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EDITORIAL

Parteneriatul Estic după 10 ani
Constantin IACOBIȚĂ
În data de 14.05.2019, Parlamentul Uniunii Europene a gazduit o conferinta
la nivel înalt dedicata celei de a 10-a aniversari a Parteneriatului Estic (“10th
Anniversary of the Eastern Partnership”).

Organizatorii (Comisia Europeana) au vizat o prezenta si participare cat mai reprezentative la eveniment si discutii. În acest scop, au fost invitati si au participat oficiali, specialisti si
reprezentanti ai societatii civile din Uniunea Europeana si din cele sase tari membre ale
Parteneriatului - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina.
Au fost sustinute discursuri relevante, astfel:
- din partea Uniunii Europene: Jean-Claude Junker, presedintele Comisiei Europene; Teodor Melescanu, ministrul de externe roman (în virtutea presedintiei romane la Consiliul
Uniunii Europene); Federica Mogherini, înaltul reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate/ vice-presedinte al CE; Johannes Hahn, comisarul European pentru vecinatate si negocierile de extindere; Cecilia Malmstrom, comisarul European pentru comert;
ministrii de externe polonez, suedez, lituanian si finlandez;
- din partea tarilor membre ale Parteneriatului Estic (PaE): Petro Poroshenko, fostul
presedinte al Ucrainei; Elmar Mammadyarov, ministrul de externe azer; Vladimir Makei,
ministrul de externe belarus; Mamuka Bakhtadze, premierul georgian; Pavel Filip, premierul moldovean; Zohrab Mnatsakanyan, ministrul de externe armean;
- din partea mediului de afaceri comunitar si societatii civile din tarile membre ale PaE:
Maurice Beckhand Verwee (fondator al Crosspring B.V.) si Hennadiy Maskak, reprezentant
al “National Platform Civil Society Forum of Ukraine”.
O parte din persoanele enumerate mai sus au raspuns la întrebarile celor doi moderatori
(un reprezentant al CE la primul punct al programului conferintei, dedicat realizarilor si
provocarilor PaE, si un reprezentant al Parlamentului European la punctul al doilea, dedicat viitorului) si ale audientei.

Discursurile oficialilor, europeni si nationali, s-au subscris cadrului general al evenimentului – marcarea a 10 ani de parteneriat între UE si cele sase tari, prin evidentierea realizarilor si succeselor. Totodata, au inclus si referiri la unele din provocarile majore din perspectiva fiecarei parti, precum si la principalele asteptari – comunitare si nationale.
În cadrul discutiilor, pe de alta parte, atat reprezentantii UE cat si cei nationali au fost mai
deschisi si directi, probabil si pe fondul progreselor si clarificarilor prilejuite de ministeriala (de externe) care a avut loc cu o zi înainte, la sediul CE.
Aspecte relevante reiesite pe timpul evenimentului:
1. Discursurile si pozitionarile prilejuite de discutii au avut elemente de consens. Au fost
evidentiate, unanim: importanta PaE, de la stadiul de idee si initiativa, la cel curent; drumul
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parcurs - în ambele sensuri - în scopul apropierii celor sase state membre ale PaE de UE;
realizarile si succesele în dezvoltarea economica si sociala a tarilor membre ale PaE
(comert, infrastructura, ÎMM, educatie, libera circulatie etc.); dedicarea UE la a continua
programele de asistenta si sprijin în curs, precum si a identifica noi programe vizand dezvoltarea partenerilor (infrastructura, inclusiv de cale ferata, diversificarea surselor de
energie, independenta energetica, conectarea la spatiul comunitar, rezilienta nationala
etc.); nevoia continuarii reformelor la nivel national (guvernare, statul de drept, structurile
democratice, mediul de afaceri etc.).
2. Au reiesit, însa, si diferente de abordare, precum si viziuni si asteptari diferite, astfel:
- în timp ce dinspre UE parteneriatul este vazut ca fiind în plina derulare, dedicat dezvoltarii si cetatenilor (aspect subliniat de Jean Claude-Junker), dinspre tarile membre a reiesit ca PaE a încheiat cu succes etapa parcursa si este nevoie de ceva mai mult. Majoritatea
oficialilor nationali au evidentiat, în acest sens, progresele înregistrate în dezvoltarea si
modernizarea propriilor state, precum si orientarea pro-europeana a cetatenilor:
Ucraina – prin vocea fostului presedinte Petro Poroshenko – vizeaza un „Acord
de Asociere +” caracterizat prin introducerea unor principii noi si de formarea a patru uniuni – energetica, digitala, Schengen si vamala;


Azerbaidjanul doreste ca procesul (de apropiere de UE) sa fie ireversibil si în
acest scop pune accent pe regimul de vize (libera circulatie) si pe livrarile de gaze naturale
pe piata europeana (din 2020 catre Grecia si Îtalia, ulterior Balcani);


Georgia, mizand pe orientarea pro-europeana a populatiei (80%, conform premierului) si pe contributia la securitatea UE, doreste o noua „idee mareata” (premierul nu a
oferit detalii referitoare la acest aspect, însa participanti nationali reprezentand societatea
civila au indicat ulterior, în particular, ca este vorba de integrarea în UE);


R. Moldova, considerandu-se într-un stadiu intermediar de apropiere de UE si
constientizand totodata nevoia continuarii reformelor, apreciaza ca Parteneriatul Estic trebuie sa ramana atractiv. Aceasta presupune trecerea de la cooperare la coeziune, în urmatorii 5-6 ani, identificarea unor noi oportunitati pentru dezvoltare (cu sprijin si cooperare
UE), includerea securitatii si rezilientei printre prioritati (premierul a salutat mesajul pozitiv dat în acest sens la summit-ul recent de la Sibiu), etc;


- viziuni si pozitionari determinate de plasarea geografica, contextul regional si national specific:
Belarus

doreste sa nu mai fie privita ca „zona tampon” între Rusia si UE, ci drept
„zona de stabilitate si prosperitate” si resimte piedici/ dificultati în procesul de negociere a
Acordului de Asociere si a regimului de vize cu UE (ministrul de externe Vladimir Makei nu
a detaliat, însa din discutia ulterioara cu un participant national la eveniment a reiesit ca a
facut referire la opozitia din partea Lituaniei, în procesul de negociere a acordului de asociere a Belarus, data fiind decizia autoritatilor de la Minsk de a construi o centrala energetica
nucleara, considerata de tara vecina - membru UE - drept factor de risc);
 Armenia si Azerbaidjan evita sa abordeze deschis problema dificila din relatia bilaterala, facand în schimb trimiteri la aspecte conexe – ministrul de externe azer a insistat
4
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pe nevoia de cooperare în plan regional, iar cel armean a mers putin mai departe, admitand ca exista viziuni diferite privind securitatea (în acelasi timp, însa, oficialul armean a
subliniat ca acestea nu trebuie sa separe, ci sa fie abordate prin prisma elementelor comune, de unitate).
- reprezentantii oficiali nationali au fost unanimi în privinta nevoii de informare si
educare a cetatenilor din tarile PaE privind UE. Aceasta nevoie a fost exprimata, însa, în
mod diferit de catre oficialii care au luat cuvantul, iar pozitionarile cele mai relevante în
acest sens au fost oferite de partea moldoveana, respectiv belarusa. Astfel, în timp ce premierul moldovean a exprimat explicit imperativul educarii populatiei, ministrul de externe
belarus s-a limitat la a afirma ca în tara sa orientarea pro-europeana este în crestere. Ori,
din discutiile purtate în particular cu un participant belarus a reiesit ca Vladimir Makei este, practic, singurul politician marcant pro-european, iar pe scena politica de la Minsk referirile publice la Uniunea Europeana sunt o raritate;
- la fel, a fost evidentiata absenta unei coordonari între cele sase tari membre ale PaE
si dorinta unora dintre acestea de a fi tratate individual si distinct, pe baza de merite. Premierul georgian s-a pronuntat în favoarea unei „competitii sanatoase”, iar presedintele
ucrainean a fost la randul sau explicit, sustinand „Acordul de Asociere +”.
*
*

*

Alegerile recente pentru Parlamentul Uniunii Europene au adus motive de optimism în
privinta viitorului Parteneriatului Estic, dar au si mentinut si probabil amplificat unele îngrijorari.
Participarea cetatenilor a fost ridicata, ceea ce probeaza atasamentul popular fata de ceea
ce reprezinta Uniunea. Popularitatea UE a fost reconfirmata si de rezultatele votului, care
nu au adus euroscepticilor o crestere semnificativa a numarului de locuri în viitorul Parlament European.
Pe de alta parte, nici partidele pro-UE nu si-au consolidat pozitia suficient pentru a garanta stabilitatea formulei curente de majoritate – „marea coalitie” formata din principalele
doua partide din Parlamentul European. Astfel, pentru deciziile privind viitorul Uniunii vor
fi necesare negocieri si compromisuri în fata unor partide precum cel al premierului maghiar Victor Orban.
La riscurile atrase de aceasta fracturare/ divizare sporita se adauga cel avand la baza teme precum imigratia si asa zisa suveranitate nationala, exploatate cu succes din nou de catre Nigel Farage în Marea Britanie, unde partidul acestuia a obtinut o treime din locurile
alocate britanicilor în Parlamentul European.
Îar aceasta se poate reflecta asupra modului în care este privita „identitatea europeana” –
mai multa integrare în interiorul UE, în special daca Marea Britanie se va separa, sau mai
multa integrare prin extindere.
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SECURITATEA EURO-ATLANTICĂ

