, î ntre doua  viziuni s i doua  filosofii 
opuse privind prezentul s i viitorul - cea a State-
lor Unite ale Americii s i cea a Federat iei Ruse.  

 

Amenințări și provocări 

Realitatea s i analiza riscurilor de securitate la 
Marea Neagra , impun o abordare cuprinza toare 
care, depa s es te perimetrul propriu-zis, al state-
lor cu ies ire directa  la apele Ma rii Negre, pentru 
a vorbi despre conceptul, deja consolidat,, al 
„securita t ii extinse” î n care este î nglobata  o zona  
geografica  la rgita  s i î ntinsa  din Balcani, treca nd 
prin Orientul Mijlociu, cu Mashrequl s i Maghre-
bul sa u, pa na  la spat iul caucazian. Ori, se î nt elege 
de la sine ca , î ntr-un asemenea spat iu caracteri-
zat de pluralism s i diversitate identitara , politica  
s i de securitate, social-economica , culturala , con-
fesionala  s i etnica , amploarea s i diversitatea fac-
torilor de tensiune s i coliziune este s i ea tot ata t 
de ampla  s i activa . 

Ne referim succint la ca t iva dintre factorii cu 
care se confrunta  aceasta  configurat ie a 
„securita t ii extinse” 

Î n spat iul balcanic, instabilitatea s i tensiunile 
interconfesionale s i inter-etnice din Bosnia s i 
Kosovo continua  sa  reprezinte surse de  provo-
care de securitate s i activisme conflictuale, î n-
sot ite s i de rezilient a radicalismului religios isla-
mic s i a nat ionalsimului fundamentat pe criterii 
etnice. 

De altfel, î ntregul spat iu ex-iugoslav continua  sa  
se confrunte cu sechelele ra zboiului, dintre care 
nu lipses te absent a unor solut ii viabile pentru 
problemele refugiat ilor s i a persoanelor disloca-
te. 
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Perpetuarea unei sta ri fluctuante s i greu pre-
dictibile î n regiunea caucaziana , pe fondul unor 
conflicte active sau cu potent ial latent exploziv, 
dublate de confrunta ri mai mult sau mai put in 
transparente de interese politice sau pentru con-
trolul asupra resurselor convent ionale de ener-
gie din aceasta  zona . 

Persista , fa ra  perspective clare de solut ionare, 
starea de alerta  s i suspiciune de securitate î n 
partea de dincolo de Nistru a Republicii Moldova 
unde statutul prezent ei celei de-a 14-a Armate 
ruse nu a fost clarificat, lor ada uga ndu-li-se acti-
vismul unor entita t i separatiste transnistrene. 

Nu mai put in î ngrijora toare este s i politica 
ofensiva  s i provocatoare a Federat iei Ruse, poli-
tica  impregnata  de un accentuat spirit militarist 
manifestat ata t la nivel propagandistic-
psihologic, ca t s i pragmantic. 

Problemele generate de anexarea unilaterala  a 
Peninsulei  Crimeea s i de î ncurajarea fa t is a  a se-
paratismului ucrainean se î nscriu î n acelas i siaj 
al  instabilita t ii s i suspiciunii provocatoare de 
tensiuni. 

Orientul Mijlociu, îndeosebi după momentul 
Septembrie 2001 s i dupa  as a-numita „Prima vara  
Araba ”, parcurge o majora  criza  identitara , socia-
la , institut ionala , ale ca rei repercusiuni se rega -
sesc nu numai î n tulburarea normalita t ii s i stabi-
lita t ii interne a statelor regionale, ci s i prin des-
tra marea de facto a coeziunii s i coexistent ei ara-
be s i, î n egala  ma sura , a sistemului s i aliant elor 
lor de securitate. 

Toate acestea, precum s i falimentul institut io-
nal s i statal, derapajul spre haos s i anarhie al 
eforturilor de democratizare, reforma  s i conec-
tare la realita t ile lumii contemporane au avut, la 
ra ndul lor,  consecint e de securitate majore. Pa-
tru ra zboaie civile – î n Siria, Libia, Yemen, Îrak. 
Starea de anarhie cu care se confrunta  state din 
Maghrebul arab – Tunisia, Libia - noul puseu al 
„Prima verii Arabe”, soldat, î n Algeria s i Sudan, cu 
î nla turarea de la putere a conducerii uniperso-
nale a pres edint ilor Abdel Aziz Bouteflika, res-
pectiv, generalul Omar Bashir s i, nu î n ultimul 
ra nd, cei cinci ani de expansiune brutala  irat io-
nala  a „noului califat musulman” ale ca rui funda-
mente ideologice s i doctrinare sunt departe de a 

fi fost extirpate.  

Amenint a rile teroriste, amplificarea fenomenu-
lui migrat ionist,  incertitudinile privind securita-
tea navigat iei maritime internat ionale s i a mari-
lor artere de tranzit al surselor convent ionale de 
energie, facilitarea indirecta  a crimei transfron-
taliere organizate s i a traficului de stupefiante, 
material militar s i persoane sunt s i ele titluri din 
lungul inventar al sfida rilor de securitate la Ma-
rea Neagra , care nu pot fi enumerate exhaustiv 
î n spat iul limitat al unui articol de presa , precum 
cel de fat a . 

 

„Forumul de la Mamaia 2019” - un eveniment 
salutar 

Este un adeva r unanim acceptat  ca  statele de la 
Marea Neagra  poarta , î n primul ra nd,  responsa-
bilitatea unei act iuni continue pentru asigurarea, 
pa strarea s i consolidarea securita t ii proprii s i la 
aceasta  frontiera  sud-estica  a edificiului euro-
atlantic. 

Tot ata t de adeva rat este ca  statele doritoare de 
pace trebuie sa  fie nu doar beneficiare ale secu-
rita t ii ci s i furnizoare de securitate. 

Acestei aborda ri conceptuale î i este circumscri-
sa  s i ga zduirea, de ca tre Roma nia, a celei de a ÎÎÎ-
a edit ii a „Forumului pentru Securitate la Marea 
Neagra  s i î n Balcani” (Black Sea and Balkans Se-
curity  Forum) ale ca ror lucra ri se desfa s oara  î n 
zilele de 12-14 iunie a.c., î n stat iunea Mamaia  de 
pe malul roma nesc al Ma rii Negre. 

Pus sub î naltul Patronaj al Pres edint iei Roma ne 
a Consiliului Uniunii Europene, forumul are 
drept parteneri strategici Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Apa ra rii Nat ionale s i Divizia 
pentru Diplomat ie Publica  a NATO. Beneficiind 
de prezent a s i participarea unei elite de politici-
eni, politologi, specialis ti, analis ti s i expert i ro-
ma ni s i stra ini, forumul va fi, neî ndoielnic, un 
prilej de bilant , dar s i o tribuna  pentru discuta-
rea unor probleme s i cristalizarea unor concluzii 
s i idei care sa  constituie sursa  de inspirat ie s i  
sprijin pentru decident ii preocupat i s i ra spunza -
tori de viitorul pa cii s i securita t ii nat ionale s i co-
lective.  
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Alexandru PETRESCU 

 

I. Serbia, piesă a tuturor jocurilor de puzzle 
din sud-estul Europei 

Serbia este un numitor comun al analizelor le-
gate de riscurile s i provoca rile de securitate din 
sud-estul Europei (inclusiv î n „Regiunea Extinsa  
a Ma rii Negre”/REMN s i „Balcanii de Vest”/BV), 
î nta rirea securita t ii colective î n aceasta  regiune 
prin aderarea sau colaborarea statelor din regiu-
ne cu NATO, rolul religiilor î n procesul de recon-
ciliere sau î n cel de stimulare a divergent elor 
dintre diferite comunita t i religioase din regiune 
s i chiar privind „digitalizarea” oras elor pentru 
cres terea sigurant ei ceta t enilor. Aceasta, î nsa , se 
„individualizeaza ” s i, astfel, are un parcurs s i ac-
t iuni diferite de cele ale celorlalte state din re-
giune. 

Serbia are un parcurs european diferit, nu a op-
tat s i pentru un parcurs euroatlantic, a ales 
„neutralitatea militara ” s i nu vede drept 
„maligna ” influent a rusa  î n regiune s i negociaza  
ra bda tor cu partenerii 
europeni s i SUA pen-
tru prezervarea suve-
ranita t ii sale asupra 
„Kosovo”. Des i orien-
tata  spre „Vest”, prin 
opt iunea ferma  de 
aderare la UE, Serbia 
act ioneaza  pentru 
consolidarea indepen-
dent ei sale energetice 
prin construct ia unui 
gazoduct cu gaze fur-
nizate de Moscova s i 
atrage investit ii sem-
nificative din China. 
Totodata , pentru î m-
buna ta t irea securita t ii 

capitalei sa rbe, guvernant ii de la Belgrad au ales 
ca partener compania chineza  Huawei. 

