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Din partea editorului 

     Constantin IACOBIȚĂ 

   

Î n perioada12-14 iunie 2019 a avut loc, la Mamaia (Constant a, Roma nia), 
„Black Sea and Balkans Security Forum”, un eveniment deja devenit tradit ie. 

Cea de-a treia edit ie a dezbaterilor pe tema securita t ii ga zduite de Roma nia a 
avut loc î ntr-un context regional de securitate predeterminat de anexarea 

ilegala  s i militarizarea Crimeii de ca tre Rusia, ca reia i-a urmat un comportament rusesc 
agresiv î n Marea Neagra  (cel mai recent, incidentul Kerci din noiembrie 2018). 

Una din liniile definitorii ale forumului, expusa  de majoritatea vorbitorilor s i sust inuta  
unanim, a fost important a unita t ii la nivel regional î n abordarea securita t ii – din perspecti-
vele nat ionala , a flancului estic al NATO, europeana  s i transatlantica /Aliata .  

Dificultatea ajungerii la unitate deplina  a fost evidenta , din perspectiva participantului î n 
calitate de observator, iar lista motivelor a inclus, printre altele, decizia Turciei de a achizi-
t iona s i opera sisteme S-400 produse de Rusia. 

Pe de alta  parte, contextul î n care a avut loc edit ia din acest an a forumului de la Mamaia a 
fost î ntregit s i, mai ales, echilibrat de un eveniment cu o semnificat ie deosebita  pentru se-
curitatea spat iului Euro-Atlantic î n general s i a regiunii Ma rii Negre î n special. Este vorba 
despre cea de-a 70-a aniversare a NATO, prin Ministeriala de Externe care a avut loc î n ca-
pitala SUA, î n perioada 3-4 aprilie 2019. 

Evenimentul a produs, astfel, doua  rezultate importante: 

 Î n Declarat ia cu ocazia celei de a 70-a aniversa ri a NATO, emisa  de minis trii de externe 
(ai t a rilor membre NATO), au fost reafirmate lega tura transatlantica  durabila  dintre        

EDITORIAL 
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 Europa s i America de Nord s i angajamentul de nezdruncinat exprimat î n Articolul 5 al Tra-
tatului de la Washington, anume ca  „un atac î mpotriva unuia din Aliat i va fi considerat un 
atac î mpotriva tuturor”. Totodata , situat ia de securitate curenta  este descrisa  drept impre-
vizibila  s i provocatoare, ava nd drept factori determinant i o Federat ie Rusa  mai agresiva , o 
amenint are a terorismului persistenta  î n toate formele s i manifesta rile de instabilitate, 
dincolo de granit ele NATO, contribuind la o migrat ie neregulata  s i la amenint a ri ciberneti-
ce s i hibride. 

 Minis trii de externe ai t a rilor membre NATO au adoptat un pachet de ma suri destinat 
sporirii prezent ei s i intensifica rii activita t ilor Aliate î n Marea Neagra . Secretarul General 
Jens Stoltenberg a descris cont inutul acestui pachet folosind formularea „mai multe exerci-
t ii de supraveghere s i alte elemente considerate relevante pentru regiunea Ma rii Negre s i 
cooperare cu partenerii Georgia s i Ucraina”. Ment iona nd doua  din componentele majore 
ale prezent ei s i activita t ilor Aliate curente î n regiune, anume brigada multinat ionala  din 
Roma nia s i misiunea de polit ie aeriana , Secretarul General a subliniat ca , prin acest pachet, 
NATO î s i spores te prezent a î n regiunea Ma rii Negre pe componenta navala . 

Ma surile adoptate la Washington au evident iat, la fel cum au evident iat s i dezbaterile fo-
rumului din 12-14 iunie 2019 î n pofida unor diferent e de opinie, ca  la nivel Aliat a fost con-
s tientizat pe deplin faptul ca  regiunea Ma rii Negre constituie o prioritate geostrategica  
pentru Rusia, iar obiectivul Moscovei este acela de a domina aceasta  regiune s i de a „t ine î n 
s ah” NATO. Au mai evident iat unitatea la nivelul Aliant ei, precum s i rolul de lider al SUA. 
Nu î n ultimul ra nd, aceasta  unitate constituie un exemplu pentru regiune s i ofera  ocazia 
dezvolta rii profilului regional s i la nivel Aliat, al Roma niei. 

Întâlnirea Miniștrilor de Externe NATO – 3-4 aprilie 2019, Washington DC, SUA   https://www.nato.int                                  
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Conf. univ. dr. ing. Gheorghe SAVU2  

Lega tura transatlantica  se manifesta  î n diverse 
forme s i acopera  o varietate larga  de domenii, 
cel mai important dintre acestea fiind cel al apa -
ra rii comunita t ii euroatlantice. Not iunea de lega -
tură transatlantică, devine plină de substanță 
odata  cu semnarea Tratatului Nord-Atlantic3 
(Washington, 4 aprilie 1949) prin Articolul 5 al 
acestuia: ,,Pa rt ile convin ca  un atac armat î mpo-
triva 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 din-
tre 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, indi-
vidual sau de comun acord cu celelalte Părți, a 
oricărei acțiuni pe care o consideră necesară, in-
clusiv folosirea forței armate, pentru restabilirea 
și menținerea securității zonei Nord-Atlantice.”  

Des i î n textul Tratatului Nord-Atlantic nu se fa-
ce referire explicita  la expresia lega tura  
transatlantică, este evident faptul că misiunea de 
apa rare colectiva  ,,î n Europa s i America de 
Nord’’ nu ar putea fi î ndeplinita  de Aliant a Nord-
Atlantica  deca t î n contextul acestei lega turi. Din 
acest punct de vedere, merita  ment ionat faptul 

ca  SUA asigura  peste 70% din bugetul Aliant ei. 
Î n anul 2018 a cheltuit 35,8 miliarde dolari pen-
tru securitatea Europei s i are dislocat i peste 
65.000 de militari î n Europa. Daca  lua m î n consi-
derare s i cantita t ile mari de tehnica  s i echipa-
mente militare stat ionate î n Europa, se poate 
afirma cu certitudine faptul ca , prin implicarea 
Americii de Nord, lega tura transatlantica  are un 
rol decisiv î n descurajarea s i apa rarea î mpotriva 
orica rei agresiuni militare asupra statelor euro-
pene aliate.  

Lega tura transatlantica  a intrat init ial î n voca-
bularul specialis tilor militari pentru a sublinia 
rolul biunivoc al relat iei America de Nord – Eu-
ropa î n apa rarea colectiva  a zonei Nord-
Atlantice. Î n timp, des i expresia a ra mas aceeas i, 
semnificat ia s i cont inutul ei au devenit tot mai 
relevante pentru securitatea euroatlantica  din 
cauza evolut iei securita t ii internat ionale, a situa-
t iei politice s i militare de o parte s i de alta a 
Atlanticului de Nord s i, nu î n ultimul ra nd, a na-
turii relat iilor NATO-UE s i dintre SUA s i statele 
europene membre NATO s i/sau UE. Î n schimb, 
spat iul geografic de manifestare a lega turii 
transatlantice a suferit modifica ri semnificative. 
Daca  prin Tratatul Nord-Atlantic apa rarea colec-
tiva  se refera  la statele membre NATO din Euro-
pa s i America de Nord, fa ra  a se defini o arie geo-
grafica  distincta , ulterior Aliant a Nord-Atlantica  

SECURITATEA EURO-ATLANTICĂ  

1. As a cum a fost ment ionat î n articolul Lega tura transatlantica  – relevanță actuală și de perspectivă (Pulsul Geostrate-
gic, nr. 274 din mai-iunie 2019), î n acest al doilea articol, autorul continua  prezentarea lega turii transatlantice din per-
spectiva rolului NATO î n apa rarea Europei. 
2. Autorul, fost cadru militar activ, a trecut î n rezerva  î n anul 2017 cu gradul de general. Generalul (r) Gheorghe Savu a 
î ndeplinit diferite funct ii de conducere î n cadrul informat iilor pentru apa rare, ultimele dintre acestea fiind S ef al Direc-
t iei Înformat ii Militare s i Director general al Direct iei Generale de Înformat ii a Apa ra rii. Î n perioada 2012-2017, a î nde-
plinit funct iile de ministru consilier î n cadrul Reprezentant ei Permanente a Roma niei la UE s i de Reprezentant Militar 
al Roma niei la NATO s i UE. Din anul 2017, este profesor asociat la Universitatea Nat ionala  de Apa rare, Academia Nat io-
nala  de Înformat ii Mihai Viteazul, Colegiul Nat ional de Apa rare s i S coala Nat ionala  de Studii Politice s i Administrative, 
unde preda  cursuri de securitate euroatlantica , lidership strategic, diplomat ia apa ra rii, sistemul decizional al UE, ma-
nagement s i decizie î n 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  eu-
roatlantica , securitatea s i apa rarea euroatlantica  
fiind expresii folosite î n documentele oficiale ale 
Aliant ei.  

Astfel, Conceptul strategic al NATO pentru apa -
rarea și securitatea membrilor Tratatului 
Nord-Atlantic4 adoptat î n cadrul Summit-ului 
NATO de la Lisabona (19-20 noiembrie 2010), î n 
articolul 3 semnificat ia s i cont inutul expresiilor 
legătură transatlantică și zonă euroatlantică sunt 
definite fa ra  echivoc: ,,Lega turile politice s i mili-
tare  dintre Europa și America de Nord se dezvol-
tă în NATO de la crearea Alianței în 1949; legătu-
ra transatlantică rămâne la fel de puternică și de 
importantă ca întotdeauna pentru prezervarea 
păcii și securității euroatlantice. Securitatea sta-
telor membre din ambele părți ale Atlanticului 
rămâne indivizibilă.  Vom continua să o apărăm 
împreună, pe baza solidarității, scopurilor comu-
ne și împărțirea echitabilă a sarcinilor.” Mai mult, 
Conceptul strategic introduce expresiile zona 

euroatlantică și parteneri euroatlantici, definind 
s i din aceasta  perspectiva  valorile s i misiunile 
NATO pentru perioada 2010-2020, î n care rolul 
statelor partenere devine tot mai important 
(Figura nr. 1). 