Conf. univ. dr. ing. patru articole care sa abordeze urmatoarele aspecte: 1) provocari si oportunitati la adresa legaGheorghe SAVU1
turii transatlantice; 2) relevanta legaturii
Partea I - Provocări și oportunități
transatlantice pentru apararea Europei, mai ales
Legatura transatlantica este un concept com- din perspectiva Aliantei Atlanticului de Nord; 3)
plex si dinamic, care vizeaza toate aspectele rela- importanta legaturii transatlantice pentru asigutiilor dintre America de Nord si Europa: relatii rarea securitatii europene, mai ales din perspecmilitare si de securitate, relatii politice, economi- tiva UE; 4) contributia relatiilor bilaterale ale
ce, sociale etc. Practic, nu exista vreo componen- SUA cu unele state NATO din estul Europei, mai
ta a relatiilor internationale care sa nu se rega- ales Polonia si Romania, la întarirea relevantei
seasca în ceea ce se numeste legatura transatlan- legaturii transatlantice.
tica, fapt pentru care acest concept poate fi înte- Exista numeroase interpretari ale domeniilor si
les numai printr-o abordare cuprinzatoare a sa, ariei geografice la care se refera legatura
mai ales din punct de vedere al apararii si secu- transatlantica, de la o abordare restrictiva care
ritatii zonei euroatlantice (deseori numita si re- priveste contributia militara a SUA la NATO si
giunea transatlantica) si al contributiei comuni- fortele armate americane dislocate în Europa,
tatii transatlantice la pacea si securitatea inter- pana la o abordare exhaustiva, care ia în consinationala.
derare toate domeniile de cooperare pe care
Pornind de la experienta sa de ofiter de infor- America de Nord le desfasoara cu NATO, UE si cu
matii pentru aparare, de la expertiza acumulata celelalte state ale comunitatii euroatlantice. Din
în perioada celor cinci ani de activitate la Bruxel- perspectiva lucrarii de fata, legatura transatlanles unde a fost reprezentantul Romaniei în ca- tica se refera strict la comunitatea euroatlantica,
drul structurilor militare si de securitate ale UE care este formata din statele membre NATO si/
si NATO si a disciplinelor predate în ultimii ani sau UE si statele europene partenere ale celor
în calitate de profesor asociat la cateva universi- doua organizatii (Elvetia si Balcanii de Vest), retati din Bucuresti, autorul propune cititorilor prezentata în Figura nr. 1. În ceea ce priveste doPulsului Geostrategic o abordare cuprinzatoare a meniile, autorul va analiza legatura transatlantirelevantei actuale si de perspectiva a legaturii ca din perspectiva apararii si securitatii comunitransatlantice. Abordarea va analiza legatura tatii euroatlantice, subliniind importanta evolutransatlantica din perspectiva militara si de se- tiilor politice, militare si de securitate de pe cele
curitate, avand în vedere interesele Americii de doua maluri ale Oceanului Atlantic.
Nord, NATO, UE si ale statelor membre si parte- În opina autorului, în ciuda multor provocari
nere NATO si UE în noul context geostrategic ca- careia trebuie sa îi faca fata, inclusiv retorica
ruia comunitatea euroatlantica trebuie sa îi faca conjuncturala a unor politicieni din întreg spatifata. Astfel, autorul propune cititorilor o serie de ul transatlantic, legatura transatlantica este mai
1. Autorul a fost cadru militar activ pana în anul 2017, cand a trecut în rezerva cu gradul de general. Generalul (r) Gheorghe Savu a
îndeplinit functii de conducere în cadrul informatiilor pentru aparare, ultima dintre acestea fiind cea de director general al Directiei
Generale de Înformatii a Apararii. În perioda 2012-2017, a îndeplinit functiile de ministru consilier în cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei la UE si de Reprezentant Militar al Romaniei la NATO si UE. Din anul 2017, este profesor asociat la Universitatea
Nationala de Aparare, Academia Nationala de Înformatii Mihai Viteazul, Colegiul National de Aparare si Scoala Nationala de Studii
Politice si Administrative, unde preda cursuri de securitate euroatlantica, lidership strategic, diplomatia apararii, sistemul decizional al UE, management si decizie în conflictele politico-militare.
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TO cu ocazia Summmitului NATO din iulie 2016,
care este exprima fara
echivoc relevanta legaturii
transatlantice pentru securitatea euroatlantica: ,,Toti
aliații și toate statele membre, ca și UE și NATO, fac
deja contribuții importante
la securitatea euroatlantică. ... În lumina provocărilor comune cu care ne conFigura nr. 1, Spațiul comunității euroatlantice2
fruntăm, trebuie să ne intensificăm eforturile: avem
relevanta decat oricand, iar viitorul acesteia nu nevoie de noi modalități de a lucra împreună și de
trebuie sa fie pus în pericol nici din interiorul, un nou nivel de ambiție pentru că securitatea
nici din exteriorul comunitatii euroatlantice. În noastră este interconectată, pentru că împreună
acest sens, ultimele documente adoptate atat la putem mobiliza o gamă largă de instrumente pennivelul NATO, cat si la nivelul UE demonstreaza tru a răspunde provocărilor cu care ne confrunrelevanta continua a legaturii transatlantice si tăm, și pentru că trebuie să utilizăm resursele cât
buna întelegere a rolului acesteia de catre con- mai eficient posibil. Un NATO mai puternic și o
ducerea politica a statelor si institutiilor din zo- Uniune Europeană mai puternică se consolidează
na transatlantica:
reciproc. Împreună acestea pot asigura mai bine
- Declarația de la Bruxelles privind securi- securitatea în Europa și mai departe.” Prevederile
tatea și solidaritatea transatlantică3, în al ca- acestei declaratii au fost întarite la doi ani disrei preambul se mentioneaza: ,,NATO garanteaza tanta de catre NATO si UE, care au adoptat Desecuritatea teritoriului și popoarelor noastre și clarația comună privind cooperarea UE5
valorile pe care le împărtășim – inclusiv democra- NATO : ,,Eforturile noastre se consolidează reciția, libertățile individuale, drepturile omului și proc, au îmbunătățit securitatea cetățenilor
statul de drept. Alianța noastră întruchipează noștri și au întărit legătura noastră transatlantilegătura transatlantică de durată și de nez- că. Cooperarea noastră de lungă durată s -a
druncinat între Europa și America de Nord dezvoltat în mod substanțial și este acum fără
pentru a face față împreună amenințărilor și pro- precedent în ceea ce privește calitatea, scopul și
vocărilor din orice direcție. Acest lucru include vigoarea sa. Împărtășim aceleași valori și deterangajamentul ferm pentru apărarea colectivă minarea de a gestiona împreună provocările comenționat în Articolul 5 al Tratatului de la Was- mune cu care ne confruntăm.”

hington. NATO va continua să lupte pentru pace, În consecinta, se poate vorbi de consensul NAsecuritate și stabilitate în întreaga zonă eu- TO, UE si al statelor membre privind imperativul
roatlantică, în conformitate cu scopurile și princi- întaririi legaturii transatlantice pentru a se asipiile Cartei ONU.’’ ;
gura faptul ca pacea si stabilitatea în spatiul
- Declarația comună NATO-UE4 semnata de transatlantic sunt pastrate în continuare iar coPresedintele Consiliului European, Presedintele munitatea euroatlantica continua sa fie un conComisiei Europene si Secretarul General al NA- tribuitor important la asigurarea pacii si securi2. 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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gatia tuturor factorilor responsabili sa
le identifice si gestioneze în mod corespunzator pentru asigurarea pacii si stabilitatii în regiunea transatlantica si,
macar, în vecinatatile sale imediate, la
sudul si estul Europei. Tocmai acesta
este subiectul care va fi prezentat în
prima parte din seria celor patru articole dedicate legaturii transatlantice sub
aspectul relevantei acesteia pentru pacea si securitatea regiunii euroatlantice.

Legatura transatlantica se afla mereu
într-un echilibru fragil si trebuie gestionata inclusiv prin cooperarea NATOSemnarea Declarației comune privind cooperarea UE-NATO, UE, asa cum prevad declaratiile mentio10 iulie 2018, Bruxelles6
nate în partea de început a acestui articol. Cooperarea NATO-UE este absolut
tatii internationale. Exista înca suficienta coor- necesara, mai ales daca avem în vedere faptul ca
donare si complementaritate între NATO si UE 22 state europene sunt atat membre NATO, cat
sustinuta de toti actorii implicati, fiind unanim si UE. Recentele masuri generate de adoptarea
recunoscut faptul ca ambele organizatii îsi pas- Strategiei Globale pentru Politică Externă și
treaza autonomia decizionala în problemele de Securitate a Uniunii Europene (Global Strateaparare si securitate. Aceste aspecte vor fi pro- gy for the European Union's Foreign and Securibate în demersul de fata, fiind evident faptul ca ty Policy, iunie 2016) au pus aceste state în situEuropa are nevoie de America de Nord la fel atia de a aloca resurse financiare si pentru eforde mult cât America de Nord are nevoie de turile UE în domeniul apararii. Desi implementaEuropa. Îar acest lucru nu este posibil fără rea Strategiei Globale va duce la întarirea pilonudezvoltarea legaturii transatlantice în domeniile lui european al NATO si la o împartire mai echilisecuritate, aparare, politic si economic atat la brata a eforturilor de aparare între America de
nivelul NATO si UE. În plus, relatiile bilaterale Nord si Europa, nu poate fi ignorat riscul la care
ale SUA si Canadei cu UE si statele europene sunt legatura transatlantica este supusa si faptul ca se
cruciale pentru relevanta legaturii transatlanti- poate ajunge la duplicarea capacitatilor NATO. În
ce, mai ales în domeniul securitatii si apararii.
plus, exista riscul producerii anumitor frictiuni
Legatura transatlantica nu este un dat al comu- între aliati ca urmare a faptului ca statele NATO
nitatii transatlantice; prezervarea si întarirea ei care nu sunt membre UE ar putea sa se simta
presupun eforturi ale tuturor partilor implicate discriminate din cauza neparticiparii lor la propentru a face fata provocarilor permanente la cesul decizional al UE privind apararea europeacare este supusa. Situatia internationala de secu- na. Mai mult, daca Marea Britanie va parasi Uniritate din ultimele doua decade, precum si evolu- unea Europeana, aproximativ 80% din cheltuietiile politice de pe cele doua maluri ale Oceanului lile militare ale NATO vor fi asigurate de state
Atlantic genereaza atat provocari, cat si oportu- care nu sunt membre UE. Acesti factori reprezinnitati pentru legatura transatlantica. Aceste pro- ta un risc real atata timp cat Uniunea Europeana
vocari si oportunitati sunt multiple si diverse ca nu poate sa asigure apararea Europei fara SUA.
manifestare si deseori sunt într-o relatie de con- Astfel, este absolut necesara o cooperare cat mai
ditionare reciproca. Provocarile la adresa legatu- stransa între NATO si UE pentru asigurarea corii transatlantice vin atat din interiorul, cat si din ordonarii si complementaritatii actiunilor lor,
exteriorul comunitatii transatlantice, fiind obli- ceea ce va contribui semnificativ la securitatea
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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ce, politica SUA în Orientul Mijlociu, inclusiv mutarea Ambasadei SUA în Îerusalim,
impunerea de taxe importurilor de otel si
aluminiu din statele UE, solicitarea întoarcerii Federatie Ruse în G-7 etc. Ca urmare
a faptului ca eforturile unor lideri europeni de construire a unei relatii deschise
si obiective cu presedintele american au
esuat, statele europene importante, mai
ales Franta si Germania, au început sa îsi
dea seama ca trebuie sa adopte o strategie
diferita în relatiile cu SUA, inclusiv pentru
a preveni deteriorarea grava a legaturii
transatlantice.

De la stânga la dreapta: președintele Comisiei Europene JeanDaca la un moment dat legatura
Claude Juncker, președintele Donald Trump și președintele
Consiliului European Donald Tusk/Buxelles, 25 mai 20177 transatlantica era în pericol real sa-si pi-

Europei si la întarirea legaturii transatlantice.
Legatura transatlantica este deseori privita
strict din perspectiva militara si de securitate si
este rareori analizata în contextul mai larg al relatiilor dintre SUA si Europa, care de multe ori se
confrunta cu dificultati majore, cum ar fi schimbarile climatice, programul nuclear iranian, razboiul din Îrak, schimburile comerciale si multe
alte aspecte de politica externa si comert. Categoric, în cei 70 de ani de existenta, legatura
transatlantica a fost supusa multor presiuni însa
pare ca niciodata nu a fost atat de puternic afectata de presiunea diviziunilor politice si economice dintre partenerii transatlantici, mai ales
dintre SUA si UE. Oricare ar fi fost situatia, însa,
partenerii transatlantici au gasit solutii reciproc
acceptabile si nu au pus niciodata sub semnul
întrebarii valorile pe care le împartasesc sau credibilitatea si viabilitatea NATO si UE.
Începand cu anul 2018, situatia este puternic
schimbata prin faptul ca presedintele Donald
Trump a adoptat o atitudine provocatoare la
adresa politicii externe conventionale dusa de
SUA în multe domenii: retragerea SUA din Acordul privind programul nuclear iranian (semnat
de Îran la 14 iulie 2015 cu Statele Unite, Marea
Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) si din
Acordul de la Paris privind schimbarile climati-

arda din consistenta, începand cu evenimentele din 2014 (anexarea Crimeii de catre Federatia Rusa si declansarea conflictului separatist din estul Ucrainei) importanta acesteia redevine semnificativa prin sporirea prezentei militare americane pe flancul estic al NATO si cresterea contributiei statelor mari europene la asigurarea securitatii europene. Astfel, deteriorarea
situatiei de securitate generata de actiunile imorale si ilegale ale Federatiei Ruse a dus la revigorarea legaturii transatlantice, mai ales prin cresterea efectivelor americane în Europa, ca parte a
contributiei SUA la masurile de asigurare si descurajare a unui eventual act de agresiune militara împotriva statelor europene membre NATO.
Ca parte a contributiei sale la prezenta înaintata
din Polonia, statele baltice, Romania si Bulgaria,
Washingtonul a dislocat trupe si echipamente
militare suplimentare, a prepozitionat importante resurse necesare asigurarii logistice, si-a intensificat misiunile de politie si de supraveghere
aeriana, si-a intensificat programele de instruire
a trupelor împreuna cu cele ale statelor de pe
flancul estic etc. Statele Unite sunt cel mai important contribuitor la implementarea Planului
de acțiune pentru creșterea capacității operationale a NATO (NATO Readiness Action Plan)
adoptat la Summit-ul din Tara Galilor, din septembrie 2014. Mai mult, dupa 2014, relevanta
legaturii transatlantice este întarita si de implicarea Canadei în implementarea planului menti-