Î n timp ce o parte a Occidentului critica  puterea 
de la Budapesta, acuza nd-o de autoritarism, lide-
rii ungari s i sa rbi declara  ca  relat iile bilaterale se 
afla  la cel mai î nalt nivel. 

Nu î n ultimul ra nd, Serbia balanseaza  s i î n rela-
t ia cu o putere regionala , Turcia, construind rela-
t ia bilaterala  pe fondul lucrurilor ce le unesc s i 
la sa nd deoparte interesele divergente. 

Cea mai mare problema  de depa s it î n relat ia 
Serbia-Occident este lipsa de î ncredere, data  mai 
ales de evolut iile din „dosarul Kosovo”. 

 

II. Integrarea europeană a Serbiei și „dosarul 
Kosovo” 

Procesul de integrare europeana  a Serbiei are 
ata t elemente comune cu cele ale statelor din 
regiune, ca t s i elemente specifice. 

Î ntre elementele comune se numa ra : baza de 
plecare, respectiv ca  avem de-a face, pe de-o par-
te, cu un fost stat comunist, iar, pe de alta  parte, 

State membre ale UE (albastru) și state candidate la aderarea la UE (gri închis) 
Sursă foto: https://www.dw.com/hr/koliko-je-2025-realna-za-zapadni-balkan/a-

43115954 
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cu un fost stat iugoslav. Din aceste caracteristici 
decurge specificul semna rii unui „acord de stabi-
lizare s i asociere” (ASA), fat a  de cazul altor state, 
care au semnat doar acorduri de asociere cu UE. 
Î n cazul fostelor state iugoslave s-a considerat ca  
este nevoie de o stabilizare dupa  disolut ia vio-
lenta  a R.S.F. Îugoslavia. 

Daca  ASA este comun fostelor state iugoslave 
(s i Albaniei), î n capitolele negocierilor de adera-
re ale Serbiei a fost inserat unul inedit, legat de 
„normalizarea relat iilor cu Kosovo” („Capitolul 
35”). De altfel, î nsus i procesul de aderare a Ser-
biei la UE a fost, cumva, „dublat”, î n paralel deru-
la ndu-se un proces similar pentru „Kosovo”. Mai 
departe, toate raporta rile legate de Serbia s-au 
fa cut fa ra  a lua î n calcul situat ia din Kosovo, 
deoarece statul sa rb are un control limitat î n 
provincie, iar UE sprijina  autorita t ile de la Pris ti-
na î n edificarea unor institut ii solide s i democra-
tice s i a unui stat de drept. 

Î n promovarea parcursului european al Serbiei 
s i al Kosovo, UE a folosit frecvent tactica 
„morcovului s i ba t ului”, recompensa nd progre-
sele s i sanct iona nd î nta rzierile. Acest rol l-au ju-
cat î nceperea negocierilor de aderare, deschide-
rea unor capitole de negociere sau liberalizarea 
regimului de vize. Î ncheierea „Acordului de la 
Bruxelles”, din aprilie 2013, a avut ca efect redu-
cerea tensiunilor din Kosovo s i instituirea unui 
„dialog” mai consistent î ntre Belgrad s i Pris tina, 
cu realizarea de progrese î n î mbuna ta t irea viet ii 
locuitorilor din Kosovo (o mai mare libertate de 
mis care, diminuarea semnificativa  a incidentelor 
interetnice, integrarea sistemelor polit ienesc s i 
de justit ie, armonizarea controlului vamal la gra-
nit a administrativa  dintre Serbia Centrala  s i Ko-
sovo, disparit ia crimelor cu motivat ie interetnica  
etc.). 

Oricum, pentru ambele pa rt i procesul de adera-
re se dovedes te a fi (prea) î ndelungat s i anevo-
ios, presa rat cu numeroase presiuni s i condit ii, 
astfel ca  populat ia din Serbia Centrala  s i cea din 
Kosovo sunt dezama gite s i nemult umite, iar 
sprijinul pentru aderare s-a diminuat. 

Un moment de cotitura  î l reprezinta  anul 2019, 
dupa  ce î n noiembrie 2018 Pris tina a impus su-
prataxe de 100% pentru importurile din Serbia 

Centrala  (s i din Bosnia s i Hert egovina). Serbia a 
refuzat sa  mai participe la orice fel de dialog cu 
Pris tina, inclusiv la cel mediat de UE, iar Pris tina 
a respins, la ra ndul sa u, reluarea discut iilor cu 
Belgradul, pa na  la recunoas terea de ca tre R. Ser-
bia a independent ei Kosovo, as a ca  „dialogul” 
este blocat. 

Starea de blocaj s i lipsa de perspectiva  creeaza  
condit ii pentru act iuni unilaterale s i manipulare, 
astfel ca  orice act iune a unei pa rt i este conside-
rata  provocare de ca tre cealalta  parte. 

Belgradul acuza  Pris tina de neimplementarea 
principalei sale obligat ii decurga nd din „Acordul 
de la Bruxelles”, î nfiint area Asociat iei Municipa-
lita t ilor Sa rbe din Kosovo (ZSO), î n timp ce Bel-
gradul s i-ar fi î ndeplinit toate obligat iile din acel 
acord. La ra ndul sa u, Pris tina considera  act iunile 
Belgradului de î mpiedicare a accederii Kosovo 
î ntr-o serie de organizat ii Înternat ionale 
(Înterpol, UNESCO) drept o î nca lcare flagranta  a 
obligat iilor asumate prin acordul ment ionat. 
Pris tina are aceeas i pozit ie s i fat a  de act iunile de 
lobby ale Belgradului viza nd revocarea de ca tre 
unele state a hota ra rii de recunoas tere a inde-
pendent ei Kosovo. 

Blocajul î n dialog are ca efect crearea de tensi-
uni s i stimuleaza  demersurile unilaterale. Bel-
gradul considera  ca  incursiunile fort elor speciale 
ale polit iei kosovare î n nordul Kosovo, sub pre-
textul aresta rii suspect ilor de uciderea politicia-
nului sa rb Oliver Îvanovic  sau cel al combaterii 
corupt iei, contrabandei s i crimei organizate, 
sunt î n realitate o provocare a Pris tinei, menita  
sa  intimideze populat ia sa rba  s i sa  provoace o 
react ie violenta  s i necontrolata  a populat iei sa r-
be s i a Belgradului. 

Încidentele violente din 28.05.2019 din trei 
municipalita t i sa rbe din nordul Kosovo 
(Leposavic , Mitrovica Nord s i Zubin Potok), cu 
ocazia aresta rii de ca tre polit ia kosovara  a mai 
multor polit is ti (de etnie sa rba , albaneza  s i 
bos niaca ), au avut ca efect sca derea drastica  a 
î ncrederii populat iei sa rbe s i a Belgradului ata t 
î n UE, ca t s i î n NATO (KFOR) s i creeaza  premise 
pentru o comunicare î n sincope î ntre Belgrad s i 
institut iile UE s i NATO (KFOR). 

Pe acest fond, este put in probabil un progres 
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 real al Serbiei s i Kosovo î n parcursul lor euro-
pean î n viitorul apropiat. 

 

III. Securitatea energetică a Serbiei 

Prin semnarea acordului-cadru de cooperare î n 
domeniul energiei, î n 2008, cu F. Rusa , R. Serbia 
a vizat, pe de-o parte, asigurarea securita t ii sale 
energetice, iar pe de alta  parte, garantarea spriji-
nului politic al Moscovei pentru pozit ia Serbiei 
privind „dosarul Kosovo” (mai precis, sprijin 
pentru nemodificarea Rezolut iei 1244/1999 a 
Consiliului de Securitate al ONU s i pentru î mpie-
dicarea accederii „Kosovo” la ONU). Trebuie 
ment ionat ca  oficialii sa rbi nu au admis niciodata  
acest al doilea obiectiv, legat de sprijinul rus 
pentru Kosovo. 

Acordul-cadru a facilitat va nzarea directa  a ma-
jorita t ii act iunilor companiei nat ionale sa rbe de 
petrol s i gaze, Naftna industrija Srbije/NÎS ca tre 
Gazprom s i a presupus sprijinul rus pentru ex-
tinderea unui depozit de gaze naturale din Voj-
vodina (la Banatski Dvor, î n apropiere de granit a 
cu Roma nia) s i construct ia pe teritoriul Serbiei a 
gazoductului „South Stream”. Traseul acestuia 
presupunea intrarea din Bulgaria î n Serbia î n 

apropiere de Zajec ar s i ies irea spre Ungaria, î n 
apropiere de Sombor. Era preva zuta  s i o ramura  
spre BiH (R. Srpska) s i nu era exclusa  conectarea 
la gazoduct a Croat iei, Muntenegrului s i a actua-
lei Republici Macedonia de Nord. 

Criticii acordului evident iau exceptarea acestu-
ia de la legislat ia privind achizit iile publice, pre-
t ul mic obt inut pe 51% din NÎS (400 mln. EUR, 
cu promisiunea de a continua investit iile î n 
aceasta  companie) s i garant iile slabe privind 
construct ia gazoductului „South Stream”. 

