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EDITORIAL

Din partea editorului
Constantin IACOBIȚĂ

În perioada12-14 iunie 2019 a avut loc, la Mamaia (Constanta, Romania),
„Black Sea and Balkans Security Forum”, un eveniment deja devenit traditie.
Cea de-a treia editie a dezbaterilor pe tema securitatii gazduite de Romania a
avut loc într-un context regional de securitate predeterminat de anexarea
ilegala si militarizarea Crimeii de catre Rusia, careia i-a urmat un comportament rusesc
agresiv în Marea Neagra (cel mai recent, incidentul Kerci din noiembrie 2018).
Una din liniile definitorii ale forumului, expusa de majoritatea vorbitorilor si sustinuta
unanim, a fost importanta unitatii la nivel regional în abordarea securitatii – din perspectivele nationala, a flancului estic al NATO, europeana si transatlantica/Aliata.
Dificultatea ajungerii la unitate deplina a fost evidenta, din perspectiva participantului în
calitate de observator, iar lista motivelor a inclus, printre altele, decizia Turciei de a achizitiona si opera sisteme S-400 produse de Rusia.
Pe de alta parte, contextul în care a avut loc editia din acest an a forumului de la Mamaia a
fost întregit si, mai ales, echilibrat de un eveniment cu o semnificatie deosebita pentru securitatea spatiului Euro-Atlantic în general si a regiunii Marii Negre în special. Este vorba
despre cea de-a 70-a aniversare a NATO, prin Ministeriala de Externe care a avut loc în capitala SUA, în perioada 3-4 aprilie 2019.
Evenimentul a produs, astfel, doua rezultate importante:
 În Declaratia cu ocazia celei de a 70-a aniversari a NATO, emisa de ministrii de externe
(ai tarilor membre NATO), au fost reafirmate legatura transatlantica durabila dintre
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Europa si America de Nord si angajamentul de nezdruncinat exprimat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington, anume ca „un atac împotriva unuia din Aliati va fi considerat un
atac împotriva tuturor”. Totodata, situatia de securitate curenta este descrisa drept imprevizibila si provocatoare, avand drept factori determinanti o Federatie Rusa mai agresiva, o
amenintare a terorismului persistenta în toate formele si manifestarile de instabilitate,
dincolo de granitele NATO, contribuind la o migratie neregulata si la amenintari cibernetice si hibride.
 Ministrii de externe ai tarilor membre NATO au adoptat un pachet de masuri destinat
sporirii prezentei si intensificarii activitatilor Aliate în Marea Neagra. Secretarul General
Jens Stoltenberg a descris continutul acestui pachet folosind formularea „mai multe exercitii de supraveghere si alte elemente considerate relevante pentru regiunea Marii Negre si
cooperare cu partenerii Georgia si Ucraina”. Mentionand doua din componentele majore
ale prezentei si activitatilor Aliate curente în regiune, anume brigada multinationala din
Romania si misiunea de politie aeriana, Secretarul General a subliniat ca, prin acest pachet,
NATO îsi sporeste prezenta în regiunea Marii Negre pe componenta navala.
Masurile adoptate la Washington au evidentiat, la fel cum au evidentiat si dezbaterile forumului din 12-14 iunie 2019 în pofida unor diferente de opinie, ca la nivel Aliat a fost constientizat pe deplin faptul ca regiunea Marii Negre constituie o prioritate geostrategica
pentru Rusia, iar obiectivul Moscovei este acela de a domina aceasta regiune si de a „tine în
sah” NATO. Au mai evidentiat unitatea la nivelul Aliantei, precum si rolul de lider al SUA.
Nu în ultimul rand, aceasta unitate constituie un exemplu pentru regiune si ofera ocazia
dezvoltarii profilului regional si la nivel Aliat, al Romaniei.

Întâlnirea Miniștrilor de Externe NATO – 3-4 aprilie 2019, Washington DC, SUA https://www.nato.int
4
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SECURITATEA EURO-ATLANTICĂ

SAVU2

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe
Legatura transatlantica se manifesta în diverse
forme si acopera o varietate larga de domenii,
cel mai important dintre acestea fiind cel al apararii comunitatii euroatlantice. Notiunea de legatură transatlantică, devine plină de substanță
odata cu semnarea Tratatului Nord-Atlantic3
(Washington, 4 aprilie 1949) prin Articolul 5 al
acestuia: ,,Partile convin ca un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa
sau în America de Nord, va fi considerat un atac
împotriva tuturor și, în consecință, sunt de acord
ca, dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la auto-apărare
individual sau colectiv recunoscut prin Articolul
51 din Carta Națiunilor Unite, va sprijini Partea
sau Părțile atacate prin efectuarea imediat, individual sau de comun acord cu celelalte Părți, a
oricărei acțiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forței armate, pentru restabilirea
și menținerea securității zonei Nord-Atlantice.”
Desi în textul Tratatului Nord-Atlantic nu se face referire explicita la expresia legatura
transatlantică, este evident faptul că misiunea de
aparare colectiva ,,în Europa s i America de
Nord’’ nu ar putea fi îndeplinita de Alianta NordAtlantica decat în contextul acestei legaturi. Din
acest punct de vedere, merita mentionat faptul

ca SUA asigura peste 70% din bugetul Aliantei.
În anul 2018 a cheltuit 35,8 miliarde dolari pentru securitatea Europei si are dislocati peste
65.000 de militari în Europa. Daca luam în considerare si cantitatile mari de tehnica si echipamente militare stationate în Europa, se poate
afirma cu certitudine faptul ca, prin implicarea
Americii de Nord, legatura transatlantica are un
rol decisiv în descurajarea si apararea împotriva
oricarei agresiuni militare asupra statelor europene aliate.
Legatura transatlantica a intrat initial în vocabularul specialistilor militari pentru a sublinia
rolul biunivoc al relatiei America de Nord – Europa în apararea colectiva a zonei NordAtlantice. În timp, desi expresia a ramas aceeasi,
semnificatia si continutul ei au devenit tot mai
relevante pentru securitatea euroatlantica din
cauza evolutiei securitatii internationale, a situatiei politice si militare de o parte si de alta a
Atlanticului de Nord si, nu în ultimul rand, a naturii relatiilor NATO-UE si dintre SUA si statele
europene membre NATO si/sau UE. În schimb,
spatiul geografic de manifestare a legaturii
transatlantice a suferit modificari semnificative.
Daca prin Tratatul Nord-Atlantic apararea colectiva se refera la statele membre NATO din Europa si America de Nord, fara a se defini o arie geografica distincta, ulterior Alianta Nord-Atlantica

1. Asa cum a fost mentionat în articolul Legatura transatlantica – relevanță actuală și de perspectivă (Pulsul Geostrategic, nr. 274 din mai-iunie 2019), în acest al doilea articol, autorul continua prezentarea legaturii transatlantice din perspectiva rolului NATO în apararea Europei.
2. Autorul, fost cadru militar activ, a trecut în rezerva în anul 2017 cu gradul de general. Generalul (r) Gheorghe Savu a
îndeplinit diferite functii de conducere în cadrul informatiilor pentru aparare, ultimele dintre acestea fiind Sef al Directiei Înformatii Militare si Director general al Directiei Generale de Înformatii a Apararii. În perioada 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.
3. Tratatul Nord-Atlantic, http://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTÎC.pdf
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abordeaza misiunile sale din perspectiva euroatlantica, securitatea s i apararea euroatlantica
fiind expresii folosite în documentele oficiale ale
Aliantei.
Astfel, Conceptul strategic al NATO pentru apararea și securitatea membrilor Tratatului
Nord-Atlantic4 adoptat în cadrul Summit-ului
NATO de la Lisabona (19-20 noiembrie 2010), în
articolul 3 semnificatia si continutul expresiilor
legătură transatlantică și zonă euroatlantică sunt
definite fara echivoc: ,,Legaturile politice si militare dintre Europa și America de Nord se dezvoltă în NATO de la crearea Alianței în 1949; legătura transatlantică rămâne la fel de puternică și de
importantă ca întotdeauna pentru prezervarea
păcii și securității euroatlantice. Securitatea statelor membre din ambele părți ale Atlanticului
rămâne indivizibilă. Vom continua să o apărăm
împreună, pe baza solidarității, scopurilor comune și împărțirea echitabilă a sarcinilor.” Mai mult,
Conceptul strategic introduce expresiile zona

euroatlantică și parteneri euroatlantici, definind
si din aceasta perspectiva valorile si misiunile
NATO pentru perioada 2010-2020, în care rolul
statelor partenere devine tot mai important
(Figura nr. 1).
Ca urmare a riscurilor si amenintarilor tot mai
multe si mai diverse la adresa zonei euroatlantice care se manifesta în ultimele doua decade,
statele membre NATO si Alianta în sine sunt constiente de relevanta crescanda a legaturii
transatlantice si abordeaza acest subiect la toate
reuniunile la nivel de ministri de externe si ai
apararii si la Summit-urile NATO, deseori fiind
adoptate declaratii care se refera explicit la legatura transatlantica. Astfel, declaratiile adoptate
la ultimele doua Summit-uri NATO sunt relevante:
- Declarația de la Varșovia privind securitatea transatlantică (The Warsaw Declaration
on Transatlantic Security6), adoptata de sefii statelor membre NATO în cadrul Consiliul Atlanti-

Igor Smirnov

pridnestravie.net

Figura 1, NATO și statele partenere5
4. NATO Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic -concept-2010eng.pdf
5. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_81136.htm?
6. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133168.htm
6
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cului de Nord (8-9 iulie 2016, Varsovia) mentioneaza urmatoarele (Articolul 1): „Uniti de legatura noastră transatlantică de durată și de angajamentul nostru pentru democrație, libertate individuală, drepturile omului și statul de drept, NATO
va continua să depună eforturi pentru pace, securitate și stabilitate în întreaga zonă euroatlantică, în conformitate cu principiile Cartei ONU.”;
- Declarația de la Bruxelles privind securitatea și solidaritatea transatlantică (Brussels
Declaration on Transatlantic Security and Solidarity7) adoptata în cadrul ultimului Summit NATO (Bruxelles, 18 iulie 2018), abordeaza legatura transatlantica din perspectiva securitatii si
solidaritatii transatlantice. Daca pana la acest
Summit legatura transatlantica era abordata din
perspectiva securitatii euroatlantice, ca o continuare a deciziei Summit-ului din Tara Galilor (45 septembrie 2014) de alocare a 2% din PÎB
pentru aparare, la presiunea SUA si Marii Britanii, acum se pune accent si pe solidaritatea
transatlantica. Astfel, articolul 71 al Declaratiei
prevede: ,,NATO recunoas te importanta unei
apărări europene mai puternice și eficace. Dezvoltarea coerentă, complementară și inter-operabilă
a capabilităților de apărare, prin evitarea duplicărilor inutile, sunt elemente-cheie pentru efortu-

www.ingepo.ro

rile noastre comune de a avea un spațiu euroatlantic mai sigur. Astfel de eforturi, inclusiv în contextul evoluțiilor recente, vor contribui
la un NATO mai puternic, la creșterea securității
comune, la partajarea
responsabilităților
transatlantice, la dezvoltarea de capabilități
necesare și la o creștere generală a cheltuielilor
pentru apărare.”
Astfel, din lectura Conceptului strategic si a celor doua declaratii NATO prezentate anterior, se
poate desprinde concluzia ca legatura
transatlantică își păstrează relevanța atât din
perspectiva apărării europene, cât și a asigurării securității zonei euroatlantice. Mai
mult, legatura transatlantica capata o dimensiune noua ca urmare a masurilor în domeniul securitatii si apararii euroatlantice adoptate la nivelul Aliantei si UE dupa anul 2014. Aceste masuri au menirea sa duca la întarirea capacitatilor
de aparare ale statelor europene, ceea ce va genera o mai mare asumare de responsabilitati
pentru aparare din partea aliatilor europeni.
Acest lucru va contribui la o mai corecta împartire a eforturilor bugetare destinate securitatii euroatlantice între America de Nord si Europa si la
cresterea potentialului capacitatilor militare europene.

Figura 2, Cheltuielile militare ale SUA și UE
7. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156620.htm
7
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La ultimele trei Summit-uri NATO, SUA a pus
permanent presiune pe aliatii europeni în vederea îndeplinirii pana în 2024 a doua obiective
importante care au fost asumate în cadrul
Summit-ului din 2014: 1) alocarea a 2% din PÎB
pentru aparare si 2) 20% din bugetul pentru
aparare sa fie destinat achizitiei de echipament
militar. Categoric, pozitia SUA este pe deplin justificata chiar si numai daca luam în calcul faptul
ca în anul 2017 cheltuielile militare ale SUA au
fost de 602,78 miliarde dolari, din care 30,7 miliarde dolari destinati explicit cheltuielilor directe
pentru contributia militara a SUA la securitatea
europeana. Aceasta, în conditiile în care cheltuielile militare ale statelor aliate din Europa au fost
de 239,08 miliarde dolari iar cheltuielile militare
ale statelor membre UE au fost de aproximativ
220 miliarde dolari (Figura nr. 2). Aceste cifre
reprezinta cea mai elocventa dovada a faptului
ca securitatea si apararea Europei depinde în
mare parte de consistenta legaturii transatlantice.
Dupa atacurile teroriste asupra SUA din 2001
si, mai ales ca o consecinta a agresiunii militare
ruse împotriva Ucrainei începand din 2014, Alianta trebuie sa faca fata deteriorarii grave a situatiei de securitate din proximitatea sa, fiind confruntata acum o gama variata de riscuri si amenintari carora trebuie sa le tina piept. Practic, în
acest moment Alianta este supusa unor riscuri
de securitate chiar mai periculoase si mai dificil
de contracarat decat în perioada Razboiului Rece. Ca urmare a agresiunii militare ruse în proximitatea flancului estic al NATO, a amenintarilor
hibride, cibernetice si teroriste, nevoia apararii
Europei devine mai actuala decat oricand de la
caderea Zidului Berlinului. Este unanim acceptat
faptul ca numai Alianta Nord-Atlantica este în
masura sa reziste, începand cu investitii în domeniul apararii si cu adoptarea de decizii în vederea realizarii descurajarii si apararii europene.
În fapt, acesta a fost subiectul principal pe agendele Summit-urilor NATO începand cu 2014, Alianta luand masuri concrete menite sa descurajeze un eventual atac împotriva partii sale europene si, daca este cazul, sa apere statele aliate europene. Practic, Alianta este capabila acum, inclusiv prin cooperarea cu UE, sa descurajeze si
8

sa se apere împotriva oricarei amenintari la
adresa securitatii europene, conventionala sau
neconventionala. Statele membre NATO constientizeaza faptul ca Europa se confrunta în prezent cu un mediu de securitate incert si instabil,
care solicita investitii suplimentare în aparare,
dezvoltarea de capacitati militare corespunzatoare, contributia la misiunile si operatiunile NATO si întarirea parteneriatelor cu UE si state terte.
Planul de acțiune pentru creșterea capacității operaționale a NATO (NATO Readiness Action Plan) adoptat la Summit-ul din Tara Galilor
(New Port, septembrie 2014) asigura Aliantei
capacitatea de raspuns la orice amenintare care
pune în pericol securitatea teritoriului, populatiei, spatiului aerian si domeniului maritim aliate,
mai ales a partii europene a NATO. Desi Planul
de actiune acopera întreg spatiul euroatlantic,
majoritatea masurilor adoptate pana în prezent
vizeaza apararea Europei fata de amenintarile
din est si sud, evidentiind rolul crucial pe care
NATO îl are în apararea europeana. Prin masurile adoptate, inclusiv în cadrul ultimului Summit
NATO (2018), Alianta dispune de fortele necesare în locul si la momentul potrivite pentru a îndeplini misiuni de descurajare si aparare pe întreg teritoriul NATO. Efortul principal aliat este
destinat apararii flancurilor de est si de sud care
afecteaza direct securitatea europeana, dar si
apararii împotriva amenintarilor hibride si cibernetice care afecteaza toate statele NATO.
În aceasta perioada, prezenta înaintata a NATO
pe teritoriul statelor membre de pe flancul estic
este un element important al descurajarii si apararii europene si consta în patru grupuri de lupta multinationale dislocate în statele baltice si
Polonia. Acestea totalizeaza o forta de aproximativ 4.500 militari din multe state aliate, cu înzestrarea si logistica necesare pentru îndeplinirea
de misiuni de descurajare si aparare împreuna
cu fortele armate ale statelor gazda (Figura nr.
3). La acestea se adauga Comandamentele multinationale de divizie din Elblag (Polonia) si Bucuresti, care au atins deja capacitatea operationala
completa si au rolul de asigura comanda si controlul fortelor NATO la nivel de divizie care vor
actiona pe flancul estic aliat în situatii de criza.
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Figura 3, Prezența înaintată a NATO în statele baltice și Polonia8

Inițiativa NATO pentru creșterea nivelului
de operativitate și răspuns (NATO Readiness
Înitiative) adoptata la Summit-ul NATO din Bruxelles (11-12 iulie 2018) va asigura Aliantei forte nationale bine instruite si dotate. Acestea vor
avea un nivel de operativitate care sa le permita
angajarea în misiuni de aparare colectiva pe întreg teritoriul NATO, în termen de maxim 30 de
zile. În conformitate cu aceasta initiativa, pe langa fortele de raspuns rapid deja angajate prin
Planul pentru cresterea capacitatii operationale
a NATO, statele aliate vor oferi înca 30 de platforme maritime cu mare capacitate de lupta, 30
escadrile de lupta si 30 batalioane mecanizate,
împreuna cu sprijinul de lupta necesar acestora.
Misiunile acestor noi capabilitati vor fi de descurajare si aparare oriunde pe teritoriul aliat, inclusiv pentru situatii de lupta de mare intensitate si interventii militare rapide în situatii de criza. Masurile de modernizare a structurii de comanda si de crestere a mobilitatii se afla în diverse stadii de implementare si au rolul de a asigura dislocarea rapida a efectivelor si tehnicii de
lupta aliate pe întreg teritoriul european al NA-

TO, fie pentru exercitii, fie în sprijinul fortelor
armate ale statelor membre confruntate cu situatii de criza.
Trebuie subliniat faptul ca noua postura de descurajare si aparare a NATO presupune investitii
în domeniul fortelor conventionale, prezenta
înaintata pe flancul estic, forte aeriene si maritime întrunite, informatii pentru aparare, aparare
cibernetica, contracarare amenintari hibride si
pregatirea teritoriului si populatiei pentru aparare. Este evident ca în multe dintre aceste domenii NATO si UE trebuie sa coopereze, asa cum
au convenit cele doua organizatii în ultimii ani.
NATO si UE coopereaza pentru cresterea mobilitatii militare în Europa si pentru coordonarea
cerintelor militare, adaptarea legislatiei privind
tranzitul frontierelor cu personal si echipament
militar si inventarierea si modernizarea infrastructurii de transport care sa fie utilizata pentru
dislocarea de trupe. Uniunea Europeana este mai
deschisa decat oricand pana acum pentru cooperarea cu NATO, fiind constienta ca apararea Europei nu poate fi asigurata decat de Alianta Nord
-Atlantica. Pentru a justifica aceasta afirmatie,

8. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_04/20190423_190423-MAP-eFP-flat-en.pdf
9
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este suficient sa avem în vedere faptul ca în situatia unui scenariu de aparare colectiva, prezenta
înaintata a NATO este sprijinita de Forta sa de
Reactie Rapida cu efective de aproximativ
40.000 de militari.
***
*
Asa cum reiese din cele prezentate în acest articol, Alianta îsi dovedeste în continuare capacitatea de asigurare a pacii si securitatii în Europa.
Mai presus de orice, Alianta este garantul a 70 de
ani de pace în Europa. Provocata acum de un
mediu international de securitate dinamic si
complex, inclusiv în imediata sa vecinatate, începand cu anul 2014, Alianta parcurge un amplu
proces de adaptare si transformare pentru a ramane eficienta si în Secolul al XXÎ-lea. Alianta îsi
îndeplineste cu succes cele trei misiuni principale – aparare colectiva, gestiune crize si securitate
prin cooperare – asigurand descurajarea si apararea împotriva posibililor adversari, inclusiv
prin promovarea stabilitatii si cresterea rezilientei statelor de la est si sud. Astfel, Alianta NordAtlantica continua sa fie garantul pacii si securitatii europene si, împreuna cu UE, cea mai importanta sursa de stabilitate într-un mediu international de securitate caracterizat de o evolutie
impredictibila si de provocari si amenintari multiple si diverse din partea actorilor statali si nonstatali, inclusiv atacuri teroriste, hibride si cibernetice.

Confruntata cu amenintari conventionale si asimetrice care pot afecta grav securitatea europeana, Alianta si-a întarit capacitatile de descurajare si aparare din Europa, inclusiv prin dislocarea de forte pe flancul estic, prezenta aliata
mai puternica în Regiunea Extinsa a Marii Negre
si o mai mare atentie acordata flancului sudic.
Merita subliniat faptul ca statele aliate europene
constientizeaza amenintarile actuale la securitatea Europei si au decis sa aloce mai multe fonduri pentru aparare în scopul dezvoltarii de capacitati militare necesare atat pentru misiunile
de aparare nationala si colectiva, cat si pentru
participarea la operatiunile si misiunile NATO.
Luand în considerare cooperarea NATO-UE în
domeniul dezvoltarii de capabilitati militare, putem vorbi de un efort conjugat al celor doua organizatii pentru asigurarea apararii si securitatii
europene în contextul întaririi legaturii
transatlantice. Relevanta legaturii transatlantice
pentru apararea si securitatea europeana continua sa creasca, statele membre NATO si UE actionand conjugat la nivel bilateral si multilateral
în vederea descurajarii si apararii relative la toate amenintarile externe carora trebuie sa le faca
fata. Este de asteptat ca legatura transatlantica
sa constituie din nou un punct important pe
agenda Summit-ului NATO (Londra, decembrie
2019) care va marca 70 de ani de existenta a Aliantei. Conform Secretarului General NATO, Jens
Stoltenberg, pe agenda Summit-ului se vor afla
subiecte precum ,,provocarile de securitate carora Alianța trebuie să le facă față acum și în perspectivă și măsurile pentru adaptarea continuă a
NATO, în scopul asigurării siguranței celor aproape un miliard de cetățeni’’ din statele membre.

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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Andreea STOIAN KARADELI 1
Omenirea a fost modelata în cele mai grele vremuri, cand momentele de criza extrema au obligat oamenii sa reactioneze rapid, sa se adapteze
si, implicit sa evolueze. Acest model a fost validat
nu numai de experientele anterioare ale indivizilor sau ale societatii ci si de evolutia majoritatii
structurilor institutionalizate. Lucrarea de fata
sustine ideea ca Organizatiei Atlanticului de
Nord i se ofera o ocazie extraordinara, într-o perioada întesata de crize complexe în derulare la
nivel global, atat în interiorul organizatiei, în
randul membrilor sai, cat si în afara acesteia.
Dintre toate amenintarile la adresa securitatii
aliatilor sai, problema refugiatilor reprezinta,
pentru organizatie, o provocare complexa sa dovedeasca faptul ca detine capacitatea de a-si
adapta rolul si strategia într-un context inedit,
nu numai prin intermediul puterii sale militare
ci si prin implicarea factorului politic.
Acum mai bine de 60 de ani, în 1956, ministrii
de externe ai Canadei, Îtaliei si Norvegiei au elaborat „Raportul Comitetului Celor Trei privind
Cooperarea Ne-militara în NATO”, care prevede
ca Organizatia Atlanticului de Nord ar trebui sa
dezvolte rolul sau politic la fel de mult ca pe cel
militar2. Cu alte cuvinte, raportul a fost un apel la
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Alianta sa reevalueze devotamentul tuturor aliatilor fata de un scop comun, indiferent de interesele personale. Evenimentul care a determinat
elaborarea raportului „Celor Trei Întelepti” a fost
o criza: în 29 octombrie 1956, Franta si Marea
Britanie – fara sa consulte NATO ca organizatie
sau SUA în particular – si-au unit fortele cu Îsrael
pentru a invada Egiptul si a asigura mentinerea
Canalului de Suez ca ruta comerciala independenta3. Dupa cum sublinia raportul „Celor Trei
Întelepti”, „unele state se pot bucura de o oarecare independenta politica si economica atunci
cand lucrurile merg bine. Niciun stat, însa, oricat
de puternic ar fi, nu poate garanta propria securitate si prosperitate în mod independent.”4
Aceasta criza a determinat NATO sa faca o analiza realista a scopului si strategiei sale pentru
prima data de la înfiintarea aliantei, în 1949, dupa cel de-al ÎÎ-lea Razboi Mondial. Înitial, scopul
principal al Aliantei a fost acela de a servi ca polita de asigurare împotriva distrugerii globale si
de a se opune nationalismului militant si militarismului nationalist5. Pana la momentul de fata,
rolul NATO a fost dezbatut în multe ocazii, însa
contextul actual îi ofera organizatiei oportunitatea de a demonstra ca detine capacitatea de a se
adapta si transforma.