7. https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Brussels_summit#/media/File:President_Trump%27s_Trip_Abroad_(34502607780).jpg
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onat, dislocand trupe în Letonia, contribuind la
misiunile de politie aeriana si la cele de asigurare a securitatii maritime în Marile Baltica si Neagra. La randul lor, aliatii europeni nu numai ca
îsi asuma responsabilitati de securitate mai mari
în Europa, dar au fost solidari cu SUA în lupta
împotriva terorismului în Afganistan, Îrak si Siria.
Începand cu 2016, ca urmare a alegerii presedintelui american Donald Trump, legatura
transatlantica de securitate este pusa sub presiunea multor provocari interne si externe. Presedintele Trump priveste aliantele traditionale
americane într-un mod diferit fata de predecesorii sai, în timp ce statele membre UE au lansat
initiative de întarire a cooperarii militare europene care sa creasca credibilitatea Europei de
actor important în domeniul securitatii europene si internationale. Desi au fost lansate cu mari
eforturi din partea unor state precum Franta sau
Germania, aceste initiative sunt departe de a fi
unanim acceptate de statele membre UE; unele
state cred fara rezerve în NATO ca fiind singurul
actor capabil sa apere Europa si sa promoveze
interesele de securitate transatlantice, deci si
europene. Tocmai din acest motiv, putem spune
ca Europa nu reuseste înca sa fie un actor de securitate unit si coherent.
Evolutiile recente ale relatiilor SUA-Europa demonstreaza faptul ca parteneriatul transatlantic
este serios pus sub semnul întrebării iar legatura transatlantica risca sa-si piarda din energie. Pe de o parte, exista multe state europene
care reclama faptul ca SUA îsi reduc tot mai mult
contributia la apararea colectiva (Articolul 5 al
Tratatului de la Washington), acordand mai putina atentie apararii Europei decat în trecut. Pe de
alta parte, oficialii SUA îsi exprima tot mai puternic frustrarea generata de faptul ca aliatii sai europeni nu aloca suficiente fonduri pentru aparare în vederea unei împartiri echitabile a eforturilor necesare asigurarii securitatii europene, în
ciuda angajamentului tuturor statelor NATO de a
-si creste cheltuielile militare la cel putin 2% din
Produsul Întern Brut pana în anul 2024 (Decizia
Summit-ului NATO din Tara Galilor, septembrie
2014).
10

***
*
Este evident ca cei mai importanti factori care
influenteaza viitorul relatiei transatlantice sunt
evolutiile UE în domeniul apararii si securitatii si
politica administratiei Trump, aceasta politica
este menita sa transforme actuala relatie
transatlantica din punct de vedere al valorilor si
intereselor pe care SUA le urmareste în relatia
cu Europa. Cu toate acestea, nu este greu de observat ca atat europenii, cat si SUA nu au strategii sau politici clare pe care sa le implementeze
în relatie cu cealalta parte. Din perspectiva UE,
statele membre nu pot agrea o politica coerenta
fata de SUA daca ar aduce atingere legaturii
transatlantice. De partea cealalta, exista divergente între administratia Trump si Congres si
chiar în interiorul administratiei care au rolul de
a crea incertitudine pe ambele maluri ale Atlanticului. Este evident faptul ca tensiunile viitoare
dintre partenerii transatlantici vor continua sa
se manifeste si vor fi influentate inclusiv de natura relatiilor SUA cu Federatia Rusa si China.

Si în situatia legaturii transatlantice, istoria a
demonstrat deseori ca SUA si Europa sunt mai
puternice si mai eficiente cand lucreaza împreuna pentru asigurarea pacii si securitatii
transatlantice si internationale. Desi interesele
politice ale principalelor state din regiunea
transatlantica au generat în unele situatii riscuri
mari la adresa relevantei legaturii transatlantice,
statele si institutiile comunitatii euroatlantice au
gasit mereu resurse de a solutiona problemele
divergente si de a coopera pentru asigurarea
propriei securitati.
Provocarile actuale la adresa securitatii europene sunt mai dinamice, mai diverse si mai greu de
prevazut decat oricand în istorie si pot fi contracarate numai prin cresterea relevantei legaturii
transatlantice, prin cooperare si coordonarea
actiunilor NATO, UE, a statelor membre si a partenerilor acestor organizatii. În ciuda multor divergente de opinie, pana în prezent Washingtonul si Bruxellesul au dovedit maturitate si realism, transformand aceste provocari în oportunitati de crestere a relevantei legaturii transatlantice.
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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
Scitiei care a inspirat „Tristele” lui Ovidiu, Karadeniz sau Marea cea Neagră pentru turci, prin
apozitie cu Akdeniz , Marea Alba de Mijloc ca
omonim al Mediteranei, devenita „lac turcesc”
dupa caderea Constantinopolelui crestin, în
1453, legata de Marea Mediterana si legand Occidentul crestin de Orientul islamic, situata între
cel putin doua focare mocnite sau active de conflict - Orientul Mijlociu si Balcani- Marea Neagra
de astazi si, mai ales, dupa încheierea primului
Razboi Rece si declansarea celui de-al doilea, devine, tot mai mult si în mod alarmant, un esichier
din ce în ce mai cautat în contextul noilor jocuri
geopolitice si geostrategice ale lumii contemporane.
Ca însemnatatea ascendenta a Marii Negre în
raport cu securitatea si stabilitatea regionala a
devenit o realitate si un punct de referinta pentru planificatorii si decidentii activi pe harta geografiei politice actuale este dovedita si de un fapt
pe cat de realist, pe atat de îngrijorator. Îar acest
element se regaseste în intensitatea cu care o
noua paradigma este vehiculata în retorica anali-
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tica - o paradigma potrivit careia cine controleaza regiunea de securitate a Marii Negre sau îsi
adjudeca suprematia în acest areal va avea portile deschise pentru implementarea propriei influente asupra unui vast perimetru geostrategic
care înglobeaza continentul european si, mai
exact, regiunea Balcanica si centrala a acestuia,
zona puternic conflictuala si instabila a Orientului Mijlociu care este adiacenta jumatatii orientale a Marii Mediterane si prelungirea acestei
arii pana în Caucazul de Sud.
Alte realitati nu mai putin importante vin sa se
adauge ratiunilor pentru care bazinul Marii Negre este si trebuie sa fie abordat prioritar din
perspectiva impactului pe care aceasta regiune îl
poate avea în contextul securitatii globale.
Este vorba, în primul rand, de faptul ca Marea
Neagra traseaza frontiera maritima sudorientala a Uniunii Europene si, pe un plan mai
larg, a spatiului euro-atlantic.
Este vorba, în al doilea rand, de faptul ca, în perimetrul aflat în discutie sunt situate trei state
membre ale Aliantei Atlanticului de Nord sau
partenere ale acesteia, respectiv, Romania, Bulgaria si Turcia, pe de o parte si Ucraina si Republica Moldova ca aspirante la o viitoare calitate
de membre ale NATO, pe de alta parte
Vorbim, în al treilea rand, de
existenta în regiune a focarului
conflictual reprezentat de chestiunea ucraineana si de componenta sa strategica numita Peninsula Crimeea.
În al patrulea, dar nu în ultimul
rand, trebuie avuta în vedere
campania intensa si concurentiala, motivata de referinte de securitate între Federatia Rusa si comunitatea occidentala, în frunte
cu NATO.
Prabusirea fostei Uniuni Sovietice a lasat în urma o serie de asa11
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numite conflicte latente sau „înghetate” care,
într-o forma sau alta si în grade diferite de intensitate, sunt legate de zona Marii Negre, constituind potentiale surse de alimentare a unor evolutii destabilizatoare. Si ar fi suficient, din acest
punct de vedere, sa fie amintite fenomenul radicalizarii etnice sau confesionale, proliferarea crimei organizate, provocarile la adresa fluxului
maritim al resurselor conventionale de energiegazele naturale, cu precadere- pentru care Marea Neagra constituie un coridor de tranzit vital.
În logica competiției
Pe de alta parte, aflata la raspantia dintre Europa, Asia si regiunea Orientului Mijlociu, Marea
Neagra prezinta o serie de particulartati care,
deosebind-o, de pilda, de Marea Mediterana, face
ca, în aparenta, acest bazin hidrografic sa nu fi
avut un blazon de „pilon strategic” egal cu cel al
Mediteranei sau a Golfului Persic si Marii Rosii.
Marea Neagra este puternic dependenta de singurul punct important de intrare si iesire, respectiv stramtorile Bosfor si Dardanele. În egala
masura, statele riverane nu fac parte din
„plutonul” marilor producatori de petrol si gaze
naturale, ca în ca în cazul tarilor petrolifere de
pe cele doua maluri ale Golfului Arabo-Persic.
Cu toate acestea, ea reprezinta o etapa inevitabila a tranzitului de hidrocarburi dinspre campurile asiatice de la Marea Caspica spre continentul
european. Fara, însa, ca aceste aspecte sa diminueze importanta strategica a securitatii la Marea Neagra, ele contribuie, dimpotriva, la accentuarea competitiei pluriforme între principalii
jucatori pe tabla de sah a a acestui important
areal al intereselor de securitate, militare, economice, energetice si comerciale ale relatiilor
interstatale contemporane.
Astazi, spatiul Marii Negre nu mai este, asa cum
credea Fernand Braudel, un fel de „curte din spate” a Marii Mediterane. Ea a devenit si tinde sa se
impuna tot mai mult ca un important factor al
ecuatiei globale a echilibrului între starea de securitate si pace si lipsa acestora. În acelasi timp
aceasta regiune se afla într-un raport de interrelationare si influenta reciproca cu spatiul european balcanic, la vest, si Orientul Mijlociu, la
12

Rasarit si, mai departe, pana la Marea Caspica, la
Est. Îar o asemenea configuratie geopolitica îsi
pune în mod evident amprenta nu numai asupra
statelor riverane, ci, în egala masura, a intereselor si strategiilor promovate de marii actori globali.
Din acest punct de vedere, trebuie sa se tina
seama de ceea ce a devenit, deja, o realitate si
anume faptul ca spatiul Marii Negre se încadreaza unei mai extinse geografii a rivalitatilor si
competitiilor dintre marile puteri ale lumii si,
ipso-facto, între doua viziuni si doua filosofii
opuse privind prezentul si viitorul - cea a Statelor Unite ale Americii si cea a Federatiei Ruse.
Amenințări și provocări
Realitatea si analiza riscurilor de securitate la
Marea Neagra, impun o abordare cuprinzatoare
care, depaseste perimetrul propriu-zis, al statelor cu iesire directa la apele Marii Negre, pentru
a vorbi despre conceptul, deja consolidat,, al
„securitatii extinse” în care este înglobata o zona
geografica largita si întinsa din Balcani, trecand
prin Orientul Mijlociu, cu Mashrequl si Maghrebul sau, pana la spatiul caucazian. Ori, se întelege
de la sine ca, într-un asemenea spatiu caracterizat de pluralism si diversitate identitara, politica
si de securitate, social-economica, culturala, confesionala si etnica, amploarea si diversitatea factorilor de tensiune si coliziune este si ea tot atat
de ampla si activa.
Ne referim succint la cativa dintre factorii cu
care se confrunta aceasta configuratie a
„securitatii extinse”