Î n 2014, î n urma deteriora rii relat iilor dintre F. 
Rusa  s i UE din cauza implica rii ruse î n Crimeea 
s i estul Ucrainei s i ca urmare a nerespecta rii 
principiului concurent ei din cel de-al treilea 
„pachet energetic”, UE a fa cut presiuni asupra 
Bulgariei pentru a stopa proiectul „South 
Stream”, iar î n aceste condit ii F. Rusa  a anunt at 
(î n decembrie 2014) renunt area la gazoduct. 
Prin aceasta, cel mai important obiectiv al Bel-
gradului î n domeniul securita t ii energetice nu s-
a î ndeplinit. 

Î n aceste condit ii, Serbia a continua sa  militeze 
pentru reluarea proiectului „South Stream” s i, î n 
ultima  instant a , a sust inut s i aderat la noul pro-

iect ruso-turc, „TurkStream”, 
demarat î n decembrie 2014. 

Pentru a evita un blocaj din 
partea UE ca î n cazul gazo-
ductului „South Stream”, Bel-
gradul a avut un dialog per-
manent cu oficialii de la Bru-
xelles, dar, î n finalul negocie-
rilor, î n 2019 a trecut peste 
recomanda rile Comunita t ii 
Energetice Europene s i a 
aprobat construct ia pe terito-
riul sa u a gazoductului 
„TurkStream”, des i acesta nu 
respecta  principiile concu-
rent ei, cerute de cel de-al 
„treilea pachet energetic”. 

Î n realizarea t intelor de asi-
gurare a securita t ii energeti-
ce, Belgradul a continuat pro-
iectele cuprinse, practic, î n 
acordul-cadru cu F.Rusa : ex-

Patriarhul Irinej, A.Vučić, V.Putin, Beilgrad, 17.01.2019 
Sursă foto: https://www.srbijadanas.com/vesti/info/uzivo-pratite-iz-

minuta-u-minut-posetu-ruskog-predsednik-vladimira-putinaa-2019-01-16 
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tinderea depozitului de la Banatski Dvor s i con-
struct ia, î n etape, a altor depozite (tot î n Vojvo-
dina, la Îtebej s i la nga  Panc evo), dezvoltarea s i 
modernizarea facilita t ilor NÎS (inclusiv extinde-
rea ret elei de distribut ie a carburant ilor s i mo-
dernizarea rafina riilor) s i construct ia unui gazo-
duct („South Stream” fiind î nlocuit de 
„TurkStream”). Practic, compania care a avut ca 
sarcina  construct ia primului gazoduct a fost re-
botezata  s i se ocupa  de construct ia 
„TurkStream”, iar traseul noului gazoduct prin 
Serbia este identic cu cel al vechiului gazoduct. 
Î n prima vara lui 2019, Serbia a demarat lucra rile 
la noul gazoduct. 

 

IV. Neutralitatea militară a Serbiei 

Printr-o declarat ie a parlamentului republican 
din decembrie 2007, Serbia a optat pentru 
„neutralitatea militara  fat a  de toate blocurile mi-
litare existente” s i promoveaza  colaborarea ata t 
cu Aliant a Nord-Atlantica , ca t s i cu Organizat ia 
Tratatului de Securitate Colectiva  (ODKB) a Co-
munita t ii Statelor Îndependente (CSÎ). Î n baza 
aceluias i principiu, Belgradul colaboreaza  î n do-
meniul apa ra rii s i cu toate statele partenere care 
au standarde ridicate î n domeniu s i manifesta  
interes pentru colaborare. 

Parteneriatul Serbiei cu NATO a fost oficializat 
î n decembrie 2006 (prin aderarea acesteia la 
Programul PfP) s i a atins nivelul de parteneriat 
individual intensificat (ÎPAP), fa ra , î nsa , a se ma-
nifesta intent ia de a trece la etapa Membership 
Action Plan (MAP). 

De cealalta  parte, Serbia promoveaza  s i parte-
neriatul cu ODKB, de asemenea, fa ra  intent ia de 
a adera la aceasta  organizat ie. 

Colaborarea cu cele doua  blocuri ment ionate 
implica  s i colaborare bilaterala  cu cele mai multe 
dintre statele membre. Un loc deosebit î n acest 
sens î l ocupa  colaborarea cu SUA, prin mai multe 
programe, cel mai important fiind Programul de 
Parteneriat de Stat (cu Garda Nat ionala  din 
Ohio). Î n acelas i plan al important ei, dar „de cea-
lalta  parte a baricadei”, este tot mai intensa  cola-
borarea cu Fort ele Armate ale Federat iei Ruse. 
Î n ultimii ani aceasta î mbraca  o forma  trilaterala , 
prin includerea armatei bieloruse. Colaborarea 

cu aces ti parteneri este dezvoltata  s i î n domeniul 
tehnico-militar s i vizeaza , cu prioritate, achizit ii 
de armament, tehnica  s i echipamente pentru 
modernizarea tehnica  a armatei sa rbe. 

Cu alte state colaborarea î n domeniul apa ra rii 
se concentreaza  pe colaborarea î n domeniile 
tehnico-militar s i economico-militar, care vizea-
za  ata t achizit ii de sisteme de armament, tehnica  
militara  s i echipamente pentru sistemul de apa -
rare s i securitate din Serbia (un exemplu eloc-
vent î n acest sens fiind China), ca t s i dezvoltarea 
î n comun de sisteme de armament s i tehnica , 
ata t pentru î nzestrarea armatelor proprii, ca t s i 
pentru va nzarea pe tert e piet e, un bun exemplu 
reprezenta ndu-l colaborarea cu Emiratele Arabe 
Unite. Acest ultim caz este s i un exemplu cum 
colaborarea î n domeniul apa ra rii a facilitat iden-
tificarea de oportunita t i de colaborare s i î n alte 
domenii (agricultura , urbanism s i construct ii, 
transport aerian). 

Î n aceste condit ii, ala turi de Bosnia s i Hert ego-
vina (BiH), Serbia este singurul stat din sud-estul 
Europei care nu a optat pentru aderarea la NA-
TO, des i BiH a exprimat o astfel de opt iune, prac-
tic, odata  cu aderarea la PfP (î n 2006), iar î n 
2009 a cerut activarea MAP, dar condit iile s-au 
modificat radical de atunci, iar aderarea acestei 
t a ri la NATO î n viitorul apropiat nu este o opt iu-
ne viabila . Mai mult, parcursul euroatlantic al 
BiH este influent at direct de ca tre pozit ia Belgra-
dului î n domeniu, prin intermediul sa rbilor din 
BiH (mai precis al actualilor guvernant i din 
„entitatea sa rba ”, Republica Srpska/R. Srpska, ca 
s i prin intermediul reprezentantului actual al R. 
Srpska î n Pres edint ia BiH, Milorad Dodik). 

 

V. Consolidarea sistemului de apărare  

al Serbiei 

Autorita t ile de la Belgrad act ioneaza  pentru 
consolidarea sistemului nat ional de apa rare s i 
securitate pleca nd de la principiul „neutralita t ii 
militare” s i de la cel al coopera rii cu partenerii, 
cu luarea î n considerare a mediului de securitate 
(regional, continental s i global) s i a provoca rilor, 
riscurilor s i amenint a rilor la adresa securita t ii 
t a rii. Trebuie ment ionat ca  declararea unilatera-
la  a independent ei Kosovo (î n februarie 2008) s i 



 

18 

www.ingepo.ro                                                                                                       Pulsul Geostrategic, Nr.274, Mai - Iunie 2019 

 recunoas terea acesteia de ca tre circa 100 de sta-
te din lume (î ntre care se numa ra  majoritatea 
statelor membre ale NATO s i UE1) sunt conside-
rate principalele amenint a ri la adresa interese-
lor nat ionale sa rbe. Pe acest fond, statul sa rb are 
î n vedere ata t implementarea de standarde ridi-
cate î n acest sistem (cele mai multe provenind 
din armatele statelor membre ale NATO), ca t s i 
asigurarea unui nivel ridicat de instruire s i mo-
dernizarea tehnica , ata t pentru efectivele arma-
tei sa rbe (VS), ca t s i pentru format iunile speciale 
s i de intervent ie ale Ministerului Afacerilor În-
terne al R. Serbia (MUP RS). 

Pa na  î n 2018, î n cazul VS s-a pus accent pe in-
struirea, î nzestrarea s i echiparea fort elor de 
react ie rapida , iar î n prezent se trece la consoli-
darea fort elor principale. O abordare similara  a 
fost aplicata  s i î n cazul MUP RS. 