Ca urmare a riscurilor s i amenint a rilor tot mai 
multe s i mai diverse la adresa zonei euroatlanti-
ce care se manifesta  î n ultimele doua  decade, 
statele membre NATO s i Aliant a î n sine sunt con-
s tiente de relevant a cresca nda  a lega turii 
transatlantice s i abordeaza  acest subiect la toate 
reuniunile la nivel de minis tri de externe s i ai 
apa ra rii s i la Summit-urile NATO, deseori fiind 
adoptate declarat ii care se refera  explicit la lega -
tura transatlantica . Astfel, declarat iile adoptate 
la ultimele doua  Summit-uri NATO sunt relevan-
te: 

- Declarația de la Varșovia privind securita-
tea transatlantică (The Warsaw Declaration 
on Transatlantic Security6), adoptata  de s efii sta-
telor membre NATO î n cadrul Consiliul Atlanti-

4. NATO Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organizati-
on, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic -concept-2010-
eng.pdf  
5. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_81136.htm?  
6. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133168.htm  

Igor Smirnov pridnestravie.net 

Figura 1, NATO și statele partenere5 
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cului de Nord (8-9 iulie 2016, Vars ovia) ment io-
neaza  urma toarele (Articolul 1): „Unit i de lega tu-
ra noastră transatlantică de durată și de angaja-
mentul nostru pentru democrație, libertate indivi-
duală, drepturile omului și statul de drept, NATO 
va continua să depună eforturi pentru pace, secu-
ritate și stabilitate în întreaga zonă euroatlanti-
că, în conformitate cu principiile Cartei ONU.”; 

- Declarația de la Bruxelles privind securita-
tea și solidaritatea transatlantică (Brussels 
Declaration on Transatlantic Security and Soli-
darity7) adoptata  î n cadrul ultimului Summit NA-
TO (Bruxelles, 18 iulie 2018), abordeaza  lega tu-
ra transatlantica  din perspectiva securita t ii s i 
solidarita t ii transatlantice. Daca  pa na  la acest 
Summit lega tura transatlantica  era abordata  din 
perspectiva securita t ii euroatlantice, ca o conti-
nuare a deciziei Summit-ului din T ara Galilor (4-
5 septembrie 2014) de alocare a 2% din PÎB 
pentru apa rare, la presiunea SUA s i Marii Brita-
nii, acum se pune accent s i pe solidaritatea 
transatlantica . Astfel, articolul 71 al Declarat iei 
prevede: ,,NATO recunoas te important a unei 
apărări europene mai puternice și eficace. Dezvol-
tarea coerentă, complementară și inter-operabilă 
a capabilităților de apărare, prin evitarea dupli-
cărilor inutile, sunt elemente-cheie pentru efortu-

rile noastre comune de a avea un spațiu eu-
roatlantic mai sigur. Astfel de eforturi, inclu-
siv 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 s i a ce-
lor doua  declarat ii NATO prezentate anterior, se 
poate desprinde concluzia ca  lega tura 
transatlantică își păstrează relevanța atât din 
perspectiva apărării europene, cât și a asigu-
rării securității zonei euroatlantice. Mai 
mult, lega tura transatlantica  capa ta  o dimensiu-
ne noua  ca urmare a ma surilor î n domeniul se-
curita t ii s i apa ra rii euroatlantice adoptate la ni-
velul Aliant ei s i UE dupa  anul 2014. Aceste ma -
suri au menirea sa  duca  la î nta rirea capacita t ilor 
de apa rare ale statelor europene, ceea ce va ge-
nera o mai mare asumare de responsabilita t i 
pentru apa rare din partea aliat ilor europeni. 
Acest lucru va contribui la o mai corecta  î mpa rt i-
re a eforturilor bugetare destinate securita t ii eu-
roatlantice î ntre America de Nord s i Europa s i la 
cres terea potent ialului capacita t ilor militare eu-
ropene. 

7. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156620.htm  

Figura 2, Cheltuielile militare ale SUA și UE 
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La ultimele trei Summit-uri NATO, SUA a pus 
permanent presiune pe aliat ii europeni î n vede-
rea î ndeplinirii pa na  î n 2024 a doua  obiective 
importante care au fost asumate î n cadrul    
Summit-ului din 2014: 1) alocarea a 2% din PÎB 
pentru apa rare s i 2) 20% din bugetul pentru 
apa rare sa  fie destinat achizit iei de echipament 
militar. Categoric, pozit ia SUA este pe deplin jus-
tificata  chiar s i numai daca  lua m î n calcul faptul 
ca  î n anul 2017 cheltuielile militare ale SUA au 
fost de 602,78 miliarde dolari, din care 30,7 mili-
arde dolari destinat i explicit cheltuielilor directe 
pentru contribut ia militara  a SUA la securitatea 
europeana . Aceasta, î n condit iile î n care cheltuie-
lile 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 s i apa rarea Europei depinde î n 
mare parte de consistent a lega turii transatlanti-
ce. 

Dupa  atacurile teroriste asupra SUA din 2001 
s i, mai ales ca o consecint a  a agresiunii militare 
ruse î mpotriva Ucrainei î ncepa nd din 2014, Ali-
ant a trebuie sa  faca  fat a  deteriora rii grave a situ-
at iei de securitate din proximitatea sa, fiind con-
fruntata  acum o gama  variata  de riscuri s i ame-
nint a ri ca rora trebuie sa  le t ina  piept. Practic, î n 
acest moment Aliant a este supusa  unor riscuri 
de securitate chiar mai periculoase s i mai dificil 
de contracarat deca t î n perioada Ra zboiului Re-
ce. Ca urmare a agresiunii militare ruse î n proxi-
mitatea flancului estic al NATO, a amenint a rilor 
hibride, cibernetice s i teroriste, nevoia apa ra rii 
Europei devine mai actuala  deca t orica nd de la 
ca derea Zidului Berlinului. Este unanim acceptat 
faptul ca  numai Aliant a Nord-Atlantica  este î n 
ma sura  sa  reziste, î ncepa nd cu investit ii î n do-
meniul apa ra rii s i cu adoptarea de decizii î n ve-
derea realiza rii descuraja rii s i apa ra rii europene. 
Î n fapt, acesta a fost subiectul principal pe agen-
dele Summit-urilor NATO î ncepa nd cu 2014, Ali-
ant a lua nd ma suri concrete menite sa  descuraje-
ze un eventual atac î mpotriva pa rt ii sale europe-
ne s i, daca  este cazul, sa  apere statele aliate eu-
ropene. Practic, Aliant a este capabila  acum, in-
clusiv prin cooperarea cu UE, sa  descurajeze s i 

sa  se apere î mpotriva orica rei amenint a ri la 
adresa securita t ii europene, convent ionala  sau 
neconvent ionala . Statele membre NATO cons ti-
entizeaza  faptul ca  Europa se confrunta  î n pre-
zent cu un mediu de securitate incert s i instabil, 
care solicita  investit ii suplimentare î n apa rare, 
dezvoltarea de capacita t i militare corespunza -
toare, contribut ia la misiunile s i operat iunile NA-
TO s i î nta rirea parteneriatelor cu UE s i state ter-
t e. 

Planul de acțiune pentru creșterea capacită-
ții operaționale a NATO (NATO Readiness Ac-
tion Plan) adoptat la Summit-ul din T ara Galilor 
(New Port, septembrie 2014) asigura  Aliant ei 
capacitatea de ra spuns la orice amenint are care 
pune î n pericol securitatea teritoriului, populat i-
ei, spat iului aerian s i domeniului maritim aliate, 
mai ales a pa rt ii europene a NATO. Des i Planul 
de act iune acopera  î ntreg spat iul euroatlantic, 
majoritatea ma surilor adoptate pa na  î n prezent 
vizeaza  apa rarea Europei fat a  de amenint a rile 
din est s i sud, evident iind rolul crucial pe care 
NATO î l are î n apa rarea europeana . Prin ma suri-
le adoptate, inclusiv î n cadrul ultimului Summit 
NATO (2018), Aliant a dispune de fort ele necesa-
re î n locul s i la momentul potrivite pentru a î n-
deplini misiuni de descurajare s i apa rare pe î n-
treg teritoriul NATO. Efortul principal aliat este 
destinat apa ra rii flancurilor de est s i de sud care 
afecteaza  direct securitatea europeana , dar s i 
apa ra rii î mpotriva amenint a rilor hibride s i ci-
bernetice care afecteaza  toate statele NATO. 

Î n aceasta  perioada , prezent a î naintata  a NATO 
pe teritoriul statelor membre de pe flancul estic 
este un element important al descuraja rii s i apa -
ra rii europene s i consta  î n patru grupuri de lup-
ta  multinat ionale dislocate î n statele baltice s i 
Polonia. Acestea totalizeaza  o fort a  de aproxima-
tiv 4.500 militari din multe state aliate, cu î nzes-
trarea s i logistica necesare pentru î ndeplinirea 
de misiuni de descurajare s i apa rare î mpreuna  
cu fort ele armate ale statelor gazda  (Figura nr. 
3). La acestea se adauga  Comandamentele multi-
nat ionale de divizie din Elblag (Polonia) s i Bucu-
res ti, care au atins deja capacitatea operat ionala  
completa  s i au rolul de asigura comanda s i con-
trolul fort elor NATO la nivel de divizie care vor 
act iona pe flancul estic aliat î n situat ii de criza . 
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Inițiativa NATO pentru creșterea nivelului 
de operativitate și răspuns (NATO Readiness 
Înitiative) adoptata  la Summit-ul NATO din Bru-
xelles (11-12 iulie 2018) va asigura Aliant ei for-
t e nat ionale bine instruite s i dotate. Acestea vor 
avea un nivel de operativitate care sa  le permita  
angajarea î n misiuni de apa rare colectiva  pe î n-
treg teritoriul NATO, î n termen de maxim 30 de 
zile. Î n conformitate cu aceasta  init iativa , pe la n-
ga  fort ele de ra spuns rapid deja angajate prin 
Planul pentru cres terea capacita t ii operat ionale 
a NATO, statele aliate vor oferi î nca  30 de plat-
forme maritime cu mare capacitate de lupta , 30 
escadrile de lupta  s i 30 batalioane mecanizate, 
î mpreuna  cu sprijinul de lupta  necesar acestora. 
Misiunile acestor noi capabilita t i vor fi de descu-
rajare s i apa rare oriunde pe teritoriul aliat, in-
clusiv pentru situat ii de lupta  de mare intensita-
te s i intervent ii militare rapide î n situat ii de cri-
za . Ma surile de modernizare a structurii de co-
manda  s i de cres tere a mobilita t ii se afla  î n di-
verse stadii de implementare s i au rolul de a asi-
gura dislocarea rapida  a efectivelor s i tehnicii de 
lupta  aliate pe î ntreg teritoriul european al NA-

TO, fie pentru exercit ii, fie î n sprijinul fort elor 
armate ale statelor membre confruntate cu situ-
at ii de criza . 