În spatiul balcanic, instabilitatea si tensiunile
interconfesionale si inter-etnice din Bosnia si
Kosovo continua sa reprezinte surse de provocare de securitate si activisme conflictuale, însotite si de rezilienta radicalismului religios islamic si a nationalsimului fundamentat pe criterii
etnice.
De altfel, întregul spatiu ex-iugoslav continua sa
se confrunte cu sechelele razboiului, dintre care
nu lipseste absenta unor solutii viabile pentru
problemele refugiatilor si a persoanelor dislocate.
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Perpetuarea unei stari fluctuante si greu predictibile în regiunea caucaziana, pe fondul unor
conflicte active sau cu potential latent exploziv,
dublate de confruntari mai mult sau mai putin
transparente de interese politice sau pentru controlul asupra resurselor conventionale de energie din aceasta zona.
Persista, fara perspective clare de solutionare,
starea de alerta si suspiciune de securitate în
partea de dincolo de Nistru a Republicii Moldova
unde statutul prezentei celei de-a 14-a Armate
ruse nu a fost clarificat, lor adaugandu-li-se activismul unor entitati separatiste transnistrene.
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fi fost extirpate.
Amenintarile teroriste, amplificarea fenomenului migrationist, incertitudinile privind securitatea navigatiei maritime internationale si a marilor artere de tranzit al surselor conventionale de
energie, facilitarea indirecta a crimei transfrontaliere organizate si a traficului de stupefiante,
material militar si persoane sunt si ele titluri din
lungul inventar al sfidarilor de securitate la Marea Neagra, care nu pot fi enumerate exhaustiv
în spatiul limitat al unui articol de presa, precum
cel de fata.

Nu mai putin îngrijoratoare este si politica „Forumul de la Mamaia 2019” - un eveniment
ofensiva si provocatoare a Federatiei Ruse, polisalutar
tica impregnata de un accentuat spirit militarist
manifestat atat la nivel propagandistic- Este un adevar unanim acceptat ca statele de la
Marea Neagra poarta, în primul rand, responsapsihologic, cat si pragmantic.
bilitatea unei actiuni continue pentru asigurarea,
Problemele generate de anexarea unilaterala a pastrarea si consolidarea securitatii proprii si la
Peninsulei Crimeea si de încurajarea fatisa a se- aceasta frontiera sud-estica a edificiului europaratismului ucrainean se înscriu în acelasi siaj atlantic.
al instabilitatii si suspiciunii provocatoare de
Tot atat de adevarat este ca statele doritoare de
tensiuni.
pace trebuie sa fie nu doar beneficiare ale secuOrientul Mijlociu, îndeosebi după momentul ritatii ci si furnizoare de securitate.
Septembrie 2001 si dupa asa-numita „Primavara
Araba”, parcurge o majora criza identitara, socia- Acestei abordari conceptuale îi este circumscrila, institutionala, ale carei repercusiuni se rega- sa si gazduirea, de catre Romania, a celei de a ÎÎÎsesc nu numai în tulburarea normalitatii si stabi- a editii a „Forumului pentru Securitate la Marea
litatii interne a statelor regionale, ci si prin des- Neagra si în Balcani” (Black Sea and Balkans Setramarea de facto a coeziunii si coexistentei ara- curity Forum) ale caror lucrari se desfasoara în
be si, în egala masura, a sistemului si aliantelor zilele de 12-14 iunie a.c., în statiunea Mamaia de
pe malul romanesc al Marii Negre.
lor de securitate.
Toate acestea, precum si falimentul institutio- Pus sub înaltul Patronaj al Presedintiei Romane
nal si statal, derapajul spre haos si anarhie al a Consiliului Uniunii Europene, forumul are
eforturilor de democratizare, reforma si conec- drept parteneri strategici Ministerul Afacerilor
tare la realitatile lumii contemporane au avut, la Externe, Ministerul Apararii Nationale si Divizia
randul lor, consecinte de securitate majore. Pa- pentru Diplomatie Publica a NATO. Beneficiind
tru razboaie civile – în Siria, Libia, Yemen, Îrak. de prezenta si participarea unei elite de politiciStarea de anarhie cu care se confrunta state din eni, politologi, specialisti, analisti si experti roMaghrebul arab – Tunisia, Libia - noul puseu al mani si straini, forumul va fi, neîndoielnic, un
„Primaverii Arabe”, soldat, în Algeria si Sudan, cu prilej de bilant, dar si o tribuna pentru discutaînlaturarea de la putere a conducerii uniperso- rea unor probleme si cristalizarea unor concluzii
nale a presedintilor Abdel Aziz Bouteflika, res- si idei care sa constituie sursa de inspiratie si
pectiv, generalul Omar Bashir si, nu în ultimul sprijin pentru decidentii preocupati si raspunzarand, cei cinci ani de expansiune brutala iratio- tori de viitorul pacii si securitatii nationale si conala a „noului califat musulman” ale carui funda- lective.
mente ideologice si doctrinare sunt departe de a
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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 legate de riscurile si provocarile de securitate din
sud-estul Europei (inclusiv în „Regiunea Extinsa
a Marii Negre”/REMN si „Balcanii de Vest”/BV),
întarirea securitatii colective în aceasta regiune
prin aderarea sau colaborarea statelor din regiune cu NATO, rolul religiilor în procesul de reconciliere sau în cel de stimulare a divergentelor
dintre diferite comunitati religioase din regiune
si chiar privind „digitalizarea” oraselor pentru
cresterea sigurantei cetatenilor. Aceasta, însa, se
„individualizeaza” si, astfel, are un parcurs si actiuni diferite de cele ale celorlalte state din regiune.

capitalei sarbe, guvernantii de la Belgrad au ales
ca partener compania chineza Huawei.
În timp ce o parte a Occidentului critica puterea
de la Budapesta, acuzand-o de autoritarism, liderii ungari si sarbi declara ca relatiile bilaterale se
afla la cel mai înalt nivel.
Nu în ultimul rand, Serbia balanseaza si în relatia cu o putere regionala, Turcia, construind relatia bilaterala pe fondul lucrurilor ce le unesc si
lasand deoparte interesele divergente.
Cea mai mare problema de depasit în relatia
Serbia-Occident este lipsa de încredere, data mai
ales de evolutiile din „dosarul Kosovo”.
II. Integrarea europeană a Serbiei și „dosarul
Kosovo”
Procesul de integrare europeana a Serbiei are
atat elemente comune cu cele ale statelor din
regiune, cat si elemente specifice.

Serbia are un parcurs european diferit, nu a opÎntre elementele comune se numara: baza de
tat si pentru un parcurs euroatlantic, a ales
plecare, respectiv ca avem de-a face, pe de-o par„neutralitatea militara” si nu vede drept
te, cu un fost stat comunist, iar, pe de alta parte,
„maligna” influenta rusa în regiune si negociaza
rabdator cu partenerii
europeni si SUA pentru prezervarea suveranitatii sale asupra
„Kosovo”. Desi orientata spre „Vest”, prin
optiunea ferma de
aderare la UE, Serbia
actioneaza
pentru
consolidarea independentei sale energetice
prin constructia unui
gazoduct cu gaze furnizate de Moscova si
atrage investitii semnificative din China.
Totodata, pentru îm- State membre ale UE (albastru) și state candidate la aderarea la UE (gri închis)
bunatatirea securitatii Sursă foto: https://www.dw.com/hr/koliko-je-2025-realna-za-zapadni-balkan/a43115954
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cu un fost stat iugoslav. Din aceste caracteristici
decurge specificul semnarii unui „acord de stabilizare si asociere” (ASA), fata de cazul altor state,
care au semnat doar acorduri de asociere cu UE.
În cazul fostelor state iugoslave s-a considerat ca
este nevoie de o stabilizare dupa disolutia violenta a R.S.F. Îugoslavia.

Centrala (si din Bosnia si Hertegovina). Serbia a
refuzat sa mai participe la orice fel de dialog cu
Pristina, inclusiv la cel mediat de UE, iar Pristina
a respins, la randul sau, reluarea discutiilor cu
Belgradul, pana la recunoasterea de catre R. Serbia a independentei Kosovo, asa ca „dialogul”
este blocat.

Daca ASA este comun fostelor state iugoslave
(si Albaniei), în capitolele negocierilor de aderare ale Serbiei a fost inserat unul inedit, legat de
„normalizarea relatiilor cu Kosovo” („Capitolul
35”). De altfel, însusi procesul de aderare a Serbiei la UE a fost, cumva, „dublat”, în paralel derulandu-se un proces similar pentru „Kosovo”. Mai
departe, toate raportarile legate de Serbia s-au
facut fara a lua în calcul situatia din Kosovo,
deoarece statul sarb are un control limitat în
provincie, iar UE sprijina autoritatile de la Pristina în edificarea unor institutii solide si democratice si a unui stat de drept.

Starea de blocaj si lipsa de perspectiva creeaza
conditii pentru actiuni unilaterale si manipulare,
astfel ca orice actiune a unei parti este considerata provocare de catre cealalta parte.

În promovarea parcursului european al Serbiei
si al Kosovo, UE a folosit frecvent tactica
„morcovului si batului”, recompensand progresele si sanctionand întarzierile. Acest rol l-au jucat începerea negocierilor de aderare, deschiderea unor capitole de negociere sau liberalizarea
regimului de vize. Încheierea „Acordului de la
Bruxelles”, din aprilie 2013, a avut ca efect reducerea tensiunilor din Kosovo si instituirea unui
„dialog” mai consistent între Belgrad si Pristina,
cu realizarea de progrese în îmbunatatirea vietii
locuitorilor din Kosovo (o mai mare libertate de
miscare, diminuarea semnificativa a incidentelor
interetnice, integrarea sistemelor politienesc si
de justitie, armonizarea controlului vamal la granita administrativa dintre Serbia Centrala si Kosovo, disparitia crimelor cu motivatie interetnica
etc.).
Oricum, pentru ambele parti procesul de aderare se dovedeste a fi (prea) îndelungat si anevoios, presarat cu numeroase presiuni si conditii,
astfel ca populatia din Serbia Centrala si cea din
Kosovo sunt dezamagite si nemultumite, iar
sprijinul pentru aderare s-a diminuat.
Un moment de cotitura îl reprezinta anul 2019,
dupa ce în noiembrie 2018 Pristina a impus suprataxe de 100% pentru importurile din Serbia