Î ntre efectele î n plan concret ale ma surilor î n-
treprinse de conducerea politico-militara  de la 
Belgrad de dupa  2012 pentru modernizarea teh-
nica  a VS s i MUP RS se numa ra : achizit ia/
introducerea î n î nzestrare de tehnica  militara  
noua  (vehicule blindate multirol „Lazar 3”), lan-
sarea de comenzi pentru elicoptere („Airbus” 
H145M), echiparea a 1.500 de militari cu arma-
ment de infanterie, echipamente de protect ie s i 
(ma suri similare fiind implementare s i pentru 
fort ele speciale ale MUP RS), dezvoltarea de sis-
teme de armament, tehnica  militara  s i echipa-
mente de ca tre industria sa rba  de apa rare, prin-
cipalele companii (de stat) fiind reunite î ntr-un 
holding (OÎS) s i sprijinite de ca tre compania sa r-
ba  de stat pentru product ia s i comert ul cu pro-
duse s i tehnologie duala  (Jugoimport-SDPR J.P.). 
Nu î n ultimul ra nd, se act ioneaza  pentru consoli-
darea s i ma rirea holdingului OÎS. Trebuie ment i-
onate investit iile directe s i sprijinul financiar al 
statului sa rb fie pentru redresarea, fie pentru 
modernizarea s i extinderea unor facilita t i ale 
OÎS. Aceste ma suri au avut ca efect finalizarea 
unor proiecte s i dezvoltarea cu succes a altora 
(inclusiv privind construct ia de noi sect ii sau 
chiar fabrici de product ie de tehnica  militara  sau 
munit ii). 

Ma surile viza nd VS sunt mai multe deca t cele 

legate de MUP RS s i mai cuprind: operat ionaliza-
rea s i modernizarea avioanelor MiG-29 donate 
de F.Rusa  (î n decembrie 2016), astfel ca  î n pre-
zent se poate miza constant pe 8-9 astfel de apa-
rate, demararea î n 2019 a procesului de operat i-
onalizare s i modernizare a patru avioane MiG-29 
donate de Belarus, introducerea î n î nzestrare a 
unor avioane noi de antrenament, „Lasta” V-53 
(produse la Panc evo), lansarea de comenzi pen-
tru achizit ia a patru elicoptere ruses ti de asalt 
Mi-24VM (Mi-35M) s i a trei elicoptere medii de 
transport ruses ti Mi-17, ma suri de echipare a 
efectivelor cu o noua  uniforma  mozaic de culori, 
cu „model digital”, „M10”, dezvoltarea de proiec-
te î n domeniul tehnico-militar (digitalizarea lan-
satoare multiple de proiectile reactive „Oganj”, 
dezvoltarea lansatorului de rachete sol-sol cu 
raza  mare de act iune „S umadija”, dezvoltarea, î n 
cooperare cu EAU, a unor sisteme de rachete di-
rijate antiblindate ALAS/RALAS, dezvoltarea de 
vehicule blindate s i de transport, dezvoltarea 
sistemului de artilerie s i rachete de apa rare anti-
aeriana  PASARS), acordarea de prioritate pro-
gramului de modernizare a avioanelor de asalt 
„Orao” (ÎAR-93, produse î n comun de R.S.F. Îu-
goslavia s i Roma nia), des i nu se va renunt a nici 
la programul de modernizare a avioanelor de 
antrenament s i de lupta  G4 „Super Galeb”. 

Ma surile de consolidare a sistemului nat ional 
de apa rare s i securitate au ca obiectiv cres terea 
mobilita t ii fort elor de react ie, pentru intervent ia 
rapida  a acestora î n orice zona  a teritoriului na-
t ional s i pentru oprirea unui potent ial atac s i 
consolidarea pozit iilor, pa na  la intervent ia fort e-
lor principale. Pe de alta  parte, trebuie avut î n 
vedere s i rolul de descurajare pe care î l are acest 
sistem, mai ales î n lumina noilor evolut ii din s i 
legate de Kosovo: blocarea totala  î n 2019 a dia-
logului politic s i a celui tehnic de normalizare a 
relat iilor dintre Belgrad s i Pris tina, debutul î n 
2018 a procesului de formare î n Kosovo a unei 
armate nat ionale (prin transformarea actualei 
structuri de protect ie civila , Fort ele de Securita-
te ale Kosovo), impunerea de ca tre Pris tina de 
taxe vamale de 100% pentru importurile de 
ma rfuri din Serbia Centrala , init iativele de la 
Pris tina de a acuza Serbia de genocid comis î n 

1. Din ra ndul statelor membre ale UE nu au recunoscut independent a Kosovo: Cipru, Grecia, Roma nia, Slovacia, Spania. 
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Kosovo î n 1998-1999 s i de î nfiint are a unui tri-
bunal pentru crime de ra zboi comise de sa rbi î n 
acea perioada  s i, nu î n ultimul ra nd, incursiunile 
tot mai frecvente î n „municipalita t ile sa rbe” din 
nordul Kosovo (Leposavic , Mitrovica Nord, Zu-
bin Potok, Zvec an) ale fort elor speciale de secu-
ritate subordonate Pris tinei. 

 

VI. În loc de concluzii 

Serbia exista  î n sud-estul Europei s i este conec-
tata  la o serie organizat ii s i structuri de coopera-
re regionale, continentale s i transcontinentale, 
astfel ca  nu se poate face abstract ie de aceasta, 
des i î n multe privint e Serbia este un „caz apar-
te”. Simpla enumerare a ies irilor Serbiei din de-
cor poate ocupa o pagina  de analiza . 

Fa ra  a avea pretent ia ca  am epuizat aceste 
„ies iri din decor” s i ca  aceasta ar fi ordinea im-
portant ei lor, ment iona m: proces de aderare la 
UE, fa ra  a avea controlul deplin asupra teritoriu-
lui nat ional, proces de „normalizare” a relat iilor 
cu o parte a sa (Kosovo), cu medierea UE, ten-
dint e autonomiste ale unor cercuri (regiunea 
Ras ka/Sandz ak s i chiar Vojvodina) sau chiar de 
secesiune („Valea Pres evo”), hota ra re de a nu 
adera la NATO s i opt iunea de „neutralitate mili-
tara ” (nerecunoscuta  oficial î n plan internat ional 
de vreun document sau organiza-
t ie), refuzul de a se alinia la politica 
externa  comuna  a UE s i a statelor 
candidate la aderare (prin respin-
gerea presiunilor de a institui 
sanct iuni la adresa F. Ruse), neso-
cotirea recomanda rilor privind 
respectarea prevederilor celui de-
al „treilea pachet energetic” (î n le-
ga tura  cu construct ia gazoductului 
„TurkStream”), lipsa unor acorduri 
de granit a  cu statele nou apa rute 
dupa  disolut ia R.S.F. Îugoslavia (nu 
exista  acorduri cu Croat ia, BiH sau 
Muntenegru, iar acordul cu autori-
ta t ile de la Skopje a fost invalidat 
dupa  recunoas terea de ca tre aces-
tea a independent ei autoproclama-
te a Kosovo). 

Î n tot acest timp, Serbia este parte 

a mai multor init iative regionale s i continentale, 
menite sa  faciliteze colaborarea regionala  s i re-
concilierea î ntre popoarele s i statele care au fost 
implicate î n conflicte armate ca urmare a disolu-
t iei statului iugoslav, ca premisa  pentru aderarea 
î ntregii regiuni a BV la UE. Problemele ment io-
nate anterior, î nsa , greveaza  procesul de integra-
re europeana  a Serbiei s i au ca efect ment inerea 
unei preocupa ri speciale din partea UE s i a altor 
parteneri externi pentru solut ionarea probleme-
lor pe cale pas nica , prin negocieri. Î n teren, 
aceasta presupune s i ment inerea unor fort e 
(militare), daca  nu pentru intervent ie, ma car 
pentru descurajarea opt iunilor violente, iar 
aceasta presupune cheltuieli s i angajare semnifi-
cativa  de resurse materiale s i umane (din partea 
ONU, UE, NATO s i a altor state implicate). 

Este nevoie de identificarea clara  a acestor pro-
bleme s i de ca utarea de solut ii de compromis, 
care sa  reduca  tensiunile s i condit iile cu potent i-
al conflictual. Una dintre astfel de solut ii ar pu-
tea fi concentrarea pe elementele pentru care 
exista  consens s i rezolvarea acelor probleme mai 
mici, pas cu pas, cu prezervarea promisiunii de 
ret inere de la ma suri unilaterale s i/sau violente 
s i cu abordarea problemelor complexe s i, cel pu-
t in aparent, ireconciliabile î ntr-o faza  ulterioara , 
dupa  (eventuale) evolut ii fa ra  incidente violente. 

Aleksandar Vučić, Hashim Thaçi, Alpbach (Austria), august 2018 
Sursă foto: https://www.derstandard.de/story/2000086383840/

grenzverschiebungen-auf-dem-balkan-rechts-nicht-
gesichtswahrung 
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 Problema este ca  î n multe dintre probleme pa r-
t ile implicate au pozit ii diferite (contradictorii) 
privind „momentul zero” pentru î nceperea sau 
continuarea discut iilor, iar î n acest sens vom 
ment iona doar doua  situat ii elocvente. 