1. Andreea STOÎAN KARADELÎ este cercetator independent rezident în Turcia si colaboreaza cu o serie de institutii din întreaga lume. A lucrat ca lector în cadrul Departamentului de Stiinte Politice si Administratie Publica al Facultatii de Stiinte Politice, Universitatea Sakarya, Turcia. Este doctor în domeniul Securitatii Nationale si Înformatii, titlu obtinut la Academia Nationala de Înformatii
„Mihai Viteazul” din Bucuresti, Romania. Este si absolvent al Universitatii Exeter din Marea Britanie, specializarea „Limba araba si
studii orientale”. A facut studii masterale în cadrul aceleiasi universitati, specializarea „Securitate, conflict si justitie”. În timpul facultatii a efectuat un stagiu de cercetare, de 10 luni, la Universitatea din Damasc, pe probleme de cultura, literatura si limba araba. Activitatea de cercetare a d-rei Andreea Stoian Karadeli este multidisciplinara, axandu-se în mod special pe terorismul de sorginte religioasa, dupa Primavara Araba, cu accent pe Siria si Turcia, precum si pe formarea si evolutia ÎSÎS, solutionarea conflictelor, comunicare interculturala, tehnici de citire a gesturilor si mimicii si psihanaliza în domeniul criminalisticii. Lucrarile sale referitoare la ÎSÎS
includ o baza de date completa a activitatii organizatiei în Turcia si în statele membre UE, în perioada 2013-2019. Dincolo de activitatea academica, mai sustine cursuri avand ca tematica terorismul si programe de specializare organizate de Centrul de Excelenta în
Apararea împotriva Terorismului din Ankara, Turcia.
2. North Atlantic Treaty Organization (1956), Report of the Committee of Three on Non Military Cooperation in NATO, 3 noiembrie
2008 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17481.htm.
3. Daniel Keohane (2016), NATO, the EU, and the Curse of Suez, Strategic Europe (blog), Carnegie Europe, 14 octombrie, http://
carnegieeurope.eu/ strategiceurope/64859.
4. North Atlantic Treaty Organization (1956), Report of the Committee of Three on NonMilitary Cooperation in NATO, 3 noiembrie
2008.
5. North Atlantic Treaty Organization (1949), The North Atlantic Treaty, 21 martie 2016, http://www.nato.int/cps/en/natohq/
official_texts_17120 .htm.
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În functie de perspectiva din care decidem sa
privim, contextul international actual, foarte
complex si înradacinat adanc în trecut, poate fi o
oportunitate pentru liderii NATO de a reevalua
rolul organizatiei în plan international, potentialul sau militar si, mai mult decat oricand, cel politic. Contextul global curent este marcat de conflicte în desfasurare sau în curs de izbucnire,
avand ca si consecinta directa milioane de civili
care fug din tarile devenite teatre de razboi în
cautarea unor destinatii sigure sub forma unor
tari gazda care, la randul lor, se lupta pentru a
face fata unui aflux mare de refugiati. Ca atare,
rolul NATO a evoluat de la asigurarea securitatii
statale la asigurarea securitatii cetateanului. În
acest scop, rolul important pe care îl joaca Alianta în prevenirea apatridiei si stabilizarii zonelor
cu potential de criza impune un NATO puternic
din ce în ce mai necesar si mai pertinent.
Criza din ziua de azi se datoreaza unei varietati
de factori interni si externi interconectati, cum
ar fi: terorismul (atat religios cat si de extrema
dreapta), atacurile cibernetice, insecuritatea
energetica, noile amenintari asimetrice, lipsa
unei perceptii comune a aliatilor referitoare la
amenintari, ascensiunea miscarilor populiste si
anti-SUA din Europa, agresiunile Federatiei Ruse
în Ucraina si Siria si cooperarea sa cu Turcia,
campaniile de dezinformare menite sa destabilizeze Occidentul, pozitia incerta a SUA dupa alegerile prezidentiale din 2016 si numarul în crestere al refugiatilor, rezultat al conflictelor din
întreaga lume. NATO se confrunta cu o serie de
provocari pe flancurile estic si sudic. Ca urmare,
contextul determina nevoia urgenta de identificare a unor mecanisme pe termen lung de protejare a stilului de viata, valorilor si securitatii comunitatii Euro-Atlantice, prin mijloace militare
dar, mai ales, politice.
Desi tratata ca o problema recenta si ca o amenintare la adresa societatii occidentale, criza refugiatilor nu este o situatie care a aparut peste
noapte, ci, mai degraba, este rezultatul esecurilor comunitatii si organizatiilor internationale în

asigurarea pacii si stabilitatii în zone lipsite de
autoritate precum Orientul Mijlociu si Nordul
Africii. Lipsa unei strategii eficiente în zone de
criza precum Siria a constituit punctul de declansare a unei reactii în lant, care a avut ca rezultat
cresterea numarului de refugiati din statele occidentale si crearea conditiilor ca unele partide si
politicieni de extrema dreapta sa castige popularitate. Terorismul este într-adevar în crestere
din cauza crizei refugiatilor, dar nu este neaparat de origine religioasa. Din contra, extremismul de dreapta castiga teren si se infiltreaza în
comunitatile occidentale, acaparand mintile si
inimile populatiei la fel de eficient ca si chemarea la Jihad. Coalitia europeana centrista traditionala a pierdut majoritatea în parlamentul Uniunii Europene la alegerile din mai 2019, iar partidele populiste de extrema dreapta si cele liberale pro-UE au castigat teren6. Daca doreste sa-si
asume un rol mai important în actuala criza a
refugiatilor – ceea ce ar trebui sa fie nu o dorinta, ci un imperativ – NATO trebuie sa se întoarca
la începuturi si sa repozitioneze prima piesa a
dominoului, ca ulterior sa le gestioneze si pe celelalte.
Lumea din ziua de azi se confrunta cu o criza a
refugiatilor fara precedent – 68,5 milioane de
persoane stramutate în întreaga lume. Printre
acestia se numara 25,4 milioane de refugiati7 si,
ca punct de referinta, NATO opereaza în multe
dintre statele din care cetatenii pleaca din cauza
conflictelor, a razboiului civil si a tulburarilor.
Prezenta NATO în aceste regiuni este esentiala
pentru reinstaurarea stabilitatii si pentru consolidarea autoritatii. De exemplu, NATO este membru activ al Coalitiei Globale anti-ÎSÎS. Ca strategie pentru repozitionarea primei piese a dominoului, îndreptarea atentiei NATO catre procesul
de reconstructie a statelor destabilizate si catre
solutionarea conflictelor prin misiuni de mentinere a pacii si de consolidare a capacitatilor în
state precum Siria sau Îrak8, poate fi o abordare
pe termen lung eficienta de diminuare a fluxului
de refugiati.

6. Anderson (2019), „4 Takeaways from the European Parliament Election Results”, National Public Radio, https://
www.npr.org/2019/05/27/727293356/4-takeaways-from-the-european-parliament-election-results.
7. United Nations High Commissioner for Refugees (2018), „Global Trends”, https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.
8. Milkoreit (2007), „Taking the Civil Dimension of Security Seriously - NATO as the Post-Conflict Reconstruction Organization, NATO
Review,
https://www.nato.int/docu/review/2007/Military_civilian_divide/postconflict_reconstruction_organization/EN/index.htm.
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Mai mult, „adaptabilitatea” ar trebui sa fie unul
din cuvintele cheie ale strategiei NATO cu privire
la criza refugiatilor. Fie ca este vorba despre ÎSÎS
în Siria, Al-Qaida si talibanii în Afganistan sau
cartelurile de droguri din America Latina, capacitatea de adaptare a NATO la situatiile emergente, zonele, societatile si culturile diferite poate fi cheia pentru o strategie eficace, pe termen
lung. În acest caz, este necesara depunerea unui
efort international comun, nu numai prin mijloace militare, ci, mai degraba, prin mijloace politice. Lumea a vazut modul în care amanarea unor
operatiuni precum cele din Kosovo si Siria a dus
la dezastre umanitare cu efecte globale de lunga
durata.
În trecut, NATO si-a demonstrat capacitatea de
adaptare la situatii de criza în mai multe ocazii.
De exemplu, organizatia a ajutat Uniunea
Africana sa-si extinda misiunea umanitara si de
mentinere a pacii în Sudan prin coordonarea
transportului aerian pentru mai bine de 30.000
de militari apartinand Uniunii, în perioada iunie
2005-decembrie 2007. NATO a intervenit si în
situatii de criza provocate de dezastre naturale,
cum ar fi cutremurul cu magnitudine 7,6 care a
avut loc în Pakistan, în 2005 si care a produs
peste 80.000 de victime si a lasat fara locuinte
patru milioane de persoane. NATO a adus tone
de alimente si provizii si a asigurat transportul
aerian, în regiune, pentru unitati medicale si ingineri. Aceste doua exemple sunt dovada faptului ca Alianta are capacitatea de a-si depasi dimensiunea militara si de a oferi ajutor în situatii
diverse. Totusi, acest potential trebuie dezvoltat
si adaptat, în functie de context.
Desi regretabila, criza actuala a refugiatilor reprezinta pentru NATO si o oportunitate de a-si
demonstra capacitatile de modernizare, atat la
nivel intern cat si extern – în timp ce-si poate
consolida cooperarea cu partenerii, organizatia
poate si sa abordeze integrarea planificarii strategice si operationale în scopul unei abordari
unidirectionale, multi-domeniu a apararii Europei (ca si componenta importanta a NATO). Din-
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tre cele 29 de state membre, 22 fac parte din
Uniunea Europeana, lucru care denota ca cele
doua organizatii beneficiaza atat de forte, cat si
de instrumente economice si diplomatice comune. Criza refugiatilor din UE este, prin urmare,
un subiect important pentru NATO si demonstreaza ca este nevoie de coerenta interinstitutionala pentru elaborarea unei strategii
comprehensive comune. Pana la acest moment,
UE si NATO au adoptat treptat o cale comuna de
abordare a crizei refugiatilor, dar mai au înca un
drum lung de parcurs. În 7 martie 2016, NATO si
Frontex (agentia europeana responsabila de
controlul frontierelor externe) au cazut de acord
sa îsi uneasca eforturile pentru abordarea problemei refugiatilor si a migratiei9. Colaborarea
reprezinta un început în ceea ce priveste
„întelegerea comuna” a modalitatilor de cooperare, ceea ce în termeni practici înseamna asigurarea consistentei si complementaritatii operatiunilor Frontex si a activitatilor de sprijin asigurate de NATO. Cu alte cuvinte, criza refugiatilor a
deschis un nou domeniu de cooperare între cele
doua parti. Daca NATO si UE ar putea pleca de la
cooperarea initiala în problemele migratiei pentru a-si planifica si coordona cu succes eforturile
proprii si cele ale membrilor si partenerilor lor,
atunci NATO îsi va putea îndrepta atentia catre
domenii în care aportul sau sa fie fructificat la
maxim: apararea colectiva (pe care o asigura direct, de exemplu sub forma prezentei maritime
în Marea Mediterana) si construirea capacitatii
de aparare (asigurata în cooperare cu parteneri
regionali). Construirea capacitatii de aparare este deja un domeniu important pentru NATO, manifestat prin forme de pregatire si operatiuni
diverse împotriva terorismului în Tunisia, sau
prin pregatirea fortelor si institutiilor de securitate iordaniene10. Aceste activitati implica atat
autoritate si responsabilitate locala, cat si cooperare si coordonare între partenerii regionali si
între acei parteneri si UE. Crearea unui mediu
sigur si stabil în loc de viduri de putere în zonele
de conflict este singura solutie de durata pentru

9. EEAS Press Team (2016), Joint Statement by High Representative Federica Mogherini and Commissioner Dimitris Avramopoulos
on the Modalities of the Cooperation Between Frontex and NATO in the Aegean Sea, https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/2838_en.
10. NATO (2018), Defence and Related Security Capacity Building Înitiative, https://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_132756.htm
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criza refugiatilor iar, în acest caz, NATO joaca un
rol esential datorita potentialului sau dublu: militar si politic. Înitiative precum construirea capacitatii se adauga la palmaresul bogat si expertiza NATO în consilierea, asistenta, instruirea si
îndrumare statelor care necesita sprijin în construirea si consolidarea aparatelor de securitate.
Experienta inegalabila a NATO este utilizata în
scopul furnizarii si coordonarii de sprijin practic
specializat. S-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce priveste programele pentru state
precum Georgia, Îrak, Îordania si Republica Moldova.
Pana la acest moment, NATO s-a angajat la unele adaptari institutionale formale si informale
vizand abordarea vecinatatii de sud a Europei ca
un centru al crizei refugiatilor si un punct de
contopire a unor radacini teroriste. În acelasi
timp, organizatia trece printr-un proces mai amplu de adaptare menit sa tina pasul cu provocarile globale. În cazul crizei refugiatilor, NATO a încercat atat sa abordeze atat cauzele problemei
cat si situatia de la granitele Europei, unde s-a
dovedit a fi un instrument important de oprire a
imigratiei clandestine. Cu toate acestea, fara o
strategie comprehensiva pe termen lung, care
presupune adaptarea în functie de context si cooperarea cu ceilalti actori implicati, aceste eforturi raman mai degraba disparate si insuficiente.
Luand în considerare faptul ca problema crizei
refugiatilor reprezinta doar una dintr-o serie
ampla de amenintari, asigurarea coerentei abordarilor actorilor statali si non statali trebuie sa
se afle în centrul procesului de rafinare si integrare a planurilor operationale regionale ale NATO într-o viziune clara, de 360°, de aparare a Europei.
Pentru elaborarea unei strategii durabile în
contextul international actual si pentru criza refugiatilor, liderii NATO ar putea sa ia în considerare urmatoarele:
- În primul rand, pentru a face fata amenintarilor actuale, NATO trebuie sa consolideze dimensiunea politica a aliantei si sa o utilizeze la
capacitatea sa maxima. Acest lucru presupune
folosirea Consiliului Atlanticului de Nord, care
întruneste saptamanal ambasadori ai aliantei
într-un forum de discutii sincere pe probleme
14

politice. Dimensiunea politica este esentiala pentru a putea înfrunta provocarile multiple la adresa sistemelor politic, de securitate si democratic
occidentale – nu numai din partea Federatiei Ruse si din partea auto-proclamatului Califat Îslamic, ci si din partea mai întunecata a globalizarii
si tehnologiei, inclusiv atacurile cibernetice.
- În al doilea rand, NATO trebuie sa constientizeze importanta adaptabilitatii. Atacurile teroriste, fie conventionale, fie hibride, erodeaza credinta si încrederea cetatenilor în guverne. NATO
si guvernele trebuie sa detina capacitatea de a
reconstrui societati într-un mod rapid, în cazul
unor atacuri majore care ar putea deteriora infrastructura critica. Rezilienta este sinonima cu
apararea ordinii liberale occidentale. Rolul NATO este crucial în acest sens, cu conditia sa detina capacitatile necesare unui raspuns rapid în
caz de atac.
- În al treilea rand, NATO ar trebui sa îsi consolideze legaturile de ordin politic cu UE, ca element vital a componentei politice a relatiei
transatlantice. Sarcinile militare si civile nu ar
trebui tratate separat, ci interconectate. NATO ar
trebui sa-si depaseasca granitele si sa iasa din
„bula”. Oficialii NATO ar trebui sa iasa din sediul
de la Bruxelles si sa se îndrepte catre primarii,
scoli, colegii si antreprenori, ca sa explice ce înseamna Alianta si motivele pentru care este necesara.
Luand în considerare evolutia globala a crizelor
si emergenta unor noi amenintari la adresa securitatii internationale, cheia pentru asigurarea
securitatii societatilor noastre o constituie adaptarea. NATO a dat dovada ca detine capacitatea
necesara de a se adapta continuu pentru a face
fata provocarilor, iar criza refugiatilor este una
din acestea. Totusi, organizatia nu si-a demonstrat înca potentialul maxim si a fost reticenta în
a utiliza ambele atuuri pe care le detine – cel politic si cel militar. Pentru a solutiona criza refugiatilor din UE, pilon important al NATO, organizatia trebuie sa combata atat cauzele crizei cat si
urmarile acesteia. În timp ce pe campul de lupta
potentialul militar reprezinta un avantaj, în Europa aceasta dimensiune poate servi doar la asigurarea securitatii granitelor. Dimensiunea politica este complementara acestor doua aspecte si
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merge mana în mana cu abilitatile UE în acest
domeniu.
Procesul continuu de adaptare si modernizare a
NATO ofera ocazia de a transforma crizele în
provocari si oportunitati, mergand de la modificarea structurii organizatorice a NATO pana la
integrarea planurilor operationale emergente.
Pe scurt, nu exista decat o singura cale de a depasi criza complexa a lumii moderne care sa asigure succesul si supravietuirea NATO – adaptabilitatea si capacitatea de a identifica oportunitatile în imaginea de ansamblu distorsionata.

Col. Gabriel RILLA1
În perioada 12-14 iunie 2019, la Constanta s-a
desfasurat o manifestare internationala ce a vizat îmbunatatirea evaluarii si întelegerii evolutiilor mediului de securitate în Regiunea Marii
Negre si a Balcanilor. Conferinta internationala
Black Sea and Balkans Security Forum 2019 a
continuat seria de manifestari anuale începuta în
anul 2017 si a fost organizata de centrul de studii avansate New Strategy Center din Romania,
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Apararii Nationale, Divizia de Diplomatie Publica a NATO, alaturi de Zona Metropolitana Constanta si Universitatea Ovidius din
Constanta. Evenimentul de la Constanta a reunit
în acest an peste 500 de participanti din tara si
din strainatate, din mediul guvemamental, dar si
din mediul academic, centre de studii avansate
(think-tank-uri), industria de aparare si massmedia.
Cu un deosebit profesionalism, oganizatorii au
reusit sa asigure prezenta unor personalitati relevante pentru dezbaterile propuse si au creat
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conditii foarte bune pentru dialog, schimb de
opinii si idei, precum si pentru generarea unor
idei noi în abordarea problemelor specifice securitatii în regiune si în context mai larg, pe flancul
estic al Aliantei Nord-Atlantice. Învitati cu o vasta experienta profesionala - înalti oficiali romani
si straini, oficiali NATO si UE, din institutii cu
responsabilitati în domeniul securitatii nationale
si relatiilor externe, din mediul academic, industria de aparare si mass-media au abordat teme
legate de provocarile existente si emergente în
regiune, de interes pentru securitatea Romaniei,
a regiunii precum si pentru securitatea euroatlantica.
BSBSF a inclus pe agenda o serie de teme referitoare la amenintarile de tip militar si hibrid, la
aspecte privind razboiul informational, de natura cibernetica, dar si la influenta schimbarilor
climatice sau a factorului religios asupra riscurilor si amenintarilor în regiune. În cadrul dezbaterilor au fost analizate si avute în vedere influenta militarizarii regiunii Marii Negre asupra
securitatii în regiune, precum si importanta unor
formate regionale precum Bucharest 5 si Initiativa celor 3 Mări în gestionarea provocărilor și
amenintarilor, nu numai de natura militara, ci si
pe alte dimensiuni ale securitatii. Practic, prin
complexitatea temelor abordate si prin experienta profesionala concentrata în aceasta conferinta internationala, BSBSF reprezinta un forum
ce ofera o modalitate eficienta de generare de
idei în domeniul consolidarii securitatii regionale si conectarii cu demersurile la nivelul Aliantei
Nord-Atlantice.
Seful Statului Major al Apararii, domnul general
Nicolae-Îonel Ciuca a sustinut o expunere în cadrul sesiunii pe tema mobilitatii militare, ca domeniu cheie pentru cooperarea NATO-UE. Pornind de la considerentul ca în actualul mediu de
securitate din Europa este esentiala nevoia unui
raspuns rapid, Alianta Nord-Atlantica trebuie sa
aiba capacitatea de a actiona cu rapiditate, cu
fortele necesare, la locul si momentul potrivit,
pentru a fi în masura de a gestiona adecvat eventuale amenintari. Astfel, un atribut esential pentru credibilitatea posturii aliate de descurajare si
aparare este reprezentat de capacitatea de a de-

1. Col. Gabriel Rilla este specialist în cadrul Directiei Planificare Strategica din Statul Major al Apararii.
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plasa cu rapiditate fortele pe teritoriul NATO.
Seful apararii a facut o trecere în revista concisa a eforturilor nationale în domeniul mobilitatii
militare, menite sa faciliteze dislocarea rapida si
nerestrictionata a fortelor aliate si ale partenerilor strategici în sprijinul operatiilor militare, în
cazul în care aceasta va fi necesara, pe teritoriul
national. În expunerea facuta, generalul Ciuca a
mentionat principalele linii de actiune în domeniul mobilitatii militare pe care îsi concentreaza
Romania eforturile în acest moment.
În context, a abordat obligatiile nationale în cadrul initiativelor privind cooperarea structurata
permanenta a Uniunii Europene, problematicii
dezvoltarii infrastructurii cu dubla utilizare, precum si a armonizarii legislatiei si a procedurilor
specifice. Ca rezultat, Romania a aderat la PESCO
si participa la proiectele dedicate mobilitatii militare derulate în acest cadru. În context, Consiliul UE a adoptat foaia de parcurs propusa de
Agentia Europeana de Aparare, iar principalele
actiuni initiate sau în curs de initiere includ demersuri pentru gestionarea acordurilor diplomatice de tranzit al frontierelor de catre forte si mijloace
militare, a dezvoltarii infrastructurii de transport, simplificarii unor
formalitati vamale si adaptare legislativa.
Evidentiind faptul ca una dintre directiile principale de actiune în anul 2019, din foaia de parcurs pentru mobilitate militara se refera la dezvoltarea infrastructurii de transport si la definirea proiectelor asociate, seful apararii a mentionat derularea activitatilor de analiza si prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii
de transport, la nivel national, în paralel cu identificarea, împreuna cu Ministerul Transporturilor, a proiectelor cele mai rentabile, de-a lungul
coridoarelor din reteaua de transport transeuropeana (TEN-T) care traverseaza Romania.
Înfrastructura din compunerea retelei TEN-T
este în general acceptata ca prioritate pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport din
Romania si, în consecinta, exista proiecte deja
incluse în Masterplanul National de Transport.
Se continua demersurile pentru identificarea
unor proiecte, pe termen scurt si mediu, mai efi16