Trebuie subliniat faptul ca  noua postura  de des-
curajare s i apa rare a NATO presupune investit ii 
î n domeniul fort elor convent ionale, prezent a  
î naintata  pe flancul estic, fort e aeriene s i mariti-
me î ntrunite, informat ii pentru apa rare, apa rare 
cibernetica , contracarare amenint a ri hibride s i 
prega tirea teritoriului s i populat iei pentru apa -
rare. Este evident ca  î n multe dintre aceste do-
menii NATO s i UE trebuie sa  coopereze, as a cum 
au convenit cele doua  organizat ii î n ultimii ani. 
NATO s i UE coopereaza  pentru cres terea mobili-
ta t ii militare î n Europa s i pentru coordonarea 
cerint elor militare, adaptarea legislat iei privind 
tranzitul frontierelor cu personal s i echipament 
militar s i inventarierea s i modernizarea infras-
tructurii de transport care sa  fie utilizata  pentru 
dislocarea de trupe. Uniunea Europeana  este mai 
deschisa  deca t orica nd pa na  acum pentru coope-
rarea cu NATO, fiind cons tienta  ca  apa rarea Eu-
ropei nu poate fi asigurata  deca t de Aliant a Nord
-Atlantica . Pentru a justifica aceasta  afirmat ie, 

8. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_04/20190423_190423-MAP-eFP-flat-en.pdf  

Figura 3, Prezența înaintată a NATO în statele baltice și Polonia8 
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este suficient sa  avem î n vedere faptul ca  î n situ-
at ia unui scenariu de apa rare colectiva , prezent a 
î naintata  a NATO este sprijinita  de Fort a sa de 
React ie Rapida  cu efective de aproximativ 
40.000 de militari. 

 

* * * 

* 

As a cum reiese din cele prezentate î n acest arti-
col, Aliant a î s i dovedes te î n continuare capacita-
tea de asigurare a pa cii s i securita t ii î n Europa. 
Mai presus de orice, Aliant a este garantul a 70 de 
ani de pace î n Europa. Provocata  acum de un 
mediu internat ional de securitate dinamic s i 
complex, inclusiv î n imediata sa vecina tate, î nce-
pa nd cu anul 2014, Aliant a parcurge un amplu 
proces de adaptare s i transformare pentru a ra -
ma ne eficienta  s i î n Secolul al XXÎ-lea. Aliant a î s i 
î ndeplines te cu succes cele trei misiuni principa-
le – apa rare colectiva , gestiune crize s i securitate 
prin cooperare – asigura nd descurajarea s i apa -
rarea î mpotriva posibililor adversari, inclusiv 
prin promovarea stabilita t ii s i cres terea rezilien-
t ei statelor de la est s i sud. Astfel, Aliant a Nord-
Atlantica  continua  sa  fie garantul pa cii s i securi-
ta t ii europene s i, î mpreuna  cu UE, cea mai im-
portanta  sursa  de stabilitate î ntr-un mediu inter-
nat ional de securitate caracterizat de o evolut ie 
impredictibila  s i de provoca ri s i amenint a ri mul-
tiple s i diverse din partea actorilor statali s i non-
statali, inclusiv atacuri teroriste, hibride s i ciber-
netice. 

 

 

 

 

 

Confruntata  cu amenint a ri convent ionale s i asi-
metrice care pot afecta grav securitatea euro-
peana , Aliant a s i-a î nta rit capacita t ile de descu-
rajare s i apa rare din Europa, inclusiv prin dislo-
carea de fort e pe flancul estic, prezent a  aliata  
mai puternica  î n Regiunea Extinsa  a Ma rii Negre 
s i o mai mare atent ie acordata  flancului sudic. 
Merita  subliniat faptul ca  statele aliate europene 
cons tientizeaza  amenint a rile actuale la securita-
tea Europei s i au decis sa  aloce mai multe fon-
duri pentru apa rare î n scopul dezvolta rii de ca-
pacita t i militare necesare ata t pentru misiunile 
de apa rare nat ionala  s i colectiva , ca t s i pentru 
participarea la operat iunile s i misiunile NATO. 
Lua nd î n considerare cooperarea NATO-UE î n 
domeniul dezvolta rii de capabilita t i militare, pu-
tem vorbi de un efort conjugat al celor doua  or-
ganizat ii pentru asigurarea apa ra rii s i securita t ii 
europene î n contextul î nta ririi lega turii 
transatlantice. Relevant a lega turii transatlantice 
pentru apa rarea s i securitatea europeana  conti-
nua  sa  creasca , statele membre NATO s i UE act i-
ona nd conjugat la nivel bilateral s i multilateral 
î n vederea descuraja rii s i apa ra rii relative la toa-
te amenint a rile externe ca rora trebuie sa  le faca  
fat a . Este de as teptat ca lega tura transatlantica  
sa  constituie din nou un punct important pe 
agenda Summit-ului NATO (Londra, decembrie 
2019) care va marca 70 de ani de existent a  a Ali-
ant ei. Conform Secretarului General NATO, Jens 
Stoltenberg, pe agenda Summit-ului se vor afla 
subiecte precum ,,provoca rile de securitate ca ro-
ra Alianța trebuie să le facă față acum și în per-
spectivă și măsurile pentru adaptarea continuă a 
NATO, în scopul asigurării siguranței celor aproa-
pe un miliard de cetățeni’’ din statele membre.  
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Andreea STOIAN KARADELI 1  

Omenirea a fost modelata  î n cele mai grele vre-
muri, ca nd momentele de criza  extrema  au obli-
gat oamenii sa  react ioneze rapid, sa  se adapteze 
s i, implicit sa  evolueze. Acest model a fost validat 
nu numai de experient ele anterioare ale indivizi-
lor sau ale societa t ii ci s i de evolut ia majorita t ii 
structurilor institut ionalizate. Lucrarea de fat a  
sust ine ideea ca  Organizat iei Atlanticului de 
Nord i se ofera  o ocazie extraordinara , î ntr-o pe-
rioada  î nt esata  de crize complexe î n derulare la 
nivel global, ata t î n interiorul organizat iei, î n 
ra ndul membrilor sa i, ca t s i î n afara acesteia. 
Dintre toate amenint a rile la adresa securita t ii 
aliat ilor sa i, problema refugiat ilor reprezinta , 
pentru organizat ie, o provocare complexa  sa  do-
vedeasca  faptul ca  det ine capacitatea de a-s i 
adapta rolul s i strategia î ntr-un context inedit, 
nu numai prin intermediul puterii sale militare 
ci s i prin implicarea factorului politic. 

Acum mai bine de 60 de ani, î n 1956, minis trii 
de externe ai Canadei, Îtaliei s i Norvegiei au ela-
borat „Raportul Comitetului Celor Trei privind 
Cooperarea Ne-militara  î n NATO”, care prevede 
ca  Organizat ia Atlanticului de Nord ar trebui sa  
dezvolte rolul sa u politic la fel de mult ca pe cel 
militar2. Cu alte cuvinte, raportul a fost un apel la 

Aliant a  sa  reevalueze devotamentul tuturor alia-
t ilor fat a  de un scop comun, indiferent de intere-
sele personale. Evenimentul care a determinat 
elaborarea raportului „Celor Trei Î nt elept i” a fost 
o criza : î n 29 octombrie 1956, Frant a s i Marea 
Britanie – fa ra  sa  consulte NATO ca organizat ie 
sau SUA î n particular – s i-au unit fort ele cu Îsrael 
pentru a invada Egiptul s i a asigura ment inerea 
Canalului de Suez ca ruta  comerciala  indepen-
denta 3. Dupa  cum sublinia raportul „Celor Trei 
Î nt elept i”, „unele state se pot bucura de o oare-
care independent a  politica  s i economica  atunci 
ca nd lucrurile merg bine. Niciun stat, î nsa , orica t 
de puternic ar fi, nu poate garanta propria secu-
ritate s i prosperitate î n mod independent.”4 

Aceasta  criza  a determinat NATO sa  faca  o anali-
za  realista  a scopului s i strategiei sale pentru 
prima data  de la î nfiint area aliant ei, î n 1949, du-
pa  cel de-al ÎÎ-lea Ra zboi Mondial. Înit ial, scopul 
principal al Aliant ei a fost acela de a servi ca po-
lit a  de asigurare î mpotriva distrugerii globale s i 
de a se opune nat ionalismului militant s i milita-
rismului nat ionalist5. Pa na  la momentul de fat a , 
rolul NATO a fost dezba tut î n multe ocazii, î nsa  
contextul actual î i ofera  organizat iei oportunita-
tea de a demonstra ca  det ine capacitatea de a se 
adapta s i transforma. 