Î ntr-un dosar „minor”, pentru semnarea acor-
dului de granit a  cu BiH, Serbia propune solut io-
narea î n prealabil a problemelor legate de patru 
sectoare de frontiera , î n timp ce autorita t ile de la 
Sarajevo sust in semnarea acordului î n actualele 
frontiere, dupa  care cele doua  state sa  negocieze 
solut ionarea problemelor î n cele patru sectoare. 
Î n aceasta  privint a , este posibil un compromis, 
cu o implicare mai activa  a partenerilor europeni 
s i euroatlantici ai celor doua  state. 

Î n cela lalt dosar, „capital”, pentru reluarea dia-
logului cu Pris tina, Belgradul cere imperios re-
nunt area de ca tre Pris tina la taxele vamale, î n 
timp ce Pris tina este hota ra ta  sa  ment ina  taxele, 
pa na  la recunoas terea de ca tre Serbia a indepen-
dent ei Kosovo s i semnarea unui acord obligato-
riu î n acest sens. Î n aceste condit ii, o solut ie de 
compromis este dificil de identificat s i devine 
vital ca ambele pa rt i sa  renunt e la provoca ri s i 
acte unilaterale, î n caz contrar situat ia puta nd 
degenera, iar conflictul sa  „se dezghet e”, cu an-
trenarea s i a altor actori s i cu consecint e impre-
vizibile pentru securitatea regionala  s i chiar con-
tinentala . 

Chiar daca  nu va avea loc un eveniment violent 
de amploare î n viitorul apropiat, Serbia s i Koso-
vo ra ma n departe de momentul accederii î n UE, 
iar î ncrederea Belgradului î n UE s i NATO (KFOR) 
scade direct proport ional cu neî ndeplinirea de 
ca tre aceste organizat ia as tepta rilor pa rt ii sa rbe, 
legate de „dosarul Kosovo”. Totodata , Serbia ris-
ca  sa  fie considerata  î n continuare drept proble-
ma  sau chiar „cap de pod” al expansiunii F. Ruse. 
Pe de alta  parte, blocarea Kosovo î n parcursul 
sa u european poate (re)deschide problema uni-
rii acestuia cu Albania s i crearea as a-zisei 
„Albanii Naturale” sau a „Albaniei Mari”. Fat a  de 
aceste probleme majore, lipsa acordului Bisericii 
Ortodoxe Sa rbe pentru invitarea papei î n Serbia 
devine un lucru minor... 

 

 

 

Volodymyr HAVRYLOV 

General Maior (ret), fost ata-
șat al apărării al Ucrainei în 

SUA, Marea  Britanie  și Ro-
mânia 

 

Federat ia Rusa  continua  sa  act ioneze agresiv 
fat a  de orice î ncercare a Occidentului de a opri 
agresiunea hibrida  din Ucraina s i de a î napoia 
Crimeea. 

Î n acelas i timp, s i î n opozit ie cu ma surile luate 
de Uniunea Sovietica  î mpotriva Occidentului î n 
timpul Ra zboiului Rece, act iunile curente Fede-
rat iei Ruse urmeaza  modelul KGB (actualul FSB): 

1. S antaj: amenint a ri privind utilizarea fort e-
lor armate s i a arsenalului nuclear, organizarea 
s i desfa s urarea de exercit ii militare ad hoc, pre-
siuni privind resursele energetice (gaz s i petrol); 

2. Activita t i subversive: implicare î n politica 
interna  europeana  sau î n cea a SUA, stimularea 
corupt iei, eliminarea fizica  a adversarilor; 

3. Provocare: angajarea SUA s i a statelor eu-
ropene î n conflictele regionale din Orientul Mij-
lociu s i Africa s i agravarea problemelor legate de 
migrat ie î n Europa; 

4. Dezinformare s i propaganda . 

Serviciile speciale ruses ti exploateaza  sla biciu-
nile societa t ilor democratice deschise s i limitea-
za  accesul stra inilor la informat ii, activita t i s i 
servicii, î n interiorul Federat iei Ruse. Regimul 
totalitar al lui Vladimir PUTÎN are s i el aportul 
sa u. 

Î n schimb, Occidentul lupta  î mpotriva amenin-
t a rilor Federat iei Ruse utiliza nd metode clasice: 

1. Intimidare militară: întărirea capacității 
NATO, Înit iativa de Reasigurare (curent de Des-
curajare) Europeana , Fort a Rotat ionala  de la Ma-
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rea Neagra , planul de ma suri pentru consolida-
rea capacita t ilor NATO din zona Ma rii Negre etc.; 

2.Sancțiuni: economice, financiare și indi-
viduale; 

3. Reducerea dependenței de resurse ener-
getice de proveniență rusească: diversifica-
rea furnizorilor de gaz, politica energetica  a UE 
etc; 

4. Măsuri contrainformative. 

Î n mod paradoxal, strategiile UE s i NATO sunt 
pe placul Moscovei. 

Îstoria a „educat” Federat ia Rusa  cu privire la 
strategia de lupta  î mpotriva Occidentului. Mai 
mult, liderii de azi ai Federat iei Ruse au nevoie 
de amenint a ri externe pentru a intimida popula-
t ia s i a evita escaladarea tensiunilor politice s i 
sociale interne. „Ca nd dus manul î t i bate la us a , 
poporul rus va fi prega tit sa  î ndure la nesfa rs it 
greuta t ile viet ii”. 

Î n acest caz, timpul este de partea Moscovei, 
care spera  ca , mai devreme sau mai ta rziu, Occi-
dentul se va sa tura de aceasta  rivalitate s i va fa-
ce compromisuri privind Ucraina. 

Din punctul de vedere al Federat iei Ruse, com-
promisul presupune „o Ucraina ” corupta , sla bita  
din punct de vedere economic s i instabila  din 
punct de vedere politic. Doar prin comparat ie cu 
Ucraina populat ia Federat iei Ruse va putea face 
fat a  dificulta t ilor. 

Acesta este î nsa  punctul slab al strategiei lui 
Putin. 

De î ndata  ce reformele ucrainene vor avea re-
zultate, ceta t eanul rus de ra nd va pune cea mai 
incomoda  î ntrebare pentru conducerea de la 
Moscova – „de ce?” – „de ce la ei se poate s i la noi 
nu?”. 

Motivul pentru care o astfel de î ntrebare repre-
zinta  o amenint are la adresa regimului condus 
de Vladimir PUTÎN poate fi rega sit î n istoria co-
muna  a popoarelor rus s i ucrainean. 

Cea mai mare gres eala  pe care o fac statele eu-
ropene s i SUA este sa  creada  ca  Federat ia Rusa  
este versiunea moderna  a URSS s i tot ceea ce re-
prezenta aceasta: putere economica , militara , 
nucleara , cu influent a  regionala  s i globala . 

Dar nu este as a. 

Î n primul ra nd, Federat ia Rusa  nu se mai afla  pe 
lista celor mai mari puteri economice din lume. 
Din cauza ideologiilor sale, s i-a pierdut influent a 
î n regiunile î n care era considerata  o putere – 
Africa, Asia, Orientul Mijlociu s i America de Sud. 

Î n al doilea ra nd, la baza puterii URSS de afla 
triumviratul format din Rusia, Ucraina s i Bela-
rus. Îstoria dovedes te acest lucru. Aceste trei na-
t iuni î s i au originile î n leaga nul civilizat iei slave, 
Rusia Kieveana  s i au foarte multe î n comun – 
limba, cultura, tradit iile s i obiceiurile. 

Faptul ca  ata t URSS, ca t s i Ucraina s i Belarus 
sunt membre ale ONU din 1945 nu este o coinci-
dent a . 

Rupturile dintre aceste trei state au dus, î n mod 
inevitabil, la s ocuri sistemice.  

Î ncercarea Moscovei, î n 2014, de a ment ine 
Ucraina î n sfera sa de influent a  a fost gres eala 
strategica  a lui Vladimir Putin. Aceasta  gres eala  
a marcat regimul de la Kremlin s i a pus î n pericol 
î nsa s i integritatea Federat iei Ruse. 

Daca  rivalitatea dintre Federat ia Rusa  s i Occi-
dent a devenit un lucru normal, confruntarea cu 
Ucraina, î n special intervent iile de ordin militar, 
sunt un ghimpe î n coasta Moscovei. 

Des i un ra zboi „fulger” î n Ucraina este foarte 
tentant, Moscova se teme de consecint ele pe ca-
re acesta le poate avea, inclusiv de react ia popu-
lat iei ruse. Î n acelas i timp, Federat ia Rusa  nu 
poate ment ine relat iile tensionate cu Ucraina la 
nesfa rs it, fa ra  sa  poata  oferi propriului popor un 
ra spuns la î ntrebarea ment ionata  mai sus – „de 
ce?”. 