ciente din punct de vedere financiar, care sa
sprijine adecvat si dislocarea fortelor de reactie
rapida ale NATO sau UE, în special cele ale gruparii de forte întrunite cu nivel de reactie foarte
ridicat - VJTF.
În domeniul mobilitatii, seful apararii a subliniat ca NATO si UE au convenit sa-si alinieze
cerintele si actiunile specifice. În prezent, UE si-a
asumat un rol de lider de domeniu, utilizand instrumente politice, legislative si financiare pentru obtinerea unor rezultate tangibile pe termen
scurt si mediu. Romania, în calitatea sa de stat
membru atat al NATO, cat si al Uniunii Europene,
urmeaza îndrumarile ambelor organizatii si se
conformeaza cerintelor specifice ale fiecareia în
privinta mobilitatii militare.
În acelasi timp, seful apararii a evidentiat ca
derularea proiectelor de mobilitate militara la
nivel national impune o abordare larga, interinstitutionala, care solicita mai mult decat resursele, capabilitatile si competentele Ministerului
Apararii Nationale. De aceea, se lucreaza la nivel
interinstitutional, cu Ministerul
Transporturilor, Ministerul Afacerilor Înterne si Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice
pentru adaptarea prevederilor legislative în vigoare, precum si pentru
implementarea proiectelor agreate.
Astfel, se deruleaza activitati de analiza si prioritizare a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel national, împreuna
cu Ministerul Transporturilor, iar prin coordonare inter-ministeriala se asigura participarea eficienta la întalnirile grupurilor de lucru organizate de Agentia Europeana de Aparare si de Alianta
Nord-Atlantica, avand în vedere complexitatea
ridicata a actiunilor aferente acestor proiecte.
Seful apararii a concluzionat, subliniind ca dezvoltarea în timp de pace a unei infrastructuri eficiente în asigurarea libertatii de miscare poate
constitui un element relevant de descurajare pe
flancul estic al Aliantei Nord Atlantice. În consecinta, Romania este angajata în facilitarea proiectelor de asigurare a mobilitatii militare pe teritoriul sau, în acord atat cu prevederile UE, dar
si cu cerintelor specifice ale NATO si ale partenerilor nostri strategici.
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ratia Rusa, a declarat ca problema transnistreaVladimir SOCOR1 na poate cauza rupturi si trebuie tratata cu precautie, sau chiar suspendata pentru moment, ca
Partea I
sa nu duca la rasturnarea coalitiei aflate la guAmbasadori din partea Federatiei Ruse, Organi- vernare. (ÎPN, 28 iunie 2019).
zatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa Avand în vedere faptul ca Federatia Rusa este
(OSCE), Statelor Unite si Uniunii Europene, me- unul din arhitectii originali ai procesului de nediatorii si observatorii negocierilor de solutiona- gociere – alaturi de unele cancelarii occidentale
re a conflictului din Transnistria s-au întrunit, pe – (coalizate din anumite considerente), prezenta
12 iulie 2019, la Chisinau si Tiraspol, pentru o sa reprezinta un risc la adresa stabilitatii interne
serie de discutii. Acest grup de lucru încearca sa a Republicii Moldova, iar o „înghetare” a acestui
promoveze reluarea negocierilor dupa schimba- proces ar fi „un rau mai mic” fata de continuarea
rea de luna trecuta a regimului politic din Repu- negocierilor în forma lor actuala. (vezi Partea a ÎÎ
blica Moldova. Scopurile declarate ale negocieri- -a).
lor sunt: a) „pasi mici” catre reînnoirea preroga- Conceptele „pasi mici” si „statut special” sunt
tivelor transnistrene, care sa ofere regiunii; b) teoretice, însa sunt abordate într-o maniera
un „statut special în Republica Moldova”. practica din 2016, din timpul mandatelor minis(osce.org, 12 iulie 2019)
trului german de externe, Frank-Walter
Evolutia de la conceptul
„pasilor mici” la cel de „statut
special” reprezinta un pericol
pentru Republica Moldova si
un motiv de îngrijorare pentru vecinul Ucraina. Dincolo
de „izul” rusesc al întregului
proces (care ar fi trebuit invalidat de la început), orice accelerare a negocierilor ar putea destrama coalitia de guvernare a Republicii Moldova,
formata din doua parti –prooccidentala si pro-rusa – care
s-a instaurat luna trecuta.
Chiar si presedintele Republicii Moldova, Îgor Dodon, cu
Sursa: EPA
toate legaturile sale cu Fede1. Vladimir Socor este membru al Fundatiei „Jamestown”, corespondent al publicatiei acestei fundatii, „Eurasia Daily Monitor” (1995
-prezent), unde scrie articole zilnic. Este expert pe zona fostei URSS, Europa de Est, Caucazul de Sud si Asia Centrala. Abordeaza
problematici legate de politicile Occidentala si cea a Federatiei Ruse, cu accent pe resurse energetice, securitate regionala , politica
externa a Federatiei Ruse, conflicte secesioniste si politici si programe NATO. Vladimir Socor participa, în calitate de vorbitor, la
numeroase conferinte în SUA si Europa, precum si ca profesor invitat în cadrul Colegiului NATO si Universitatii Harvard – Programul National de Securitate si Programul Marea Neagra. Contribuie cu articole pentru volume de analiza. A fost analist în cadrul Radio Europa Libera si Înstitutul de cercetare a Radio Liberty (1983-1994). Este nascut în Romania, detine cetatenie SUA si locuieste la
Munchen (Germania).
2. Articolul a fost publicat de catre „Eurasia Daily Monitor”, Volumul 16, astfel: Partea Î - Numarul 102, din 17 iulie 2019; Partea ÎÎ Numarul 104, din 22 iulie 2019; Partea ÎÎÎ - Numarul 108, din 29 iulie 2019; Partea ÎV - Numarul 108, din 29 iulie 2019.
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Steinmeier si cel al presedintelui SUA, Barak
Obama. Ambii se aflau în ultimul an de mandat si
sperau sa lase o oarecare mostenire; au considerat, astfel, ca exista sanse de solutionare a
„Conflictul Transnistrean” printr-un acord încheiat cu Federatia Rusa, eventual ca aceasta solutie
sa devina un exemplu de „statut special” cu acordul Rusiei în regiunea Donbass din Ucraina.
Acest lucru cerea ca „problema transnistreana”
sa fie etichetata drept o problema interna a Republicii Moldova, nu un conflict interstatal Rusia
-Moldova, cu Federatia Rusa ca „mediator”, nu
agresor. Punctele slabe ale acestor teorii raman
ne-examinate si continua sa reprezinte inspire
negocierile, în detrimentul direct al Republicii
Moldova si, posibil, al Ucrainei.
„Conflictul din Transnistria” reprezinta un caz
unic de consens diplomatic între Federatia Rusa
si Occident (Europa si SUA), în care nu au existat
diferente de abordare si care contrasteaza cu
alte „conflicte înghetate”.
Germania nu este unul dintre „observatorii si
mediatorii” acestui conflict, dar a obtinut un rol
important cand a preluat misiunea OSCE de la
Chisinau, în 2018, care gestioneaza procesul de
negociere si are prioritate fata de SUA si Uniunea
Europeana, care nu sunt decat simpli observatori. În 2018 Îtalia a detinut presedintia rotativa
a OSCE, desemnandu-l ca reprezentant special
pentru Republica Moldova pe Franco Frattini,
politician cu orientari pro-ruse. Acesta a fost redesemnat, în mod gratuit (si prin abatere de la
cutuma), în 2018, cand Slovacia a preluat presedintia organizatiei. Fostele guverne ale Republicii Moldova si cel mai recent acela aflat sub influenta lui Vladimir Plahotniuc au acceptat tacit politicile „pasi mici” si „statut special” referitoare la
Transnistria.
În timp ce unii diplomati rusi si occidentali par
interesati de procesul tehnic al parcursului implementarii politicilor mentionate mai sus, autoritatile bicefale ale Republicii Moldova care au
venit la putere luna trecuta adopta o atitudine
rezervata. Blocul „ACUM” nu este de acord cu
structura negocierilor, iar presedintele Îgor Dodon este precaut si încearca sa castige timp în
loc sa se grabeasca la negocieri de ordin politic.
Noul Prim ministru al Republicii Moldova, Maia
Sandu (Blocul „ACUM”), a surprins grupul de lu18

cru, contestand direct unele principii pe care se
bazeaza negocierile: obiectivul politic, directia în
care se îndreapta „pasii mici” si impunitatile tacite acordate crimei organizate transnistrene.
(Moldpres, 12 iulie 2019).
„Sunt mai multe întrebari la care trebuie sa oferim raspuns cetatenilor”, a spus Maia Sandu ambasadorilor. „Care este scopul negocierilor privind reglementarea transnistreana? Pe de o parte, scopul formatului „5+2” este reglementarea
politica a conflictului pe baza suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova. Pe de
alta parte, Tiraspolul pledeaza în continuare
pentru independenta. Care este totusi statia terminus a negocierilor în acest format, stabilit
pentru a asigura reintegrarea teritoriala a Republicii Moldova, cand exista aceste doua obiective
care se exclud reciproc? Caruia din aceste doua
obiective serveste politica pasilor mici? În toti
acesti ani, Chisinaul a fost deschis fata de Tiraspol: ultimul a fost acceptat ca parte în procesul
de negocieri, locuitorilor din stanga Nistrului lea fost asigurata libera circulatie, inclusiv la traversarea frontierei de stat, oamenii au beneficiat
de mai multe proiecte, iar regiunea transnistreana a beneficiat de aceleasi zone de comert liber
ca malul drept. Cu toate acestea, nu suntem mai
aproape de solutia politica. […] Lupta împotriva
coruptiei si a contrabandei în regiunea transnistreana trebuie sa fie o prioritate. […] Atat timp
cat regiunea transnistreana va fi o sursa majora
de îmbogatire pe cale ilegala pentru anumite
persoane, nu va exista progres real în identificarea unei solutii politice.” (Moldpres, 13 iulie
2019).
Raspunzand în numele grupului de lucru, seful
misiunii OSCE în Republica Moldova, diplomatul
german Claus Neukirch, nu a facut referire la aspectele semnalate de premierul moldovean.
Acesta doar a reafirmat ca, într-adevar, scopul
principal al negocierilor este avansarea, cu pasi
mici, catre un statut special pentru regiunea
transnistreana (Moldpres, 12 iulie 2019).
Acest joc de cuvinte reflecta: a) vechimea de
facto a OSCE față de simplii „observatori” SUA și
UE, în acest proces de negociere; b) influenta insurmontabila a Federatiei Ruse asupra OSCE si
c) faptul ca Germania ia în calcul o posibila adaptare la Federatia Rusa în Republica Moldova, du-
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pa tentativele esuate ale autoritatilor de la Berlin (2014-2017) de promovare a statutului special pentru regiunea Donbas redactat de Rusia.
Grupul de lucru a avut o întalnire si cu presedintele Îgor Dodon si cu Vice-prim ministrul
pentru Reintegrare, Vasile Sova, la Chisinau.
Chiar si Dodon a manifestat retineri temeinice,
chiar daca indirecte, referitoare la reluarea imediata a negocierilor pe care OSCE, Moscova si
Tiraspol sunt atat de dornice sa le lanseze la
acest moment. În schimb, Dodon a sugerat amanarea negocierilor politice pana anul viitor si
adoptarea unui nou set de trei prioritati:
„democratizarea regiunii transnistrene, asigurarea liberei circulatii a oamenilor, marfurilor si
serviciilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova si restabilirea unui spatiu comercialeconomic unic în întreaga Moldova.” (Moldpres,
12 iulie 2019).
Fara sa elimine conceptul „pasilor mici”, acest
set nou de prioritati reflecta reticenta lui Îgor
Dodon de a grabi negocierile (dupa cum este
mentionat mai sus). Ceea ce Dodon a dat în mod
explicit la o parte este proiectul sau favorit referitor la „federalizare”.

rusa. Diplomatia occidentala nu s-a gandit deloc
ca schimbarea regimului politic transnistrean ar
trebui sa reprezinte o conditie pentru orice solutie. În schimb, în virtutea inertiei, conceptul
„pasilor mici” a evoluat catre îndeplinirea obiectivului cunoscut ca „statutul special”. Daca ar fi
actionat pe cont propriu, Federatia Rusa nu ar fi
reusit, singura, sa îsi impuna punctul de vedere
asa cum a facut-o în cazul acestor negocieri. Îndiferenta manifestata de Occident sau, începand cu
anul 2016, consimtamantul acestuia au creat terenul propice pentru astfel de evolutii, permitand Moscovei sa faca parte din formatul 5+2.
Evenimentele se îndreapta catre obtinerea treptata a suveranitatii Transnistriei si catre pierderea acesteia de catre Republica Moldova. (EDM
20, 26 septembrie 2018)
Cu toate acestea, noul premier al Republicii
Moldova, Maia Sandu, a solicitat conditionarea
negocierilor de schimbari interne în Transnistria. Combaterea coruptiei si contrabandei transnistrene trebuie sa reprezinte o prioritate, iar un
esec ar însemna disparitia „pasilor mici” catre o
solutie politica, a precizat Sandu membrilor unui
grup larg de ambasadori implicati în negocieri.
Chiar si Presedintele Îgor Dodon, care anterior
Partea a II-a
îsi dorea accelerarea negocierilor cu Tiraspolul,
Schimbarea regimului din Republica Moldova, a sugerat grupului de diplomati sa se concentreîn iunie 2019, a demontat unele teorii cheie ale ze mai întai asupra „drepturilor omului si procediplomatiei occidentale, referitoare la negocierile pentru
solutionarea
conflictului
transnistrean.
Una din aceste teorii face referire la continutul solutiei.
Aceasta precizeaza ca solutia
(„statutul special”) trebuie
negociata si implementata cu
un regim la Tiraspol care este
instalat de Rusia si loial Moscovei. În acest fel, ar fi mentinute rolul geopolitic actual si
sistemul socio-politic din
Transnistria, asa cum sunt
descrise de Tiraspol: un avanpost al Federatiei Ruse si o
platforma de asimilare politiLider neoficial al Transnistriei, oligarhul Viktor Gushan
ca si culturala a unei populatii
Sursa: www.fc-sheriff.com
din afara acestui stat în lumea
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sului democratic din Transnistria” si ulterior
asupra negocierilor de ordin politic. (Moldpres,
12 iulie 2019, EDM, 17 iulie 2019). Temporizarea si reanalizarea procesului de negociere si
adaptarea acestuia la schimbarile interne din
Transnistria este o notiune care prinde contur la
Chisinau, odata cu schimbarea regimului.
O alta teorie occidentala se refera la procesul
de solutionare atat din perspectiva formala, cat
si, mai ales, informala. Conform teoriei, liderul
informal al Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc si presedintele, Îgor Dodon, urmau sa livreze „progrese” în negocieri prin eforturi paralele.
Si aceasta teorie a fost demontata, în ambele cazuri, dupa schimbarea recenta a regimului de la
Chisinau. Plahotniuc a obtinut progrese în politica „pasilor mici” în perioada 2017-2018, servindu-se atat de puterea pe care o detinea pe
plan intern, cat si de relatia directa cu omologul
sau separatist, Victor Gusan, liderul „oligarh” informal din Transnistria. Plahotniuc a fost îndepartat, însa, de la putere, în iunie 2019.
La randul sau, lui Dodon i-au fost zadarnicite
eforturile de negociere cu liderul oficial al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, în vederea identificarii unei solutii mai rapide. Multumit de politica
„pasilor mici”, Kremlinul a refuzat sa îl impulsioneze pe Krasnoselski sa negocieze cu Dodon. În
schimb, Moscova doreste ca autoritatile de la Tiraspol sa negocieze direct cu diplomatii occidentali. Îar acest lucru a functionat bine pentru Tiraspol, pana la acest moment.
Conducerea tripartita a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa (presedintia rotativa a Slovaciei, conducerea germana a misiunii de la Chisinau si Reprezentantul Special italian) fara îndoiala a elaborat, pentru 2019, un
plan bazat pe teoriile familiare de mai sus. Însa
Plahotniuc nu mai este; Dodon este profund deranjat de preferinta Moscovei pentru negocieri
directe între autoritatile de la Tiraspol si diplomatii occidentali, prin aceasta subminandu-se
autoritatea Chisinaului si privandu-l pe Dodon
de atuul sau - imaginea de reintegrator al Republicii Moldova. Acest aspect explica de ce Dodon
a precizat în fata diplomatilor occidentali ca este
nevoie de schimbare politica în Transnistria.
(vezi mai sus)
20

O a treia teorie occidentala, invalidata de
schimbarea regimului politic al Republicii Moldova, se refera la baza politica interna de negociere a unei solutii pentru conflictul transnistrean.
Teoria sustinea ca era cel putin de dorit, poate
chiar necesar, ca Plahotniuc si Dodon sa ajunga
la o întelegere cu privire la problematica. Au intervenit trei schimbari, însa: a) caderea lui Plahotniuc, b) renuntarea de catre Dodon la obiectivul federalizarii si la abordarea sa privind negocierile (EDM, 18 iulie 2019) si c) punerea sub
semnul întrebarii a politicii „pasilor mici” de catre blocul „ACUM” si de catre coalitia aflata la
guvernare.
Aceste evolutii recente au schimbat considerabil premisele unui consens politic la Chisinau
referitor la solutionarea conflictului din Transnistria.
Singurul consens al coalitiei de guvernare bicefala a Republicii Moldova este legat de faptul ca o
accelerare a negocierilor internationale (în formatul 5+2) ar putea destrama coalitia definitiv.
Ambele parti prefera sa amane acest deznodamant cat mai mult posibil. Ambele considera cooperarea pe probleme interne urgente mai importanta decat adresarea unor chestiuni
„geopolitice” cu potential de divizare.
Cele doua componente ale coalitiei vor influenta în egala masura pozitia Chisinaului fata de
aceste negocieri si nu vor ajunge, automat, la
confruntari între ele. Negociatorul sef, vicepremierul Vasile Sova, care este apropiat lui Dodon, a gestionat dosarul Transnistria într-un fel
sau altul, din 1991 (noi.md, 1 iulie 2019), fiind
personificarea memoriei birocratice institutionale a Chisinaului pe aceasta problematica. Sova
nu este un strateg, ci un executant meticulos al
instructiunilor presedintelui moldovean.
Din partea ACUM exista cativa deputati, în primul rand Oazu Nantoi si Îgor Munteanu, care
sunt experti pe chestiunea conflictului transnistrean, atat din perspectiva societatii civile proOccidentale cat si din perspectiva de parlamentari. Sunt renumiti pentru faptul ca au rezistat
influentelor politicilor de „federalizare”, a
„statutului special” si a „pasilor mici” si pentru
faptul ca au propus concepte alternative de solutionare a conflictului. Acestea includ transformarea politica si demilitarizarea Transnistriei, ca
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premisa a oricarei solutionari a conflictului, dar
si respingerea conceptului inacceptabil al
„liniilor rosii” ca o solutie de inspiratie externa
pentru conflict.
Aceste doua centre de influenta probabil se vor
contrabalansa reciproc în cadrul coalitiei de guvernare. Un astfel de echilibru – si, probabil, consultarile informale dintre acestea – ar trebui sa
evite cele doua pericole care le asteapta: mentinerea cursului politicii „pasilor mici” (obtinerea
suveranitatii Transnistriei si pierderea suveranitatii de catre Republica Moldova) si destramarea
coalitiei din cauza acestei probleme.
Partea a III- a
Atitudinea Transnistriei fata de OSCE, actorul
principal în procesul de solutionare si gestionare
a conflictului transnistrean, este caracterizata de
un sindrom de impunitate. Sprijinit de Moscova,
Tiraspolul forteaza limitele tolerantei OSCE în
ceea ce priveste încalcarea regulilor de baza ale
procesului (vezi partile Î si ÎÎ, EDM, 17, 22 iulie
2019). Unele episoade recente ofera o imagine
reprezentativa a politicilor si psihologiei acestei
relationari.
În 11 iulie 2019, reprezentantul Transnistriei,
Leonid Manakov, a tinut un discurs în cadrul
unei sesiuni oficiale a Consiliului ONU pentru
Drepturile Omului de la Geneva, în care solicita
statutul de observator pentru Transnistria – o
forma de recunoastere
semi-oficiala.
Manakov
este seful „Reprezentantei
Oficiale a Transnistriei în
Federatia Rusa”, care s-a
deschis în luna ianuarie
a.c. în centrul Moscovei.
Guvernul Republicii Moldova a protestat împotriva înfiintarii reprezentantei în numeroase randuri,
precum si împotriva discursului de la Geneva. OSCE a pastrat tacerea, desi
în ambele cazuri actiunile
Tiraspolului au încalcat
statutul Transnistriei în
procesul de negociere
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condus de organizatie. În 12 iulie a.c., autoritatile
de la Chisinau au protestat împotriva decretului
transnistrean care restrictioneaza si mai mult
libertatea de miscare „transfrontaliera” (granita
cu Republica Moldova) a „cetatenilor straini” (cetatenii moldoveni). OSCE nu a reactionat
nici de aceasta data, desi pe agenda negocierilor
este promovata libertatea de miscare.
În acelasi timp, Misiunea OSCE a îndemnat, în
egala masura, ambele „parti” sa nu mai organizeze exercitii militare în zona tampon, cu toate ca
Transnistria este cea care le organizeaza, uneori
chiar în cooperare cu trupe rusesti. Cel mai recent, autoritatile de la Tiraspol au militarizat
punctele de frontiera „ilegale” (la granita cu Republica Moldova) si au amplasat trupe suplimentare de graniceri. Misiunea OSCE nu a facut caz
de acest lucru, probabil din cauza temerilor de a
fi etichetata drept o organizatie care nu este capabila sa reactioneze eficient. (mfa-pmr.org, president.gos.org, 11, 12 iulie 2019, Moldpres, 11,
12, 26 iulie 2019, RFE/RL, 24 iulie 2019)
Misiunea OSCE tolereaza pasiv toate aceste actiuni ale Tiraspolului, datorita faptului ca Rusia
este actorul adevarat din spatele lor. Rusia este
cea care gazduieste reprezentanta transnistreana la Moscova, Rusia este cea care l-a cooptat pe
Manakov în delegatia sa de la Geneva – oferind
acolo cuvantul Tiraspolului – si Rusia este cea
care organizeaza periodic exercitii militare în

Sursa: OSCE
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cooperare cu militarii transnistreni susmentionati (integrati în lantul de comanda rus).
Sistemul intern al OSCE împiedica organizatia si
misiunile sale din teren sa adopte pozitii împotriva intereselor Federatiei Ruse, în chestiuni
legate de securitatea europeana (statele membre
ale organizatiei pot adopta pozitii separate, însa
nu organizatia în sine sau reprezentantii acesteia). Nefiind capabila sa gestioneze provocarile
zilnice, la nivel tactic, ale Tiraspolului si fiind împiedicata de dreptul de veto al Federatiei Ruse,
OSCE gestioneaza un proces de negociere care
încurajeaza separarea efectiva a Transnistriei de
Republica Moldova.
Totusi, OSCE este un contribuitor activ la proces. Actualul nume al acestui proces este
„Pachetul Berlin” din 2016, al „pasilor mici”, la a
carui elaborare si dezvoltare lucreaza diplomatii
OSCE. Acest proces prevede concesii socioeconomice si legale unilaterale din partea Republicii Moldova fata de Tiraspol, consolidand în
acelasi timp status quo-ul politic și militar care
favorizeaza Tiraspolul si Moscova. Acestia castiga în ambele situatii.
Originile acestui proces se regasesc în masurile
propuse în 2009 de premierul de atunci al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, ca set de conditii
prealabile la orice fel de solutionare politica a
conflictului din Transnistria. Moscova a blocat
procesul din 2011 pana în 2016, anul în care
Germania detinea presedintia OSCE si ultimul an
de mandat al ministrului (german) de externe
Frank Walter Steinmeier. Pachetul politicii
„pasilor mici” al lui Steinmeier, pus în aplicare cu
Federatia Rusa ab initio, este mai consistent si
mai eficient decat cel al lui Medvedev, dar conceptele de baza sunt conditiile prestabilite de
Federatia Rusa pentru solutionarea conflictului
transnistrean. Un alt diplomat simpatizant al Federatiei Ruse, Franco Frattini, a fost desemnat
de presedintiile italiana si slovaca, în anii 2018 si
2019, sa promoveze „pachetul Berlin”. (vezi partile Î si ÎÎ)
Tactica Rusiei este de a adauga preconditii peste preconditii pana la retragerea trupelor de pe
teritoriul Republicii Moldova. Hotararile OSCE
din cadrul summit-ului din 1999 (cand Rusia a
votat împotriva) stipulau retragerea timpurie si
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neconditionata a trupelor rusesti. În 2002, OSCE
a decis introducerea conceptului de „conditii”,
fara a preciza care erau acelea, astfel totul ramanand la latitudinea Rusiei. În 2003, OSCE a renuntat pur si simplu la termenul limita al retragerii. Din 2005, diplomatia germana sub conducerea lui Steinmeier argumenta, atat în cadrul
OSCE cat si în alte ocazii, ca trupele rusesti de
„mentinere a pacii” reprezinta un element stabilizator si ar trebui mentinute (în pofida ilegalitatii acestora) în teritoriu. În 2009, Federatia Rusa
a promovat conceptul lui Medvedev (vezi mai
sus), un precursor al politicii „pasilor mici” a
Berlinului din 2016 si a corespondentului lor din
prezent.
Între timp, Rusia a adaugat „neutralitatea permanenta a Republicii Moldova ca garantie solida” la setul de preconditii pentru solutionarea
conflictului transnistrean. Federatia Rusa refuza
sa îsi retraga trupele daca nu se ajunge la o solutie politica. Si acea solutie trebuie (conform regulilor stipulate de Federatia Rusa pentru formatul 5+2) sa fie „acceptata de ambele parti”,
respectiv supusa votului autoritatilor de la Tiraspol, fapt care degreveaza convenabil Federatia Rusa de sarcina recurgerii la propriul drept
de veto.
Este, asadar, iluzoriu sa credem si înselator sa
ne prefacem ca a multumi Moscova cu „pachetul
Berlin” înseamna doar întrunirea conditiilor preliminare de negociere a unei solutii politicomilitare a conflictului. Aparent, autoritatile de la
Chisinau au ales sa creada în aceasta legatura pe
timpul regimului lui Vladimir Plahotniuc, însa îsi
regandesc strategia odata cu schimbarea acestuia. Politica „pasilor mici” nu este o preconditie a
solutionarii conflictului, ci un pas catre demararea negocierilor care sa duca la identificarea
unei solutii. Participantii la negocierile în formatul 5+2 cred în solutia reîntoarcerii Transnistriei
la Republica Moldova cu un „statut special” – un
eufemism folosit pentru negocierea federalizarii.
Diplomatiile ruseasca si occidentala utilizeaza
împreuna acest eufemism deoarece federalizarea este o anatema în Republica Moldova. Chiar
si presedintele Îgor Dodon a recunoscut acest
lucru dupa schimbarea recenta a regimului de la
Chisinau. Un adept înfocat al federalizarii, Dodon