1. Andreea STOÎAN KARADELÎ este cerceta tor independent rezident î n Turcia s i colaboreaza  cu o serie de institut ii din î ntreaga lu-
me.  A lucrat ca lector î n cadrul Departamentului de S tiint e Politice s i Administrat ie Publica  al Faculta t ii de S tiint e Politice, Universi-
tatea Sakarya, Turcia. Este doctor î n domeniul Securita t ii Nat ionale s i Înformat ii, titlu obt inut la Academia Nat ionala  de Înformat ii 
„Mihai Viteazul” din Bucures ti, Roma nia. Este s i absolvent al Universita t ii Exeter din Marea Britanie, specializarea „Limba araba  s i 
studii orientale”. A fa cut studii masterale î n cadrul aceleias i universita t i, specializarea „Securitate, conflict s i justit ie”. Î n timpul facul-
ta t ii a efectuat un stagiu de cercetare, de 10 luni, la Universitatea din Damasc, pe probleme de cultura , literatura  s i limba  araba . Acti-
vitatea de cercetare a d-rei Andreea Stoian Karadeli este multidisciplinara , axa ndu-se î n mod special pe terorismul de sorginte religi-
oasa , dupa  Prima vara Araba , cu accent pe Siria s i Turcia, precum s i pe  formarea s i evolut ia ÎSÎS, solut ionarea conflictelor, comunica-
re interculturala , tehnici de citire a gesturilor s i mimicii s i psihanaliza  î n domeniul criminalisticii. Lucra rile sale referitoare la ÎSÎS 
includ o baza  de date completa  a activita t ii organizat iei î n Turcia s i î n statele membre UE, î n perioada 2013-2019. Dincolo de activi-
tatea academica , mai sust ine cursuri ava nd ca tematica  terorismul s i programe de specializare organizate de Centrul de Excelent a  î n 
Apa rarea î mpotriva 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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Î n funct ie de perspectiva din care decidem sa  
privim, contextul internat ional actual, foarte 
complex s i î nra da cinat ada nc î n trecut, poate fi o 
oportunitate pentru liderii NATO de a reevalua 
rolul organizat iei î n plan internat ional, potent ia-
lul sa u militar s i, mai mult deca t orica nd, cel po-
litic. Contextul global curent este marcat de con-
flicte î n desfa s urare sau î n curs de izbucnire, 
ava nd ca s i consecint a  directa  milioane de civili 
care fug din t a rile devenite teatre de ra zboi î n 
ca utarea unor destinat ii sigure sub forma unor 
t a ri gazda  care, la ra ndul lor, se lupta  pentru a 
face fat a  unui aflux mare de refugiat i.  Ca atare, 
rolul NATO a evoluat de la asigurarea securita t ii 
statale la asigurarea securita t ii ceta t eanului. Î n 
acest scop, rolul important pe care î l joaca  Alian-
t a î n prevenirea apatridiei s i stabiliza rii zonelor 
cu potent ial de criza  impune un NATO puternic 
din ce î n ce mai necesar s i mai pertinent. 

Criza din ziua de azi se datoreaza  unei varieta t i 
de factori interni s i externi interconectat i, cum 
ar fi: terorismul (ata t religios ca t s i de extrema  
dreapta ), atacurile cibernetice, insecuritatea 
energetica , noile amenint a ri asimetrice, lipsa 
unei percept ii comune a aliat ilor referitoare la 
amenint a ri, ascensiunea mis ca rilor populiste s i 
anti-SUA din Europa, agresiunile Federat iei Ruse 
î n Ucraina s i Siria s i cooperarea sa cu Turcia, 
campaniile de dezinformare menite sa  destabili-
zeze Occidentul, pozit ia incerta  a SUA dupa  ale-
gerile prezident iale din 2016 s i numa rul î n cres -
tere al refugiat ilor, rezultat al conflictelor din 
î ntreaga lume. NATO se confrunta  cu o serie de 
provoca ri pe flancurile estic s i sudic. Ca urmare, 
contextul determina  nevoia urgenta  de identifi-
care a unor mecanisme pe termen lung de prote-
jare a stilului de viat a , valorilor s i securita t ii co-
munita t ii Euro-Atlantice, prin mijloace militare 
dar, mai ales, politice. 

Des i tratata  ca o problema  recenta  s i ca o ame-
nint are la adresa societa t ii occidentale, criza re-
fugiat ilor nu este o situat ie care a apa rut peste 
noapte, ci, mai degraba , este rezultatul es ecuri-
lor comunita t ii s i organizat iilor internat ionale î n 

asigurarea pa cii s i stabilita t ii î n zone lipsite de 
autoritate precum Orientul Mijlociu s i Nordul 
Africii. Lipsa unei strategii eficiente î n zone de 
criza  precum Siria a constituit punctul de declan-
s are a unei react ii î n lant , care a avut ca rezultat 
cres terea numa rului de refugiat i din statele occi-
dentale s i crearea condit iilor ca unele partide s i 
politicieni de extrema  dreapta  sa  ca s tige popula-
ritate. Terorismul este î ntr-adeva r î n cres tere 
din cauza crizei refugiat ilor, dar nu este neapa -
rat de origine religioasa . Din contra , extremis-
mul de dreapta ca s tiga  teren s i se infiltreaza  î n 
comunita t ile occidentale, acapara nd mint ile s i 
inimile populat iei la fel de eficient ca s i chema-
rea la Jihad. Coalit ia europeana  centrista  tradit i-
onala  a pierdut majoritatea î n parlamentul Uniu-
nii Europene la alegerile din mai 2019, iar parti-
dele populiste de extrema  dreapta  s i cele libera-
le pro-UE au ca s tigat teren6. Daca  dores te sa -s i 
asume un rol mai important î n actuala criza  a 
refugiat ilor – ceea ce ar trebui sa  fie nu o dorin-
t a , ci un imperativ – NATO trebuie sa  se î ntoarca  
la î nceputuri s i sa  repozit ioneze prima piesa  a 
dominoului, ca ulterior sa  le gestioneze s i pe ce-
lelalte. 

Lumea din ziua de azi se confrunta  cu o criza  a 
refugiat ilor fa ra  precedent – 68,5 milioane de 
persoane stra mutate î n î ntreaga lume. Printre 
aces tia se numa ra  25,4 milioane de refugiat i7 s i, 
ca punct de referint a , NATO opereaza  î n multe 
dintre statele din care ceta t enii pleaca  din cauza 
conflictelor, a ra zboiului civil s i a tulbura rilor. 
Prezent a NATO î n aceste regiuni este esent iala  
pentru reinstaurarea stabilita t ii s i pentru conso-
lidarea autorita t ii. De exemplu, NATO este mem-
bru activ al Coalit iei Globale anti-ÎSÎS. Ca strate-
gie pentru repozit ionarea primei piese a domi-
noului, î ndreptarea atent iei NATO ca tre procesul 
de reconstruct ie a statelor destabilizate s i ca tre 
solut ionarea conflictelor prin misiuni de ment i-
nere a pa cii s i de consolidare a capacita t ilor î n 
state precum Siria sau Îrak8, poate fi o abordare 
pe termen lung eficienta  de diminuare a fluxului 
de refugiat i. 

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 refugiat ilor. Fie ca  este vorba despre ÎSÎS 
î n Siria, Al-Qaida s i talibanii î n Afganistan sau 
cartelurile de droguri din America Latina , capa-
citatea de adaptare a NATO la situat iile emer-
gente, zonele, societa t ile s i culturile diferite poa-
te fi cheia pentru o strategie eficace, pe termen 
lung. Î n acest caz, este necesara  depunerea unui 
efort internat ional comun, nu numai prin mijloa-
ce militare, ci, mai degraba , prin mijloace politi-
ce. Lumea a va zut modul î n care ama narea unor 
operat iuni precum cele din Kosovo s i Siria a dus 
la dezastre umanitare cu efecte globale de lunga  
durata . 

Î n trecut, NATO s i-a demonstrat capacitatea de 
adaptare la situat ii de criza  î n mai multe ocazii. 
De exemplu, organizat ia a ajutat Uniunea        
Africana  sa -s i extinda  misiunea umanitara  s i de 
ment inere a pa cii î n Sudan prin coordonarea 
transportului aerian pentru mai bine de 30.000 
de militari apart ina nd Uniunii, î n perioada iunie 
2005-decembrie 2007. NATO a intervenit s i î n 
situat ii de criza  provocate de dezastre naturale, 
cum ar fi cutremurul cu magnitudine 7,6 care a 
avut loc î n Pakistan, î n 2005 s i care a produs 
peste 80.000 de victime s i a la sat fa ra  locuint e 
patru milioane de persoane. NATO a adus tone 
de alimente s i provizii s i a asigurat transportul 
aerian, î n regiune, pentru unita t i medicale s i in-
gineri. Aceste doua  exemple sunt dovada faptu-
lui ca  Aliant a are capacitatea de a-s i depa s i di-
mensiunea militara  s i de a oferi ajutor î n situat ii 
diverse. Totus i, acest potent ial trebuie dezvoltat 
s i adaptat, î n funct ie de context. 

Des i regretabila , criza actuala  a refugiat ilor re-
prezinta  pentru NATO s i o oportunitate de a-s i 
demonstra capacita t ile de modernizare, ata t la 
nivel intern ca t s i extern – î n timp ce-s i poate 
consolida cooperarea cu partenerii, organizat ia 
poate s i sa  abordeze integrarea planifica rii stra-
tegice s i operat ionale î n scopul unei aborda ri 
unidirect ionale, multi-domeniu a apa ra rii Euro-
pei (ca s i componenta  importanta  a NATO). Din-

tre cele 29 de state membre, 22 fac parte din 
Uniunea Europeana , lucru care denota  ca  cele 
doua  organizat ii beneficiaza  ata t de fort e, ca t s i 
de instrumente economice s i diplomatice comu-
ne. Criza refugiat ilor din UE este, prin urmare, 
un subiect important pentru NATO s i demon-
streaza  ca  este nevoie de coerent a  inter-
institut ionala  pentru elaborarea unei strategii 
comprehensive comune. Pa na  la acest moment, 
UE s i NATO au adoptat treptat o cale comuna  de 
abordare a crizei refugiat ilor, dar mai au î nca  un 
drum lung de parcurs. Î n 7 martie 2016, NATO s i 
Frontex (agent ia europeana  responsabila  de 
controlul frontierelor externe) au ca zut de acord 
sa  î s i uneasca  eforturile pentru abordarea pro-
blemei refugiat ilor s i a migrat iei9. Colaborarea 
reprezinta  un î nceput î n ceea ce prives te 
„î nt elegerea comuna ” a modalita t ilor de coope-
rare, ceea ce î n termeni practici î nseamna  asigu-
rarea consistent ei s i complementarita t ii operat i-
unilor Frontex s i a activita t ilor de sprijin asigu-
rate de NATO. Cu alte cuvinte, criza refugiat ilor a 
deschis un nou domeniu de cooperare î ntre cele 
doua  pa rt i. Daca  NATO s i UE ar putea pleca de la 
cooperarea init iala  î n problemele migrat iei pen-
tru a-s i planifica s i coordona cu succes eforturile 
proprii s i cele ale membrilor s i partenerilor lor, 
atunci NATO î s i va putea î ndrepta atent ia ca tre 
domenii î n care aportul sa u sa  fie fructificat la 
maxim: apa rarea colectiva  (pe care o asigura  di-
rect, de exemplu sub forma prezent ei maritime 
î n Marea Mediterana ) s i construirea capacita t ii 
de apa rare (asigurata  î n cooperare cu parteneri 
regionali). Construirea capacita t ii de apa rare es-
te deja un domeniu important pentru NATO, ma-
nifestat prin  forme de prega tire s i operat iuni 
diverse î mpotriva terorismului î n Tunisia, sau 
prin prega tirea fort elor s i institut iilor de securi-
tate iordaniene10. Aceste activita t i implica  ata t 
autoritate s i responsabilitate locala , ca t s i coope-
rare s i coordonare î ntre partenerii regionali s i 
î ntre acei parteneri s i UE. Crearea unui mediu 
sigur s i stabil î n loc de viduri de putere î n zonele 
de conflict este singura solut ie 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 refugiat ilor iar, î n acest caz, NATO joaca  un 
rol esent ial datorita  potent ialului sa u dublu: mi-
litar s i politic. Înit iative precum construirea ca-
pacita t ii se adauga  la palmaresul bogat s i exper-
tiza NATO î n consilierea, asistent a, instruirea s i 
î ndrumare statelor care necesita  sprijin î n con-
struirea s i consolidarea aparatelor de securitate. 
Experient a inegalabila  a NATO este utilizata  î n 
scopul furniza rii s i coordona rii de sprijin practic 
specializat. S-au î nregistrat progrese considera-
bile î n ceea ce prives te programele pentru state 
precum Georgia, Îrak, Îordania s i Republica Mol-
dova. 