Nu este surprinza tor faptul ca , ata t populat ia de 
ra nd, ca t s i elita politica  ruseasca  monitorizeaza  
î ndeaproape evolut ia situat iei din Ucraina s i 
emit judeca t i proprii. De exemplu, unii expert i 
rus i precizeaza  ca  „atunci ca nd urma res ti s tirile 
din Federat ia Rusa , ai impresia ca  este î nconju-
rata  de Ucraina”. 

Organizarea, cursul s i rezultatele celor mai re-
cente alegeri prezident iale din Ucraina au creat 
o stare de confuzie printre ceta t enii Federat iei 
Ruse (diferent a dintre propaganda  s i rezultatul 
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 real) s i a readus î n discut ie î ntrebarea „de ce ei pot s i noi nu?”. 

De aici trebuie sa  pornim daca  dorim sa  stabilim care sunt priorita t ile s i strategia combaterii agre-
siunii hibride externe a Federat iei Ruse. 

Aceasta  strategie ar trebui sa  cuprinda  urma toarele: 

1. Î ncurajarea s i sprijinul reformelor structurale din Ucraina. Succesul acestor reforme reprezin-
ta  succesul î ntregii strategii; 

2. Exercitarea unei presiuni economice asupra Federat iei Ruse, prin ment inerea s i prelungirea 
sanct iunilor. Moscova trebuie sa  simta  î n permanent a  povara financiara  generata  de ment inerea s i 
intensificarea agresiunii hibride î n Ucraina; 

3. Î ntreprinderea unor ma suri de intimidare pentru a preveni eventualitatea î n care Federat ia 
Rusa  va interveni cu fort e armate î n Ucraina (put in probabil). Consolidarea fort elor de apa rare ale 
NATO, efectuarea unor exercit ii militare comune s i î n colaborare cu fort e armate din state europe-
ne s i din SUA, pe teritoriul ucrainean; 

4. Organizarea unor campanii de informare cu caracter internat ional. Federat iei Ruse trebuie sa  
i se reaminteasca  î n permanent a  de î nca lcarea legislat iei internat ionale, de anexarea Crimeii s i de 
ra zboiul hibrid din Donbass. 

Aceasta  abordare s i dimensiunea temporala  vor crea front comun î mpotriva conducerii de la Mos-
cova, care, mai devreme sau mai ta rziu, va dori normalizarea rapida  a situat iei din Ucraina pentru a 
evita destra marea Federat iei Ruse. 

Expansiunea imperiala  a Rusiei a î nceput odata  cu „unirea” cu Ucraina î n 1654. Declinul 
„imperiului rus” a î nceput odata  cu destra marea acestei „uniri”, î n 2014. 

Zbigniew Brzezinski preciza, ca ndva, ca  „fa ra  Ucraina, Rusia nu mai este un Împeriu Eurasiatic”. 

Acest citat poate fi adaptat la perioada actuala  – „fa ra  un stat democratic, de succes precum Ucra-
ina, Rusia este condamnata  la reforma  s i la disparit ia treptata  a fantomelor care apart in trecutului 
imperial”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri şi publicitate în cadrul buletinului, pot fi inserate în spaţiul disponibil , sau pe pagină/pagini separate.  

Pentru detalii şi eventuale alte condiţii  rugăm contactaţi Departamentul marketing,  

la tel. 031 101 1934 sau e-mail: office@ingepo.ro.  

 Ne rezervăm dreptul de a nu da curs unor solicitări care credem că nu corespund profilului acestui buletin. 



 

23 

Pulsul Geostrategic, Nr.274, Mai - Iunie 2019                                                                                                        www.ingepo.ro 

Ambasador prof.  

Dumitru CHICAN 

 

Juma tatea lunii mai a debutat cu un scenariu 
care, transpus î n fapte, ar duce la o noua  s i grava  
fragmentare a tensiunilor din regiunea Orientu-
lui Mijlociu s i din aria subregionala  a Golfului 
Arabo-Persic. Dupa  primele doua  conflagrat ii 
care au incendiat regiunea - ra zboiul irakiano-
iranian s i cel americano-irakian (pentru elibera-
rea Kuwaitului ocupat de mujahedinii lui Sad-
dam Hussein) o a treia confruntare militara  de 
amploare î n acest butoi cu pulbere al geopoliticii 
globale ar putea avea consecint e care depa s esc 
mult granit ele teritoriale, puta nd pune sub sem-
nul î ntreba rii viitorul stabilita t ii, securita t i s i pa -
cii la nivel planetar. 

De la juma tatea lunii mai, opinia publica , consu-
matorii de informat ie dar s i, mai ales, decident ii 
strategici politici s i militari tra iesc euforia pe ca-
re o sta rnes te - s i nu fa ra  motiv - posibilitatea 
izbucnirii unui nou conflict militar î n inima stra-
tegiei s i a resurselor planetare de energie. Tobe-
le ra zboiului - ba tute fie de actorii direct i, fie de 
cei menit i sa  duca  ra zboaie prin interpus i, nu 
î nceteaza  sa  se auda  dupa  o partitura  ale ca rei 
tempo s i intensita t i ra suna  tot mai strident. Sim-
plificat, tot acest preludiu ra zboinic a fost punc-
tat de momente deloc linis titoare.  

De partea sa, primul s i cel mai potent actor al 
unui eventual nou ra zboi î n zona dintre Peninsu-
la Arabica  s i malul ra sa ritean al Golfului Arabo-
Persic, Teheranul, nu a fa cut economie de mani-
festa ri î n direct ia zeului Marte. Atacul asupra 
patru nave comerciale î n Golf, î n largul apelor 
teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite (doua  au 
navigat sub pavilion saudit) s i atacul cu drone 
î mpotriva instalat iilor petroliere saudite care 

transporta  petrolul brut din estul î n vestul Pe-
ninsulei – „vena jugulara ” prin care petrolul sau-
dit curge ca tre consumatorii mondiali, nu au fost 
deca t o repetit ie fa cuta  de rebelii houthit i anga-
jat i î n ra zboiul civil din Yemen, care este ra zbo-
iul “proxy” dus de Monarhia saudita  sunnita  s i 
de regimul teocratic s iit de la Teheran î ntr-o ab-
surda  s i pa guboasa  competit ie pentru expansiu-
ne s i hegemonie regionala  s i teritorial-
confesionala . Î n sust inerea practica  a doctrinei 
sale, pres edintele Donald Trump a trimis un por-
tavion î n apele Golfului s i a anuntat  intent ia de a 
mobiliza cca. 120.000 de soldat i î mpotriva Îra-
nului, precum s i instalarea pe teritoriul aliat ilor 
arabi a unor baterii suplimentare de rachete sol-
aer Patriot. Cu degetul pe tra gaci, Donald Trump 
a propus iranienilor reî ntoarcerea la negocieri 
diplomatice care sa  duca  la un nou acord nu-
clear. Î n contextul sanct iunilor americane impu-
se Îranului s i pleca nd de la cele 12 faimoase con-
dit ii ireductibile anunt ate, noul acord ar urma sa  
intre, eventual, î n istorie drept “acordul Trump”. 
React ia ayatollahilor s i a brat ului lor î narmat - 
Gardienii Revolut iei, a pres edintelui Hassan 
Rouhani s i a ayatollahului Ali Khamenei î n per-
soana  a fost anunt area, î ntr-o retorica  nu mai 
put in belicoasa , respingerii orica rei concesii fa -
cute americanilor, a orica ror negocieri cu 
aces tia, renunt a rii la limita rile asumate prin 
acordul nuclear s i a trecerii la continuarea nes-
tingherita  a product iei extinse de rachete balisti-
ce s i de uraniu î moga t it, pa na  la nivelul necesar 
product iei unei ogive nulceare. 

Desigur, î n abordarea unei chestiuni spinoase 
precum un eventual ra zboi î ntre Statele Unite 
(pentru î nceput) s i Îran, ar fi riscant s i aventuros 
sa  se î ncerce elaborarea unor ra spunsuri la o î n-
trebare trans anta  precum cea privitoare la ma -
sura î n care un nou ra zboi î n regiunea Golfului 
Persic este sau nu iminenta . Dar prudent a nu î n-

SITUAȚIA INTERNAȚIONALĂ  
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seamna  s i excluderea s i obnubilarea gravita t ii pe 
care o are o asemenea î ntrebare: va fi sau nu un 
al treilea ra zboi de amploare î n Orientul Mijlociu 
s i î n extrema sa ra sa riteana ? 

Fantoma unui ra zboi î mpotriva Îranului nu cir-
cula  de put ina  vreme, ci, dimpotriva , ea este de 
mai mult timp o prezent a  activa  î n dezbaterile 
politice pe marginea conflictului care opune Sta-
tele Unite s i Îsraelul planurilor expansioniste s i 
ambit iilor teritoriale ale Teheranului. Cu toate 
acestea s i î n pofida campaniilor mediatice viru-
lente, este dificil sa  se profetizeze daca  un nou 
conflict militar de genul celui aflat î n discut ie es-
te o perspectiva  inevitabila , cel put in î ntr-un vii-
tor pe termen scurt s i î n contextul apropierii 
cronologice a viitoarei campanii electorale prezi-
dent iale din SUA.  