Pulsul Geostrategic Nr. 275, Iulie - August 2019

a pus deoparte acest proiect, refuzand sa se lase
grabit catre negocierile politice si propunand o
încetinire a acestora. (EDM, 18 iulie 2019)
„Pachetul Berlin” nu este batut în cuie, ci adaptabil, la acest moment fiind cunoscut ca „Berlin
Plus”. „Pasii mici” ai acestuia sunt precum cantecul „fluierului fermecat”. Încearca sa ghideze Republica Moldova catre o independenta a Transnistriei sub forma unui statut special, stabilind
dinainte conditiile, fara negocieri politice si fara
încercarea de a identifica un quid pro quo mascat sub forma progresului retragerii trupelor rusesti de pe teritoriul Republicii Moldova.
Partea a IV-a
Grupul de lucru 5+2 (Federatia Rusa, Ucraina,
OSCE, SUA, Uniunea Europeana, Chisinau si Tiraspol, în aceasta formula din 2005) este cunoscut sub denumirea oficiala de „Conferinta Permanenta pentru probleme politice în cadrul procesului de negociere pentru reglementarea
transnistreana” (termeni alocati de catre Federatia Rusa). Chiar si sub aceasta denumire, grupul
5+2 are ca sarcina oficiala promovarea si negocierea unei solutii politice. Cu toate acestea, grupul
a fost în ultimii ani declasat si utilizat pentru
promovarea masurilor socio-economice care au
avut consecinte legale în favoarea Tiraspolului.
Politica „pasilor mici” promovata de Pachetul
Berlin (vezi partea a ÎÎÎ-a, EDM, 29 iulie 2019) a
devenit mecanismul principal al activitatii grupului 5+2. Sunt promovate oficial ca „masuri de
îmbunatatire a vietii cetatenilor din ambele
parti” ca si cand ar trebui sa redefineasca formatul 5+2 dintr-un forum politico-diplomatic, în
unul de asistenta sociala. Unii rezidenti ar putea
avea parte de castiguri în mod tangential, însa
principalii beneficiari sunt autoritatile transnistrene.
Reuniunea anuala a grupului 5+2 din luna octombrie a.c. pare a fi dedicata unei posibile recunoasteri, într-o oarecare forma, a sistemelor
bancar, de sine statator, de telefonie si cale ferata transnistrene. Acestia ar fi urmatorii „pasi
mici” din adaptabilul Pachet Berlin. OSCE asteapta cu nerabdare aprobarea acestor masuri în cadrul unei „întalniri de lucru eficiente”.
(mfa.gospmr.org, 24 iulie 2019, Moldpres, 24, 25
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iulie 2019)
Politica de ordin socio-economic a „pasilor
mici” a început sa aiba consecinte legale înca din
2018: recunoasterea placutelor de înmatriculare
transnistrene în traficul international, abrogarea
legii moldovenesti referitoare la dreptul de proprietate asupra terenurilor din teritoriul controlat de Tiraspol (în acest mod fermierii moldoveni au devenit arendasi) si respingerea jurisdictiei Republicii Moldova asupra scolilor cu predare în grafia latina (aceste scoli sunt foarte putin
tolerate si acceptate la acest moment). (vezi
EDM, 23 iulie si 20, 26 septembrie 2018)
Astfel de pasi erodeaza, cumulativ, suveranitatea Republicii Moldova în Transnistria. Cei întreprinsi, în acest moment, în legatura cu sistemele
bancar, de telefonie si de cale ferata ar putea amplifica în continuare acest curent. Încet, încet,
curentul în cauza duce la pierderea suveranitatii
Republicii Moldova asupra Transnistriei si castigarea independentei de catre aceasta din urma.
Aceste întelegeri (si cele planificate) detin, aparent, un caracter bilateral – Chisinau si Tiraspol
– avand OSCE ca mediator. Totusi, au nevoie sa
fie sustinute moral si politic de grupul 5+2 pentru a putea fi percepute ca legitime – ceea ce din
punctul de vedere al Republicii Moldova înseamna acceptul Uniunii Europene si al SUA.
Prezenta Bruxelles-ului si a Washington-ului în
acest grup este simbolica. Sunt simpli observatori în cadrul negocierilor (pot urmari si face comentarii), un statut inferior celui al Federatiei
Ruse, OSCE si Ucrainei – participanti cu drepturi
depline. Dar OSCE – aparent mediatorul principal – nu este un actor independent, desfasurandu-si activitatile sub influenta dreptului de veto
al Federatiei Ruse, ca membru al Organizatiei.
Din cand în cand, autoritatile de la Washington
au întreprins actiuni în afara grupului 5+2, folosindu-se de pozitia SUA de sef al misiunii OSCE
pentru a determina autoritatile de la Chisinau sa
se conformeze pasilor mici din procesul Berlin,
în perioada 2017-2018. Aceste actiuni au creat
confuzie în randul autoritatilor si au dezamagit
grupurile cheie pro-occidentale de la Chisinau.
Bruxelles-ul practica o diplomatie economica
proprie în raport cu Transnistria, în timp ce pozitia UE în formatul 5+2 este de a adopta politica
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„pasilor mici” a Germaniei. Germania are si ea
agenda proprie în afara grupului, însa aceasta a
intrat recent, semi-oficial, în format, prin preluarea (de la SUA) conducerii misiunii OSCE de la
Chisinau si acum este promotorul Pachetului
Berlin. Slovacia detine presedintia OSCE de la
Viena, însa a fost de acord cu prelungirea mandatului lui Franco Frattini (de orientare prorusa) de reprezentant al OSCE, în cadrul acestor
negocieri. Diplomatii ucraineni se tem ca posibila acordare a unui statut special Transnistriei ar
crea un precedent care sa fie utilizat împotriva
sa, însa pana la acest moment s-a mentinut pe
pozitie în cadrul forumurilor 5+2. (RFE/RL, 1
iulie 2019)
Forumul 5+2 nu a reusit sa creeze o platforma
pentru negocieri reala si nici sa protejeze interesele Republicii Moldova. Esecul a fost inevitabil
din momentul în care diplomatia occidentala a
acceptat termenii Federatiei Ruse privind componenta si regulile de functionare ale grupului
de lucru. Începand cu 2005, Federatia Rusa s-a
folosit de forum pentru simularea negocierilor,
în timp ce Transnistria îsi consolida parcursul
spre obtinerea independentei. Timp de zece ani,
diplomatia occidentala a avut o atitudine pasiva,
dinamizandu-si activitatea începand cu 2016 si
odata cu aparitia Pachetului Berlin. Acesta este
un caz deosebit (si singurul dupa conflictul post
sovietic) în care diplomatiile rusa si occidentala
par ca au ajuns la o întelegere.
Denumirea oficiala de „proces de negociere”
denota faptul ca nu
este „înghetat”. Înainteaza, însa, într-o directie gresita. O înghetare temporara ar
fi solutia cea mai putin rea în acest caz si
ar putea fi luata în
considerare de unii
dintre participantii la
negocierile în formatul 5+2, înainte de
întalnirea anuala din
luna octombrie si de
cea a OSCE la final de
an.
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Continuarea acestui proces este posibila, însa
este în dezavantajul Republicii Moldova si în favoarea Federatiei Ruse si a Transnistriei. Înteresul birocratic al OSCE este acela de a arata
„progrese” si „rezultate” mai ales în apropierea
conferintelor specifice (de doua ori în Bratislava,
în acest an). Autoritatile de la Berlin sunt la randul lor interesate în acest proces, data fiind politica germana fata de Federatia Rusa. Pe de alta
parte, autoritatile de la Washington, Bruxelles si
Kiev nu au un motiv evident pentru care sa promoveze acest proces. L-ar putea opri temporar,
în mod justificat, pentru o reanalizare minutioasa a premiselor si obiectivelor sale. O întrerupere în scopul reanalizarii este de mult necesara si
nu este nevoie sa fie catalogata drept
„înghetare”, chiar daca acesta va fi cazul.

Sursa: Moldova.org
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Trebuie sa le dam sperante…. Întegrarea (în Occident) trebuie sa fie reala si sa fie însotita de
beneficii economice palpabile, aspect care îi va
ajuta pe cei doi presedinti sa raspunda grupurilor de cetateni care nu vad beneficiile integrarii.
SUA, NATO si Uniunea Europeana pot face acest
lucru.
#2 Soluții locale – Sa privim la ce s-a întamplat în Macedonia de Nord. Multumita curajului
politic al celor doi lideri si sprijinului extern care
le-a acordat timp pentru negocieri si pe de alta
parte în ciuda eforturilor depuse de Kremlin
pentru a le împiedica, problema numelui a fost
solutionata si, în acest fel, viitorul se prezinta
mult mai bine pentru populatia din Macedonia

Ben HODGES1
Am fost de curand la Belgrad, în mai, la saptamana anuala a NATO gazduita de curajoasa si
neobosita Jelena Milic, de la Centrul pentru Studii Euro-Atlantice, în cooperare cu Arne Sannes
Bjornstad, ambasadorul Norvegiei la Belgrad si
Directia pentru Diplomatie Publica a NATO. De
asemenea, am avut privilegiul sa îl întalnesc pe
Aleksandar Vucic, presedintele Serbiei.
Am plecat de la Belgrad îngrijorat, dar ciudat,
optimist.
Este momentul ca SUA, în cooperare cu Uniunea Europeana si NATO, sa depuna eforturi comune, sustinute pentru a
crea conditiile necesare ca
Serbia si Kosovo sa ajunga la
o întelegere privind viitorul
relatiei lor.
Cei trei factori decisivi pentru materializarea acesteia
sunt:
#1 Asigurați-le libertate
de acțiune – Presedintele
sarb, Alexandar Vucic si presedintele kosovar, Hashim
Thaci, au nevoie de timp
pentru discutii, negocieri si
compromisuri. Occidentul ar
trebui sa se abtina de la a
impune linii rosii si de la a-i
mai critica pe cei doi lideri. Președintele sârb, Alexandar Vucic și președintele kosovar, Hashim Thaci

1. Frederick Benjamin "Ben" Hodges este General Locotentent în rezerva, expert pe probleme militare si studii strategice în cadrul
Centrului pentru Analiza Politica Europeana. Ultima functie militara îndeplinita a fost aceea de Comandant al Fortelor Terestre ale
SUA în Europa (US Army Europe – USAREUR), în perioada 2014-2017.
Începand cu mandatul sau de comandant al USAREUR, Ben Hodges a fost unul dintre cei mai mari sustinatori ai flancului estic al
NATO, în special al regiunii Marii Negre. Opiniile si abordarile sale originale, profesioniste si înflacarate referitoare la securitatea
europeana au avut un impact major la Washington printre decidentii politici si experti.
Ben Hodges a vizitat regiunea în mai-iunie 2019 si a fost unul dintre vorbitorii din cadrul „Black Sea and the Balkans Security Forum”, care a avut loc în perioada 12-14 iunie la Mamaia, Romania. A contribuit semnificativ la succesul Forumului gazduit pe malurile romanesti ale Marii Negre, identificand cele mai importante amenintari la adresa securitatii si stabilitatii din regiune s i modalitati
de contracararea acestora.
2, Acest articol a fost publicat initial pe blogul sau personal din cadrul Alpen Group (Grupul Alpen). Aplen Group este o ret ea informala de strategi care s-au reunit pentru a analiza viitorul relatiei transatlantice si al securitatii si apararii europene si pentru a întreprinde actiuni în acest sens.
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de Nord. Bineînteles, conflictul dintre Serbia si
Kosovo este diferit si poate fi mult mai greu de
solutionat. Dar presedintilor Vucic si Thaci trebuie sa li se ofere ocazia sa demonstreze acelasi
curaj si spirit de conducere si sa identifice solutii
proprii ... ei sunt cei care vor trebui sa suporte
consecintele.
#3 Opțiuni strategice – Presedintele Vucic
are nevoie de optiuni strategice pentru Serbia altele decat transformarea într-o „Cuba” sau
„Venezuela” din sud-estul Europei, un satelit care este legat doar de Kremlin si care nu obtine,
pentru popor, beneficii pe termen lung. Serbia
poate deveni o influenta stabila si responsabila
în regiune, daca încheie un acord pasnic cu Kosovo.
De ce este atât de greu?
Presedintele Serbiei este supus unor presiuni
imense din partea propriilor cetateni si din partea Federatiei Ruse. Împunerea de catre Kosovo
a taxelor vamale de 100% pe importurile din
Serbia i-a slabit semnificativ pozitia ca negociator. În plus, a fost criticat si de Biserica Ortodoxa
Sarba si caracterizat drept tradator daca ia în
calcul recunoasterea independenta Kosovo.
Principalul instrument de influentare a Serbiei
de catre Federatia Rusa deriva din nevoia celei
dintai de a primi sprijin (din partea Federatiei
Ruse) în Consiliul de Securitate al ONU, atunci
cand Kosovo îsi va fi proclamat independenta.
Autoritatile de la Kremlin sunt constiente de
acest aspect si nu sunt interesate sa solutioneze
problema.
Moscova trece deseori peste autoritatea presedintelui Vucic punand presiune prin intermediul Bisericii si influentand sindicatele militarilor, politistilor
si pe altii care considera ca vor pierde
daca independenta Kosovo este recunoscuta oficial de Serbia.
Presedintele Thaci se confrunta cu
provocari similare, în conditiile în care
unele grupari politice kosovare dominate de frustrare îndeamna la violente
împotriva Serbiei sau la unirea cu Albania.
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În ciuda acestor obstacole, presedintii Vucic si
Thaci au demonstrat, în ultimele cateva luni, spirit de conducere în încercarea de a identifica o
solutie la ceea ce pentru Occident pare sa fie o
situatie greu de rezolvat. Toate acestea subliniaza faptul ca ambii lideri au nevoie de sprijin din
Occident.
Summit-ul Balcanilor care a avut loc la Berlin
nu a avut succes, dar membrii delegatiei sarbe
au dat dovada de maturitate si alura de conducatori, ceea ce ofera, poate, un dram de speranta
pentru summit-ul de la Paris, din luna iulie.
Exista posibilitatea sa apara o oportunitate care
sa dea un nou avant solutionarii. Consiliul Europei, sprijinit de o noua Comisie Europeana, ar
putea reda speranta integrarii Serbiei si Kosovo
în Uniunea Europeana, în conditiile în care fac
progrese pentru îndeplinirea cerintelor UE. NATO la randul sau va putea profita de viitorul
summit de la Londra, pentru a pune din nou accent pe misiunea KFOR. NATO este sprijinita în
eforturile sale, în conditiile în care cele doua armate sunt conduse de generali care înteleg si
respecta Occidentul si sunt constienti de faptul
ca NATO este sursa de stabilitate, nu de amenintare.
Pe de alta parte, domeniul militar sarb poate fi,
în egala masura, influentat de Federatia Rusa. De
exemplu, o parada militara care a avut loc recent
la Nis si care a fost dedicata comemorarii sfarsitului celui de-al ÎÎ-lea Razboi Mondial a fost formata numai din militari rusi si sarbi. Aceasta a
fost o insulta la adresa aliatilor occidentali si a
facut parte dintr-un efort de a rescrie istoria
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pentru a demonstra ca Rusia este singurul
„prieten” pe care Serbia se poate baza. Presedintelui sarb îi revine sarcina de a îndrepta aceasta
greseala la timp pentru cea de-a 75-a aniversare,
de anul viitor.
Așadar, ce este de făcut?
SUA ar putea avea un efect decisiv în regiune
daca ar adopta o strategie cuprinzatoare (în cooperare cu UE si NATO), care sa ofere timpul necesar celor doi lideri politici, sa îi fereasca de
presiunile interne si externe si sa dea speranta
celorlalti, avand în vedere ca este nevoie de compromisuri drastice...însa numai daca acorda acelasi nivel de atentie pe care l-a acordat negocierilor Acordului de Pace de la Dayton si desfasurarii, înainte de aceasta, a ÎFOR si SFOR – ceea ce a
adus, într-un final, o pace capricioasa dar durabila în Balcanii de Vest.
Este esential ca Occidentul sa aiba un diplomat
cu experienta care sa duca o „diplomatie de intermediere” pentru aceasta situatie....similar rolului pe care l-a jucat ambasadorul Richard Holbrooke în negocierile din timpul Acordului de
Pace de la Dayton. Cineva care sa urgenteze negocierile si care sa aiba sprijinul celor mai importante puteri din regiune, al UE si al altor parti
interesate, precum Romania, care are si ea un rol
important de jucat, avand în vedere amplasarea
sa strategica – la confluenta dintre Balcani si regiunea extinsa a Marii Negre. Într-adevar, chiar
daca Romania nu a recunoscut independenta Kosovo, poate avea un efect calmant asupra Serbiei.
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Misiunea KFOR a NATO trebuie de asemenea
mentinuta. Lideri albanezi si sarbi m-au rugat în
trecut, cand eram Comandantul General al Fortelor Terestre ale SUA din Europa, sa le mentin
deoarece erau singurul element de stabilitate
din regiune. Mai mult, trebuie încurajata cooperarea dintre NATO si Fortele Armate Sarbe si asigurata o tranzitie eficienta si responsabila pentru Fortele Armate ale Kosovo.
În sfarsit, Serbia si Kosovo trebuie sa faca progrese serioase în scopul îndeplinirii cerintelor
impuse de UE pentru integrare, în loc sa critice
mereu autoritatile de la Bruxelles.
Concluzie
Ne aflam din nou în Competitia dintre Marile
Puteri si a sosit timpul ca Occidentul sa exercite
o influenta pozitiva asupra regiunii. Ar trebui sa
continuam sa aparam principiile si sa respectam
valorile, dar acest lucru nu trebuie sa însemne
prelegeri sau linii rosii. Mai bine haideti sa intram în competitie – cu siguranta Rusia si China
vor umple golurile. Haideti sa intram în competitie ca sa permitem dezvoltarea potentialului si a
sperantei. Avem o poveste mai frumoasa sa spunem.
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Ambasador prof. Dumitru
CHICAN

I
La 10 iulie, Bruxelles-ul a gazduit o serie de discutii si consultari intense, la nivel de specialisti
si experti ai Uniunii Europene. Tema principala a
acestor întrevederi a fost data de perspectiva si
posibilitatea adoptarii si implementarii de noi
sanctiuni internationale împotriva Turciei. Reuniunile au fost organizate ca o reactie de îngrijorare la ceea ce comunitatea europeana crede a fi
politica „ilegala” si „provocatoare” pe care Ankara o practica în ultimul timp si care ar fi de natura sa ameninte stabilitatea si echilibrul geostrategic în bazinul rasaritean al Marii Mediterane.
Îar cauzele directe, generatoare ale acestei stari
de îngrijorare se regasesc în doua dintre cele
mai dinamice decizii adoptate de regimul presedintelui Recep Teyyp Erdogan. Este vorba, în primul rand, despre declaratiile si masurile de reluare a prospectiunilor geologice pentru depistarea si exploatarea rezervelor de petrol si gaze
naturale în apele economice teritoriale ale Republicii Cipru. În aceasta zona se întalnesc interesele economice atat ale Ciprului, Greciei si statelor
riverane Îsrael, Egipt,
Siria si Liban, cat si ale
unor state europene care îsi revendica întaietatea, daca nu chiar exclusivitatea, în ceea ce priveste exploatarea importantelor rezerve de hidrocarburi descoperite
în acest areal în ultimul
timp. Este vorba, în al
doilea rand, despre decizia Turciei – important
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membru al NATO – de a achizitiona si implementa pe teritoriul sau mai multe baterii de rachete
sol-aer S-400, produse de Federatia Rusa.
Dintr-o data, prin deciziile sale, Turcia se plaseaza într-o pozitie de adversitate atat fata de comunitatea europeana si statele regionale animate de interese economice, cat si de Statele Unite
ale Americii si Alianta Nord-Atlantica, din considerente strategice, militare si politice.
Asa cum era de prevazut, oficialii turci au respins categoric acuzatiile si masurile avute în vedere de catre comunitatea occidentala si de vecinatatea regionala. O declaratie a ministerului
turc al Afacerilor Externe le reprosa acuzatorilor
ca si-au pierdut simtul neutralitatii si, în consecinta, calitatea de mediatori impartiali în tot ceea ce tine de dosarul conflictului cipriot. Ca riposta pragmatica, comunicatul ministerului turc
anunta ca navele de foraje si prospectari maritime „Fetih” si „Yavuz” au fost relocate la est de
coastele cipriote, unde urmeaza a demara operatiuni de cercetari geologice si foraj. Mai mult,
seful diplomatiei turce, Mevlut Çavusoglu, avertiza, într-o declaratie de presa, ca nicio masura
pe care Uniunea Europeana o va adopta împotriva Turciei pentru activitatile acestei tari în Estul
Mediteranei, nu va produce vreo schimbare, fiind, dimpotriva, de natura sa aiba consecinte im-
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previzibile în plan militar. Ori se va conveni asupra unei împartiri echitabile a rezervelor de hidrocarburi din aceasta regiune, ori Turcia va
continua sa apere prin toate mijloacele drepturile turcilor din Însula Cipru”, mai supralicita demnitarul turc.
De partea sa, Washingtonul dadea publicitatii o
declaratie a Departamentului de Stat în care, exprimandu-si „profunda îngrijorare” fata de actiunile Turciei, chema toate statele riverane la
„retinere” si la „dialog”, pentru depasirea pasnica a crizei create de „masurile provocatoare” ale
Turciei, amenintand, în acelasi timp, cu noi
sanctiuni.
Descoperirile importante de gaze naturale în
zonele economice exclusive ale Siriei, Libanului,
Ciprului si Îsraelului realizate în ultimii trei ani,
precum si perspectiva punerii în exploatare a
noi zacaminte de petrol au facut ca portiunea
rasariteana a Marii Mediterane sa devina teatrul
unor puternice tensiuni politice. Aceste tensiuni
au generat aprinse dezbateri si dispute, axate pe
necesitatea de reechilibrare a raportului de forte
geopolitice si de redesenare a frontierelor maritime între statele riverane si marii jucatori globali pe piata contemporana a surselor con-
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ventionale de energie. Trasate în 1948, dupa
aparitia pe harta regionala a statului Îsrael, aceste frontiere au constituit un permanent izvor de
conflicte si confruntari politico-diplomatice care,
astazi, risca sa se amplifice. Rezervele consistente de gaze, cuantificabile în miliarde de metri
cubi deschid perspectiva ca acest areal maritim
sa se impuna ca un actor de prima marime pe
piata globala a energiei si hidrocarburilor. Factorul energetic care ofera, s-ar putea spune, singurul numitor comun pentru identitatea economica regionala, a devenit si continua sa se impuna
ca un element decisiv si esential în contextul amplei confruntari geopolitice aflata în desfasurare
pe esichierul regional. În acest context, evolutia
ascensionala a conflictelor si disputelor generate
de ultimele descoperiri de hidrocarburi si gaze
naturale în zonele economice maritime ale Ciprului si Îsraelului, cu deosebire, reprezinta una
dintre problemele conflictuale ale Mediteranei
orientale. Acesta este unul dintre cele mai complexe si ravnite spatii conflictuale ale geografiei
politice a zilelor noastre si a perspectivei pe termen scurt si mediu. Si atata vreme cat aceasta
multitudine de provocari nu vor fi tratate si solutionate cu realism si prudenta si nu vor fi aparate de consecintele abordarii pripite pe termen