Belgradul acuza Pristina de neimplementarea
principalei sale obligatii decurgand din „Acordul
de la Bruxelles”, înfiintarea Asociatiei Municipalitatilor Sarbe din Kosovo (ZSO), în timp ce Belgradul si-ar fi îndeplinit toate obligatiile din acel
acord. La randul sau, Pristina considera actiunile
Belgradului de împiedicare a accederii Kosovo
într-o serie de organizatii Înternationale
(Înterpol, UNESCO) drept o încalcare flagranta a
obligatiilor asumate prin acordul mentionat.
Pristina are aceeasi pozitie si fata de actiunile de
lobby ale Belgradului vizand revocarea de catre
unele state a hotararii de recunoastere a independentei Kosovo.
Blocajul în dialog are ca efect crearea de tensiuni si stimuleaza demersurile unilaterale. Belgradul considera ca incursiunile fortelor speciale
ale politiei kosovare în nordul Kosovo, sub pretextul arestarii suspectilor de uciderea politicianului sarb Oliver Îvanovic sau cel al combaterii
coruptiei, contrabandei si crimei organizate,
sunt în realitate o provocare a Pristinei, menita
sa intimideze populatia sarba si sa provoace o
reactie violenta si necontrolata a populatiei sarbe si a Belgradului.
Încidentele violente din 28.05.2019 din trei
municipalitati sarbe din nordul Kosovo
(Leposavic, Mitrovica Nord si Zubin Potok), cu
ocazia arestarii de catre politia kosovara a mai
multor politisti (de etnie sarba, albaneza si
bosniaca), au avut ca efect scaderea drastica a
încrederii populatiei sarbe si a Belgradului atat
în UE, cat si în NATO (KFOR) si creeaza premise
pentru o comunicare în sincope între Belgrad si
institutiile UE si NATO (KFOR).
Pe acest fond, este putin probabil un progres
15
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real al Serbiei si Kosovo în parcursul lor euro- apropiere de Zajecar si iesirea spre Ungaria, în
pean în viitorul apropiat.
apropiere de Sombor. Era prevazuta si o ramura
spre BiH (R. Srpska) si nu era exclusa conectarea
la gazoduct a Croatiei, Muntenegrului si a actuaIII. Securitatea energetică a Serbiei
lei Republici Macedonia de Nord.
Prin semnarea acordului-cadru de cooperare în Criticii acordului evidentiau exceptarea acestudomeniul energiei, în 2008, cu F. Rusa, R. Serbia ia de la legislatia privind achizitiile publice, prea vizat, pe de-o parte, asigurarea securitatii sale tul mic obtinut pe 51% din NÎS (400 mln. EUR,
energetice, iar pe de alta parte, garantarea spriji- cu promisiunea de a continua investitiile în
nului politic al Moscovei pentru pozitia Serbiei aceasta companie) si garantiile slabe privind
privind „dosarul Kosovo” (mai precis, sprijin constructia gazoductului „South Stream”.
pentru nemodificarea Rezolutiei 1244/1999 a
Consiliului de Securitate al ONU si pentru împie- În 2014, în urma deteriorarii relatiilor dintre F.
dicarea accederii „Kosovo” la ONU). Trebuie Rusa si UE din cauza implicarii ruse în Crimeea
mentionat ca oficialii sarbi nu au admis niciodata si estul Ucrainei si ca urmare a nerespectarii
acest al doilea obiectiv, legat de sprijinul rus principiului concurentei din cel de-al treilea
„pachet energetic”, UE a facut presiuni asupra
pentru Kosovo.
Bulgariei pentru a stopa proiectul „South
Acordul-cadru a facilitat vanzarea directa a ma- Stream”, iar în aceste conditii F. Rusa a anuntat
joritatii actiunilor companiei nationale sarbe de (în decembrie 2014) renuntarea la gazoduct.
petrol si gaze, Naftna industrija Srbije/NÎS catre Prin aceasta, cel mai important obiectiv al BelGazprom si a presupus sprijinul rus pentru ex- gradului în domeniul securitatii energetice nu stinderea unui depozit de gaze naturale din Voj- a îndeplinit.
vodina (la Banatski Dvor, în apropiere de granita
cu Romania) si constructia pe teritoriul Serbiei a În aceste conditii, Serbia a continua sa militeze
gazoductului „South Stream”. Traseul acestuia pentru reluarea proiectului „South Stream” si, în
presupunea intrarea din Bulgaria în Serbia în ultima instanta, a sustinut si aderat la noul proiect ruso-turc, „TurkStream”,
demarat în decembrie 2014.
Pentru a evita un blocaj din
partea UE ca în cazul gazoductului „South Stream”, Belgradul a avut un dialog permanent cu oficialii de la Bruxelles, dar, în finalul negocierilor, în 2019 a trecut peste
recomandarile Comunitatii
Energetice Europene si a
aprobat constructia pe teritoriul sau a gazoductului
„TurkStream”, desi acesta nu
respecta principiile concurentei, cerute de cel de-al
„treilea pachet energetic”.
În realizarea tintelor de asigurare a securitatii energetiPatriarhul Irinej, A.Vučić, V.Putin, Beilgrad, 17.01.2019
ce, Belgradul a continuat proSursă foto: https://www.srbijadanas.com/vesti/info/uzivo-pratite-iziectele cuprinse, practic, în
minuta-u-minut-posetu-ruskog-predsednik-vladimira-putinaa-2019-01-16 acordul-cadru cu F.Rusa: ex16
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tinderea depozitului de la Banatski Dvor si constructia, în etape, a altor depozite (tot în Vojvodina, la Îtebej si langa Pancevo), dezvoltarea si
modernizarea facilitatilor NÎS (inclusiv extinderea retelei de distributie a carburantilor si modernizarea rafinariilor) si constructia unui gazoduct („South Stream” fiind înlocuit de
„TurkStream”). Practic, compania care a avut ca
sarcina constructia primului gazoduct a fost rebotezata si se ocupa de constructia
„TurkStream”, iar traseul noului gazoduct prin
Serbia este identic cu cel al vechiului gazoduct.
În primavara lui 2019, Serbia a demarat lucrarile
la noul gazoduct.

www.ingepo.ro

cu acesti parteneri este dezvoltata si în domeniul
tehnico-militar si vizeaza, cu prioritate, achizitii
de armament, tehnica si echipamente pentru
modernizarea tehnica a armatei sarbe.

Cu alte state colaborarea în domeniul apararii
se concentreaza pe colaborarea în domeniile
tehnico-militar si economico-militar, care vizeaza atat achizitii de sisteme de armament, tehnica
militara si echipamente pentru sistemul de aparare si securitate din Serbia (un exemplu elocvent în acest sens fiind China), cat si dezvoltarea
în comun de sisteme de armament si tehnica,
atat pentru înzestrarea armatelor proprii, cat si
pentru vanzarea pe terte piete, un bun exemplu
reprezentandu-l colaborarea cu Emiratele Arabe
Unite. Acest ultim caz este si un exemplu cum
IV. Neutralitatea militară a Serbiei
colaborarea în domeniul apararii a facilitat idenPrintr-o declaratie a parlamentului republican tificarea de oportunitati de colaborare si în alte
din decembrie 2007, Serbia a optat pentru domenii (agricultura, urbanism si constructii,
„neutralitatea militara fata de toate blocurile mi- transport aerian).
litare existente” si promoveaza colaborarea atat
cu Alianta Nord-Atlantica, cat si cu Organizatia În aceste conditii, alaturi de Bosnia si HertegoTratatului de Securitate Colectiva (ODKB) a Co- vina (BiH), Serbia este singurul stat din sud-estul
munitatii Statelor Îndependente (CSÎ). În baza Europei care nu a optat pentru aderarea la NAaceluiasi principiu, Belgradul colaboreaza în do- TO, desi BiH a exprimat o astfel de optiune, pracmeniul apararii si cu toate statele partenere care tic, odata cu aderarea la PfP (în 2006), iar în
au standarde ridicate în domeniu si manifesta 2009 a cerut activarea MAP, dar conditiile s-au
modificat radical de atunci, iar aderarea acestei
interes pentru colaborare.
tari la NATO în viitorul apropiat nu este o optiuParteneriatul Serbiei cu NATO a fost oficializat ne viabila. Mai mult, parcursul euroatlantic al
în decembrie 2006 (prin aderarea acesteia la BiH este influentat direct de catre pozitia BelgraProgramul PfP) si a atins nivelul de parteneriat dului în domeniu, prin intermediul sarbilor din
individual intensificat (ÎPAP), fara, însa, a se ma- BiH (mai precis al actualilor guvernanti din
nifesta intentia de a trece la etapa Membership „entitatea sarba”, Republica Srpska/R. Srpska, ca
Action Plan (MAP).
si prin intermediul reprezentantului actual al R.
De cealalta parte, Serbia promoveaza si parte- Srpska în Presedintia BiH, Milorad Dodik).
neriatul cu ODKB, de asemenea, fara intentia de
a adera la aceasta organizatie.
V. Consolidarea sistemului de apărare
Colaborarea cu cele doua blocuri mentionate
al Serbiei
implica si colaborare bilaterala cu cele mai multe
dintre statele membre. Un loc deosebit în acest Autoritatile de la Belgrad actioneaza pentru
sens îl ocupa colaborarea cu SUA, prin mai multe consolidarea sistemului national de aparare si
programe, cel mai important fiind Programul de securitate plecand de la principiul „neutralitatii
Parteneriat de Stat (cu Garda Nationala din militare” si de la cel al cooperarii cu partenerii,
Ohio). În acelasi plan al importantei, dar „de cea- cu luarea în considerare a mediului de securitate
lalta parte a baricadei”, este tot mai intensa cola- (regional, continental si global) si a provocarilor,
borarea cu Fortele Armate ale Federatiei Ruse. riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii
În ultimii ani aceasta îmbraca o forma trilaterala, tarii. Trebuie mentionat ca declararea unilateraprin includerea armatei bieloruse. Colaborarea la a independentei Kosovo (în februarie 2008) si
17
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recunoasterea acesteia de catre circa 100 de state din lume (între care se numara majoritatea
statelor membre ale NATO si UE1) sunt considerate principalele amenintari la adresa intereselor nationale sarbe. Pe acest fond, statul sarb are
în vedere atat implementarea de standarde ridicate în acest sistem (cele mai multe provenind
din armatele statelor membre ale NATO), cat si
asigurarea unui nivel ridicat de instruire si modernizarea tehnica, atat pentru efectivele armatei sarbe (VS), cat si pentru formatiunile speciale
si de interventie ale Ministerului Afacerilor Înterne al R. Serbia (MUP RS).
Pana în 2018, în cazul VS s-a pus accent pe instruirea, înzestrarea si echiparea fortelor de
reactie rapida, iar în prezent se trece la consolidarea fortelor principale. O abordare similara a
fost aplicata si în cazul MUP RS.
Între efectele în plan concret ale masurilor întreprinse de conducerea politico-militara de la
Belgrad de dupa 2012 pentru modernizarea tehnica a VS si MUP RS se numara: achizitia/
introducerea în înzestrare de tehnica militara
noua (vehicule blindate multirol „Lazar 3”), lansarea de comenzi pentru elicoptere („Airbus”
H145M), echiparea a 1.500 de militari cu armament de infanterie, echipamente de protectie si
(masuri similare fiind implementare si pentru
fortele speciale ale MUP RS), dezvoltarea de sisteme de armament, tehnica militara si echipamente de catre industria sarba de aparare, principalele companii (de stat) fiind reunite într-un
holding (OÎS) si sprijinite de catre compania sarba de stat pentru productia si comertul cu produse si tehnologie duala (Jugoimport-SDPR J.P.).
Nu în ultimul rand, se actioneaza pentru consolidarea si marirea holdingului OÎS. Trebuie mentionate investitiile directe si sprijinul financiar al
statului sarb fie pentru redresarea, fie pentru
modernizarea si extinderea unor facilitati ale
OÎS. Aceste masuri au avut ca efect finalizarea
unor proiecte si dezvoltarea cu succes a altora
(inclusiv privind constructia de noi sectii sau
chiar fabrici de productie de tehnica militara sau
munitii).

legate de MUP RS si mai cuprind: operationalizarea si modernizarea avioanelor MiG-29 donate
de F.Rusa (în decembrie 2016), astfel ca în prezent se poate miza constant pe 8-9 astfel de aparate, demararea în 2019 a procesului de operationalizare si modernizare a patru avioane MiG-29
donate de Belarus, introducerea în înzestrare a
unor avioane noi de antrenament, „Lasta” V-53
(produse la Pancevo), lansarea de comenzi pentru achizitia a patru elicoptere rusesti de asalt
Mi-24VM (Mi-35M) si a trei elicoptere medii de
transport rusesti Mi-17, masuri de echipare a
efectivelor cu o noua uniforma mozaic de culori,
cu „model digital”, „M10”, dezvoltarea de proiecte în domeniul tehnico-militar (digitalizarea lansatoare multiple de proiectile reactive „Oganj”,
dezvoltarea lansatorului de rachete sol-sol cu
raza mare de actiune „Sumadija”, dezvoltarea, în
cooperare cu EAU, a unor sisteme de rachete dirijate antiblindate ALAS/RALAS, dezvoltarea de
vehicule blindate si de transport, dezvoltarea
sistemului de artilerie si rachete de aparare antiaeriana PASARS), acordarea de prioritate programului de modernizare a avioanelor de asalt
„Orao” (ÎAR-93, produse în comun de R.S.F. Îugoslavia si Romania), desi nu se va renunta nici
la programul de modernizare a avioanelor de
antrenament si de lupta G4 „Super Galeb”.