Pe de alta  parte, nici la Washington s i nici la Te-
heran nu se vorbes te explicit de un conflict in-
solvabil. Este adeva rat ca , as a cum spunea un 
ziarist arabofon, de la cotidianul londonez Al-
Hayat, pentru a remodela s i a modera regimul 
iranian, Donald Trump are, deocamdata , nevoie 
de un Lech Walesa persan. Î nsa  acesta nu exista  
s i nu are sort i sa  se nasca  î ntr-un viitor prea 
apropiat. Donald Trump s i stafful sa u neaga  in-
tent ia de a declans a un ra zboi anti-iranian, afir-
ma nd explicit ca  America nu dores te deca t sa  
determine regimul islamic iranian sa  treaca  de la 
statutul de „rebel” la cel de „normal”, dupa  unita -
t ile de ma sura  ale Casei Albe. Î n fond, sanct iunile 
pe care actuala America  le impune Îranului sunt, 

cel put in pa na  acum, o repu-
nere î n scena  î na sprita  a serii-
lor de pedepse pe care Wasin-
gtonul le aplica  Îranului, de la 
„criza ostaticilor” din 1979 
pa na  î n clipa de fat a . 

Î n acest context incendiar, s e-
ful diplomat iei americane, Mi-
ke Pompeo, a efectuat o vizita  
de lucru la Soci, unde a fost 
primit de ca tre pres edintele 
Vladimir Putin s i a avut, timp 
de trei ore, convorbiri cu 
omologul sa u, Sergey Lavrov. 
Din agenda destul de î nca rcata  
a î nta lnirilor nu a lipsit chesti-

unea relat iilor americano-iraniene. Astfel, Mike 
Pompeo a î ncercat sa  determine o eventuala  mi-
siune ruseasca  de bune oficii pe la nga  oficiali-
ta t ile de la Teheran, î n sensul evita rii unui nou 
incendiu regional. Fa ra  a se angaja cu ra spunsuri 
pozitive concrete, Vladimir Putin a î ncurajat 
ret inerea s i luciditatea î n abordarea acestui su-
biect, la sa nd, î nsa , sa  se î nt eleaga  ca  „Rusia nu 
agreeaza  declans area unui ra zboi care ar incen-
dia î nca  o data  regiunea Orientului Mijlociu”. 
„Federat ia Rusa  nu poate sa  fie pompier pentru 
incendiile regionale”, a spus liderul de la Krem-
lin.  

Î n aceeas i logica  a evita rii unui ra zboi, secreta-
rul de stat Mike Pompeo a apelat s i la bunele ofi-
cii ale Sultanului Qabus al Omanului, aflat î n re-
lat ii de normalitate cu regimul iranian. 

Nu trebuie trecut cu vederea ca  sanct iunile 
americane asupra Îranului nu sunt nici multi-
nat ionale, nici girate de Consiliul de Securitate. 
Acestea sunt ma suri unilaterale pe care un stat 
membru al ONU le aplica  unui alt membru al 
ONU, din motive care t in de interesele s i politici-
le exclusive ale statului de la care emana  pache-
tul de penalita t i. Îranul este implicat masiv î n 
conflictele regionale, din care nu lipsesc Siria, 
Îrakul, Libanul s i Yemenul, ceea ce face î ndoile-
nic orgoliul afis at de liderii de la Teheran. Statele 
Unite, care prin vocea pres edintelui Donald 
Trump proclama  retragerea din campania anti-
terorista , dupa  pra bus irea ultimului bastion teri-
torial al Statului terorist Îslamic, negociaza  la 

Președintele Donald Trump și Ayatollahul Ali Khamenei 
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Doha o î mpa ciuire cu Talibanii afghani. Î n acelas i 
sens pacifist, s i î n ciuda exhiba rii capacita t ilor 
musculare ale Îranului, merg s i declarat iile 
pres edintelui iranian Hassan Rouhani s i ale mi-
nistrului de externe Mohammad Javad Zarif. 

Donald Trump vrea - s i este dreptul sa u consti-
tut ional - sa  participe la viitorul scrutin electoral, 
pentru un al doilea mandat î n Biroul Oval. Îar 
distrugerea Îranului printr-un ra zboi fulger ar fi 
un atu puternic î n acest sens. 

Îndiferent de calculele s i de impulsurile morale 
ale liderilor s i ale sfetnicilor acestora, de o parte 
s i de alta, fiecare ar trebui sa  foloseasca  mai frec-
vent punga cu gheat a  pentru a î nt elege, lucid, ca  
lumea nu mai are nevoie de o noua  catastrofa  
umanitara . 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

 

Textele fondatoare, s colile de jurisprudent a  s i 
dreptul canonic islamic au stabilit, î nca  din peri-
oada de cristalizare, î n Evul Mediu timpuriu, sa-
craliza du-le, cinci principii fundamentale î n 
funct ie de care Îslamul, ca religie s i identitate 
spirituala  musulmana , este definit, construit s i 
tra it. Cele cinci pietre de temelie au fost denumi-
te, î n discursul teologic s i ritualic, prin sintagma 
de „cei cinci sta lpi” (arkan) ai credint ei. Acestea 
sunt î n acelas i timp s i î n mod unitar s i simultan, 
ata t pietrele de temelie ale edificiului musuman, 
ca t s i î ndatoririle fa ra  a ca ror î ndeplinire rigu-
roasa , identitatea musulmana , individuala  s i co-
munitara  î s i pierde rat iunea de a fi. Aceste refe-
rent iale canonice sunt, dupa  cum î n general se 
cunoas te, urma toarele: 

1. Ma rturisirea de credint a  (s aha da), prin care 
recunosca nd unitatea, unicitatea s i irepetabilita-
tea lui Dumnezeu s i calitatea profetului Muham-
mad de trimis al Divinita t ii (rasu l) pentru a adu-
ce omului cuva ntul acestei Transcendent e, homo 
islamicus recunoas te adeziunea sa la monoteis-
mul divin s i, prin aceasta, apartenent a sa identi-
tara  la Îslam s i supunerea totala  s i necondit iona-

ta  fat a  de teozofia s i ritualica musulmana . 

2. Efectuarea celor cinci ruga ciuni cotidiene 
obligatorii (sala t) ca reafirmare a identita t ii isla-
mice prin dialogul sacral cu Divinitatea. 

3. Efectuarea, cel put in o data  î n cursul viet ii 
terestre, a ca la toriei init iatice, sub forma peleri-
najului, la locurile sacre ale Îslamului din Mekka 
s i Medina, ca loc de nas tere al religiei monoteiste 
a Îslamului. 

4. Respectarea postului sever (sawm) î n luna 
sfa nta  a Ramadanului, interval cronologic î n care 
a debutat misiunea mesianica  a profetului Mu-
hammad. 

5. Plata unei danii (zaka t), a unei zeciuieli ca-
ritabile destinata  coreligionarilor defavorizat i s i 
gestiona rii treburilor de obs te ale comunita t ii. 

Dupa  atacurile teroriste din septembrie s i cap-
turarea sauditului Osama Bin Laden, î n 2 mai 
2011, î n refugiul sa u din oras ul pakistanez Ab-
botabbad, nu au fost put ini analis tii s i chiar res-
ponsabilii politici, militari s i de securitate care 
au proclamat eliminarea de pe scena istoriei a 
ret elei jihadist-salafiste Al-Qaida. Nu a trecut 
prea multa  vreme pa na  ca nd optimismul init ial   
s-a diminuat, evolut iile ulterioare transforma n-
du-se î ntr-un pesimism mai mult sau mai put in 
ret inut. Al-Qaida avea sa  renasca  î n Îrak sub con-
ducerea iordanianului Abu Musab Al-Zarqawi, s i 
a succesorului sa u Îbrahim Al-Samarrai, apoi î n 
Siria, sub numele de „Jabhat Al-Nusra”, pa na  la 
crearea as a-numitului „Stat Îslamic din Îrak s i 
Siria” pe care, î n 2014, imamul irakian Al-
Samarrai l-a transformat î n monstruosul s i idea-
lizatul „Califat Îslamic”. O monstruozitate brutala  
s i irat ionala  pentru a ca rei eliminare a fost nevo-
ie de o mobilizare multinat ionala  de dimensiuni 
globale s i de cinci ani de lupte feroce pentru ca, 
î n prima vara acestui an, sa  se anunt e (dupa  alte 
declarat ii similare anterioare neconfirmate), ex-
tirparea ultimului bastion sirian al Statului Îsla-
mic. Î nca  odata , entuziasmul debordant s i nu lip-
sit de temei a predominat asupra comunicatelor 
oficiale s i mediatice care anunt au, î n sfa rs it, 
„moartea califatului” s i victoria asupra tumorii 
jihadist-extremiste. Dar, s i de data aceasta, entu-
ziamul a fost temperat. Dupa  ce, î n 2014, din Mo-
sul-ul irakian ocupat, „califul” Abu Bakr Al-
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 Baghdadi, se exhi-
base public pen-
tru a anunt a pro-
clamarea caifatu-
lui sa u, î n luna 
aprilie a acestui 
an liderul terorist 
apa rea pentru a 
doua oara  pentru 
a-s i î ndemna aco-
lit ii la continuarea 
„jihadului sfa nt”. 
Un asemenea epi-
sod mediatic, pre-
cum s i alte aten-
tate revendicate 
de Statul Îslamic 
î n Orientul Mijlo-
ciu s i î n alte zone geografice unde activeaza  gru-
pa ri jihadiste afiliate la ideologia s i doctrina lui 
Al-Baghdadi, au readus î n prim plan o î ntrebare 
nu mai put in justificata  s i î ntemeiata : a dispa rut 
cu adeva rat cos marul islamist terorist? 