Pa na  la acest moment, NATO s-a angajat la une-
le adapta ri institut ionale formale s i informale 
viza nd abordarea vecina ta t ii de sud a Europei ca 
un centru al crizei refugiat ilor s i un punct de 
contopire a unor ra da cini teroriste. Î n acelas i 
timp, organizat ia trece printr-un proces mai am-
plu de adaptare menit sa  t ina  pasul cu provoca ri-
le globale. Î n cazul crizei refugiat ilor, NATO a î n-
cercat ata t sa  abordeze ata t cauzele problemei 
ca t s i situat ia de la granit ele Europei, unde s-a 
dovedit a fi un instrument important de oprire a 
imigrat iei clandestine. Cu toate acestea, fa ra  o 
strategie comprehensiva  pe termen lung, care 
presupune adaptarea î n funct ie de context s i co-
operarea cu ceilalt i actori implicat i, aceste efor-
turi ra ma n mai degraba  disparate s i insuficiente. 
Lua nd î n considerare faptul ca  problema crizei 
refugiat ilor reprezinta  doar una dintr-o serie 
ampla  de amenint a ri, asigurarea coerent ei abor-
da rilor actorilor statali s i non statali trebuie sa  
se afle î n centrul procesului de rafinare s i inte-
grare a planurilor operat ionale regionale ale NA-
TO î ntr-o viziune clara , de 360°, de apa rare a Eu-
ropei. 

Pentru elaborarea unei strategii durabile î n 
contextul internat ional actual s i pentru criza re-
fugiat ilor, liderii NATO ar putea sa  ia î n conside-
rare urma toarele: 

- Î n primul ra nd, pentru a face fat a  amenint a -
rilor actuale, NATO trebuie sa  consolideze di-
mensiunea politica  a aliant ei s i sa  o utilizeze la 
capacitatea sa maxima . Acest lucru presupune 
folosirea Consiliului Atlanticului de Nord, care 
î ntrunes te sa pta ma nal ambasadori ai aliant ei 
î ntr-un forum de discut ii sincere pe probleme 

politice. Dimensiunea politica  este esent iala  pen-
tru a putea î nfrunta provoca rile multiple la adre-
sa sistemelor politic, de securitate s i democratic 
occidentale – nu numai din partea Federat iei Ru-
se s i din partea auto-proclamatului Califat Îsla-
mic, ci s i din partea mai î ntunecata  a globaliza rii 
s i tehnologiei, inclusiv atacurile cibernetice. 

- Î n al doilea ra nd, NATO trebuie sa  cons tien-
tizeze important a adaptabilita t ii. Atacurile tero-
riste, fie convent ionale, fie hibride, erodeaza  cre-
dint a si î ncrederea ceta t enilor î n guverne. NATO 
s i guvernele trebuie sa  det ina  capacitatea de a 
reconstrui societa t i î ntr-un mod rapid, î n cazul 
unor atacuri majore care ar putea deteriora in-
frastructura critica . Rezilient a este sinonima  cu 
apa rarea ordinii liberale occidentale. Rolul NA-
TO este crucial î n acest sens, cu condit ia sa  det i-
na  capacita t ile necesare unui ra spuns rapid î n 
caz de atac. 

- Î n al treilea ra nd, NATO ar trebui sa  î s i con-
solideze lega turile de ordin politic cu UE, ca ele-
ment vital a componentei politice a relat iei 
transatlantice. Sarcinile militare s i civile nu ar 
trebui tratate separat, ci interconectate. NATO ar 
trebui sa -s i depa s easca  granit ele s i sa  iasa  din 
„bula ”. Oficialii NATO ar trebui sa  iasa  din sediul 
de la Bruxelles s i sa  se î ndrepte ca tre prima rii, 
s coli, colegii s i antreprenori, ca sa  explice ce î n-
seamna  Aliant a s i motivele pentru care este ne-
cesara . 

Lua nd î n considerare evolut ia globala  a crizelor 
s i emergent a unor noi amenint a ri la adresa secu-
rita t ii internat ionale, cheia pentru asigurarea 
securita t ii societa t ilor noastre o constituie adap-
tarea. NATO a dat dovada  ca  det ine capacitatea 
necesara  de a se adapta continuu pentru a face 
fat a  provoca rilor, iar criza refugiat ilor este una 
din acestea. Totus i, organizat ia nu s i-a demon-
strat î nca  potent ialul maxim s i a fost reticenta  î n 
a utiliza ambele atuuri pe care le det ine – cel po-
litic s i cel militar. Pentru a solut iona criza refugi-
at ilor din UE, pilon important al NATO, organiza-
t ia trebuie sa  combata  ata t cauzele crizei ca t s i 
urma rile acesteia. Î n timp ce pe ca mpul de lupta  
potent ialul militar reprezinta  un avantaj, î n Eu-
ropa aceasta  dimensiune poate servi doar la asi-
gurarea securita t ii granit elor. Dimensiunea poli-
tica  este complementara  acestor doua  aspecte s i 
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merge ma na  î n ma na  cu abilita t ile UE î n acest 
domeniu. 

Procesul continuu de adaptare s i modernizare a 
NATO ofera  ocazia de a transforma crizele î n 
provoca ri s i oportunita t i, merga nd de la modifi-
carea structurii organizatorice a NATO pa na  la 
integrarea planurilor operat ionale emergente. 
Pe scurt, nu exista  deca t o singura  cale de a de-
pa s i criza complexa  a lumii moderne care sa  asi-
gure succesul s i supraviet uirea NATO – adapta-
bilitatea s i capacitatea de a identifica oportunita -
t ile î n imaginea de ansamblu distorsionata . 

 

Col. Gabriel RILLA1  

Î n perioada 12-14 iunie 2019, la Constant a s-a 
desfa s urat o manifestare internat ionala  ce a vi-
zat î mbuna ta t irea evalua rii s i î ntelegerii evo-
lut iilor mediului de securitate î n Regiunea Ma rii 
Negre s i a Balcanilor. Conferint a internat ionala  
Black Sea and Balkans Security Forum 2019 a 
continuat seria de manifesta ri anuale î nceputa  î n 
anul 2017 s i a fost organizata  de centrul de stu-
dii avansate New Strategy Center din Romania, 
î n parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Apa ra rii Nat ionale, Divizia de Diplo-
mat ie Publica  a NATO, ala turi de Zona Metropo-
litana  Constant a s i Universitatea Ovidius din 
Constant a. Evenimentul de la Constant a a reunit 
î n acest an peste 500 de participant i din t ara  s i 
din stra ina tate, din mediul guvemamental, dar s i 
din mediul academic, centre de studii avansate 
(think-tank-uri), industria de apa rare s i mass-
media.  

Cu un deosebit profesionalism, oganizatorii au 
reus it sa  asigure prezent a unor personalita t i re-
levante pentru dezbaterile propuse s i au creat 

condit ii foarte bune pentru dialog, schimb de 
opinii s i idei, precum s i pentru generarea unor 
idei noi î n abordarea problemelor specifice secu-
rita t ii î n regiune s i î n context mai larg, pe flancul 
estic al Aliant ei Nord-Atlantice. Învitat i cu o vas-
ta  experient a  profesionala  - î nalt i oficiali roma ni 
s i stra ini, oficiali NATO s i UE, din institut ii cu 
responsabilita t i î n domeniul securita t ii nat ionale 
s i relat iilor externe, din mediul academic, indus-
tria de apa rare s i mass-media au abordat teme 
legate de provoca rile existente s i emergente î n 
regiune, de interes pentru securitatea Roma niei, 
a regiunii precum s i pentru securitatea euro-
atlantica .  

BSBSF a inclus pe agenda  o serie de teme referi-
toare la amenint a rile de tip militar s i hibrid, la 
aspecte privind ra zboiul informat ional, de natu-
ra  cibernetica , dar s i la influent a schimba rilor 
climatice sau a factorului religios asupra riscuri-
lor s i amenint a rilor î n regiune. Î n cadrul dezba-
terilor au fost analizate s i avute î n vedere influ-
ent a militariza rii regiunii Ma rii Negre asupra 
securita t ii î n regiune, precum s i important a unor 
formate regionale precum Bucharest 5 s i Init iati-
va celor 3 Mări în gestionarea provocărilor și 
amenint a rilor, nu numai de natura  militara , ci s i 
pe alte dimensiuni ale securita t ii. Practic, prin 
complexitatea temelor abordate s i prin experi-
ent a profesionala  concentrata  î n aceasta  confe-
rint a  internat ionala , BSBSF reprezinta  un forum 
ce ofera  o modalitate eficienta  de generare de 
idei î n domeniul consolida rii securita t ii regiona-
le s i conecta rii cu demersurile la nivelul Aliant ei 
Nord-Atlantice.  