Masurile de consolidare a sistemului national
de aparare si securitate au ca obiectiv cresterea
mobilitatii fortelor de reactie, pentru interventia
rapida a acestora în orice zona a teritoriului national si pentru oprirea unui potential atac si
consolidarea pozitiilor, pana la interventia fortelor principale. Pe de alta parte, trebuie avut în
vedere si rolul de descurajare pe care îl are acest
sistem, mai ales în lumina noilor evolutii din si
legate de Kosovo: blocarea totala în 2019 a dialogului politic si a celui tehnic de normalizare a
relatiilor dintre Belgrad si Pristina, debutul în
2018 a procesului de formare în Kosovo a unei
armate nationale (prin transformarea actualei
structuri de protectie civila, Fortele de Securitate ale Kosovo), impunerea de catre Pristina de
taxe vamale de 100% pentru importurile de
marfuri din Serbia Centrala, initiativele de la
Masurile vizand VS sunt mai multe decat cele Pristina de a acuza Serbia de genocid comis în

1. Din randul statelor membre ale UE nu au recunoscut independenta Kosovo: Cipru, Grecia, Romania, Slovacia, Spania.
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Kosovo în 1998-1999 si de înfiintare a unui tribunal pentru crime de razboi comise de sarbi în
acea perioada si, nu în ultimul rand, incursiunile
tot mai frecvente în „municipalitatile sarbe” din
nordul Kosovo (Leposavic, Mitrovica Nord, Zubin Potok, Zvecan) ale fortelor speciale de securitate subordonate Pristinei.
VI. În loc de concluzii
Serbia exista în sud-estul Europei si este conectata la o serie organizatii si structuri de cooperare regionale, continentale si transcontinentale,
astfel ca nu se poate face abstractie de aceasta,
desi în multe privinte Serbia este un „caz aparte”. Simpla enumerare a iesirilor Serbiei din decor poate ocupa o pagina de analiza.

www.ingepo.ro

a mai multor initiative regionale si continentale,
menite sa faciliteze colaborarea regionala si reconcilierea între popoarele si statele care au fost
implicate în conflicte armate ca urmare a disolutiei statului iugoslav, ca premisa pentru aderarea
întregii regiuni a BV la UE. Problemele mentionate anterior, însa, greveaza procesul de integrare europeana a Serbiei si au ca efect mentinerea
unei preocupari speciale din partea UE si a altor
parteneri externi pentru solutionarea problemelor pe cale pasnica, prin negocieri. În teren,
aceasta presupune si mentinerea unor forte
(militare), daca nu pentru interventie, macar
pentru descurajarea optiunilor violente, iar
aceasta presupune cheltuieli si angajare semnificativa de resurse materiale si umane (din partea
ONU, UE, NATO si a altor state implicate).

Fara a avea pretentia ca am epuizat aceste Este nevoie de identificarea clara a acestor pro„iesiri din decor” si ca aceasta ar fi ordinea im- bleme si de cautarea de solutii de compromis,
portantei lor, mentionam: proces de aderare la care sa reduca tensiunile si conditiile cu potentiUE, fara a avea controlul deplin asupra teritoriu- al conflictual. Una dintre astfel de solutii ar pului national, proces de „normalizare” a relatiilor tea fi concentrarea pe elementele pentru care
cu o parte a sa (Kosovo), cu medierea UE, ten- exista consens si rezolvarea acelor probleme mai
dinte autonomiste ale unor cercuri (regiunea mici, pas cu pas, cu prezervarea promisiunii de
Raska/Sandzak si chiar Vojvodina) sau chiar de retinere de la masuri unilaterale si/sau violente
secesiune („Valea Presevo”), hotarare de a nu si cu abordarea problemelor complexe si, cel puadera la NATO si optiunea de „neutralitate mili- tin aparent, ireconciliabile într-o faza ulterioara,
tara” (nerecunoscuta oficial în plan international dupa (eventuale) evolutii fara incidente violente.
de vreun document sau organizatie), refuzul de a se alinia la politica
externa comuna a UE si a statelor
candidate la aderare (prin respingerea presiunilor de a institui
sanctiuni la adresa F. Ruse), nesocotirea recomandarilor privind
respectarea prevederilor celui deal „treilea pachet energetic” (în legatura cu constructia gazoductului
„TurkStream”), lipsa unor acorduri
de granita cu statele nou aparute
dupa disolutia R.S.F. Îugoslavia (nu
exista acorduri cu Croatia, BiH sau
Muntenegru, iar acordul cu autoritatile de la Skopje a fost invalidat
dupa recunoasterea de catre aces- Aleksandar Vučić, Hashim Thaçi, Alpbach (Austria), august 2018
tea a independentei autoproclama- Sursă foto: https://www.derstandard.de/story/2000086383840/
grenzverschiebungen-auf-dem-balkan-rechts-nichtte a Kosovo).
gesichtswahrung

În tot acest timp, Serbia este parte
19
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Problema este ca în multe dintre probleme partile implicate au pozitii diferite (contradictorii)
privind „momentul zero” pentru începerea sau
continuarea discutiilor, iar în acest sens vom
mentiona doar doua situatii elocvente.
Într-un dosar „minor”, pentru semnarea acordului de granita cu BiH, Serbia propune solutionarea în prealabil a problemelor legate de patru
Volodymyr HAVRYLOV
sectoare de frontiera, în timp ce autoritatile de la
General Maior (ret), fost ataSarajevo sustin semnarea acordului în actualele
șat al apărării al Ucrainei în
frontiere, dupa care cele doua state sa negocieze
SUA, Marea Britanie și Rosolutionarea problemelor în cele patru sectoare.
mânia
În aceasta privinta, este posibil un compromis,
cu o implicare mai activa a partenerilor europeni
si euroatlantici ai celor doua state.
Federatia Rusa continua sa actioneze agresiv
fat
a de orice încercare a Occidentului de a opri
În celalalt dosar, „capital”, pentru reluarea dialogului cu Pristina, Belgradul cere imperios re- agresiunea hibrida din Ucraina si de a înapoia
nuntarea de catre Pristina la taxele vamale, în Crimeea.
timp ce Pristina este hotarata sa mentina taxele,
pana la recunoasterea de catre Serbia a independentei Kosovo si semnarea unui acord obligatoriu în acest sens. În aceste conditii, o solutie de
compromis este dificil de identificat si devine
vital ca ambele parti sa renunte la provocari si
acte unilaterale, în caz contrar situatia putand
degenera, iar conflictul sa „se dezghete”, cu antrenarea si a altor actori si cu consecinte imprevizibile pentru securitatea regionala si chiar continentala.
Chiar daca nu va avea loc un eveniment violent
de amploare în viitorul apropiat, Serbia si Kosovo raman departe de momentul accederii în UE,
iar încrederea Belgradului în UE si NATO (KFOR)
scade direct proportional cu neîndeplinirea de
catre aceste organizatia asteptarilor partii sarbe,
legate de „dosarul Kosovo”. Totodata, Serbia risca sa fie considerata în continuare drept problema sau chiar „cap de pod” al expansiunii F. Ruse.
Pe de alta parte, blocarea Kosovo în parcursul
sau european poate (re)deschide problema unirii acestuia cu Albania si crearea asa-zisei
„Albanii Naturale” sau a „Albaniei Mari”. Fata de
aceste probleme majore, lipsa acordului Bisericii
Ortodoxe Sarbe pentru invitarea papei în Serbia
devine un lucru minor...
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În acelasi timp, si în opozitie cu masurile luate
de Uniunea Sovietica împotriva Occidentului în
timpul Razboiului Rece, actiunile curente Federatiei Ruse urmeaza modelul KGB (actualul FSB):
1. Santaj: amenintari privind utilizarea fortelor armate si a arsenalului nuclear, organizarea
si desfasurarea de exercitii militare ad hoc, presiuni privind resursele energetice (gaz si petrol);
2. Activitati subversive: implicare în politica
interna europeana sau în cea a SUA, stimularea
coruptiei, eliminarea fizica a adversarilor;
3. Provocare: angajarea SUA si a statelor europene în conflictele regionale din Orientul Mijlociu si Africa si agravarea problemelor legate de
migratie în Europa;
4. Dezinformare si propaganda.

Serviciile speciale rusesti exploateaza slabiciunile societatilor democratice deschise si limiteaza accesul strainilor la informatii, activitati si
servicii, în interiorul Federatiei Ruse. Regimul
totalitar al lui Vladimir PUTÎN are si el aportul
sau.
În schimb, Occidentul lupta împotriva amenintarilor Federatiei Ruse utilizand metode clasice:
1. Intimidare militară: întărirea capacității
NATO, Înitiativa de Reasigurare (curent de Descurajare) Europeana, Forta Rotationala de la Ma-
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rea Neagra, planul de masuri pentru consolidarea capacitatilor NATO din zona Marii Negre etc.;
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Dar nu este asa.

În primul rand, Federatia Rusa nu se mai afla pe
2.Sancțiuni: economice, financiare și indi- lista celor mai mari puteri economice din lume.
viduale;
Din cauza ideologiilor sale, si-a pierdut influenta
3. Reducerea dependenței de resurse ener- în regiunile în care era considerata o putere –
getice de proveniență rusească: diversifica- Africa, Asia, Orientul Mijlociu si America de Sud.
rea furnizorilor de gaz, politica energetica a UE În al doilea rand, la baza puterii URSS de afla
etc;
triumviratul format din Rusia, Ucraina si Belarus. Îstoria dovedeste acest lucru. Aceste trei na4. Măsuri contrainformative.
tiuni îsi au originile în leaganul civilizatiei slave,
În mod paradoxal, strategiile UE si NATO sunt Rusia Kieveana si au foarte multe în comun –
pe placul Moscovei.
limba, cultura, traditiile si obiceiurile.
Îstoria a „educat” Federatia Rusa cu privire la Faptul ca atat URSS, cat si Ucraina si Belarus
strategia de lupta împotriva Occidentului. Mai sunt membre ale ONU din 1945 nu este o coincimult, liderii de azi ai Federatiei Ruse au nevoie denta.
de amenintari externe pentru a intimida populatia si a evita escaladarea tensiunilor politice si Rupturile dintre aceste trei state au dus, în mod
sociale interne. „Cand dusmanul îti bate la usa, inevitabil, la socuri sistemice.
poporul rus va fi pregatit sa îndure la nesfarsit Încercarea Moscovei, în 2014, de a mentine
greutatile vietii”.
Ucraina în sfera sa de influenta a fost greseala
În acest caz, timpul este de partea Moscovei, strategica a lui Vladimir Putin. Aceasta greseala
care spera ca, mai devreme sau mai tarziu, Occi- a marcat regimul de la Kremlin si a pus în pericol
dentul se va satura de aceasta rivalitate si va fa- însasi integritatea Federatiei Ruse.

ce compromisuri privind Ucraina.