Sisteme de apărare aeriană S-400 https://www.zerohedge.com
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scurt care caracterizeaza politicile regionale, situatia va sfarsi, mai devreme sau mai tarziu prin
a deveni un nou si exploziv centru de expansiune
conflictuala regionala.
II
Dar, alaturi de incisivitatea manifestata de Turcia în discutarea si tratarea tensiunilor deja existente, un nou focar de tensiune ameninta sa se
adauge la factorii destabilizatori deja existenti
din cauza competitiei acerbe pentru resurse de
energie. Si este vorba de avertismentele tot mai
vocale pe care Statele Unite le îndreapta catre
Ankara, legate de consecintele si penalitatile
„serioase” pe care le poate avea decizia
presedintelui Erdogan de a-si dota potentialul
militar national cu baterii de rachete S-400 produse de Federatia Rusa. Departamentul de Stat a
emis, nu o data, atentionari publice severe cu
masuri punitive care ar urma sa fie dispuse fie
de Administratie, fie în cadrul Congresului în cazul în care Turcia îsi va ignora angajamentele ce
decurg din calitatea sa de aliat strategic al Americii si de membru fondator si esential al Aliantei
Nord Atlantice si, în general, al spatiului relational euro-atlantic. De cealalta parte, oficialii de la
Ankara nu au ezitat sa aduca Aliantei acuzatii
potrivit carora strategia NATO afecteaza interesele turcesti în bazinul oriental al Marii Mediterane, prin politica de „încercuire” si „blocare” a
programelor regionale ale Ankarei, politica fata
de care, potrivit acelorasi semnale lansate de Ankara, regimul lui Recep Tayyip Erdogan este decis sa reactioneze „cu hotarare”, ceea ce va însemna, inevitabil, înca un focar de încordare
într-o regiune deja tensionata.
Toate aceste elemente au ridicat, în
ultimul timp, întrebarea, nu lipsita de
importanta, daca viziunea lui Recep
Tayyip Erdogan este expresie a unui
program prestabilit si aflat în curs de
implementare, sau este rezultatul
unor acumulari de regrese si esecuri
pe care Ankara le-a contabilizat în ultimii ani. Esecurile care au marcat interventia turca în razboiul civil sirian,
intrarea în forta a Îranului si a Federatiei Ruse într-o geografie politica
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considerata de Turcia drept un „spatiu vital”
pentru proiectele sale regionale, seria de concesii pe care presedintia lui Erdogan le-a facut în
fata lui Vladimir Putin, destramarea sloganurilor
privitoare la „paradigma” turca de evolutie a lumii orientale islamice, si demonetizarea mai vechii teorii intitulata „zero probleme” în relatiile
cu vecinatatea regionala sunt doar cateva dintre
aceste etape. La capatul acestora, politica regionala Turciei se concentreaza aproape obsesiv si
exclusiv asupra unui singur obiectiv si anume
anihilarea „pericolului existential” pe care minoritatea kurda l-ar reprezenta pentru unitatea si
suveranitatea nationala a acestui stat - o obsesie
care a avut drept rezultat o severa deteriorare si
tensionare a relatiilor dintre Ankara, pe de o
parte, si America si comunitatea europeana, pe
de alta parte. În atare conjuncturi, nu mai trebuie sa surprinda preocuparea observatorilor si
analistilor care se întreaba deschis daca nu cumva asistam la un razboi rece nedeclarat si la o
glisare a Turciei lui Erdogan catre „tabara ruseasca”, cu toate consecintele pe care o asemenea evolutie o va avea, inevitabil, asupra relatiilor si reactiilor care pot veni dinspre spatiul Aliantei Nord-Atlantice catre Cornul de Aur. Cele de
mai sus ar aduce noi factori de îngrijorare în
ecuatia de securitate a celor trei mari de care
NATO si Turcia nu sunt nici îndepartate si nici
straine.
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Costin UNGUREANU
Turcia a solicitat din nou aderarea la UE în
1987, pe timpul lui Turgut Ozal, al optulea presedinte al Turciei. Dar, pana în prezent, turcii nu au
reusit sa convinga nici UE si nici statele membre
ca sunt pregatiti sa fie parte a comunitatii europene. Sunt multi factori care au contribuit la esecul solicitarii formulate de Turcia – unul din factorii dezbatuti intens se refera la perspectiva istorica referitoare la cultura si identitate1.
Turcia, o piata emergenta majora, apreciata ani
de zile de investitorii internationali, a înregistrat
în 2017 o crestere economica de peste 7%, dar
în 2018 a fost afectata de deprecierea cu 30% a
lirei turcesti. Pentru 2018, analistii economici au
anticipat un declin al PÎB de 3% fata de 2017,
scaderea cea mai grava avand loc dupa 2009. În
replica, în septembrie 2018, guvernul Turciei a
anuntat lansarea Noului Program Economic, în
care sunt incluse tinte de inflatie de 16% pentru
2019, 10% pentru 2020 si 6% pentru 2021...
Din august 2018, criza turceasca a început sa-si
demonstreze forta de propagare pe alte piete,
riscand sa împinga Turcia, o tara cu 3,5 milioane
de refugiati sirieni, spre un „bailout” international sau, cel mai probabil, în mainile rusilor2. Pe
fondul îngrijorarilor create de faptul ca presedintele Recep Tayyip Erdogan exercita o mare
presiune asupra politicilor monetare si financiare ale Turciei, dar si al tensiunilor diplomatice
între Ankara si Washington, lira turceasca s-a
depreciat cu peste 40% în primele opt luni ale
anului 2018, iar inflatia a crescut cu 23,5%.
Fondurile Suverane al Rusiei (RDÎF) si Turciei
au anuntat crearea si lansarea fondului de investitii ruso-turc, în timpul vizitei presedintelui
turc Recep Tayyip Erdogan la Moscova, din 8
aprilie 2019. „În stadiul initial, proiectele fondu-
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lui se refera la suma de 200 milioane euro care
ar trebui investiti. Valoarea totala a fondului de
investitii se situeaza la 900 de milioane de euro”,
se arata într-un comunicat al RDÎF. Cele doua
parti au început sa dezvolte proiecte comune cu
accent pe tehnologie, sanatate si infrastructura.
Actualizări de situație:
În 9 iulie 2018 presedintele Recep Tayyip Erdogan si-a inaugurat al doilea mandat, marcand în
acelasi timp schimbarea sistemului parlamentar,
în functie de aproape 100 de ani, cu unul în care
puterea politica este concentrata mai mult la nivelul presedintiei.
În 3 august 2018, presedintele Erdogan a anuntat un nou program pentru 100 de zile si a facut
apel la toti cetatenii „sa scoata” valuta straina si
aurul „tinut sub perna” si sa-si transforme economiile în lire turcesti, apel care se pare ca nu a
avut efectul scontat. Pe de alta parte, Erdogan a
mai spus ca Turcia nu va accepta sa fie dependenta de Occident si se va orienta spre piata chineza pentru împrumuturi (inclusiv emiterea
unor titluri de stat în yuani), fara a explica de ce
chinezii vor trata Turcia altfel decat creditorii
americani sau europeni. Mai mult, decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de majorare a taxelor la otel si aluminiu, a fost apreciata de presedintele turc ca un razboi economic si a lansat un
mesaj omologului sau american, spunand: „Într-un moment cand Raul continua sa bantuie
prin lume, actiunile unilaterale adoptate de SUA
împotriva Turciei, aliatul nostru de zeci de ani,
nu ar face decat sa deserveasca interesele si securitatea SUA”3.
Alegeri repetate și pierdute:
La primul scrutin pentru alegerea primarului

1. Aaron Denison, Turcia – UE: Așteptându-l pe Godot, în supliment la Pulsul Geostrategic, nr. 259-260, 20 mai 2018, p. 3.
2. Vezi articolul care trateaza aceasta problema, semnat de Bogdan Cojocaru, în Ziarul Financiar, 14 august 2018.
3. Corneliu Pivariu, Turcia – actor inconturnabil în Orientul Mijlociu, în Pulsul Geostrategic, nr. 265, 20 august 2018, p. 38
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orasului Îstanbul, din luna martie 2019 – vot
anulat – candidatul opozitiei a castigat alegerile
cu 48,83% din voturi, în timp ce candidatul Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP) – partidul din
care provine si Recep Tayyip Erdogan – a obtinut 48,55% din voturi4. Ulterior înfrangerii, Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) a emis acuzatii
de frauda si a contestat rezultatul votului la
Curtea Suprema, care a decis anularea lui si reorganizarea alegerilor, în data de 23 iunie 2019.
Recep Erdogan nu a prezentat vreun motiv pentru reorganizarea alegerilor, singura justificare
fiind faptul ca rezultatul a fost foarte strans.
Ulterior deciziei, opozitia a acuzat Curtea Suprema de faptul ca ar fi fost influentata politic si
a caracterizat-o (hotararea) drept dictatura. Înfrangerea din Îstanbul (prima din 17 ani de cand
se afla la putere AKP) nu a fost, însa, singura suferita de Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP).
Acesta a mai pierdut alegerile în alte doua orase
importante ale Turciei, Îzmir si capitala Ankara.
Dintre cele trei însa, înfrangerea din Îstanbul a
cantarit cel mai mult din cauza faptului ca este
cel mai populat oras (aproximativ 16 milioane
de locuitori) si este si cel mai important centru
economic al tarii.
În 23 iunie 2019, Partidul Justitie si Dezvoltare
(AKP) a pierdut din nou alegerile locale din Îstanbul, pentru a doua oara consecutiv. Potrivit datelor initiale,
candidatul opozitiei a obtinut
53,7%, în timp ce candidatul
Partidul Justitie si Dezvoltare
(AKP) a obtinut 45,4%. Pe listele
electorale au figurat nu mai
putin de 32 de candidati
(printre care si 17 independenti), însa cu sanse reale au
fost cotati doar doi: candidatul
Partidului Justitie si Dezvoltare
(AKP) si cel al Partidului Republican al Poporului (CHP).
Cel mai mare aeroport din
lume:

În 29 octombrie 2018, presedintele turc Recep
Tayyip Erdogan a inaugurat, la Îstanbul, un nou
aeroport de dimensiuni faraonice, care simbolizeaza apetitul sau pentru proiecte uriase de infrastructura si care ar urma sa devina pe termen
lung cel mai mare din lume5: „Sper ca aeroportul
va fi benefic regiunii noastre si întregii lumi”, a
declarat Erdogan în cadrul unei ceremonii somptuoase, adaugand ca noua constructie se va
numi, pur si simplu, „Aeroportul din Îstanbul”.
Lideri din state Balcanice si din Asia Centrala,
precum si emirul Qatarului, seicul Tamim bin
Hamad Al-Thani, sau controversatul presedinte
al Sudanului, Omar Al-Bashir, cautat pentru genocid de Curtea Penala Înternationala, au fost
prezenti la ceremonie.
Ceremonia de inaugurare a mai fost organizata
si pentru a coincide cu 95 de ani de la crearea
republicii. Aeroportul a devenit operational începand cu sfarsitul lunii decembrie 2018, iar zborul comercial inaugural, cu destinatia Ankara, a
avut loc în 31 octombrie 2018. Aeroportul Înternational Ataturk, ajuns la saturare, devine astfel
al doilea aeroport al Turciei. Numarand si Aeroportul Sabiha Gokçen, Îstanbulul are astfel trei
aeroporturi internationale.
Cu o capacitate initiala de 90 de milioane de
pasageri pe an, noul aeroport a intrat direct în

Sursa: https://igairport.com/en

4. Art. lui Tudor Îonescu, preluare de pe site-ul https://www.b1.ro/stiri/externe/akp-a-pierdut-alegeri-istanbul-turcia-receperdogan-282241.html, postat si vizitat pe 23 iunie 2019, orele 19:50, respectiv 21:52
5. * * *, Erdogan a inaugurat un aeroport programat să devină cel mai mare din lume, în Ziarul Bursa, 30 octombrie 2018
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primele cinci la nivel mondial. Compania care îl
administreaza, ÎGA vizeaza, pana în 2028, sa
atinga o capacitate de 200 de milioane de pasageri pe an, adica dublul aeroportului american
Atlanta, care ocupa primul loc în lume la numarul de pasageri care-l tranziteaza anual.
Aeroportul Îstanbul face parte din marile proiecte de infrastructura sustinute cu tarie de Recep Erdogan, care doreste cu ardoare ca Turcia
sa intre în clubul primelor 10 puteri mondiale
pana la centenarul republicii, în 2023. Însa constructia a fost însotita de mai multe polemici privind, în special, impactul sau asupra mediului si
conditiile de lucru pentru cei circa 34.000 de
muncitori care au lucrat la foc automat pentru a
fi respectate termenele. O greva care a avut loc
în septembrie 2018 a fost reprimata prin sute de
arestari. Majoritatea grevistilor au fost eliberati,
dar circa 20 de persoane erau înca închise la ora
inaugurarii oficiale. Conform autoritatilor, circa
30 de muncitori au murit pe santier de la începutul lucrarilor, în 2015. Sindicatele spun însa ca
cifra este mult subestimata ...

Complotul american:
În 13 august 2018, presedintele turc Recep
Tayyip Erdogan a acuzat Statele Unite ca ar cauta sa loveasca Turcia „în spate”, aratand ca exista
un „complot” american pentru prabusirea brutala a lirei turcesti6: „Pe de o parte sunteti cu noi în
NATO, iar pe de alta parte cautati sa va loviti
partenerul strategic în spate. Este acceptabil un
asemenea lucru?”, a întrebat Erdogan într-un
discurs sustinut la Ankara.
Turcia si Statele Unite, tari aliate în NATO, se
confrunta cu o criza diplomatica legata de arestarea de catre Ankara a unui pastor american,
Andrew Brunson, acuzat de „spionaj” si
„terorism”. Cerand eliberarea sa, Statele Unite au
impus sanctiuni de blocare a proprietatilor din
SUA a doi ministri turci, iar acestia au declarat ca
nu au asa ceva. Aceste tensiuni ivite la începutul
lunii august 2018 au accelerat caderea lirei turcesti, a carei valoare s-a depreciat cu peste 40%
de la începutul anului respectiv.
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Deprecierea arata însa, ca nici economia turca,
nici masurile de politica economica si bancara
luate de Îstanbul nu sustin suficient moneda nationala ... Criza diplomatica dintre cele doua tari
a trecut, în 10 august 2018, la un palier suplimentar, dupa ce presedintele american Donald
Trump a anuntat ca-si da acordul în vederea
unei dublari a taxelor asupra importurilor de
otel si aluminiu produse în Turcia – ceea ce a
condus la o noua devalorizare a lirei turcesti.
În 13 august 2018, guvernul turc a anuntat ca
investigheaza mai multe sute de detinatori de
conturi pe retelele sociale, banuiti ca au publicat
mesaje care ar putea provoca o perceptie negativa asupra economiei si totodata o prabusire a
lirei, în conditiile în care moneda Turciei cunoaste o depreciere grava în ultima perioada7.
Potrivit agentiei de presa Anatolia, Ministerul
turc de Înterne a demarat o ancheta preliminara
asupra a 346 de conturi de pe retelele sociale
unde au fost publicate comentarii provocatoare
cu privire la deprecierea lirei. De asemenea, autoritatea care supravegheaza pietele financiare
din Turcia (CMB) a anuntat ca a demarat actiuni
în justitie împotriva oricui raspandeste informatii false referitoare la economia turceasca.
La un moment dat, cursul lirei turcesti s-a depreciat cu pana la 18%, cea mai mare scadere
din 2001, de la criza financiara din Turcia. Rezultatul s-a extins si catre pietele financiare globale,
bursele europene fiind afectate în special dupa
ce investitorii au devenit nelinistiti cu privire la
expunerea bancilor de pe continent, în relatia cu
Turcia.
Implozia economică:
La începutul lunii august 2018, administratia de
la Washington a anuntat, cum spuneam mai sus,
dublarea tarifelor pentru importurile de otel si
aluminiu din Turcia si impunerea unor sanctiuni,
pe fondul refuzului Ankarei de a elibera un pastor american acuzat de terorism8. Acest pretext a
reprezentat catalizatorul pentru ceea ce pare sa
fie implozia uneia dintre cele mai mari economii
emergente a lumii, cum a demonstrat pana acum

6. A.B., Pres edintele Erdogan acuza SUA de complot împotriva Turciei, în Ziarul Bursa, 14 august 2018
7. A.B., Guvernul turc: Sute de conturi de socializare investigate, în Ziarul Bursa, 14 august 2018
8. Catalin Rechea, Sistemul bancar european este amenintat de implozia Turciei, în Ziarul Bursa, 13 august 2018
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ca este economia turca. Motivul adevarat al crizei îl reprezinta, însa, supra îndatorarea sectorului privat, care a ajuns la punctul de inflexiune
dupa aproape doua decenii de crestere exploziva
a creditarii. Mai mult, companiile, dar si populatia au luat cele mai multe credite în valuta,
initial în dolari, iar dupa 2011 în special în euro.
Din 2002 pana în 2008, soldul datoriei externe
a sectorului privat din Turcia a crescut de aproape cinci ori. A urmat „reculul” din 2009, dupa
care s-a reluat cresterea accelerata, pe fondul
dobanzilor zero din SUA si Zona Euro si a lansarii programelor de tiparire de bani. Datoria externa totala pe termen scurt a Turciei a înregistrat o crestere exploziva mai ales între 2010 si
2015, cand a ajuns la un record de circa 135 de
miliarde de dolari. În mai 2018, valoarea exprimata în dolari a datoriei externe pe termen lung
a sectorului privat era de aproape 223 de miliarde, din care 133 de miliarde era valoarea creditului în dolari, iar 65 de miliarde de euro valoarea creditului în moneda unica europeana.
Din punct de vedere al originii creditului extern
acordat sectorului privat din Turcia, Europa se
afla, de departe, pe primul loc. Bancile europene
au acordat credite atat în euro, cat si în dolari,
iar Banca Centrala Europeana se teme de o posibila contaminare a crizei financiare din Turcia
catre sistemul bancar european, în conditiile în
care lira turceasca s-a prabusit fata de euro si
dolar la începutul lunii august 2018. „Bancherii
din Europa asteapta interventia divina”, scria
Bloomberg, aratand ca decizia gigantului financiar Citigroup, care a parasit Turcia în 2015, pare
„tot mai inspirata”.
Spre deosebire de Citigroup, marea banca spaniola BBVA a decis sa accelereze ritmul investitiilor din Turcia, dupa încercarea de lovitura de stat din 2016, pe fondul unor declaratii extrem de optimiste ale directorului sau general,
care vedea o „mare oportunitate” în Turcia. Din
2018, BBVA este una dintre bancile de importanta sistemica, care creeaza probleme autoritatilor europene de supraveghere. „BCE este îngrijorata ca debitorii turci nu pot face fata deprecierii lirei si vor intra în incapacitate de plata”,

scria Financial Times la începutul lunii august
2018, iar aceasta situatie a condus la deprecierea accelerata a monedei unice fata de dolar si la
aprecierea puternica a francului elvetian.
Efectele crizei din Turcia depasesc cu mult implicatiile expunerilor directe ale bancilor europene. Împorturile Turciei din Europa se pot reduce semnificativ, pe fondul crizei de lichiditati
si a exploziei riscului de credit, iar autoritatile de
la Ankara pot oferi „surprize” în ceea ce priveste
fluxul imigrantilor catre Europa, în conditiile în
care presedintele Erdogan a declarat ca „Statele
Unite au declansat un razboi economic împotriva
Turciei”, iar „refuzul de a inversa aceasta tendinta a unilateralismului si a lipsei de respect va
obliga Turcia sa-si caute noi prieteni”. Turcia a
intrat într-o „iarna economica si financiara”, inevitabila dupa o „supraîncalzire îndelungata”, care va mai fi amanata, dar nu poate fi evitata.
Istanbul – visul de a deveni centru financiar
internațional:
Cel mai mare actionar al Borsa Îstanbul este
Fondul Suveran al Turciei (TVF), cu 73,6%. Operatorul bursier american Nasdaq are o participatie de 7%, iar Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) detine 10%. Odata
cu finalizarea integrarii sale verticale si orizontale, Borsa Îstanbul Exchange Group ofera servicii
de tranzactionare, decontare, custodie si depozitar central, produse cu venit fix si repo, derivate,
contracte pe metale pretioase si produse financiare islamice.
Proiectul Îstanbul Înternational Finance Center
este un mega-plan, menit sa atraga investitori si
sa faca un centru din Îstanbul9. Atat Borsa Îstanbul, cat si guvernul turc iau permanent masuri
menite sa faciliteze accesul investitorilor. Grupul
Borsa Îstanbul este primul si unul dintre cei mai
mari pasi din acest proiect.
Învestitorii straini manifesta un interes important pentru Borsa Îstanbul. Acestia detin peste
60% din capitalizarea bursiera totala de la Borsa
Îstanbul. Pana în 30 aprilie 2018, s-au listat la
Borsa Îstanbul companii din sectoare diferite. În

9. Alina Vasiescu, interviu cu Serkan Karabacak, vicepres edinte executiv al Borsa Istanbul: "Investitorii străini au peste 60% din capitalizarea totală de la Borsa Istanbul", în Ziarul Bursa, 25 mai 2018
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2017, aceasta a lansat certificatele imobiliare, un
instrument emis pentru finantarea proiectelor
imobiliare construite sau care urmeaza sa fie
construite. Certificatele permit achizitia de locuinte în rate. Mai mult, ele pot fi cumparate si vandute prin Borsa Îstanbul. Pe langa certificatele
imobiliare, avem certificatele de concesiune si
obligatiunile garantate cu aur, care sunt exemple
de instrumente financiare islamice. Prin decretul
Consiliului de Ministri din 2014, Borsa Îstanbul a
fost mandatata sa finalizeze propria oferta publica initiala (ÎPO), prin care s-au vandut aproximativ 42,75% din actuni.
Dupa integrarea în proiectul unui centru regional si financiar, Borsa Îstanbul a realizat parteneriate excelente pentru atingerea obiectivelor
sale. Parteneriatul cu operatorul bursier american NASDAQ a fost extins si a dezvoltat sistemul
turcesc unic de tranzactionare. Apoi, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
(BERD) si Borsa Îstanbul au intrat în parteneriat
în 2015; investitia BERD este importanta pentru
investitorii internationali, demonstrand ca Turcia si Borsa Îstanbul sunt destinatii sigure pentru investitii internationale. Borsa Îstanbul si-a
consolidat pozitia datorita unor masuri importante si de succes pe care le-a luat. A fost încheiat si un acord de cooperare strategica cu Banca
Îslamica pentru Dezvoltare (ÎDB), care a efectuat
studii ce vizeaza îmbunatatirea activitatilor comerciale în randul statelor islamice si facilitarea
finantarii. Acordul cu ÎDB ar trebui sa accelereze
cresterea Borsa Îstanbul.
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În cadrul întalnirii lui Erdogan cu liderul SUA la
Osaka, acesta subliniat importanta parteneriatului dintre cele doua state si totodata, a mentionat
ca americanii nu pot interveni în suveranitatea
Turciei. Sistemele de aparare aeriana S-400 sunt
considerate de catre americani incompatibile cu
cele ale NATO, o amenintare pentru avionul de
vanatoare american F-35.
Pana sa bata palma cu rusii, Recep Erdogan a
refuzat oferta americanilor, de a achizitiona rachete Patriot, produse de Raytheon. S-400 au
fost livrate Turciei în prima jumatate a lunii iulie
2019.
Palatul lui Erdogan:
Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei,
este unul dintre cei mai bogati sefi de stat din
lume11. Detine o avere estimata la cca 150 de milioane de euro si locuieste concomitent în trei
palate. Sotia sa este cunoscuta pentru sesiunile
excentrice de cumparaturi si pentru colectiile de
arta pe care le detine. În cadrul unei calatorii la
Varsovia a cheltuit aproape 40.000 de euro pe
cateva obiecte decorative. În vreme ce un sfert
din tara traieste în saracie absoluta si aproape
doua milioane castiga sub cinci euro pe zi, sotia
lui Erdogan bea un sortiment de ceai alb care
costa 1.500 de euro kilogramul, pe care îl savureaza din cescute de portelan de cate 300 de euro bucata.
Al treilea palat la care ne ferim pare sa fie cel
mai scump din lume, avand un cost de constructie de peste 490 de milioane de euro pentru
cele 1.000 de camere cu care este dotat. Construit într-un teritoriu împadurit, protejat de lege,
din Ankara, Palatul Alb este de patru ori mai mare decat Versailles, permitandu-i lui Erdogan sa
îl întreaca astfel în grandoare pe Ludovic al XÎVlea, „Regele Soare”.

Înțelegerea lui Erdogan:
Recep Tayyip Erdogan s-a înteles cu Vladimir
Putin pentru achizitionarea de rachete rusesti,
însa liderul turc nu-si face griji pentru o eventuala atitudine ostila a Statelor Unite10. Sambata
29 iunie 2019, Recep Erdogan a declarat ca nu
vor exista sanctiuni din partea Statelor Unite ale
Americii, dupa ce a discutat cu Donald Trump, în Primul automobil turcesc:
marja summit-ului G20 de la Osaka. „El ne-a spus „Turcia a investit 3,2 miliarde de euro în productia primului sau autovehicul”, a anuntat mica nu vor exista sanctiuni”, a declarat Erdogan.
10.
Art.
lui
Dan
Mihai,
preluare
de
pe
site-ul
https://evz.ro/recep-erdogan-vladimir-putin.html?
utm_source=final_articol&utm_medium=articol, postat si vizitat pe 29 iunie 2019
11. Preluare de pe site-ul http://www.evz.ro/cum-arata-viata-de-sultan-a-presedintelui-erdogan.html, postat si vizitat pe 28 martie
2019
12. Catalina Apostoiu, Turcia va investi 3,2 miliarde de euro în prima sa maşină autohtonă, în Ziarul Financiar, 12 iunie 2018, p. 10
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nistrul turc al stiintei, industriei si tehnologiei,
Faruk Ozlu12. „Parametrii de baza ai proiectului
au fost stabiliti ... Va exista un spatiu special
amenajat, cu o capacitate de productie de
200.000 de masini. Vor exista cinci modele. Dupa
cum ne-am gandit înca de la început, autovehiculul va fi unul electric”.
Oficialul turc a estimat ca proiectul are o contributie de circa 50 miliarde de euro la PÎB pe termen lung. „În cadrul proiectului, vom crea 4.000
de locuri de munca direct si 20.000 de locuri de
munca indirect.”
Probleme economice specifice:
Datele oficiale de la Banca Centrala a Turciei si
Biroul Oficial de Statistica (TurkStat) arata ca, în
perioada 2005-2017, PÎB-ul nominal a crescut
de aproape cinci ori, în conditiile în care creditul
acordat sectorului non-financiar a crescut de
aproape 15 ori. Din 2010 pana în 2018, soldul
creditului de consum si a celui acordat pe carduri din sistemul bancar a crescut de aproape
cinci ori, pana la 532 de miliarde de lire (circa 97
de miliarde de dolari). Creditul acordat pe carduri reprezinta cca jumatate din aceasta suma,
iar o treime este neperformant. Conditiile foarte
relaxate de creditare si apelarea la creditele în
valuta pentru a beneficia de dobanzile mult mai
scazute au permis agentilor economici sa-si
creasca accelerat consumul, care s-a reflectat
într-o crestere accelerata a deficitului comercial
si a dezechilibrelor externe.
Pe fondul deprecierii accelerate a lirei, deficitul
comercial a cunoscut o corectie severa în 2018,
pana la un nivel nemaiîntalnit în ultimii 20 de
ani, iar povara creditelor în valuta a devenit insuportabila, amenintand stabilitatea sistemului
bancar turcesc. În acest context trebuie privita
initiativa oficiala de preluare a creditelor neperformante ale populatiei de catre cea mai mare
banca de stat, care este doar un plan de salvare
„mascat” al bancilor private din Turcia, ale caror
portofolii sunt erodate de avansul accelerat al
creditelor neperformante, mai ales pe segmentul
creditului de consum si a celui acordat pe carduri. Printre beneficiarii acestui program de sal-

vare se afla si cinci banci europene mari – BBVA,
UniCredit, BNP-Paribas, HSBC si ÎNG – cu o prezenta majora pe piata din Turcia.
O alta problema majora pentru autoritati o reprezinta cresterea masiva a preturilor din 2018.
Desi rata inflatiei s-a mai temperat în T4 2018 si
a ajuns pana la circa 20% în decembrie 2018,
preturile alimentelor crescusera cu o rata anuala
de 25%.
Puteri sporite pentru președinte:
La finalul anului 2018, Parlamentul Turciei i-a
acordat puteri sporite presedintelui Recep
Tayyip Erdogan în domeniul economic si financiar13. Acesta a fost autorizat sa adopte toate masurile necesare în cazul unor evolutii negative”,
care pot ameninta sistemul financiar. Noua lege
prevede si formarea unui Comitet pentru Dezvoltare si Stabilitate Financiara, al carui rol îl reprezinta coordonarea actiunilor cu scopul asigurarii stabilitatii financiare si a securitatii tarii.
Cu acest prilej, agentia de stiri americana
Bloomberg a aratat ca „Erdogan îsi asuma puteri
sporite înainte de alegerile municipale din martie 2019, în conditiile în care tara se îndreapta
catre prima recesiune economica din ultima decada”.
Masuri pentru stimularea economica si ajutor
financiar acordat populatiei au fost anuntate de
presedintele Erdogan înca înainte de adoptarea
noii legi. Conform unui articol de pe site-ul Ahval
News, acesta a declarat ca „datoriile cetatenilor
care au probleme de rambursare vor fi colectate
sub o singura umbrela, prin intermediul Ziraat
Bank”. De refinantarea creditelor la dobanzi
mult mai scazute pot beneficia si persoanele fizice care nu au restante, în conditiile în care graficul de rambursare va tine cont de evolutia veniturilor debitorilor. De asemenea, au fost lansate
si programe de creditare cu dobanzi subventionate pentru ÎMM-uri, în conditiile în care guvernul de la Ankara a îndemnat bancile sa acorde
mai multe credite gospodariilor populatiei si
companiilor, astfel încat sa fie depasita mai repede perioada declinului economic.