S eful Statului Major al Apa ra rii, domnul general 
Nicolae-Îonel Ciuca  a sust inut o expunere î n ca-
drul sesiunii pe tema mobilita t ii militare, ca do-
meniu cheie pentru cooperarea NATO-UE. Por-
nind de la considerentul ca  î n actualul mediu de 
securitate din Europa este esent iala  nevoia unui 
ra spuns rapid, Aliant a Nord-Atlantica  trebuie sa  
aiba  capacitatea de a act iona cu rapiditate, cu 
fort ele necesare, la locul s i momentul potrivit, 
pentru a fi î n ma sura de a gestiona adecvat even-
tuale amenint a ri. Astfel, un atribut esent ial pen-
tru credibilitatea posturii aliate de descurajare s i 
apa rare este reprezentat de capacitatea de a de-

1. Col. Gabriel Rilla este specialist î n cadrul Direct iei Planificare Strategica  din Statul Major al Apa ra rii. 
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plasa cu rapiditate fort ele pe teritoriul NATO.  

S eful apa ra rii a fa cut o trecere î n revista  conci-
sa  a eforturilor nat ionale î n domeniul mobilita t ii 
militare, menite sa  faciliteze dislocarea rapida  s i 
nerestrict ionata  a fort elor aliate s i ale parteneri-
lor strategici î n sprijinul operat iilor militare, î n 
cazul î n care aceasta va fi necesara , pe teritoriul 
nat ional. Î n expunerea facuta , generalul Ciuca  a 
ment ionat principalele linii de act iune î n dome-
niul mobilita t ii militare pe care î s i concentreaza  
Roma nia eforturile î n acest moment.  

Î n context, a abordat obligat iile nat ionale î n ca-
drul init iativelor privind cooperarea structurata  
permanenta  a Uniunii Europene, problematicii 
dezvolta rii infrastructurii cu dubla  utilizare, pre-
cum s i a armoniza rii legislat iei s i a procedurilor 
specifice. Ca rezultat, Roma nia a aderat la PESCO 
s i participa  la proiectele dedicate mobilita t ii mi-
litare derulate î n acest cadru. Î n context, Consili-
ul UE a adoptat foaia de parcurs propusa  de 
Agent ia Europeana  de Apa rare, iar principalele 
act iuni init iate sau î n curs de init iere includ de-
mersuri pentru gestionarea acordu-
rilor diplomatice de tranzit al fron-
tierelor de ca tre fort e s i mijloace 
militare, a dezvolta rii infrastructu-
rii de transport, simplifica rii unor 
formalita t i vamale s i adaptare le-
gislativa .  

Evident iind faptul ca  una dintre direct iile prin-
cipale de act iune î n anul 2019, din foaia de par-
curs pentru mobilitate militara  se refera  la dez-
voltarea infrastructurii de transport s i la defini-
rea proiectelor asociate, s eful apa ra rii a ment io-
nat derularea activita t ilor de analiza  s i prioriti-
zare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 
de transport, la nivel nat ional, î n paralel cu iden-
tificarea, î mpreuna  cu Ministerul Transporturi-
lor, a proiectelor cele mai rentabile, de-a lungul 
coridoarelor din ret eaua de transport trans-
europeana  (TEN-T) care traverseaza  Roma nia.  

Înfrastructura din compunerea ret elei TEN-T 
este î n general acceptata  ca prioritate pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport din     
Romania s i, î n consecint a , exista  proiecte deja 
incluse î n Masterplanul Nat ional de Transport. 
Se continua  demersurile pentru identificarea 
unor proiecte, pe termen scurt s i mediu, mai efi-

ciente din punct de vedere financiar, care sa  
sprijine adecvat s i dislocarea fort elor de react ie 
rapida  ale NATO sau UE, î n special cele ale gru-
pa rii de fort e î ntrunite cu nivel de react ie foarte 
ridicat - VJTF.  

Î n domeniul mobilita t ii, s eful apa ra rii a sublini-
at ca  NATO s i UE au convenit sa -s i alinieze 
cerint ele s i act iunile specifice. Î n prezent, UE s i-a 
asumat un rol de lider de domeniu, utiliza nd in-
strumente politice, legislative s i financiare pen-
tru obt inerea unor rezultate tangibile pe termen 
scurt s i mediu. Roma nia, î n calitatea sa de stat 
membru ata t al NATO, ca t s i al Uniunii Europene, 
urmeaza  î ndruma rile ambelor organizat ii s i se 
conformeaza  cerint elor specifice ale fieca reia î n 
privint a mobilita t ii militare.  

Î n acelas i timp, s eful apa ra rii a evident iat ca  
derularea proiectelor de mobilitate militara  la 
nivel nat ional impune o abordare larga , interin-
stitut ionala , care solicita  mai mult deca t resurse-
le, capabilita t ile s i competent ele Ministerului 
Apa ra rii Nat ionale. De aceea, se lucreaza  la nivel 

interinstitut ional, cu Ministerul 
Transporturilor, Ministerul Afaceri-
lor Înterne s i Ministerul Dezvolta rii 
Regionale s i Administrat iei Publice 
pentru adaptarea prevederilor legis-
lative î n vigoare, precum s i pentru 
implementarea proiectelor agreate.  

Astfel, se deruleaza  activita t i de analiza  s i prio-
ritizare a proiectelor pentru dezvoltarea infras-
tructurii de transport la nivel nat ional, î mpreuna  
cu Ministerul Transporturilor, iar prin coordona-
re inter-ministeriala  se asigura  participarea efi-
cienta  la î nta lnirile grupurilor de lucru organiza-
te de Agent ia Europeana  de Apa rare s i de Aliant a 
Nord-Atlantica , ava nd î n vedere complexitatea 
ridicata  a act iunilor aferente acestor proiecte.  

S eful apa ra rii a concluzionat, subliniind ca  dez-
voltarea î n timp de pace a unei infrastructuri efi-
ciente î n asigurarea liberta t ii de mis care poate 
constitui un element relevant de descurajare pe 
flancul estic al Aliant ei Nord Atlantice. Î n conse-
cint a , Roma nia este angajata  î n facilitarea pro-
iectelor de asigurare a mobilita t ii militare pe te-
ritoriul sa u, î n acord ata t cu prevederile UE, dar 
s i cu cerint elor specifice ale NATO s i ale partene-
rilor nos tri strategici. 
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Vladimir SOCOR1  

 
Partea I 

Ambasadori din partea Federat iei Ruse, Organi-
zat iei pentru Securitate s i Cooperare î n Europa 
(OSCE), Statelor Unite s i Uniunii Europene, me-
diatorii s i observatorii negocierilor de solut iona-
re a conflictului din Transnistria s-au î ntrunit, pe 
12 iulie 2019, la Chis ina u s i Tiraspol, pentru o 
serie de discut ii. Acest grup de lucru î ncearca  sa  
promoveze reluarea negocierilor dupa  schimba-
rea de luna trecuta  a regimului politic din Repu-
blica Moldova. Scopurile declarate ale negocieri-
lor sunt: a) „pas i mici” ca tre reî nnoirea preroga-
tivelor transnistrene, care sa  ofere regiunii; b) 
un „statut special î n Republica Moldova”. 
(osce.org, 12 iulie 2019) 
Evolut ia de la conceptul 
„pas ilor mici” la cel de „statut 
special” reprezinta  un pericol 
pentru Republica Moldova s i 
un motiv de î ngrijorare pen-
tru vecinul Ucraina. Dincolo 
de „izul” rusesc al î ntregului 
proces (care ar fi trebuit inva-
lidat de la î nceput), orice ac-
celerare a negocierilor ar pu-
tea destra ma coalit ia de gu-
vernare a Republicii Moldova, 
formata  din doua  pa rt i –pro-
occidentala  s i pro-rusa  – care 
s-a instaurat luna trecuta . 
Chiar s i pres edintele Republi-
cii Moldova, Îgor Dodon, cu 
toate lega turile sale cu Fede-

rat ia Rusa , a declarat ca  problema transnistrea-
na  poate cauza rupturi s i trebuie tratata  cu pre-
caut ie, sau chiar suspendata  pentru moment, ca 
sa  nu duca  la ra sturnarea coalit iei aflate la gu-
vernare. (ÎPN, 28 iunie 2019). 
Ava nd î n vedere faptul ca  Federat ia Rusa  este 
unul din arhitect ii originali ai procesului de ne-
gociere – ala turi de unele cancelarii occidentale 
– (coalizate din anumite considerente), prezent a 
sa reprezinta  un risc la adresa stabilita t ii interne 
a Republicii Moldova, iar o „î nghet are” a acestui 
proces ar fi „un ra u mai mic” fat a  de continuarea 
negocierilor î n forma lor actuala . (vezi Partea a ÎÎ
-a). 
Conceptele „pas i mici” s i „statut special” sunt 
teoretice, î nsa  sunt abordate î ntr-o maniera  
practica  din 2016, din timpul mandatelor minis-
trului german de externe, Frank-Walter           