Pierderea atuului teritorial, eliminarea unui nu-
ma r impresionant de combatant i s i comandant i, 
degringolada organizatorica , materiala , financia-
ra  s i alt i factori logistici s i tactici reprezinta , fa ra  
î ndoiala , tot ata tea argumente care sust in faptul 
ca  virulent a, energia s i periculozitatea acestei 
organizat ii brutale au devenit o realitate. Î ntre-
barea care se pune cu acuitate se refera  la ma su-
ra î n care se poate vorbi de o disparit ie a cauze-
lor profunde care faciliteaza , î ncurajeaza  s i 
sust in posibilitatea ca, mai devreme sau mai ta r-
ziu, fenomenul sa  ga seasca  resurse s i capacitatea 
de adaptare s i rezilient a , chiar cu alte denumiri 
s i î n alte forme de organizare s i activism. La 
aceasta  î ntrebare s-au elaborat ra spunsuri nu-
meroase s i variate. Aproape toate au, î nsa , î n co-
mun, faptul ca  se refera  la acele categorii de fac-
tori extrinseci sociali, propagandistici, politico-
militari, financiari etc., ce pot sust ine un aseme-
nea posibil revivalism al fenomenului salafist 
jihadist. Mai put in sau î n mod superficial au fost 
analizate elementele intrinsece, endogene, care 
nu t in de context s i de segmentul conceptual fa-
vorabil unei asemenea revitaliza ri a fenomenului 
salafist jihadist. Fiind mai greu depistabile s i mai 

dificil de contracarat prin mijloace de securitate 
s i informative, aceste elemente vor continua s i 
vor trebui sa  constituie subiect de î ngrijorare 
colectiva  s i nat ionala .  

La nivelul conceptual, identitar al ga ndirii jiha-
diste, se rega sesc alte credint e s i reflexe tabuiza-
te pa na  la sacralizare s i devenite tot ata tea efigii 
fundamentale care reprezinta , se poate spune, 
fondul mitologic s i rezilient structural al profilu-
lui profund, individual s i comunitar, al fanatis-
mului de sorginte religioasa  islamica . La aceste 
componente morfologice ale filosofiei s i convin-
gerii celui plecat la jihad “pe calea lui Dumne-
zeu” ne referim î n ra ndurile care urmeaza . 

Este vorba, î n primul ra nd, de conceptul cunos-
cut î n discursul jihadist sub numele de „califatul 
canonic” (î nt eles ca deriva nd din puterea absolu-
ta  a dreptului canonic Îslamic sharia) care le-
giues te afirmat ia potrivit ca reia religia islamica  
î nsa s i nu poate sa  se manifeste s i sa  existe î n afa-
ra cadrului institut ional oferit de statul emina-
mente religios. Ori, pleca nd de la realitatea ca  
primul stat islamic cunoscut de istorie a fost cel 
al „califatului”, adica  cel condus de trimisul s i 
mandatarul lui Dumnezeu pe pa ma nt, orice stat 
al nat iunii musulmane nu poate fi deca t un stat 
musulman administrat î n stricta  conformitate cu 
jurisprudent a islamica . Îar din aceasta decurge, 
î n doctrina jihadista , necesitatea s i obligat ia, 
pentru fiecare bun musulman, sa  vegheze la î nte-

     Al-Baghdadi, 2014                                                  Al-Baghdadi 2019 
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meierea, funct ionarea s i dominat ia nesfa rs ita  a „statului bazat pe sharia”, adica  a statului - califatu-
lui religios musulman. Ga ndit ca expresie a conceptului religios al puterii absolute a „domniei lui 
Dumnezeu pe pa ma nt, califatul universal este rostul primordial al religiei, iar neglijarea acestei î n-
datoriri este perceputa  ca o negare a acestui imperativ î n favoarea puterii absolute a omului pe pa -
ma nt”, ceea ce, î n logica salafista  echivaleaza  cu o abdicare inadmisibila  de la identitatea islamica  s i 
de la porunca divina . Se î nt elege, implicit, ca , ava nd aspirat ii s i dimensiuni universaliste, un aseme-
nea concept î nseamna , î n acelas i timp, s i o negare a ideii de patrie ceta t eneasca  sau de stat-nat iune.  

Este vorba, î n al doilea ra nd, de conceptul identificat prin sintagma de „identitate î nchisa ”, nu mai 
put in î nra da cinata  î n mentalul omului jihadist - un concept aflat î n fruntea temelor de î ndoctrinare 
a viitorilor combatant i. Potrivit acestuia, puritatea doctrinei s i a credint ei religioase islamice î n-
seamna , î n mod deosebit, apa rarea s i pa strarea identita t ii civilizat iei proprii. Î n alt i termeni, aceas-
ta î nseamna  ca  orice contact s i orice interact iune î ntre civilizat ia arabo-islamica  s i celelalte arii de 
civilizat ie s i cultura  este considerata  drept un factor deformator s i alterant pentru civilizat ia araba , 
ata ta vreme ca t singura civilizat ie perfecta  este cea creata  de Dumnezeu s i condusa  dupa  regulile 
codificate î n dreptul canonic Îslamic. Mitul acesta nu este nou, el a fost dezvoltat de primii ideologi 
fondatori ai islamului politic, de la Hassan Al-Banna s i Sayyd Qotb pa na  la teoreticienii ret elei Al-
Qaida s i ai Statului Îslamic, fiind reformulat î n mod exclusivist ca sust ina tor al segregat iei, s ovinis-
mului s i urii fat a  de toate civilizat iile non-musulmane s i, cu preca dere, occcidentale. 

Î n directa  afiliat ie cu aceasta  abordare vorbim, î n al treilea ra nd, de mitul conspirat iei occidentale 
(al-mu’amara al-gharbiyya) împotriva Îslamului în integralitatea sa religioasă, civilizațională, cultu-
rala , cutumiara . Conspirat ia nu are nimic î n comun cu celebra „ciocnire a civilizat iilor” profet ita  de 
americanul Samuel Huntington, ci este cuprinsa  explicit î n textele fondatoare ale Îslamului, î n frun-
te cu Coranul s i cu Tradit ia profetica  (sunna). De altfel, aceasta  asert iune conceptuala  ar putea fi 
considerata  drept pilonul prim s i ultim al concepului de jihad. Pentru ca , î ncepa nd de la celebra 
„Baza  (Al-Qaida) a Jihadului Mondial î mpotriva Cruciat ilor s i a Evreilor” fundamentata  de Osama 
Bin Laden s i pa na  la „teoria numita  „gestiunea barbariei” elaborata  de „califul” Abu Bakr Al-
Baghdadi, esent a justificatoare a fenomenului jihadist modern se rega ses te î n scriptura musulma-
na , indiferent de interpreta rile canonice care i s-au dat. Aceasta proclama  eliminarea de pe fat a pa -
ma ntului a „Oamenilor Ca rt ii” (evreii s i cres tinii) s i î mbra carea planetei Pa ma nt î n culoarea verde 
emanata  de Semiluna . 

La final voi aborda conceptul de cult al mort ii, al martiriului (s ahada) al „drumului pe calea lui 
Dumnezeu”. Î n mentalul mortifica tor al combatantului salafist-jihadist, aceasta este singura semni-
ficat ie pe care o are trecerea omului prin viat a efemera . A muri pentru cauza islamului î nseamna  
nu doar a purifica lumea prin propria jertfa , treca nd, astfel, î n Paradisul Promis, ci s i a te realiza ca 
individ ca ruia comunitatea sociala  i-a refuzat, dintr-un motiv sau altul, î nsus i dreptul la opt iune. 

Adeva rata victorie asupra conceptului de jihad radical nu va putea fi proclamata  deca t odata  cu 
reforma societa t ilor care ofera  pa ma ntul fertil pentru germinarea s i dezvoltarea radicalismului. 
Dar pentru aceasta, nu sunt suficiente doar armele. 
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