Daca rivalitatea dintre Federatia Rusa si Occident
a devenit un lucru normal, confruntarea cu
Din punctul de vedere al Federatiei Ruse, compromisul presupune „o Ucraina” corupta, slabita Ucraina, în special interventiile de ordin militar,
din punct de vedere economic si instabila din sunt un ghimpe în coasta Moscovei.
punct de vedere politic. Doar prin comparatie cu Desi un razboi „fulger” în Ucraina este foarte
Ucraina populatia Federatiei Ruse va putea face tentant, Moscova se teme de consecintele pe cafata dificultatilor.
re acesta le poate avea, inclusiv de reactia popuAcesta este însa punctul slab al strategiei lui latiei ruse. În acelasi timp, Federatia Rusa nu
poate mentine relatiile tensionate cu Ucraina la
Putin.
nesfarsit, fara sa poata oferi propriului popor un
De îndata ce reformele ucrainene vor avea re- raspuns la întrebarea mentionata mai sus – „de
zultate, cetateanul rus de rand va pune cea mai ce?”.
incomoda întrebare pentru conducerea de la
Moscova – „de ce?” – „de ce la ei se poate si la noi Nu este surprinzator faptul ca, atat populatia de
rand, cat si elita politica ruseasca monitorizeaza
nu?”.
îndeaproape evolutia situatiei din Ucraina si
Motivul pentru care o astfel de întrebare repre- emit judecati proprii. De exemplu, unii experti
zinta o amenintare la adresa regimului condus rusi precizeaza ca „atunci cand urmaresti stirile
de Vladimir PUTÎN poate fi regasit în istoria co- din Federatia Rusa, ai impresia ca este înconjumuna a popoarelor rus si ucrainean.
rata de Ucraina”.
Cea mai mare greseala pe care o fac statele eu- Organizarea, cursul si rezultatele celor mai reropene si SUA este sa creada ca Federatia Rusa cente alegeri prezidentiale din Ucraina au creat
este versiunea moderna a URSS si tot ceea ce re- o stare de confuzie printre cetatenii Federatiei
prezenta aceasta: putere economica, militara, Ruse (diferenta dintre propaganda si rezultatul
nucleara, cu influenta regionala si globala.
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real) si a readus în discutie întrebarea „de ce ei pot si noi nu?”.
De aici trebuie sa pornim daca dorim sa stabilim care sunt prioritatile si strategia combaterii agresiunii hibride externe a Federatiei Ruse.
Aceasta strategie ar trebui sa cuprinda urmatoarele:
1. Încurajarea si sprijinul reformelor structurale din Ucraina. Succesul acestor reforme reprezinta succesul întregii strategii;
2. Exercitarea unei presiuni economice asupra Federatiei Ruse, prin mentinerea si prelungirea
sanctiunilor. Moscova trebuie sa simta în permanenta povara financiara generata de mentinerea si
intensificarea agresiunii hibride în Ucraina;
3. Întreprinderea unor masuri de intimidare pentru a preveni eventualitatea în care Federatia
Rusa va interveni cu forte armate în Ucraina (putin probabil). Consolidarea fortelor de aparare ale
NATO, efectuarea unor exercitii militare comune si în colaborare cu forte armate din state europene si din SUA, pe teritoriul ucrainean;
4. Organizarea unor campanii de informare cu caracter international. Federatiei Ruse trebuie sa
i se reaminteasca în permanenta de încalcarea legislatiei internationale, de anexarea Crimeii si de
razboiul hibrid din Donbass.
Aceasta abordare si dimensiunea temporala vor crea front comun împotriva conducerii de la Moscova, care, mai devreme sau mai tarziu, va dori normalizarea rapida a situatiei din Ucraina pentru a
evita destramarea Federatiei Ruse.
Expansiunea imperiala a Rusiei a început odata cu „unirea” cu Ucraina în 1654. Declinul
„imperiului rus” a început odata cu destramarea acestei „uniri”, în 2014.

Zbigniew Brzezinski preciza, candva, ca „fara Ucraina, Rusia nu mai este un Împeriu Eurasiatic”.
Acest citat poate fi adaptat la perioada actuala – „fara un stat democratic, de succes precum Ucraina, Rusia este condamnata la reforma si la disparitia treptata a fantomelor care apartin 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.
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Ambasador prof. transporta petrolul brut din estul în vestul Peninsulei – „vena jugulara” prin care petrolul sauDumitru CHICAN
dit curge catre consumatorii mondiali, nu au fost
decat o repetitie facuta de rebelii houthiti angaJumatatea lunii mai a debutat cu un scenariu jati în razboiul civil din Yemen, care este razbocare, transpus în fapte, ar duce la o noua si grava iul “proxy” dus de Monarhia saudita sunnita si
fragmentare a tensiunilor din regiunea Orientu- de regimul teocratic siit de la Teheran într-o ablui Mijlociu si din aria subregionala a Golfului surda si paguboasa competitie pentru expansiuArabo-Persic. Dupa primele doua conflagratii ne si hegemonie regionala si teritorialcare au incendiat regiunea - razboiul irakiano- confesionala. În sustinerea practica a doctrinei
iranian si cel americano-irakian (pentru elibera- sale, presedintele Donald Trump a trimis un porrea Kuwaitului ocupat de mujahedinii lui Sad- tavion în apele Golfului si a anuntat intentia de a
dam Hussein) o a treia confruntare militara de mobiliza cca. 120.000 de soldati împotriva Îraamploare în acest butoi cu pulbere al geopoliticii nului, precum si instalarea pe teritoriul aliatilor
globale ar putea avea consecinte care depasesc arabi a unor baterii suplimentare de rachete solmult granitele teritoriale, putand pune sub sem- aer Patriot. Cu degetul pe tragaci, Donald Trump
nul întrebarii viitorul stabilitatii, securitati si pa- a propus iranienilor reîntoarcerea la negocieri
diplomatice care sa duca la un nou acord nucii la nivel planetar.
clear. În contextul sanctiunilor americane impuDe la jumatatea lunii mai, opinia publica, consuse Îranului si plecand de la cele 12 faimoase conmatorii de informatie dar si, mai ales, decidentii
ditii ireductibile anuntate, noul acord ar urma sa
strategici politici si militari traiesc euforia pe caintre, eventual, în istorie drept “acordul Trump”.
re o starneste - si nu fara motiv - posibilitatea
Reactia ayatollahilor si a bratului lor înarmat izbucnirii unui nou conflict militar în inima straGardienii Revolutiei, a presedintelui Hassan
tegiei si a resurselor planetare de energie. TobeRouhani si a ayatollahului Ali Khamenei în perle razboiului - batute fie de actorii directi, fie de
soana a fost anuntarea, într-o retorica nu mai
cei meniti sa duca razboaie prin interpusi, nu
putin belicoasa, respingerii oricarei concesii faînceteaza sa se auda dupa o partitura ale carei
cute americanilor, a oricaror negocieri cu
tempo si intensitati rasuna tot mai strident. Simacestia, renuntarii la limitarile asumate prin
plificat, tot acest preludiu razboinic a fost puncacordul nuclear si a trecerii la continuarea nestat de momente deloc linistitoare.
tingherita a productiei extinse de rachete balistiDe partea sa, primul si cel mai potent actor al ce si de uraniu îmogatit, pana la nivelul necesar
unui eventual nou razboi în zona dintre Peninsu- productiei unei ogive nulceare.
la Arabica si malul rasaritean al Golfului AraboDesigur, în abordarea unei chestiuni spinoase
Persic, Teheranul, nu a facut economie de maniprecum un eventual razboi între Statele Unite
festari în directia zeului Marte. Atacul asupra
(pentru început) si Îran, ar fi riscant si aventuros
patru nave comerciale în Golf, în largul apelor
sa se încerce elaborarea unor raspunsuri la o înteritoriale ale Emiratelor Arabe Unite (doua au
trebare transanta precum cea privitoare la manavigat sub pavilion saudit) si atacul cu drone
sura în care un nou razboi în regiunea Golfului
împotriva instalatiilor petroliere saudite care
Persic este sau nu iminenta. Dar prudenta nu în23
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cel putin pana acum, o repunere în scena înasprita a seriilor de pedepse pe care Wasingtonul le aplica Îranului, de la
„criza ostaticilor” din 1979
pana în clipa de fata.
În acest context incendiar, seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a efectuat o vizita
de lucru la Soci, unde a fost
primit de catre presedintele
Vladimir Putin si a avut, timp
de trei ore, convorbiri cu
omologul sau, Sergey Lavrov.
Președintele Donald Trump și Ayatollahul Ali Khamenei
Din agenda destul de încarcata
a întalnirilor nu a lipsit chestiseamna si excluderea si obnubilarea gravitatii pe unea relatiilor americano-iraniene. Astfel, Mike
care o are o asemenea întrebare: va fi sau nu un Pompeo a încercat sa determine o eventuala mial treilea razboi de amploare în Orientul Mijlociu siune ruseasca de bune oficii pe langa oficialisi în extrema sa rasariteana?
tatile de la Teheran, în sensul evitarii unui nou
Fantoma unui razboi împotriva Îranului nu cir- incendiu regional. Fara a se angaja cu raspunsuri
cula de putina vreme, ci, dimpotriva, ea este de pozitive concrete, Vladimir Putin a încurajat
mai mult timp o prezenta activa în dezbaterile retinerea si luciditatea în abordarea acestui supolitice pe marginea conflictului care opune Sta- biect, lasand, însa, sa se înteleaga ca „Rusia nu
tele Unite si Îsraelul planurilor expansioniste si agreeaza declansarea unui razboi care ar incenambitiilor teritoriale ale Teheranului. Cu toate dia înca o data regiunea Orientului Mijlociu”.
acestea si în pofida campaniilor mediatice viru- „Federatia Rusa nu poate sa fie pompier pentru
lente, este dificil sa se profetizeze daca un nou incendiile regionale”, a spus liderul de la Kremconflict militar de genul celui aflat în discutie es- lin.
te o perspectiva inevitabila, cel putin într-un vii- În aceeasi logica a evitarii unui razboi, secretator pe termen scurt si în contextul apropierii rul de stat Mike Pompeo a apelat si la bunele oficronologice a viitoarei campanii electorale prezi- cii ale Sultanului Qabus al Omanului, aflat în redentiale din SUA.
latii de normalitate cu regimul iranian.
Pe de alta parte, nici la Washington si nici la Teheran nu se vorbeste explicit de un conflict insolvabil. Este adevarat ca, asa cum spunea un
ziarist arabofon, de la cotidianul londonez AlHayat, pentru a remodela si a modera regimul
iranian, Donald Trump are, deocamdata, nevoie
de un Lech Walesa persan. Însa acesta nu exista
si nu are sorti sa se nasca într-un viitor prea
apropiat. Donald Trump si stafful sau neaga intentia de a declansa un razboi anti-iranian, afirmand explicit ca America nu doreste decat sa
determine regimul islamic iranian sa treaca de la
statutul de „rebel” la cel de „normal”, dupa unitatile de masura ale Casei Albe. În fond, sanctiunile
pe care actuala America le impune Îranului sunt,
24

Nu trebuie trecut cu vederea ca sanctiunile
americane asupra Îranului nu sunt nici multinationale, nici girate de Consiliul de Securitate.
Acestea sunt masuri unilaterale pe care un stat
membru al ONU le aplica unui alt membru al
ONU, din motive care tin de interesele si politicile exclusive ale statului de la care emana pachetul de penalitati. Îranul este implicat masiv în
conflictele regionale, din care nu lipsesc Siria,
Îrakul, Libanul si Yemenul, ceea ce face îndoilenic orgoliul afisat de liderii de la Teheran. Statele
Unite, care prin vocea presedintelui Donald
Trump proclama retragerea din campania antiterorista, dupa prabusirea ultimului bastion teritorial al Statului terorist Îslamic, negociaza la