REGIUNILE MAREA NEAGRĂ – MAREA MEDITERANĂ  

1. Vladimir Socor este membru al Fundat iei „Jamestown”, corespondent al publicat iei acestei fundat ii, „Eurasia Daily Monitor” (1995
-prezent), unde scrie articole zilnic. Este expert pe zona fostei URSS, Europa de Est, Caucazul de Sud s i Asia Centrala . Abordeaza  
problematici legate de politicile Occidentala  s i cea a Federat iei Ruse, cu accent pe resurse energetice, securitate regionala , politica 
externa  a Federat iei Ruse, conflicte secesioniste s i politici s i programe NATO. Vladimir Socor participa , î n calitate de vorbitor, la 
numeroase conferint e î n SUA s i Europa, precum s i ca profesor invitat î n cadrul Colegiului NATO s i Universita t ii Harvard – Progra-
mul Nat ional de Securitate s i Programul Marea Neagra . Contribuie cu articole pentru volume de analiza . A fost analist î n cadrul Ra-
dio Europa Libera  s i Înstitutul de cercetare a Radio Liberty (1983-1994). Este na scut î n Roma nia, det ine ceta t enie SUA s i locuies te la 
Munchen (Germania). 
2. Articolul a fost publicat de ca tre „Eurasia Daily Monitor”, Volumul 16, astfel: Partea Î - Numa rul 102, din 17 iulie 2019; Partea ÎÎ - 
Numa rul 104, din 22 iulie 2019; Partea ÎÎÎ - Numa rul 108, din 29 iulie 2019; Partea ÎV - Numa rul 108, din 29 iulie 2019.  
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Steinmeier s i cel al pres edintelui SUA, Barak 
Obama. Ambii se aflau î n ultimul an de mandat s i 
sperau sa  lase o oarecare mos tenire; au conside-
rat, astfel, ca  exista  s anse de solut ionare a 
„Conflictul Transnistrean” printr-un acord î nche-
iat cu Federat ia Rusa , eventual ca aceasta  solut ie 
sa  devina  un exemplu de „statut special” cu acor-
dul Rusiei î n regiunea Donbass din Ucraina. 
Acest lucru cerea ca „problema transnistreana ” 
sa  fie etichetata  drept o problema  interna  a Re-
publicii Moldova, nu un conflict interstatal Rusia
-Moldova, cu Federat ia Rusa  ca „mediator”, nu 
agresor. Punctele slabe ale acestor teorii ra ma n 
ne-examinate s i continua  sa  reprezinte inspire 
negocierile, î n detrimentul direct al Republicii 
Moldova s i, posibil, al Ucrainei. 
„Conflictul din Transnistria” reprezinta  un caz 
unic de consens diplomatic î ntre Federat ia Rusa  
s i Occident (Europa s i SUA), î n care nu au existat 
diferent e de abordare s i care contrasteaza  cu 
alte „conflicte î nghet ate”.  
Germania nu este unul dintre „observatorii s i 
mediatorii” acestui conflict, dar a obt inut un rol 
important ca nd a preluat misiunea OSCE de la 
Chis ina u, î n 2018, care gestioneaza  procesul de 
negociere s i are prioritate fat a  de SUA s i Uniunea 
Europeana , care nu sunt deca t simpli observa-
tori. Î n 2018 Îtalia a det inut pres edint ia rotativa  
a OSCE, desemna ndu-l ca reprezentant special 
pentru Republica Moldova pe Franco Frattini, 
politician cu orienta ri pro-ruse. Acesta a fost re-
desemnat, î n mod gratuit (s i prin abatere de la 
cutuma ), î n 2018, ca nd Slovacia a preluat pres e-
dint ia organizat iei. Fostele guverne ale Republi-
cii Moldova s i cel mai recent acela aflat sub influ-
ent a lui Vladimir Plahotniuc au acceptat tacit po-
liticile „pas i mici” s i „statut special” referitoare la 
Transnistria.  
Î n timp ce unii diplomat i rus i s i occidentali par 
interesat i de procesul tehnic al parcursului im-
plementa rii politicilor ment ionate mai sus, auto-
rita t ile 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 pres edintele Îgor Do-
don este precaut s i î ncearca  sa  ca s tige timp î n 
loc sa  se gra beasca  la negocieri de ordin politic. 
Noul Prim ministru al Republicii Moldova, Maia 
Sandu (Blocul „ACUM”), a surprins grupul de lu-

cru, contesta nd direct unele principii pe care se 
bazeaza  negocierile: obiectivul politic, direct ia î n 
care se î ndreapta  „pas ii mici” s i impunita t ile ta-
cite acordate crimei organizate transnistrene. 
(Moldpres, 12 iulie 2019). 
„Sunt mai multe î ntreba ri la care trebuie sa  ofe-
rim ra spuns ceta t enilor”, a spus Maia Sandu am-
basadorilor. „Care este scopul negocierilor pri-
vind reglementarea transnistreana ? Pe de o par-
te, scopul formatului „5+2” este reglementarea 
politica  a conflictului pe baza suveranita t ii s i in-
tegrita t ii teritoriale a Republicii Moldova. Pe de 
alta  parte, Tiraspolul pledeaza  î n continuare 
pentru independent a . Care este totus i stat ia ter-
minus a negocierilor î n acest format, stabilit 
pentru a asigura reintegrarea teritoriala  a Repu-
blicii Moldova, ca nd exista  aceste doua  obiective 
care se exclud reciproc? Ca ruia din aceste doua  
obiective serves te politica pas ilor mici? Î n tot i 
aces ti ani, Chis ina ul a fost deschis fat a  de Tiras-
pol: ultimul a fost acceptat ca parte î n procesul 
de negocieri, locuitorilor din sta nga Nistrului le-
a fost asigurata  libera circulat ie, inclusiv la tra-
versarea frontierei de stat, oamenii au beneficiat 
de mai multe proiecte, iar regiunea transnistrea-
na  a beneficiat de aceleas i zone de comert  liber 
ca malul drept. Cu toate acestea, nu suntem mai 
aproape de solut ia politica . […] Lupta î mpotriva 
corupt iei s i a contrabandei î n regiunea transnis-
treana  trebuie sa  fie o prioritate. […] Ata t timp 
ca t regiunea transnistreana  va fi o sursa  majora  
de î mboga t ire pe cale ilegala  pentru anumite 
persoane, nu va exista progres real î n identifica-
rea unei solut ii politice.” (Moldpres, 13 iulie 
2019). 
Ra spunza nd î n numele grupului de lucru, s eful 
misiunii OSCE î n Republica Moldova, diplomatul 
german Claus Neukirch, nu a fa cut referire la as-
pectele semnalate de premierul moldovean. 
Acesta doar a reafirmat ca , î ntr-adeva r, scopul 
principal al negocierilor este avansarea, cu pas i 
mici, ca tre 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, î n acest proces de negociere; b) influent a in-
surmontabila  a Federat iei Ruse asupra OSCE s i 
c) faptul ca  Germania ia î n calcul o posibila  adap-
tare la Federat ia Rusa  î n Republica Moldova, du-
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pa  tentativele es uate ale autorita t ilor de la Ber-
lin (2014-2017) de promovare a statutului spe-
cial pentru regiunea Donbas redactat de Rusia. 
Grupul de lucru a avut o î nta lnire s i cu pres e-
dintele Îgor Dodon s i cu Vice-prim ministrul 
pentru Reintegrare, Vasile S ova, la Chis ina u.  
Chiar s i Dodon a manifestat ret ineri temeinice, 
chiar daca  indirecte, referitoare la reluarea ime-
diata  a negocierilor pe care OSCE, Moscova s i 
Tiraspol sunt ata t de dornice sa  le lanseze la 
acest moment. Î n schimb, Dodon a sugerat ama -
narea negocierilor politice pa na  anul viitor s i 
adoptarea unui nou set de trei priorita t i: 
„democratizarea regiunii transnistrene, asigura-
rea liberei circulat ii a oamenilor, ma rfurilor s i 
serviciilor pe î ntreg teritoriul Republicii Moldo-
va s i restabilirea unui spat iu comercial-
economic unic î n î ntreaga Moldova .” (Moldpres, 
12 iulie 2019).  
Fa ra  sa  elimine conceptul „pas ilor mici”, acest 
set nou de priorita t i reflecta  reticent a lui Îgor 
Dodon de a gra bi negocierile (dupa  cum este 
ment ionat mai sus). Ceea ce Dodon a dat î n mod 
explicit la o parte este proiectul sa u favorit refe-
ritor la „federalizare”.  

 
Partea a II-a 

Schimbarea regimului din Republica Moldova, 
î n iunie 2019, a demontat unele teorii cheie ale 
diplomat iei occidentale, refe-
ritoare la negocierile pentru 
solut ionarea conflictului 
transnistrean.  
Una din aceste teorii face re-
ferire la cont inutul solut iei. 
Aceasta precizeaza  ca  solut ia 
(„statutul special”) trebuie 
negociata  s i implementata  cu 
un regim la Tiraspol care este 
instalat de Rusia s i loial Mos-
covei. Î n acest fel, ar fi ment i-
nute rolul geopolitic actual s i 
sistemul socio-politic din 
Transnistria, as a cum sunt 
descrise de Tiraspol: un avan-
post al Federat iei Ruse s i o 
platforma  de asimilare politi-
ca  s i culturala  a unei populat ii 
din afara acestui stat î n lumea 

rusa . Diplomat ia occidentala  nu s-a ga ndit deloc 
ca  schimbarea regimului politic transnistrean ar 
trebui sa  reprezinte o condit ie pentru orice solu-
t ie. Î n schimb, î n virtutea inert iei, conceptul 
„pas ilor mici” a evoluat ca tre î ndeplinirea obiec-
tivului cunoscut ca „statutul special”. Daca  ar fi 
act ionat pe cont propriu, Federat ia Rusa  nu ar fi 
reus it, singura , sa  î s i impuna  punctul de vedere 
as a cum a fa cut-o î n cazul acestor negocieri. Îndi-
ferent a manifestata  de Occident sau, î ncepa nd cu 
anul 2016, consimt a ma ntul acestuia au creat te-
renul propice pentru astfel de evolut ii, permi-
t a nd Moscovei sa  faca  parte din formatul 5+2. 
Evenimentele se î ndreapta  ca tre obt inerea trep-
tata  a suveranita t ii Transnistriei s i ca tre pierde-
rea acesteia de ca tre Republica Moldova. (EDM 
20, 26 septembrie 2018) 
Cu toate acestea, noul premier al Republicii 
Moldova, Maia Sandu, a solicitat condit ionarea 
negocierilor de schimba ri interne î n Transnis-
tria. Combaterea corupt iei s i contrabandei trans-
nistrene trebuie sa  reprezinte o prioritate, iar un 
es ec ar î nsemna disparit ia „pas ilor mici” ca tre o 
solut ie politica , a precizat Sandu membrilor unui 
grup larg de ambasadori implicat i î n negocieri. 
Chiar s i Pres edintele Îgor Dodon, care anterior 
î s i dorea accelerarea negocierilor cu Tiraspolul, 
a sugerat grupului de diplomat i sa  se concentre-
ze mai î nta i asupra „drepturilor omului s i proce-