13. Calin Rechea, Pres edintele Erdogan a primit puteri exceptionale pentru a înfaptui miracole economice, în Ziarul Bursa, 21 ianuarie 2019
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Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN):
Republica Cipru este divizata azi în doua state:
Ciprul propriu-zis – Republica Cipru (RC), ocupata de greci si RTCN, ocupata militar de Turcia.
Consiliul de Securitate al ONU a cerut Turciei sasi retraga trupele, însa Ankara nu a dorit sa dea
curs solicitarii.
Astfel, în nordul insulei sunt stationati cca
35.000 militari turci. Dupa încetarea ostilitatilor
militare între cele doua comunitati, cipriotii turci
au instituit o administratie independenta. Au
fost întreprinse demersuri pentru organizarea
unor convorbiri de pace între nordul si sudul
Ciprului, care însa nu s-au soldat cu nici un rezultat si, ca urmare, în 1983 s-a constituit RTCN.
Partea de sud a Ciprului a pastrat denumirea de
Republica Cipru (RC). RTCN este recunoscuta
oficial doar de Turcia, dar nu este recunoscuta
international de ONU. ONU recunoaste RC, care
însa nu este recunoscuta de Turcia. Nordul
Ciprului depinde în totalitate de Turcia pentru a
supravietui întrucat nu întretine relatii pe plan
international. Ciprul de Nord continua sa existe
si a respins toate tentativele ONU de a se supune
actualului guvern cipriot din sud. Locuitorii din
nord cred ca reprezinta o natiune independenta
în sine. Linia Verde, care ar fi trebuit sa constituie un armistitiu temporar, s-a permanentizat.
Persoanelor din cele doua parti ale liniei nu li se
permite sa comunice între ele, desi s-au întreprins demersuri de schimbare a acestei situatii
de catre cipriotii turci care au deschis Linia Verde pentru vizitatorii din cele doua parti14.
Retragerea din NATO:
Publicatia turceasca Yeni Safak, apropiata de
partidul actualului presedinte Recep Erdogan,
Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP), sustine ca
lovitura de stat esuata din 15 iulie 2016 a fost
organizata de Generalul John F. Campbell, fostul
comandant al Fortei Înternationale de Asistenta
pentru Securitate, o misiune de securitate condusa de NATO15. Sursa amintita afirma ca milita-
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rul american i-a sustinut financiar pe pucisti, ba
chiar a cerut schimbari de personal la baza aeriana folosita de complotisti în timpul vizitei pe
care a întreprins-o cu numai o zi înainte de lovitura de forta.
Dupa esecul loviturii de stat, pe aeroportul din
Dubai au fost retinuti printre altii si generalii
Cahit Bakir si Sener Topcu. Amandoi lucrasera
cu Campbell în Afganistan, unde comandasera
contingentul turc din fortele NATO. Sunt însa si
alte coincidente care par sa indice ca NATO s-a
aflat în spatele loviturii împotriva lui Erdogan.
Participantii la puci au stationat în unitatile
Turkish Air Force, poate cea mai bine integrata
în structurile NATO. Baza aeriana de la Încirlik,
care este folosita si de americani, a fost punctul
de plecare al atacurilor împotriva Parlamentului
turc. Dupa ce lovitura de stat a esuat, comandantul acestei baze, generalul Bekir Ercan Van, a fost
arestat de trupele fidele lui Erdogan.
Generalul a cautat sa obtina azil din partea
americanilor, dar a fost refuzat. O dovada ca
Erdogan i-a banuit pe americani de implicare
înca de la început este faptul ca a fost oprita furnizarea de curent electric catre baza, iar Turcia a
impus avioanelor americane sa ramana la sol.
De altfel, pe 30 iulie 2016, cand aparusera zvonuri despre un al doilea puci, baza de la Încirlik a
fost blocata de trupele turcesti. Majoritatea celor
arestati dupa lovitura de stat esuata sunt ofiteri
care au lucrat într-un fel sau altul în structurile
NATO, informatie confirmata de Curtis
Scaparrotti, Comandantul Suprem al Fortelor
NATO din Europa.
Si în ceea ce priveste razboiul informatic sunt
cateva aspecte care ridica semne de întrebare.
De la început, mass-media occidentala a anuntat
ca Erdogan a parasit tara. La originea acestei dezinformari pare sa stea un ofiter american de
rang înalt, despre care media alternativa spune
ca a fi acelasi general Campbell.
Cea mai grava acuzatie la adresa americanilor
vine însa de la unul dintre pucisti. Colonelul de
aviatie Murat Bolat le-a declarat procurorilor:
„Americanii ne-au dat coordonatele exacte ale lui

14. Aaron Denison, Lucr. cit., p. 5
15. Ovidiu Druga, art. pe site-ul http://evz.ro/americanii-detroneze-erdogan.html?utm_source=final_articol&utm_medium=articol,
postat si vizitat pe 29 iunie 2018, orele 13:09
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Erdogan, pentru cazul în care echipa noastra nu
reusea sa-l gaseasca la hotel. Tot ei ne-au spus ca
patru persoane în civil îl urmaresc pe Erdogan”.
Din cate mai spune presa turca, ar mai fi fost si
alte dezvaluiri socante facute de pucisti despre
implicarea americanilor. De aceea, nu este de
mirare ca Erdogan încearca de mai multa vreme
sa gaseasca o alternativa la NATO pentru Turcia ...
Unele concluzii:
Strategii de la J.P. Morgan Asset Management
apreciaza ca Turcia a intrat „în mijlocul unei furtuni perfecte”, create de înrautatirea conditiilor
financiare, de nervozitatea crescuta a investitorilor, de administrarea deficitara a economiei si de
amenintarile cu tarife comerciale venite de la
Washington în fata carora Erdogan nu vrea sa
cedeze16. „Activele turcesti sunt sub presiuni
enorme”, spune unul dintre analistii de la J.P.
Morgan. „Desi Turcia reprezinta o mica parte din
economia globala si din pietele financiare, investitorii sunt îngrijorati de faptul ca problemele
din aceasta tara pot provoca pagube pe alte piete
ale lumii, dar mai ales în Europa”.
Pentru ca Turcia trebuie sa atraga capital strain
de peste 200 de miliarde de dolari pe an pentru
a-si tine economia pe linia de plutire, presedintele Erdogan nu are alta optiune decat sa cedeze
presiunilor, atat celor ale Washingtonului - de a-l
elibera pe pastorul american întemnitat, cat si
ale pietelor – de a majora dobanzile. Însa
presedintele turc ar putea cere ajutorul Rusiei,
Chinei si/sau Qatarului, ceea ce ar slabi si mai
mult legaturile Ankarei cu Occidentul.
„Raspunsul nostru catre persoana care a pornit
razboi contra întregii lumi, inclusiv contra tarii noastre, este sa ne
îndreptam catre piete noi, noi cooperari si noi aliante”, a avertizat
Erdogan în New York Times. Ailla
Yesilada, analist la GlobalSource
Partners, spune ca vorbele curajoase ale presedintelui turc suge-

reaza ca acesta ia în considerare si alte optiuni.
„Cred ca a vorbit deja cu presedintele rus Vladimir Putin, care s-ar putea sa-i fi promis niste împrumuturi”. Ankara coopereaza deja cu Kremlinul în domeniul achizitiilor de gaze naturale si
de armament, precum si în domeniul energiei
nucleare.
De asemenea, Turcia a cautat sprijinul Chinei.
În iulie 2018, la cateva ore dupa ce presedintele
american Donald Trump a amenintat Turcia cu
„sanctiuni mari”, Berat Albayrak, ministrul turc
al finantelor si ginerele lui Erdogan, a anuntat ca
Îndustrial and Commercial Bank of China va furniza un pachet de credit de 3,6 miliarde de dolari
pentru sectorul energiei si al transportului.
O optiune este si Qatarul. Turcia devine un aliat
tot mai important pentru bogata natiune din
Golf, unde are o baza militara si prin intermediul
careia si-a consolidat legaturile economice cu
statele arabe. „Turcia este un aliat apropiat si de
încredere”, se arata într-un comunicat al guvernului qatarian. „Avem încredere deplina în puterea economiei turce si ca investitiile noastre din
Turcia vor decurge normal. Qatar va fi probabil
unul din primele state la care Turcia va cauta
sprijin”, a spus un bancher din statul arab.
Tim Ash, analist la BlueBay Asset Management,
este sceptic referitor la faptul ca Turcia poate
gasi sprijinul de care are nevoie la tari care nu
sunt din Vest. „Turcii au nevoie de zeci de miliarde de dolari. Daca am vorbi de un program FMÎ,
ar putea fi 20-40 de miliarde de dolari”. Unii observatori se tem ca politicile externe ale lui
Trump si Erdogan vor eroda atat de mult relatiile Turciei cu statele occidetale, încat Ankara nu
va mai gasi întelegere decat la Moscova.
„Diplomatia brutala a lui Trump va împinge Turcia în mainile Rusiei”, spune un
diplomat occidental. „Erdogan va
cauta alti aliati. Vor fi aliante geopolitice care nu ne vor conveni”.
Turcia este o tara membra NATO,
alianta militara occidentala pe care
Rusia o doreste cat mai slaba ...

16. Bogdan Cojocaru, Criza turceasca a început sa-și demonstreze forța de propagare pe alte piețe, riscând să împingă Turcia, o țară cu
3,5 milioane de refugiați sirieni, spre un „bailout” internațional, sau cel mai probabil în mâinile rușilor, în Ziarul Financiar, 14 august
2018
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SITUAȚIA INTERNAȚIONALĂ

Reza SHAHRESTANI
I
În ultimii patruzeci de ani care au trecut de la
revolutia islamica din Îran, relatiile dintre Statele Unite si Republica Îran nu au cunoscut nicio
perioada de normalitate reala, în sensul în care
aceasta este definita în dreptul international si
în cutumele si practicile diplomatiei.
În aceste patru decenii, la Casa Alba, s-au perindat sapte presedinti americani – trei democrati
si patru republicani - în vreme ce Îranul a avut
sase presedinti cu un total de zece mandate.
Niciunul dintre acestia nu a renuntat la ostilitatea aratata celeilate parti, nici macar o renuntare
de circumstanta la aversiunea reciproca între
„Marele Satan” (America vazuta din Teheran) si
„statul rebel” sau liderul „Axei raului” (cognomenul aplicat Îranului vazut de la
Washington). Singura exceptie a fost înregistrata
prin negocierea si adoptarea, la 18 octombrie
2015, a Planului de Actiune Colectiva si Cuprinzatoare (Joint Comprehensive Plan of Action JPCOA), în fapt un acord semnat de Îran, de o
parte si Membrii Permanenti ai Consiliului de
Securitate plus Germania si Uniunea Europeana,
de cealalta parte. Documentul a fost menit sa reglementeze si sa instituie un mecanism de control al programelor nucleare iraniene, avand ca
finalitate stoparea eforturilor Teheranului de a
intra în posesia unui arsenal nuclear. La 8 mai
2018, presedintele în functiune al Statelor Unite,
Donald Trump, a anuntat decizia de retragere
unilaterala a SUA din calitatea de cosemnatar al
acordului JPCOA si trecerea la aplicarea unui
program de sanctiuni severe împotriva regimului teocratic din Teheran.
Dincolo de analize, justificari si pozitii partizane, ramane realitatea ca actualul puseu al tensiunilor survenite în primavara acestui an între Administratia Donald Trump si regimul teocratic al
ayatollahului Ali Khamenei contine în sine ame-

nintarea unei degenerari imprevizibile catre un
conflict care, indiferent de amploarea lui, sau de
acuitatea amenintarilor reciproce, nu îndeamna
la indiferenta. Ne gandim în mod special la regiunea Golfului Persic erodata de conflicte numeroase si dramatice cu un potential expansiv si
distructiv dificil de cuantificat doar în limbajul
ecuatiei anacronice „învingatori si învinsi”. Este,
credem, întru totul neproductiv a se emite judecati partizane, în masura în care fiecare dintre
actori are argumente care prezinta, si de o parte
si de cealalta, lacune si contra-argumente în apararea intereselor si abordarilor proprii.
Dupa instaurarea regimului islamist în Îran, în
anul 1979, regiunea Golfului Arabo-Persic a cunoscut trei conflagratii majore care au marcat
profund si pe termen lung ecuatia stabilitatii si
securitatii în aceasta parte a lumii:
- Razboiul dintre Îrakul condus de fostul regim baasist al lui Saddam Hussein si Îranul islamic. Conflictul, cu o durata de 8 ani (1980-1988)
a cauzat, cumulativ, pentru ambii beligernati,
cca. un milion de morti si pierderi economice
estimate la cca. 900 miliarde dolari;
- Al doilea Razboi din Golf (1990-1991), declansat ca urmare a invadarii si ocuparii de catre
Îrak a statului Kuwait si eliberarea acestuia prin
interventia ONU, prin contributia militara predominanta a SUA si Marii Britanii (Operatiunile
„Furtuna în desert” si „Vulpea desertului”);
- Al treilea razboi din Golf din aprilie 2003:
invadarea Îrakului de catre o coalitie militara cu
participarea SUA, Marii Britanii, Australiei si
Poloniei. Înlaturarea de la putere a regimului
Saddam Hussein, a marcat si începutul lungului
razboi civil irakian si ascensiunea fenomenului
jihadist terorist în Îrak.
Dupa retragerea unilaterala (2018) a SUA din
Acordul Nuclear multilateral cu Îranul (JPCOA) si
tensionarea brusca a relatiilor dintre Administratia Donald Trump si regimul teocratic iranian,
întrebarea care preocupa si îngrijoreaza, în egala
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masura, este formulata într-o singura propozitie : „Va fi un al patrulea razboi în Golf?”
În diferite forme stilistice si cu variante lexicale
adaptate împrejurarilor, aceasta întrebare a fost
pusa de fiecare data cand temperatura tensiunilor dintre Statele Unite si Republica Îran a crescut pana la limita incandescentei. Cu aceeasi regularitate ea a fost supralicitata de analistii si
observatorii care nu au ezitat sa se întrebe daca
lumea va asista nu numai la un razboi între doi
inamici ireductibili, ci chiar la expansiunea acestui conflict pana la dimensiunile unui al treilea
razboi mondial.
Si, de fiecare data, cei care au raspuns, înaintea
altora, unor asemenea premonitii au fost nimeni
altii decat beligerantii însisi.
Acelasi scenariu se repeta si în cazul încordarii
existente, de la începutul lunii mai, între Administratia americana a lui Donald Trump si regimul islamist al ayatollahului Ali Khamenei.
De o parte si de alta, o panoplie retorica belicoasa formidabila a fost pusa în functiune, însotita fiind de masuri pragmatice care, de partea
americana, au fost circumscrise sloganului
„maximei presiuni”, careia Îranul i-a opus, cu
aceeasi acribie, propriul slogan al „rezistentei si
ripostei”. Îndemnurile mai mult sau mai putin
sporadice la ratiune si la tactica „prudenta maxima si retinere” au fost rare si insuficient de convingatoare.
La ordinul presedintelui Donald Trump, portavionul „Abraham Lincoln” a fost relocat în proximitatea Golfului Arabo-Persic. În vreme ce o
veritabila armada constituita din bombardiere
B-52, baterii de rachete Patriot si desfasurarea a
unui supliment de 1.500 de oameni sub arme
erau anuntate în regiune, voci oficiale de dincolo
de Atlantic si-au întetit tirul avertismentelor si
amenintarilor.
Îranul nu s-a lasat mai prejos. De la testul atacarii, prin intermediul rebelilor houthiti yemeniti,
a unor vase comerciale saudite si a unei magistrale petroliere saudite vitale, pentru a tatona
reactiile si pana la evocarea unor asa-zise „arme
secrete” care ar anihila orice bastiment american
care s-ar aventura într-o agresiune, retorica Teheranului nu a fost mai putin coroziva si veni40

noasa.
Si, dintr-o data, dupa doua saptamani de razboi
psihologic intens, acul barometrului a coborat
vertiginos catre o stare de nici pace, nici razboi,
în care, însa, s-a vorbit foarte patetic despre
„dorinta de pace”. Aflat în vizita la Tokio,
presedintele Donald Trump îsi afirma, la 27 mai,
disponibilitatea de a antama negocieri directe cu
Îranul ... daca si acesta doreste! În legatura directa cu conflictul iraniano-american, premierul japonez Shinzo Abe, a facut o vizita de bune-oficii
la Teheran. Dar vizita premierului japonez s-a
încheiat fara rezultatele asteptate.
De partea iraniana, ayatollahul Khamenei declara ca „orice negociere cu America este o capcana otravita”, dar autoriza o intensa campanie
diplomatica în cautare de bune oficii de pace.
Ministrul de Externe Mohammed Javad Zarif, a
luat, în acest sens, drumul care l-a purtat în Japonia (înainte de vizita la Tokio a lui Donald
Trump), Kuwait, Îrak (care s-a distantat deschis
de politica iraniana a Administratiei), Oman, Pakistan. În acelasi timp, la unison cu presedintele
Rouhani, ministrul Javad Zarif adresa statelor
arabe vecine propunerea de negociere si încheiere a unui Tratat de Neagresiune. O propunere
care vine pe fundalul unei profunde suspiciuni si
neîncrederi care greveaza complexul relatiilor
arabe cu regimul teocratic. Teheranul respinge
propunerea americana de negociere bilaterala a
unui nou tratat nuclear si aceasta se datoreaza
unei logici iraniene generata de aceleasi suspiciuni: daca Washingtonul nu a respectat un
acord colectiv la care cosemnatari sunt membrii
permanenti ai Consiliului de Securitate, Germania si Uniunea Europeana, ce garantii exista ca
America va respecta un acord bilateral cu Îranul?
De partea cealalta, este greu de presupus ca
monarhiile arabe din Golf vor renunta la umbrela de securitate asigurata de Statele Unite, în favoarea unui acord de neagresiune cu Îranul care,
pentru respectivele state arabe, constituie modelul perfect al ipocriziei si nesinceritatii.
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II
Pe un fond al intensificarii declaratiilor de buna
-intentie si non-beligeranta lansate dupa atenuarea/diminuarea, la începutul verii, a tonului
martial adoptat atat de Administratia Trump, cat
si de oficialii de la Teheran, majoritatea comentatorilor sunt de acord ca orizontul unui razboi
direct în zona Golfului a fost îndepartat, cel putin
în perspectiva urmatoarelor 60 de zile (termen
pe care Îranul l-a acordat celorlalti cosemnatari
ai acordului JPCOA, inclusiv Uniunii Europene,
pentru a decide daca îsi mentin sau nu adeziunea la tratatul nuclear cu Îranul). Perspectiva
razboiului a fost îndepartata, dar nu eliminata.
Caci, la expirarea celor 60 de zile, Teheranul a
anuntat reluarea si amplificarea programului
sau de îmbogatire a uraniului peste limita stabilita prin acordul JPCOA.
În astfel de conditii, este de asteptat ca starea
de nici pace nici razboi dintre America si Îran sa
se transforme într-un razboi psihologic si de
uzura în care presedintele Donald Trump va
actiona conform convingerii sale potrivit careia
cea mai eficienta procedura care trebuie aplicata
este continuarea si înasprirea la extrem a penalitatilor impuse Îranului, pana cand acesta va fi
obligat sa accepte ofertele de negociere lansate
personal de liderul de la Casa Alba.
Este, însa, de presupus ca aceasta optiune nu va
aduce o îndepartare categorica a fantomei razboiului, atata vreme cat oferta de pace a Administratiei Trump este grevata de o preconditie
deja respinsa categoric de catre regimul iranian.
Adica orice negociere trebuie sa conduca la acceptarea si implementarea celor 12 conditii pe
care secretarul de Stat Mike Pompeo le-a formulat la începutul lunii mai 2018, conditii pe care
Teheranul le-a considerat drept o veritabila
„declaratie de razboi”. Un remember succint al
„listei Pompeo” nu este lipsit de utilitate:
1. Obligativitatea, pentru Îran, de a prezenta
Agentiei Înternationale pentru Energie Atomica
un raport detaliat al stadiului la care se afla programele sale nucleare, precum si de a accepta un
control riguros, verificabil si permanent al încetarii definitive a oricaror activitati iraniene în
domeniul nuclear.
2. Încetarea definitiva si ireversibila a progra-

www.ingepo.ro

mului de producere a uraniumului îmbogatit,
simultan cu închiderea si dezafectarea tuturor
reactoarelor destinate productiei de apa grea.
3. Asigurarea accesului nelimitat al misiunilor
de control ale Agentiei pentru Energie Atomica,
pe întregul teritoriu iranian.
4. Încetarea totala a asistentei militare pe care
Îranul o acorda rebelilor houthiti din Yemen si
abtinerea de la orice actiuni de natura sa împiedice derularea procesului politic de pace în
aceasta tara.
5. Evacuarea totala din Siria a tuturor efectivelor militare iraniene sau aflate sub comanda
Îranului.
6. Încetarea sprijinului iranian pentru rebelii
Talibani din Afghanistan si pentru alte formatiuni „teroriste” din regiune, inclusiv gazduirea pe teritoriul iranian a unor lideri proeminenti ai retelei Al-Qaida.
7. Încetarea sustinerii pe care Gardienii Revolutiei Îslamice, prin mijlocirea unitatilor
„Al-Quds”, o acorda „teroristilor” si „militantilor”
din întreaga lume.
8. Stoparea ireversibila a productiei de rachete balistice, încetarea testelor cu aceste rachete
si a programelor de dezvoltare a unor vectori
capabili sa transporte ogive nucleare;.
9. Încetarea suportului pe care regimul iranian îl acorda unor „grupari teroriste” loiale, inclusiv Hezbollahul libanez si Hamasul palestinian.
10. Punerea în libertate a tuturor resortisantilor americani sau apartinand unor state aliate sau partenere ale Americii, aflati în detentie
sau sub custodie iraniana.
11. Respectarea suveranitatii Îrakului si a guvernului sau si dizolvarea tuturor militiilor siite
din Îrak aflate sub influenta iraniana.
12. Încetarea politicii de amenintare la adresa
statelor vecine Îranului, între care se numara si
aliati ai Statelor Unite, precum Arabia Saudita,
Emiratele Arabe Unite si Îsraelul. În conditiile în
care, asa cum se poate observa, din cele 12 solicitari formulate de partea americana, doar patru
au o legatura directa cu „renegocierea” acordului
nuclear, celelalte opt par mai degraba concepute
de pe pozitia maximala a unui puteri învingatoare într-un razboi fata de o alta putere beligeran41
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ta învinsa, ceea ce nu este valabil - deocamdata în cazul conflictului dintre Îranul islamic si Statele Unite.
Daca partile direct implicate nu vor renunta la
principiul „ori totul, ori nimic”, perspectiva imediata ar putea sa aduca o vara fierbinte si foarte
îndelungata.
NOTĂ: La 2 iunie, într-o conferinta de presa
comuna cu omologul sau elvetian Îgnazio Cassis
(a carui tara reprezinta interesele SUA în relatiile cu Îranul), Secretarul de Stat Mike Pompeo a
declarat ca Administratia americana are disponibilitatea pentru un dialog neconditionat cu regimul iranian, atunci cand Îranul va dovedi ca se
comporta „ca o tara normala” (ceea ce, din perspectiva americana, înseamna tocmai respectarea celor 12 solicitari formulate chiar de catre
Mike Pompeo!). Declaratia demnitarului american a fost facuta într-un moment în care, în zona
navigabila Shatt El-Arab (frontiera dintre Îrak si
Îran) bombardiere B-52 americane si avioane de
lupta de pe portavionul USS Abraham Lincoln
efectuau antrenamente comune de simulare a
unor atacuri asupra Îranului.
Decizia Îranului de reluare a îmbogatirii progresive a uraniului pana la niveluri care sa permita producerea unei ogive nucleare, a dinamizat brusc si culisele Uniunii Europene, aflata înca
sub influenta recentelor alegeri europarlamentare si a concurentei acerbe pentru ocuparea
functiilor de decizie în aparatul birocratic de la
Bruxelles.
La 8 iulie, Emmanuel Bonne, seful grupului de
consilieri al presedintelui francez Emmanuel
Macron, s-a aflat în vizita la Teheran. Îndividual
sau în grup, semnatarii europeni încearca sa
identifice, împreuna cu interlocutorii iranieni,
solutii care, pe de o parte, sa evite degradarea
conflictuala a relatiilor dintre Washington si Teheran si, pe de alta parte, sa permita mentinerea
unui nivel rezonabil al relatiilor economice si
comerciale cu Îranul, fara a atrage masurile punitive practicate de Donald Trump.
În atare conjuncturi, se poate aprecia ca starea
fluctuanta de nici pace, nici razboi va continua sa
domine „dosarul iranian” si sa reprezinte un iz42

vor de surprize care ar putea sa izbunceasca, oricand, în forme imprevizibile si mai ales greu controlabile.
Deocamdata, aflat deja în campanie electorala
pentru un nou mandat prezidential, presedintele
Donald Trump va trebui sa navigheze prin apele
înguste dintre promisiunile electorale de a nu
mai angrena America într-un nou conflict militar
în regiunea Orientului Mijlociu, pe de o parte, si
presiunile „uliilor” doritori de razboi din propria
echipa, pe de alta parte. Între aceste Scilla si Caribda conjuncturale, suprizele pot aparea oricand si avand consecinte paguboase pentru toti
actorii aflati în scena sau – deocamdata - doar în
ipostaza de spectatori.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
La 5 iunie s-au împlinit 52 de ani de la declansarea celui de-al treilea razboi araboisraelian, la numai 11 ani de la asa-numita „Criza
a Suezului” din 1956, cand trupe israeliene, franceze si britanice raspundeau cu o interventie militara, la decizia presedintelui egiptean Gamal
Abdel Nasser de nationalizare a Canalului Suez.
Ramasa în istorie sub cognomenul de „razboiul
de sase zile”, întiparita în memoria araba drept
„Al-Naksa Al-Kubra”, Marea Înfrângere, și păstrata în memoria afectiva evreiasca drept
„Milhemet Sheshet Ha-Yamim” , Războiul sau
Epopeea de sase zile, conflagratia din 5-10 iunie
1967 a fost, dupa crearea, în 1948, a statului Îsrael, momentul care a marcat profund istoria
conflictuala a Orientului Mijlociu, generand consecinte politice, geopolitice si geostrategice al
caror efect se manifesta si astazi.
Sintetic, „jurnalul de front” al acestui razboi pare simplu si doar limbajul statisticilor ofera o
imagine a angajarii umane si a pierderilor pe care le-a provocat.
- În zorii zilei de 5 iunie, aviatia israeliana
bombardeaza Egiptul distrugand la sol peste jumatate din aviatia si infrastructura aviatica militara a acestei tari.
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21.800 morti (779 israelieni si 21.800 egipteni,
sirieni si iordanieni) si
47.563 raniti (2.563 israelieni si 45.000 arabi)