Pulsul Geostrategic, Nr.274, Mai - Iunie 2019

www.ingepo.ro

Doha o împaciuire cu Talibanii afghani. În acelasi ta fata de teozofia si ritualica musulmana.
sens pacifist, si în ciuda exhibarii capacitatilor
2. Efectuarea celor cinci rugaciuni cotidiene
musculare ale Îranului, merg si declaratiile obligatorii (salat) ca reafirmare a identitatii islapresedintelui iranian Hassan Rouhani si ale mi- mice prin dialogul sacral cu Divinitatea.
nistrului de externe Mohammad Javad Zarif.
3. Efectuarea, cel putin o data în cursul vietii
Donald Trump vrea - si este dreptul sau consti- terestre, a calatoriei initiatice, sub forma peleritutional - sa participe la viitorul scrutin electoral, najului, la locurile sacre ale Îslamului din Mekka
pentru un al doilea mandat în Biroul Oval. Îar si Medina, ca loc de nastere al religiei monoteiste
distrugerea Îranului printr-un razboi fulger ar fi a Îslamului.
un atu puternic în acest sens.
4. Respectarea postului sever (sawm) în luna
Îndiferent de calculele si de impulsurile morale sfanta a Ramadanului, interval cronologic în care
ale liderilor si ale sfetnicilor acestora, de o parte a debutat misiunea mesianica a profetului Musi de alta, fiecare ar trebui sa foloseasca mai frec- hammad.
vent punga cu gheata pentru a întelege, lucid, ca
5. Plata unei danii (zakat), a unei zeciuieli calumea nu mai are nevoie de o noua catastrofa
ritabile
destinata coreligionarilor defavorizati si
umanitara.
gestionarii treburilor de obste ale comunitatii.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
Textele fondatoare, scolile de jurisprudenta si
dreptul canonic islamic au stabilit, înca din perioada de cristalizare, în Evul Mediu timpuriu, sacralizadu-le, cinci principii fundamentale în
functie de care Îslamul, ca religie si identitate
spirituala musulmana, este definit, construit si
trait. Cele cinci pietre de temelie au fost denumite, în discursul teologic si ritualic, prin sintagma
de „cei cinci stalpi” (arkan) ai credintei. Acestea
sunt în acelasi timp si în mod unitar si simultan,
atat pietrele de temelie ale edificiului musuman,
cat si îndatoririle fara a caror îndeplinire riguroasa, identitatea musulmana, individuala si comunitara îsi pierde ratiunea de a fi. Aceste referentiale canonice sunt, dupa cum în general se
cunoaste, urmatoarele:
1. Marturisirea de credinta (s ahada), prin care
recunoscand unitatea, unicitatea si irepetabilitatea lui Dumnezeu si calitatea profetului Muhammad de trimis al Divinitatii (rasul) pentru a aduce omului cuvantul acestei Transcendente, homo
islamicus recunoaste adeziunea sa la monoteismul divin si, prin aceasta, apartenenta sa identitara la Îslam si supunerea totala si neconditiona-

Dupa atacurile teroriste din septembrie si capturarea sauditului Osama Bin Laden, în 2 mai
2011, în refugiul sau din orasul pakistanez Abbotabbad, nu au fost putini analistii si chiar responsabilii politici, militari si de securitate care
au proclamat eliminarea de pe scena istoriei a
retelei jihadist-salafiste Al-Qaida. Nu a trecut
prea multa vreme pana cand optimismul initial
s-a diminuat, evolutiile ulterioare transformandu-se într-un pesimism mai mult sau mai putin
retinut. Al-Qaida avea sa renasca în Îrak sub conducerea iordanianului Abu Musab Al-Zarqawi, si
a succesorului sau Îbrahim Al-Samarrai, apoi în
Siria, sub numele de „Jabhat Al-Nusra”, pana la
crearea asa-numitului „Stat Îslamic din Îrak si
Siria” pe care, în 2014, imamul irakian AlSamarrai l-a transformat în monstruosul si idealizatul „Califat Îslamic”. O monstruozitate brutala
si irationala pentru a carei eliminare a fost nevoie de o mobilizare multinationala de dimensiuni
globale si de cinci ani de lupte feroce pentru ca,
în primavara acestui an, sa se anunte (dupa alte
declaratii similare anterioare neconfirmate), extirparea ultimului bastion sirian al Statului Îslamic. Înca odata, entuziasmul debordant si nu lipsit de temei a predominat asupra comunicatelor
oficiale si mediatice care anuntau, în sfarsit,
„moartea califatului” si victoria asupra tumorii
jihadist-extremiste. Dar, si de data aceasta, entuziamul a fost temperat. Dupa ce, în 2014, din Mosul-ul irakian ocupat, „califul” Abu Bakr Al25
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Baghdadi, se exhibase public pentru a anunta proclamarea caifatului sau, în luna
aprilie a acestui
an liderul terorist
aparea pentru a
doua oara pentru
a-si îndemna acolitii la continuarea
„jihadului sfant”.
Un asemenea episod mediatic, precum si alte atentate revendicate
de Statul Îslamic
Al-Baghdadi, 2014
în Orientul Mijlociu si în alte zone geografice unde activeaza grupari jihadiste afiliate la ideologia si doctrina lui
Al-Baghdadi, au readus în prim plan o întrebare
nu mai putin justificata si întemeiata: a disparut
cu adevarat cosmarul islamist terorist?
Pierderea atuului teritorial, eliminarea unui numar impresionant de combatanti si comandanti,
degringolada organizatorica, materiala, financiara si alti factori logistici si tactici reprezinta, fara
îndoiala, tot atatea argumente care sustin faptul
ca virulenta, energia si periculozitatea acestei
organizatii brutale au devenit o realitate. Întrebarea care se pune cu acuitate se refera la masura în care se poate vorbi de o disparitie a cauzelor profunde care faciliteaza, încurajeaza si
sustin posibilitatea ca, mai devreme sau mai tarziu, fenomenul sa gaseasca resurse si capacitatea
de adaptare si rezilienta, chiar cu alte denumiri
si în alte forme de organizare si activism. La
aceasta întrebare s-au elaborat raspunsuri numeroase si variate. Aproape toate au, însa, în comun, faptul ca se refera la acele categorii de factori extrinseci sociali, propagandistici, politicomilitari, financiari etc., ce pot sustine un asemenea posibil revivalism al fenomenului salafist
jihadist. Mai putin sau în mod superficial au fost
analizate elementele intrinsece, endogene, care
nu tin de context si de segmentul conceptual favorabil unei asemenea revitalizari a fenomenului
salafist jihadist. Fiind mai greu depistabile si mai
26
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dificil de contracarat prin mijloace de securitate
si informative, aceste elemente vor continua si
vor trebui sa constituie subiect de îngrijorare
colectiva si nationala.
La nivelul conceptual, identitar al gandirii jihadiste, se regasesc alte credinte si reflexe tabuizate pana la sacralizare si devenite tot atatea efigii
fundamentale care reprezinta, se poate spune,
fondul mitologic si rezilient structural al profilului profund, individual si comunitar, al fanatismului de sorginte religioasa islamica. La aceste
componente morfologice ale filosofiei si convingerii celui plecat la jihad “pe calea lui Dumnezeu” ne referim în randurile care urmeaza.
Este vorba, în primul rand, de conceptul cunoscut în discursul jihadist sub numele de „califatul
canonic” (înteles ca derivand din puterea absoluta a dreptului canonic Îslamic sharia) care legiueste afirmatia potrivit careia religia islamica
însasi nu poate sa se manifeste si sa existe în afara cadrului institutional oferit de statul eminamente religios. Ori, plecand de la realitatea ca
primul stat islamic cunoscut de istorie a fost cel
al „califatului”, adica cel condus de trimisul si
mandatarul lui Dumnezeu pe pamant, orice stat
al natiunii musulmane nu poate fi decat un stat
musulman administrat în stricta conformitate cu
jurisprudenta islamica. Îar din aceasta decurge,
în doctrina jihadista, necesitatea si obligatia,
pentru fiecare bun musulman, sa vegheze la înte-
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meierea, functionarea si dominatia nesfarsita a „statului bazat pe sharia”, adica a statului - califatului religios musulman. Gandit ca expresie a conceptului religios al puterii absolute a „domniei lui
Dumnezeu pe pamant, califatul universal este rostul primordial al religiei, iar neglijarea acestei îndatoriri este perceputa ca o negare a acestui imperativ în favoarea puterii absolute a omului pe pamant”, ceea ce, în logica salafista echivaleaza cu o abdicare inadmisibila de la identitatea islamica si
de la porunca divina. Se întelege, implicit, ca, avand aspiratii si dimensiuni universaliste, un asemenea concept înseamna, în acelasi timp, si o negare a ideii de patrie cetateneasca sau de stat-natiune.
Este vorba, în al doilea rand, de conceptul identificat prin sintagma de „identitate închisa”, nu mai
putin înradacinata în mentalul omului jihadist - un concept aflat în fruntea temelor de îndoctrinare
a viitorilor combatanti. Potrivit acestuia, puritatea doctrinei si a credintei religioase islamice înseamna, în mod deosebit, apararea si pastrarea identitatii civilizatiei proprii. În alti termeni, aceasta înseamna ca orice contact si orice interactiune între civilizatia arabo-islamica si celelalte arii de
civilizatie si cultura este considerata drept un factor deformator si alterant pentru civilizatia araba,
atata vreme cat singura civilizatie perfecta este cea creata de Dumnezeu si condusa dupa regulile
codificate în dreptul canonic Îslamic. Mitul acesta nu este nou, el a fost dezvoltat de primii ideologi
fondatori ai islamului politic, de la Hassan Al-Banna si Sayyd Qotb pana la teoreticienii retelei AlQaida si ai Statului Îslamic, fiind reformulat în mod exclusivist ca sustinator al segregatiei, sovinismului si urii fata de toate civilizatiile non-musulmane si, cu precadere, occcidentale.
În directa afiliatie cu aceasta abordare vorbim, în al treilea rand, de mitul conspiratiei occidentale
(al-mu’amara al-gharbiyya) împotriva Îslamului în integralitatea sa religioasă, civilizațională, culturala, cutumiara. Conspiratia nu are nimic în comun cu celebra „ciocnire a civilizatiilor” profetita de
americanul Samuel Huntington, ci este cuprinsa explicit în textele fondatoare ale Îslamului, în frunte cu Coranul si cu Traditia profetica (sunna). De altfel, aceasta asertiune conceptuala ar putea fi
considerata drept pilonul prim si ultim al concepului de jihad. Pentru ca, începand de la celebra
„Baza (Al-Qaida) a Jihadului Mondial împotriva Cruciatilor si a Evreilor” fundamentata de Osama
Bin Laden si pana la „teoria numita „gestiunea barbariei” elaborata de „califul” Abu Bakr AlBaghdadi, esenta justificatoare a fenomenului jihadist modern se regaseste în scriptura musulmana, indiferent de interpretarile canonice care i s-au dat. Aceasta proclama eliminarea de pe fata pamantului a „Oamenilor Cartii” (evreii si crestinii) si îmbracarea planetei Pamant în culoarea verde
emanata de Semiluna.
La final voi aborda conceptul de cult al mortii, al martiriului (s ahada) al „drumului pe calea lui
Dumnezeu”. În mentalul mortificator al combatantului salafist-jihadist, aceasta este singura semnificatie pe care o are trecerea omului prin viata efemera. A muri pentru cauza islamului înseamna
nu doar a purifica lumea prin propria jertfa, trecand, astfel, în Paradisul Promis, ci si a te realiza ca
individ caruia comunitatea sociala i-a refuzat, dintr-un motiv sau altul, însusi dreptul la optiune.

Adevarata victorie asupra conceptului de jihad radical nu va putea fi proclamata decat odata cu
reforma societatilor care ofera pamantul fertil pentru germinarea si dezvoltarea radicalismului.
Dar pentru aceasta, nu sunt suficiente doar armele.

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.
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