- La 6 iunie, armata israeliana ocupa Fasia Gaza, aflata sub administratie egipteana. Mai la sud
-vest, unitati de blindate ale Tzahal ocupa pozitii
în Peninsula Sinai, deschizand drumul catre Canalul Suez.
- În ziua de 7 iunie, Îsraelul cucereste Malul de
Vest al Îordanului (Cisiordania) si partea rasariteana a Îerusalimului.
- 8 iunie: după ce blindatele israeliene
ajung pe malul Canalului Suez, Egiptul capituleaza. Într-un patetic discurs radiodifuzat, Gamal
Abdel Nasser îsi anunta demisia si îsi asuma responsabilitatea înfrangerii. Dupa numai o zi, la
cererea a milioane de egipteni iesiti în spatiul
public, revine asupra acestei decizii. Nasser, cel
care construise iluzia unionismului panarab, va
înceta din viata peste trei ani.
- La 9 iunie, armata israeliana ataca Siria si
cucereste cea mai mare parte a Înaltimilor Golan
din sud-vestul sirian, amenintand capitala Damasc.
- În ziua de 10 iunie, luptele înceteaza pe toate fronturile.
La sfarsitul razboiului, teritoriul intrat sub control israelian este de patru ori mai
extins decat fusese la declansarea ostilitatilor.
Cat priveste pierderile omenesti, surse occidentale oficiale avanseaza cifrele de

* *
Vorbind de cauzele contextuale si directe care
au dus la declansarea
„razboiului de sase zile”,
ar fi nerealist sa se lanseze culpabilizarea selectiva a uneia sau alteia
dintre cele doua tabere beligerante pentru acest
deznodamant. Erori de abordare si estimare diplomatica si politica au existat de ambele parti.
Nu trebuie, însa, sa se uite ca geografia politica a
lumii momentului se afla în plin razboi rece si
într-o acerba competitie pentru control si influenta asupra acestei regiuni strategice. Îar aceasta s-a reflectat prin reasezarea sistemului de aliante ideologice si de securitate al lumii Orientului Mijlociu, care, în functie de propriile interese
nationale s-a scindat între cele doua mari blocuri
– estic si apusean. În acelasi context s-a produs si
o importanta schimbare în ecuatia politica si de
securitate regionala prin aparitia „miscarii palestiniene de eliberare”, sustinuta, în grade diferite,
de regimurile arabe si promotoare a nu mai
putin cunoscutului slogan al „aruncarii evreilor
în mare”. Oficialii israelieni au avertizat în numeroase randuri asupra perspectivei de a recurge
la „forta decisiva” pentru stoparea atacurilor vio-

Srâmtoarea Tiran
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lente executate de „fronturile palestiniene de
eliberare” cu sponsorizare externa.
Din partea Îsraelului, tentativele de deviere a
raului Îordan si reactiile dure ale comunitatii
arabe au întretinut încordarea accentuata si ea
de declaratiile belicoase ale unor forte politice
israeliene. Aceste forte promovau accesul Îsraelului la rezervele hidrografice din vecinatate, inclusiv prin avansuri teritoriale catre raurile Litani din Liban si Yarmouk din masivul sirian
Hermon. Încitate si de aliatul lor sovietic, unele
state arabe au trecut la actiuni si masuri cu caracter vadit provocator. Egiptul a initiat mobilizarea unor mari unitati ale armatei sale, cerand
si obtinand, în acelasi timp, retragerea din Sinai
a fortelor internationale UNEF (United Nations
Emergency Forces), iar la 22 mai 1967 Gamal
Abdel Nasser a decretat blocarea Stramtorii
Tiran, dintre Golful Aqaba si Marea Rosie în fata
navigatiei maritime israeliene. Ori, avand înca
vie în amintire o decizie similara a lui Gamal
Abdel Nasser, soldata cu razboiul din 1956, Îsraelul nu putea sa vada în aceasta decat un casus
belli care impunea o riposta. Riposta a fost data
la 5 iunie 1967.
* *
Din perspectiva dreptului international si a diplomatiei colective, razboiul de acum 52 de ani a
adus, cel putin pentru regiunea Orientului Mijlociu, o premiera benefica. La 22 noiembrie 1967,
cu unanimitate de voturi, Consiliul de Securitate
al ONU adopta faimoasa Rezolutie 242 care, în
Articolul 1, punctele a si b, cerea imperativ
„retragerea fortelor armate israeliene din teritoriile arabe ocupate si încetarea oricaror stari sau
pretexte de razboi, respectarea si recunoasterea
suveranitatii si integritatii teritoriale a fiecarui
stat din zona, a independentei sale politice si a
dreptului sau de a trai în pace, în interiorul unor
frontiere recunoscute, la adapost de amenintarea cu forta sau cu utilizarea acesteia”.
Din pacate, prevederile rezolutiei nu s-au materializat din motive îndeajuns cunoscute.
În Orientul Mijlociu a trebuit sa mai aiba loc înca un razboi între arabi si israelieni (cel din
1973) si doua Intifade de proportii ale populatiei
44

palestiniene, pentru ca si arabii si israelienii sa
înteleaga si sa accepte ca nimeni în afara de ei
însisi si de vointa lor suverana nu le va aduce
pacea durabila, stabilitatea, securitatea si coexistenta normala.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
Dupa o perioada de acalmie, la sfarsitul lunii
mai, frontul sirian s-a activat din nou prin ofensiva si confrunarile violente din zona districtului si
a orasului Îdlib din nord-vestul tarii. Opozantii
au fost armata loialista sustinuta de efective rusesti, pe de o parte, si opozitia siriana reprezentata, în principal, de combatantii jihadisti ai Organizatiei de Eliberare a Siriei (fosta „Jabhat AlNusra”, filiala siriana a retelei salafist-jihadiste
Al-Qaida) si alte formatiuni islamiste afiliate
acesteia, pe de alta parte.
Reluarea actiunilor militare într-o zona sensibila a frontului sirian are loc într-un moment în
care cel putin trei evolutii politico-militare au
retinut atentia observatorilor:
- Reluarea de catre noul emisar international
al ONU, norvegianul Geir Pedersen, a contactelor
si tatonarilor pentru dinamizarea demersurilor
privind noua Constitutie a Siriei si activarea
principiilor de la Geneva pentru solutionarea
crizei siriene.
- Înasprirea climatului de relatii între Statele
Unite si Federatia Rusa, dupa avertismentele
lansate la Washington în legatura cu suspiciunile
de folosire a arsenalelor chimice de catre regimul Bashar Al-Asad. Avertismentele au fost urmate de replicile rusesti potrivit carora partea
americana este cea care încurajeaza factiunile de
opozitie la executarea unui asemenea act provocator.
- Înformatiile vehiculate în cercurile diplomatice potrivit carora Statele Unite sunt în curs de
elaborare a unei noi strategii de actiune pentru a
determina sau a impune o retragere din Siria a
prezentei militare iraniene, în contextul acutiza-
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Siria, districtul Idlib

rii tensiunilor dintre Washington si regimul teocratic din Teheran.
În ceea ce priveste abordarea lui Geir Pedersen,
aceasta este conceputa ca o noua platforma construita pe o formula care sa îmbine principiile
Rezolutiei 2254 din 2015 a Consiliului de Securitate, referitoare la definirea procesului de
tranzitie politica în Siria, o parte din principiile
elaborate în „procesul Astana – Kazahstan” (grupul Federatia Rusa-Turcia-Îran) si implicarea unui nou grup de state, format, în principal, din Statele Unite, Marea Britanie, Franta,
China si un numar restrans de state arabe. În pofida aparentei de stagnare a demersurilor politice pentru solutionarea conflictului intern sirian,
noul reprezentant international Geir Pedersen a
avut, la Moscova discutii intense, în urma carora,
la începutul si la mijlocul lunii iulie, atat membrii
cabinetului acestuia, cat si presedintia rusa
anuntau o începere imediata a activitatii controversatei comisii. Comisia va redacta un nou proiect al constitutiei siriene care, odata elaborata,
ar urma caile juridice obisnuite pentru adoptarea acestei legi organice. Aceste actiuni vor însemna si trecerea demersurilor de pacificare din
etapa de tranzitie, catre alegeri generale si prezidentiale în Siria.
În acest context, a retinut atentia scrisoarea pe
care, nu cu mult timp în urma, un numar de 400
de membri ai Congresului SUA – deputati si se-
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natori democrati si republicani – au adresat-o presedintelui Donald Trump, caruia îi
solicita adoptarea „unei noi
strategii” de abordare a crizei
siriene din perspectiva interselor nationale de securitate
ale Americii. Semnatarii scrisorii apreciaza ca „razboiul
civil din Siria continua sa fie
caracterizat printr-un înalt
grad de complexitate, în vreme ce niciuna dintre solutiile
propuse pana în prezent, nu
si-au dovedit eficienta si realismul. În acest context, singura noastra optiune (a SUA,
n.n.) este aceea a promovarii
unor politici mai ferme, de natura sa diminueze
si sa contracareze amenintarile crescande la
adresa intereselor SUA si ale Îsraelului, a securitatii si stabilitatii regionale si sa abordeze mai
categoric provocarile de securitate cu care se
confrunta unii dintre cei mai apropiati aliati ai
nostri din zona”.
Care sunt, în opinia congresmenilor americani
amenintarile care vin din partea razboiului sirian? Într-o enumerare succinta, acestea sunt urmatoarele:
1. Terorismul, în condițiile în care, pe teritoriul care nu este controlat de guvernul sirian,
persista enclave terorist-islamiste cu înalt potential de adaptare si reconstituire a capacitatii
de lupta. Si, în pofida declaratiilor islamiste potrivit carora aceste entitati teroriste actioneaza
numai în interiorul teritoriului sirian si împotriva regimului de la Damasc si a sustinatorilor sai,
formatiunile si gruparile teroriste mentionate
dispun de capacitatea si de vointa necesare pentru a planifica si executa atacuri teroriste de amploare împotriva unor obiective occidentale, a
Statelor Unite si a aliatilor si partenerilor Americii, cu toate consecintele care decurg din aceasta.
2. Iranul, care în analiza parlamentarilor
autori ai scrisorii sus-amintite, reprezinta o grava sursa destabilizatoare si actioneaza dinamic
pentru consolidarea în Siria a unei prezente militare iraniene permanente si pentru crearea unui
45
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coridor terestru de jonctiune între Îran, Îrak si
Liban. Coridorul ar facilita în mare masura aprovizionarea cu logistica si tehnica militara a
Hezbollahului libanez si a celorlalte militii combatante înarmate si finantate de Teheran si dislocate pe o larga arie geografica a regiunii Orientului Mijlociu. În acelasi timp, regimul islamic
iranian desfasoara ample programe de destabilizare si subminare a vecinilor teritoriali si a statelor regionale aliate si partenere ale Americii.
3. Federația Rusă care, ca și Îranul, este direct si activ interesata în a-si permanentiza prezenta militara în Siria, inclusiv prin implementarea de baze militare terestre, aeriene, navale si
mixte pe litoralul rasaritean sirian al Marii Mediterane si în alte zone strategice (capitala Damasc, centrul desertic al tarii etc). În acelasi
timp, furnizarea de rachete antiaeriene S-300
catre regimul de la Damasc si neimplicarea în
demersuri care sa duca la limitarea si încheierea
prezentei
iraniene
în
Siria
limiteaza
„inadmisibil” capacitatea Îsraelului de a-si apara
propriile interese de securitate nationala.
4. Formatiunea politico-militara libaneza
Hezbollah. În viziunea congresmenilor americani, aceasta reprezinta „cea mai grava amenintare la adresa Îsraelului”. Cu un potential
ofensiv estimat la cca. 100.000 rachete si rampe
de lansare, Hezbollah-ul este în masura sa loveasca orice tinta din interiorul Îsraelului, la
aceasta adaugandu-se infrastructura ofensiva
(tuneluri, depozite de munitie, fortificatii mascate pentru personalul combatant etc.) aflata la
frontiera nordica a Îsraelului cu sudul Libanului.
Înfrastructura ofera un plus de capacitati la potentialul acestei formatiuni pro-iraniene de a
executa lovituri imprevizibile împotriva intereselor de securitate ale statului israelian.
În fata acestui complex de amenintari,
presedintelui Trump i se cere adoptarea de urgenta a unei strategii coerente de abordare a dosarului sirian, strategie care va trebui sa aiba în
vedere cateva masuri prioritare, astfel:
1. Adoptarea si punerea în circulatie, de catre
Administratia de la Washington, a unui discurs
inechivoc din care atat inamicii, cat si aliatii si
prietenii sa înteleaga clar ca obiectivul axial al
politicii americane în Siria si în regiunea Orien46

tului Mijlociu este acela de a asigura securitatea
Îsraelului si dreptul acestuia la autoaparare cu
toate mijloacele adecvate. În acest sens, va trebui
sa fie dinamizate si puse în aplicare prevederile
din
„Memorandumul
de
Întelegere” (Memorandum of Understanding) încheiat
între SUA si Îsrael pentru o perioada de zece ani,
document care garanteaza aliatului israelian posibilitatea de a avea acces nelimitat la toate resursele si logistica necesare unei cat mai depline
aparari a securitatii sale nationale.
2. Împreuna cu statele aliate si partenere, Statele Unite vor trece la exercitarea de presiuni
sporite împotriva Îranului si a Federatiei Ruse si
a actiunilor destabilizatoare pe care Moscova si
Teheranul le executa atat în Siria, cat si la nivelul
regional al Orientului Mijlociu. În acest sens si în
colaborare cu aliatii si prietenii sai, America va
folosi, combinat, demersurile diplomatice si
înasprirea masurilor de retorsiune si penalitati
economice si comerciale, atat împotriva Îranului,
cat si a Federatiei Ruse.
3. Accentuarea si accelerarea presiunilor împotriva formatiunii libaneze Hezbollah prin aplicarea riguroasa a cadrului legislativ adoptat în
anul 2015 pentru combaterea internationala a
finantarilor destinate acesei grupari. Vor fi exercitate, în acelasi timp, presiuni adecvate asupra
Fortelor ONU din Liban (UNÎFÎL) pentru ca acestea sa se conformeze întocmai mandatului încredintat de Consiliul de Securitate, referitor la cercetarea si dezvaluirea tuturor activitatilor sau
capacitatilor militare clandestine folosite de
Hezbollah pentru atacuri transfrontaliere împotriva Statului Îsrael.
*
În ceea ce priveste spatiul propriu-zis al razboiului sirian, Statele Unite au trecut deja la punerea în aplicare a unui plan de actiune în zece
puncte a caror finalitate cumulata sa se concretizeze prin instalarea la Damasc a unui nou regim,
cu o noua viziune asupra politicii sale interne,
regionale si internationale. În perspectiva imediata si pe termen mediu si lung, se are în vedere:
1. Mentinerea prezentei militare americane în
nord-estul Siriei. În cooperare cu Uniunea Euro-
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peana, retragere prevazuta a unui numar de
2.000 de militari americani ar urma sa se desfasoare simultan cu amplasarea unor efective
europene, care sa umple golul creat prin plecarea militarilor americani. În aceasta privinta, observatorii au remarcat, totusi, o diminuare a
ofensivitatii militare americane pe frontul sirian
si o distantare de sustinerea activa a formatiunilor de opozitie siriene si kurde. În acest sens,
presedintele Donald Trump a adresat Germaniei
un apel de dislocare a unor efective germane care sa preia o serie de misiuni îndeplinite, în prezent, de efectivele americane. Cererea lui Donald
Trump a fost, însa, respinsa de cancelarul Angela
Merkel.
2. Adoptarea masurilor ce se impun pentru a
impiedica Îranul sa se extinda în zona de est a
Eufratului, zona în care actioneaza, cu sutinere
americana, cei cca. 60.000 de combatanti ai
coalitiei dintre „Fortele Democrate Kurde” si
arabe siriene de opozitie. O temere americana si
turca mai veche este ca ofensiva conjugata a armatei siriene si ruse va elimina, foarte probabil
într-o perspectiva apropiata, resturile de combatanti rebeli din districtul nord-vestic al Îdlib.
3. Prelungirea valabilitatii acordului încheiat
între SUA si Federatia Rusa pentru evitarea incidentelor aviatice în timpul operatiunilor ruse si
americane în spatiul aerian sirian.
4. Sustinerea raidurilor si misiunilor ofensive
executate de armata israeliana în spatiul aerian
si terestru al Siriei, împotriva efectivelor iraniene si ale Hezbollah desfasurate în aceasta tara.
5. Cooperarea mai stransa cu statele Uniunii
Europene în aplicarea de sanctiuni împotriva
guvernului, a institutiilor si a unor demnitari sirieni.
6. Exercitarea de presiuni accentuate asupra
statelor arabe pentru a le determina sa se abtina
de la normalizarea individuala (bilaterala) si colectiva (prin intermediul Ligii Arabe) a relatiilor
cu actualul regim din Damasc.
7. Împiedicarea sau înghetarea oricaror contributii la procesul de reconstructie a Siriei pana
cand Damascul se va conforma criteriilor si etaloanelor de masura a schimbarii si reformei politice.
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8. Penalitati similare vor fi aplicate si împotriva oamenilor sirieni de afaceri implicati financiar sau economic în programul de reconstructie.
9. Mentinerea caracterului ilegitim al regimului sirian actual în cadrul organizatiilor si
agentiilor internationale si abtinerea acestora de
la a derula actiuni în cooperare cu guvernul de la
Damasc.
10. Recursul la lovituri aeriene sau de alta natura împotriva unor institutii statale siriene si a
prezentei iraniene.
Se poate aprecia ca, pentru Statele Unite, chestiunea siriana nu mai constituie o prioritate, decat
poate în masura în care aceasta va servi la strategia Washingtonului si a Îsraelului de diminuare si eliminare a „amenintarii iraniene”. Ceea ce
va însemna ca Vladimir Putin se singularizeaza
ca decident principal al viitorului Siriei si al tendintelor geopolitice din regiunea Orientului Mijlociu.

Ambasador prof. Dumitru CHICAN
La 20 mai, în capitala regatului Bahrain, Manama, era anuntata organizarea, prin cooperare
bilaterala cu SUA si la initiativa Administratiei
de la Washington, a unui „atelier de lucru”. Lucrarile acestuia, puse sub deviza „De la pace la
prosperitate”, s-au desfasurat în Bahrain, în zilele de 25-26 iunie. La actiune au participat oficiali
guvernamentali, reprezentanti ai mediilor financiare si de afaceri, ai societatii civile din lumea
araba si din afara acesteia, precum si directorul
general al Fondului Monetar Înternational,
doamna Christine Lagarde. Forumul a avut o tematica exlusiv economica, orientata pe ideea asigurarii pacii între palestinieni si israelieni, prin
intermediul progresului economic.
Ceea ce a retinut atentia – în ceea ce priveste
sansele de realizare a obiectivelor economice
avute în vedere – a fost faptul ca, de la lucrarile
„atelierului” au lipsit tocmai reprezentantii
partilor nemijlocit implicate în procesul de pace,
respectiv Îsraelul si Autoritatea Nationala Palestiniana.
47
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Un asemenea forum, departe de a fi un element
de noutate în demersurile consacrate eforturilor
de solutionare a contenciosului palestinianoisraelian, se înscrie, dimpotriva, într-o mai lunga
serie de actiuni similare, organizate în ultimii ani
si care au avut în comun focalizarea interesului
asupra complexului si vechiului dosar palestinian.
În luna februarie anul trecut, în capitala poloneza Varsovia, a avut loc conferinta, initiata tot de
Administratia americana, sub deviza „Pace si Securitate în Regiunea Orientului Mijlociu”. O premiera, s-ar putea spune, cel putin în masura în
care, alaturi de lideri veniti din lumea araba a
Orientului Mijlociu, era prezent si premierul israelian Benjamin Netanyahu. Cum era si firesc,
s-a vorbit si despre problema palestiniana. S-a
vorbit si atat. La numai o luna, un alt „atelier” s-a
desfasurat la Casa Alba, sub deviza „Criza umanitara din Gaza”. Un an a trecut si nimeni nu mai
vorbeste nici de forum si nici de criza umanitara.
Dupa cum si dupa consumarea evenimentului de
la Manama, si acesta a intrat într-un con de umbra.
De data aceasta, anuntul privitor la susmentionata reuniune de la Manama a starnit vii
reactii de protest la nivelul conducerii palestiniene de la Ramallah, dar, în acelasi timp, perspectiva reuniunii din Bahrein a atras interesul
analistilor si obsevatorilor, cel putin din doua
motive. Si este vorba, în primul rand, de faptul ca
tematica economica si financiara a reuniunii este
perceputa drept o componenta fundamentala a faimoasei „Afaceri a secolului”
anuntata de Administratia
Trump si ai carei artizani si
redactori principali sunt
Jared Kusnher, consilier si
ginere al presedintelui
Donald
Trump,
Jason
Greenblatt, din echipa imediata a presedintelui si
David Friedman, ambasadorul Statelor Unite în Îsrael.
Este vorba, în al doilea
rand, de asteptarea, evocata
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dar nerealizata, ca în contextul „atelierului” organizat la Manama, partea americana sa dezvaluie, in integrum, continutul mult asteptatei
„Afaceri a secolului”. Îdeea în jurul careia s-a
cristalizat „initiativa americana” a fost aceea a
mobilizarii lumii arabe si a unor state occidentale doritoare, pentru crearea unei asistente financiare de 50 miliarde dolari, care sa fie distribuiti,
într-un interval de 10 ani, Autoritatii Palestiniene, Îordaniei si Egiptului. O idee care nu a întrunit sufragiile necesare pentru a fi adoptata.
Dincolo de reactiile starnite, initiativa bilaterala
SUA-Bahrain a declansat ample si aprinse dezbateri pe marginea relatiei dintre componenta politica si cea economica pe care trebuie sa le includa orice initiativa vizand solutionarea sustenabila si durabila a conflictului dintre palestinieni si israelieni. De altfel, nici marea „afacere”
avuta în vedere de partea americana si nici forumurile care au avut loc în ultimele doua decenii
nu detin întaietate, cat priveste evocarea necesitatii de abordare globala - politica si economicosociala a dosarului palestinian. Aceasta conexiune este stipulata în mod expres în Declaratia de
Principii semnata în septembrie 1993 si cunoscuta, în discursul comun, drept „Acordurile de la
Oslo”. Atunci, asistenta financiara externa acordata partii palestiniene, în principal de Uniunea
Europeana si Statele Unite, s-a aflat într-o conexiune explicita si simultana cu derularea procesului de negocieri politice. Acesta a fost elemen-
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tul fundamental care a determinat Autoritatea
Nationala Palestiniana sa-si mentina adeziunea
fata de continuarea demersurilor politice, vizand, asa cum chiar documentele de la Oslo prevad, ajungerea, în final, la crearea unui stat palestinian suveran si independent. În fond, nu trebuie ignorat ca miza întregii rezistente palestiniene si a tuturor demersurilor politice nu a constituit-o obtinerea de „prosperitate” materiala, ci
factorul „teritoriu” si elementul identitatii nationale. Se stie ca orice „pace economica”, indiferent care ar fi actorii acesteia, îsi pierde ratiunea
de a fi acceptata de un popor care nu dispune,
politic, de propriul stat recunoscut si functional.
De altfel, ideea unei „paci economice”, sustinuta,
de-a lungul anilor, chiar de premierul Benjamin
Netanyahu, nu a putut sa se materializeze tocmai
pentru ca din elementele care sa faca aplicabil
acest concept, a lipsit sau a fost grav deformata
tocmai componenta politica a procesului de pace.
Din aceasta perspectiva, ar fi iluzoriu sa se
creada ca eliminarea politicului din contextul
contenciosului palestinian si transformarea elementului financiar - economic în singurul argument în masura sa duca la o solutie egal acceptabila ar putea sa garanteze realizarea acestei finalitati.
Ceea ce a tensionat si mai mult climatul creat
de reuniunea din Bahrain, a fost declaratia de
presa facuta de Jared Kushner la începutul lunii
iulie prin care, referindu-se la segmentul politic
al pacii palestiniano-israeliene, acesta a evocat,
chiar si numai aluziv, posibilitatea ca o solutionare a dosarului palestinian sa fie realizata prin
naturalizarea refugiatilor palestinieni în statele
regionale în care sunt stabiliti. O declaratie pe
care chiar presa de peste Ocean a considerat-o a
fi insuficient de matura. Întrebarea simpla pe
care mijloacele mediatice au pus-o a fost urmatoarea: daca problema Îerusalimului a fost
„rezolvata” asa cum se stie, daca alte probleme
fundamentale specificate în Declaratiile de la Oslo au fost eliminate - respectiv cea a refugiatilor
pe care „afacerea secolului” îi doreste a fi cetateni definitivi ai actualelor state primitoare -, daca problema statului palestinian - în formula celor doua state, sau în cea confederativa - a fost
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data uitarii, care este partea politica a initiativei
lui Donald Trump si cui vor fi daruite cele 50 de
miliarde dolari evocati la forumul de la Manama?
Anuntand ca guvernul palestinian si Autoritatea Nationala Palestiniana nu au fost informate
sau consultate în legatura cu initiativa de la
Manama, secretarul general al Comitetului Executiv al Organizatiei de Eliberare a Palestinei,
Saeb Erekat, declara ca partea palestiniana nu
agreeaza aceasta initiativa unilaterala si ca
„orice tentativa de normalizare economica în
conditii de ocupatie va fi respinsa. (...) Conditiile
pentru implementarea pacii sunt bine cunoscute
si ele trebuie sa se bazeze pe principiile de drept
international si pe rezolutiile pertinente ale
Organizatiei Natiunilor Unite. O asemenea pace
trebuie sa porneasca de la încheierea regimului
de ocupatie si sa duca la crearea unui stat palestinian independent, în frontierele existente in
1967, avand capitala în Îerusalimul de Est”, a
mai spus demnitarul palestinian.
În conditiile în care presedintele palestinian
Mahmoud Abbas si conducerea palestiniana au
declarat ca nu mai recunosc calitatea Statelor
Unite de mediator si negociator al unei solutii a
conflictului, ca urmare a deciziei SUA referitoare
la statutul Îerusalimului, o asemenea pozitie era
de asteptat, mai ales, în conditiile în care,
Washingtonul nu a facut, înca, public continutul
initiativei de pace” descrisa drept „Afacerea secolului”.
Dar la baza evaluarilor facute la nivelul conducerii palestiniene de la Ramallah se afla si un alt
motiv legat de suspiciune si neîncredere. În
abordarea palestiniana, subdezvoltarea si criza
social-economica cu care se confrunta teritoriile
autonome este datorata, fundamental, mentinerii ocupatiei si embargoului la care sunt supuse
Cisiordania si Gaza si politicii de colonizare în
teritoriile autonome. Ori, atata vreme cat cauzele
principale ale subdezvoltarii nu vor fi fost eliminate prin actiunea factorului politic, nu exista
nici o garantie ca asistenta economica va aduce
reale beneficii de dezvoltare, iar pacea economica însasi ar putea sa fie privita, mai degraba, fie
ca o „mita” data în schimbul acceptarii planului
american, fie ca un mijloc de presiune asupra
partii palestiniene (cf. Nabil Amro, în cotidianul
49
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Al-Sharq Al-Awsat, nr. 14.786, 23.05.2019).
Reuniunea de la Manama a fost, în definitiv, un
forum de discutii în care importanta nu este prezenta sau absenta unor participanti, dupa cum
nu este vorba de un congres cu puteri decizionale. Îar fara o cunoastere integrala a initiativei
americane, analizele nu schimba în vreun fel sau
altul perspectiva evolutiilor. Este posibil ca, oficializarea publica a „Afacerii secolului” sa aiba
loc la sfarsitul acestei veri, dar nu mai înainte de
alegerile israeliene programate pentru luna septembrie. Abia dupa acest moment se va putea
discuta cu mai multa certitudine despre cata pace si cata prosperitate va aduce aceasta „afacere
importanta” a secolului.

Dinu COSTESCU
Între 28-30 iunie, la Osaka, s-au desfasurat lucrarile reuniunii anuale la varf a G20, acronim
care se refera, în forma comprimata, la grupul
celor 20 de state clasificate a fi cele mai dezvoltate din punct de vedere al indicatorilor economici si al nivelului de trai, fiind, în acelasi timp,
spatii ale celor mai solide si functionale democratii ale lumii.
S-au discutat multe si (mai putin variate) probleme, preocuparea prioritara pentru puternicii
lumii fiind aceea de a ocoli crizele si disensiunile
existente si de a evita aparitia altor motive si elemente de criza care ar fi putut sa umbreasca fotografia de familie de la sfarsitul lucrarilor.
Astfel, toata lumea a fost multumita si fiecare
lider s-a întors la preocuparile sale si la nevralgiile pe care acestea le provoaca, în continuare,
printr-o traditie devenita aproape cod de conduita cotidiana.
Discutiile în ton contradictoriu nu au lipsit, fie
ca a fost vorba de consistentul pachet al temelor
referitoare la inechitati economice si comerciale,
la vesnica problema a amenintarilor climaterice
sau la multimea de „linii rosii” care marcheaza
tot atatea frontiere care separa interesele fiecaruia si în legatura cu care nimeni nu pare dispus
sa accepte solutia compromisului. Nota generala
50

a Comunicatului final al summitului a fost pusa
sub semnul lui „vom...”, fara a se da un raspuns
ferm si la întrebari precum „cine si cum”.
Probabil ca, pentru problemele nesolutionate
sau nediscutate, liderii lumii s-au gandit, dupa
toate aparentele, ca dialogul poate continua, cu
sperante mai mari si mai optimiste, la celalat
summit „G”, în structura „G7”, de data aceasta,
care, în regia lui Emmanuel Macron si pe pamant
francez, va avea loc, între 24 si 26 august, în cosmopolita statiune Biarritz, din Golful Biscaya.
Nu este lipsita de însemnatate mentionarea
amanuntului ca, atat G20 cat si G7 s-au nascut în
urma si sub impactul unor puseuri de criza pe
care lumea le-a cunoscut în ultimii aproape 50
de ani. Astfel, Grupul celor sapte a aparut în
1975, în urma marelui soc petrolier provocat în
contextul razboiului arabo-israelian din octombrie 1973 („razboiul din Ramadan”, sau
„razboiul de Yom Kippur”), în vreme ce aparitia
Grupului 20 s-a petrecut la sfarsitul secolului si
mileniului trecut, în 1999, în ideea de a contracara amenintatoarea criza financiar-bancara a vremii, capatand forma si structura actuala în 2009,
tot ca urmare a unei crize globale financiare, dar
venita, de data aceasta, de pe pamantul Americii.
De-a lungul timpului si pana în zilele noastre,
cele doua comunitati marcate cu simbolul „G”
si-au creat notorietatea de a fi cele doua mari
forumuri cu vocatie globala, doua institutii colective în care, periodic, sa se discute marile probleme ale lumii contemporane, în ideea, altfel cat se
poate de nobila, de a identifica, de a conveni si
de a contribui prin efort colectiv, la prevenirea
crizelor si la solutionarea celor deja produse.

Biarritz, G7: așteptări și elemente de noutate
Asa cum spuneam, summit-ul din acest an al
Grupului celor sapte se va desfasura la Biarritz,
Franta, între 24 si 26 august. Potrivit comentariilor si informatiilor preliminare, reuniunea va fi
si una a abordarii frontale si de profunzime a
tensiunilor cu care membrii grupului se confrunta, atat în relatiile din interiorul grupului, cat si
în raporturile, individuale sau colective, cu realitatea exterioara. Un element de noutate îl constituie, în acelasi timp, si structura largita a partici-
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parii. Astfel, la Biarritz vor fi reprezentate nu
mai putin de 17 tari. Primul grup va fi deja consacratul 7+1: Franta (ca tara gazda si detinatoare a presedintiei reuniunii), Germania, Îtalia,
Marea Britanie, Statele Unite, Japonia, Canada si
Uniunea Europeana (prin liderii sai de la
Bruxelles). Grupul al doilea include patru parteneri statali importanti – Africa de Sud, Australia,
Chile si Îndia, aspiranti la recunoasterea globala
ca state cu sisteme democratice consolidate si
care se integreaza unor coordonate fundamentale precum protectia drepturilor omului, încurajarea preocuparilor legate de dezvoltarea digitala,
inteligenta artificiala si protejarea mediului si a
biodiversitatii. Din initiativa Frantei, o atentie
sporita este acordata continentului african, care,
pe langa Africa de Sud, este reprezentat la
summit-ul de la Biarritz de alte patru tari. Acestea sunt invitate în semn de încurajare si apreciere ca actori multilaterali, atasati unor obiective
cu vocatie globala, precum cele stipulate în Acordul de la Paris privitor la protectia climaterica.
Grupul include Egipt, Burkina Faso, Senegal si
Rwanda. La argumentele invocate de Franta
pentru invitarea acestor state se regaseste si statutul pe care acestea il detin în contextul demersului multistatal organizatoric. Astfel, Egipt
detine presedintia rotativa a Uniunii Africane,
fosta Organizatie a Unitatii Africane, în vreme ce
Burkina Faso prezideaza Grupul celor cinci state
africane din regiunea Sahelului sub saharian, angajate, cu sustinere
franceza si internationala, în lupta
împotriva terorismului islamist jihadist
din aceasta regiune.
Senegalul este liderul în functiune al
agentiei
intitulata
„Agentia pentru Dezvoltare a Uniunii
Africane” cunoscuta
anterior sub denumirea de „Noul Parteneriat pentru Dezvoltare
în
Africa” (NEPAD), iar
Rwanda a detinut, în
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2018, presedintia Uniunii Africane, transmisa, în
momentul de fata, Egiptului. În sinteza, se poate
spune ca, summitul din august al Grupului celor
sapte este consacrat unei triplete tematice elaborata de Franta si constituita din combaterea
inechitatilor economico-sociale, protejarea climatului si diseminarea si consolidarea democratiei si a valorilor sale definitorii.
Summit-ul de la Osaka a pus în evidenta constatarea ca lumea contemporana se afla mai putin
în fata unor sfidari si provocari traditionale si cu
înalta rezilienta si mai mult în fata unor noi tensiuni si paradigme rezultate din evolutiile globale ale acestui început de secol. Armonizarea ritmurilor de crestere si dezvoltare, o noua definire
si receptare a conceptului de liberalism, dezvoltare si cooperare, întelegerea imperativului de
renuntare la tabuurile clasice care fragmenteaza
lumea contemporana în insule înconjurate de
zidurile protectionismului si individualismului,
circulatia informatiei sunt doar cateva dintre
acestea. Ramane de vazut daca la Biarritz, participantii la summitul G7 vor fi suficient de coerenti si solidari pentru a propune cel putin schite
de raspunsuri pozitive la provocarile viitorului.
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„tigru asiatic” iar Mahathir un adevarat lider de
nivel international. Statul era mandru de ceea ce
realizase. Cunostea valoarea adevarata a simbolurilor nationale. Sloganul Malaysia Boleh
(Malaysia poate) a fost auzit adesea cu ocazia
manifestarilor publice nationale care sarbatoreau mandria si unitatea, fiind însotit si de steagul Malaysian – Jalur Gemilang (liniile gloriei).
Barisan Nasional era o coalitie de guvernare
functionala, care simboliza unitatea nationala
prin diversitatea membrilor cabinetului si etniile
acestora. Ministri precum Samy Vellu, afiliat partidului Congresul Îndian din Malaysia si Ling
Liong Sik, afiliat partidului Asociatia Chineza din
Malaysia erau personalitati proeminente.
Chiar daca a fost categorisit ca fiind un etnic
malaysian ultra conservator, Mahathir a colaborat cu oricine a fost capabil sa-l ajute sa-si duca
viziunea la bun sfarsit. Oameni de afaceri precum Vincent Tan, Robert Kouok, Ananda
Krishnan si Tony Fernandez au avut o relatie
foarte apropiata cu Mahathir. Malaysia Înc. a fost
mai importanta decat suprematia etnica.
Acestea s-au petrecut, însa, în urma cu 30 de
ani. Primele victime au fost mandria si unitatea
nationala. Perceptia pozitiva asupra epocii

Murray HUNTER1
Îubit sau dispretuit, Mahathir Mohamed a reusit, în timpul primului mandat ca premier, sa
inoculeze un sentiment puternic de mandrie si
unitate nationala.
Mahathir a facut schimbari importante în infrastructura. Majoritatea malaysienilor sunt
foarte mandri de podul Penang, care leaga insula
Penang de continent. Proiectul Magistralei NordSud a redefinit conceptul de naveta în interiorul
peninsulei malaysiene. Au fost construite Aeroportul Înternational din Kuala Lumpur si orasul
Putrajaya, care a devenit centrul administrativ al
Malaysiei.
Cea mai mare realizare a lui Mahathir a fost
constructia turnurilor gemene Petronas în Kuala
Lumpur care, la momentul finalizarii, au fost
considerate cele mai înalte din lume. Aceste cladiri sunt acum simbolul Malaysiei. Arhipelagul
Langkawi a devenit locul preferat de vacanta al
malaysienilor. Mahathir a adus Formula 1 în
Malaysia, construind un circuit special destinat
exclusiv acestui eveniment. A creat si promovat
Turul Langkawi (Le Tour de Langkawi),
versiunea malaysiana a Turului Frantei. A
angajat eforturi financiare considerabile,
pentru construirea complexurilor sportive
uriase din suburbia Bukit Jalil destinate
gazduirii Jocurilor Commonwealth-ului în
1998.
Cand statele membre ale ASEAN au abandonat proiectul unui automobil regional,
Mahathir a pornit pe cont propriu achizitionand tehnologie veche de la Mitsubishi si
punand bazele „Proton Saga” – „la bine si la
rau”. Proiectul national pentru automobile
a fost aspru criticat pentru ca a înregistrat
pierderi de sute de milioane de dolari, costuri ridicate si nu a patruns pe piata.
Mahathir Mohamed - Prim-ministru al Malaeziei
Cu toate acestea, Malaysia a devenit un

1. Prof. Murray Hunter este un scriitor si erudit australian, expert pe problematica Orientului îndepartat. Cartile sale sunt publicate
în SUA.
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Mahathir a luat sfarsit odata cu demiterea brusca, în 1998, a vice-premierului Anwar Îbrahim.
Acuzatiile si condamnarea lui Anwar pentru sodomie au mobilizat populatia. Bunavointa de care daduse dovada Mahathir în ultimii 25 de ani
în viata publica era pusa sub semnul întrebarii.
Chiar daca intentia sa a fost de a-si elimina pe
adversarul Anwar din viata politica, Mahathir a
mediatizat conceptul de sodomie într-o societate
conservatoare, aducand un prejudiciu renumelui
mostenirii sale. Propaganda condusa de Anwar
si mass-media alternativa l-a caracterizat pe
Mahathir drept un tiran cu o avere de milioane
de dolari ascunsa în banci straine. În plus, doi
ani de capete de afis si informatii constante legate de evolutia procesului lui Anwar au sters orice
urma de „inocenta” a societatii, scotand la iveala
„fata întunecata” a malaysienilor – au aparut inclusiv imagini cu salteaua patata de actele de sodomie comise de Anwar, saltea care a fost adusa
în curtea de judecata în fiecare zi, pe toata durata procesului.
În mandatele unor succesori slabi, încrederea
în guvern a scazut din ce în ce mai mult. Respectul fata de liderii natiunii a suferit o noua lovitura cand succesorul lui Mahathir, Ahmad Badawi,
era înfatisat drept o persoana care dormea în
timpul serviciului si ducea o viata luxoasa, în
timp ce populatia si economia aveau de suferit.
Propaganda împotriva lui Badawi îl portretiza pe
acesta drept o persoana corupta. Afacerile ginerelui si consilierului sau politic, Khairy
Jamaluddin, erau considerate nepotism corupt.
În 2009, Mahathir a orchestrat o înlocuire a lui
Badawi cu Najib Razak. Însa mandatul de premier a lui Najib a fost influentat înca de la început
de zvonuri legate de crima si coruptie. Sotia lui
Najib, Rosmah, a devenit obiect de batjocura,
ceea ce a cauzat ca respectul populatiei fata de
guvern sa se situeze la cel mai scazut nivel de
pana atunci.
Cu toate acestea, coruptia politicienilor nu a
fost singurul factor care a dus la disparitia respectului populatiei fata de institutiile aflate la
guvernare. Poporul – rakyat – a fost întotdeauna
dispus sa creada în regalitate. Chiar daca au existat povesti referitoare la faradelegile membrilor
familiei regale, nu s-a pus niciodata problema
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abolirii monarhiei. De fiecare data cand un membru al unei familii regale actioneaza în interesul
poporului, sunt exprimate laude si sprijinit. Pe
de alta parte, atunci cand unii membri ai familiilor regale actioneaza împotriva intereselor populare retelele de socializare reactioneaza în
consecinta.
De ani de zile circula povesti diverse cu privire
la comportamentul inadecvat al familiei regale
Johor. Conflictul actual dintre Tunku Îsmail,
Printul mostenitor al Familiei Regale Johor, cunoscut ca TMJ si Mahathir, afecteaza simtitor institutia regalitatii. Doar legea privind seditiunea,
o lege de facto referitoare la crima de lezmajestate, protejeaza institutia regalitatii de critici si
mai aspre.
Decoratii si titluri nobiliare, servicii VVÎP în guvern si tratamente preferentiale în favoarea
unor cetateni si în detrimentul altora demonstreaza ca Malaysia se mai agata înca de ramasitele feudalismului. Aceste artefacte nu contribuie
cu nimic la unificarea Malaysiei, ci reprezinta
doar relicve ale colonialismului.
Totusi, cel mai semnificativ factor al eradicarii
mandriei si unitatii nationale este mostenirea
politica Ketuanan Melayu (superioritatea etnicilor Malaysieni), care a atins valori extreme. Una
din ipotezele de baza ale bumiputeras – populatiile indigene – este ca ei sunt mostenitorii de
drept ai pamantului malaysian. Din punctul de
vedere al sustinatorilor ketuanan, pamantul nu
reprezinta un simbol national si celelalte etnii
malaysiene sunt lipsite de importanta. Acesta
este un obstacol în calea manifestarii sentimentelor de mandrie si unitate nationala.
De doua generatii, prapastia dintre etnicii malaysieni si celelalte etnii s-a adancit considerabil
din cauza islamului, care a devenit parte integranta a identitatii etnicilor malaysieni. Cetatenii
sarbatoreau odinioara diversitatea etnica în pace. Decrete emise în numele islamului zadarnicesc, însa, aceste actiuni. Hari Raya (‘Îd Al-Fitr/
Sarbatoarea ruperii postului dupa luna Ramadan), Anul Nou Chinezesc, Deepavali (Festivalul
luminilor) si Craciunul nu mai sunt experiente
traite împreuna de malaysieni.
Stilul de viata a fot islamizat pana la punctul în
care nu mai este loc pentru alte religii si traditii.
53

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic Nr. 275, Iulie - August 2019

Alimentele, codul vestimentar, divertismentul,
educatia, serviciul public, guvernul, politia si armata sunt toate islamizate .
Temeri comune referitoare la Malaysia i-au determinat pe chinezi sa stranga randurile. Înfluenta mostenirii politice a etnicilor malaysieni –
Ketuanan Melayu – asupra politicilor guvernului
exclude implicarea celorlalte etnii în domenii
precum educatie, serviciul public, armata etc.
Generatia tanara de etnici chinezi tinde sa se
considere ca fiind în primul rand chineza si în al
doilea rand malaysiana. Scolile chineze promoveaza limba si cultura chineza în detrimentul
identitatii malaysiene, fiind un mecanism de
aparare în masa.
Noua Politica Economica, intrata în vigoare în
1969 ca plan de actiune pentru etnicii majoritari
malaysieni în urma unor demonstratii rasiale, a
facut mai mult rau decat bine celor carora le era
destinata. Subiectul principal al cartii lui
Mahathir – Dilema etnicilor malaysieni – care se
axeaza pe faptul ca etnicii malaysieni sunt indolenti si au nevoie de sprijin din partea guvernului este o ipoteza gresita. Noua Politica Economica este de fapt o ofensa adusa încrederii în sine a
etnicilor malaysieni.
În loc sa fie un ghid spiritual, islamul a devenit
o doctrina a conformismului la ale carei drepturi
si ritualuri musulmanul trebuie sa adere de
drept. Încalcarea acestora, cum ar fi nerespectarea postului în timpul lunii Ramadan,
poate duce la actiuni în justitie. Recent, autoritatile islamice (JAKÎM) din Selangor au demarat
investigarea unui forum pe tema dreptului la
optiune al femeilor privind portul hijab-ului. Libertatea de exprimare nu este singurul drept suprimat, ci si dreptul la creativitate.
Îslamul a cauzat disparitia Rukun Negara
(principiilor nationale), filozofia de baza a natiunii. Rukun Negara au fost odinioara simbolul
unitatii si mandriei nationale, însa au fost înlocuite aproape în totalitate de Doa (rugaciune) la
începutul unui eveniment public. Sentimentul de
natiune a fost sacrificat, pentru a fi înlocuit de
islamizarea adunarilor publice. Dupa cum expli-

ca prof. Dr. Djawed Sangdel în teoria celor 5 E, a
dezvoltarii generale în secolul XXÎ, „consensul
social fie pune bazele unei natiuni, fie o distruge”.
Astazi steagurile flutura mai putin cand malaysienii sarbatoresc Merdeka (Ziua Îndependentei). Etniile Malaysiei sunt din ce în ce mai divizate. Sunt dezamagite de clasa politica. Îslamul
este vazut de multi drept o forta acaparatoare,
nu modernista. Populatia simte nevoia sa se conformeze ca sa poata fi acceptata de societate.
Sentimentul de mandrie si unitate nationala se
situeaza la cel mai scazut nivel de la obtinerea
independentei. Dupa 30 de ani de educatie, generatiile tinere de etnici malaysieni considera ca
islamul este mai important decat nationalismul.
Chinezii si indienii sunt prudenti în ceea ce priveste evolutia Malaysiei. Chiar si populatiile indigene Orang Asli – locuitorii peninsulei înaintea
emigrarii etnicilor malaysieni din Îndonezia – si
cele indigene non-musulmane din Sabah si
Sarawak sunt considerate de nivel inferior.
Malaysia s-a îndepartat de aspiratiile lui Tunku
Abdul Rahman atunci cand stindardul Jalur
Gemilang a fluturat pentru prima data în 1957,
sarbatorind independenta. Prosperitatea economica a Malaysiei în regiune se afla în declin, iar
natiunea se chinuie sa se adapteze. Malaysia pare a fi o nava fara carma cu un plan de reforma
mascat de Legea Secretului de Stat.
Eventualitatea re-izbucnirii unor violente rasiale nu poate fi trecuta cu vederea. Sunt promovate scenarii separatiste care pot atinge, într-o buna zi, un punct culminant. Conformismul social
exagerat, eliminarea sentimentului national de
drept la proprietate al tuturor, actualul totalitarism al autoritatilor si mostenirea politica a etnicilor malaysieni sunt o combinatie foarte periculoasa.

2. Profesor universitar în cadrul Universitatii UMEF cu sediul la Geneva, Elvetia. Este autorul teoriei celor 5 E: „esteem” (respect),
„education” (educatie), „energy” (resurse energetice), „entrepreneurs” (antreprenori) si „economy” (economie). Conform prof. Djawed Sangdel, acestea reprezinta etapele pe care un stat trebuie sa le parcurga pentru solutionarea problemei dezvoltarii.
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