Lider neoficial al Transnistriei, oligarhul Viktor Gushan  
Sursa: www.fc-sheriff.com  
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sului democratic din Transnistria” s i ulterior 
asupra negocierilor de ordin politic. (Moldpres, 
12 iulie 2019, EDM, 17 iulie 2019). Temporiza-
rea s i reanalizarea procesului de negociere s i 
adaptarea acestuia la schimba rile interne din 
Transnistria este o not iune care prinde contur la 
Chis ina u, odata  cu schimbarea regimului. 
O alta  teorie occidentala  se refera  la procesul 
de solut ionare ata t din perspectiva  formala , ca t 
s i, mai ales, informala . Conform teoriei, liderul 
informal al Republicii Moldova, Vladimir Plahot-
niuc s i pres edintele, Îgor Dodon, urmau sa  livre-
ze „progrese” î n negocieri prin eforturi paralele. 
S i aceasta  teorie a fost demontata , î n ambele ca-
zuri, dupa  schimbarea recenta  a regimului de la 
Chis ina u. Plahotniuc a obt inut progrese î n politi-
ca „pas ilor mici” î n perioada 2017-2018, ser-
vindu-se ata t de puterea pe care o det inea pe 
plan intern, ca t s i de relat ia directa  cu omologul 
sa u separatist, Victor Gus an, liderul „oligarh” in-
formal din Transnistria. Plahotniuc a fost î nde-
pa rtat, î nsa , de la putere, î n iunie 2019.   
La ra ndul sa u, lui Dodon i-au fost za da rnicite 
eforturile de negociere cu liderul oficial al Trans-
nistriei, Vadim Krasnoselski, î n vederea identifi-
ca rii unei solut ii mai rapide. Mult umit de politica 
„pas ilor mici”, Kremlinul a refuzat sa  î l impulsio-
neze pe Krasnoselski sa  negocieze cu Dodon. Î n 
schimb, Moscova dores te ca autorita t ile de la Ti-
raspol sa  negocieze direct cu diplomat ii occiden-
tali. Îar acest lucru a funct ionat bine pentru Ti-
raspol, pa na  la acest moment.  
Conducerea tripartita  a Organizat iei pentru Se-
curitate s i Cooperare î n Europa (pres edint ia ro-
tativa  a Slovaciei, conducerea germana  a misiu-
nii de la Chis ina u s i Reprezentantul Special itali-
an) fa ra  î ndoiala  a elaborat, pentru 2019, un 
plan bazat pe teoriile familiare de mai sus. Î nsa  
Plahotniuc nu mai este; Dodon este profund de-
ranjat de preferint a Moscovei pentru negocieri 
directe î ntre autorita t ile de la Tiraspol s i diplo-
mat ii occidentali, prin aceasta submina ndu-se 
autoritatea Chis ina ului s i priva ndu-l pe Dodon 
de atuul sa u - imaginea de reintegrator al Repu-
blicii Moldova. Acest aspect explica  de ce Dodon 
a precizat î n fat a diplomat ilor occidentali ca  este 
nevoie de schimbare politica  î n Transnistria. 
(vezi mai sus) 

O a treia teorie occidentala , invalidata  de 
schimbarea regimului politic al Republicii Mol-
dova, se refera  la baza politica  interna  de negoci-
ere a unei solut ii pentru conflictul transnistrean. 
Teoria sust inea ca  era cel put in de dorit, poate 
chiar necesar, ca Plahotniuc s i Dodon sa  ajunga  
la o î nt elegere cu privire la problematica . Au in-
tervenit trei schimba ri, î nsa : a) ca derea lui Pla-
hotniuc, b) renunt area de ca tre Dodon la obiecti-
vul  federaliza rii s i la abordarea sa privind nego-
cierile (EDM, 18 iulie 2019) s i c) punerea sub 
semnul î ntreba rii a politicii „pas ilor mici” de ca -
tre blocul „ACUM” s i de ca tre coalit ia aflata  la 
guvernare.  
Aceste evolut ii recente au schimbat considera-
bil premisele unui consens politic la Chis ina u 
referitor la solut ionarea conflictului din Trans-
nistria. 
Singurul consens al coalit iei de guvernare bice-
fala  a Republicii Moldova este legat de faptul ca  o 
accelerare a negocierilor internat ionale (î n for-
matul 5+2) ar putea destra ma coalit ia definitiv. 
Ambele pa rt i prefera  sa  ama ne acest deznoda -
ma nt ca t mai mult posibil. Ambele considera  co-
operarea pe probleme interne urgente mai im-
portanta  deca t adresarea unor chestiuni 
„geopolitice” cu potent ial de divizare.  
Cele doua  componente ale coalit iei vor influen-
t a î n egala  ma sura  pozit ia Chis ina ului fat a  de 
aceste negocieri s i nu vor ajunge, automat, la 
confrunta ri î ntre ele. Negociatorul s ef, vice-
premierul Vasile S ova, care este apropiat lui Do-
don, a gestionat dosarul Transnistria î ntr-un fel 
sau altul, din 1991 (noi.md, 1 iulie 2019), fiind 
personificarea memoriei birocratice institut io-
nale a Chis ina ului pe aceasta  problematica . S ova 
nu este un strateg, ci un executant meticulos al 
instruct iunilor pres edintelui moldovean. 
Din partea ACUM exista  ca t iva deputat i, î n pri-
mul ra nd Oazu Nantoi s i Îgor Munteanu, care 
sunt expert i pe chestiunea conflictului transnis-
trean, ata t din perspectiva societa t ii civile pro-
Occidentale ca t s i din perspectiva de parlamen-
tari. Sunt renumit i pentru faptul ca  au rezistat 
influent elor politicilor de „federalizare”, a 
„statutului special” s i a „pas ilor mici” s i pentru 
faptul ca  au propus concepte alternative de solu-
t ionare a conflictului. Acestea includ transforma-
rea politica  s i demilitarizarea Transnistriei, ca 
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premisa  a orica rei solut iona ri a conflictului, dar 
s i respingerea conceptului inacceptabil al 
„liniilor ros ii” ca o solut ie de inspirat ie externa  
pentru conflict. 
Aceste doua  centre de influent a  probabil se vor 
contrabalansa reciproc î n cadrul coalit iei de gu-
vernare. Un astfel de echilibru – s i, probabil, con-
sulta rile informale dintre acestea – ar trebui sa  
evite cele doua  pericole care le as teapta : ment i-
nerea cursului politicii „pas ilor mici” (obt inerea 
suveranita t ii Transnistriei s i pierderea suverani-
ta t ii de ca tre Republica Moldova) s i destra marea 
coalit iei din cauza acestei probleme.  

 
Partea a III- a 

Atitudinea Transnistriei fat a  de OSCE, actorul 
principal î n procesul de solut ionare s i gestionare 
a conflictului transnistrean, este caracterizata  de 
un sindrom de impunitate. Sprijinit de Moscova, 
Tiraspolul fort eaza  limitele tolerant ei OSCE î n 
ceea ce prives te î nca lcarea regulilor de baza  ale 
procesului (vezi pa rt ile Î s i ÎÎ, EDM, 17, 22 iulie 
2019). Unele episoade recente ofera  o imagine 
reprezentativa  a politicilor s i psihologiei acestei 
relat iona ri. 

Î n 11 iulie 2019, reprezentantul Transnistriei, 
Leonid Manakov, a t inut un discurs î n cadrul 
unei sesiuni oficiale a Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului de la Geneva, î n care solicita 
statutul de observator pentru Transnistria – o 
forma  de recunoas tere 
semi-oficiala . Manakov 
este s eful „Reprezentant ei 
Oficiale a Transnistriei î n 
Federat ia Rusa ”, care s-a 
deschis î n luna ianuarie 
a.c. î n centrul Moscovei. 
Guvernul Republicii Mol-
dova a protestat î mpotri-
va î nfiint a rii reprezentan-
t ei î n numeroase ra nduri, 
precum s i î mpotriva dis-
cursului de la Geneva. OS-
CE a pa strat ta cerea, des i 
î n ambele cazuri act iunile 
Tiraspolului au î nca lcat 
statutul Transnistriei î n 
procesul de negociere 

condus de organizat ie. Î n 12 iulie a.c., autorita t ile 
de la Chis ina u au protestat î mpotriva decretului 
transnistrean care restrict ioneaza  s i mai mult 
libertatea de mis care „transfrontaliera ” (granit a 
cu Republica Moldova) a „ceta t enilor stra -
ini” (ceta t enii moldoveni). OSCE nu a react ionat 
nici de aceasta  data , des i pe agenda negocierilor 
este promovata  libertatea de mis care. 

Î n acelas i timp, Misiunea OSCE a î ndemnat, î n 
egala  ma sura , ambele „pa rt i” sa  nu mai organize-
ze exercit ii militare î n zona tampon, cu toate ca  
Transnistria este cea care le organizeaza , uneori 
chiar î n cooperare cu trupe ruses ti. Cel mai re-
cent, autorita t ile de la Tiraspol au militarizat 
punctele de frontiera  „ilegale” (la granit a cu Re-
publica Moldova) s i au amplasat trupe suplimen-
tare de gra niceri. Misiunea OSCE nu a fa cut caz 
de acest lucru, probabil din cauza temerilor de a 
fi etichetata  drept o organizat ie care nu este ca-
pabila  sa  react ioneze eficient. (mfa-pmr.org, pre-
sident.gos.org, 11, 12 iulie 2019, Moldpres, 11, 
12, 26 iulie 2019, RFE/RL, 24 iulie 2019) 

Misiunea OSCE tolereaza  pasiv toate aceste ac-
t iuni ale Tiraspolului, datorita  faptului ca  Rusia 
este actorul adeva rat din spatele lor. Rusia este 
cea care ga zduies te reprezentant a transnistrea-
na  la Moscova, Rusia este cea care l-a cooptat pe 
Manakov î n delegat ia sa de la Geneva – oferind 
acolo cuva ntul Tiraspolului – s i Rusia este cea 
care organizeaza  periodic exercit ii militare î n 

Sursa: OSCE 
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cooperare cu militarii transnistreni sus-
ment ionat i (integrat i î n lant ul de comanda  rus).  

Sistemul intern al OSCE î mpiedica  organizat ia s i 
misiunile sale din teren sa  adopte pozit ii î mpo-
triva intereselor Federat iei Ruse, î n chestiuni 
legate de securitatea europeana  (statele membre 
ale organizat iei pot adopta pozit ii separate, î nsa  
nu organizat ia î n sine sau reprezentant ii aceste-
ia). Nefiind capabila  sa  gestioneze provoca rile 
zilnice, la nivel tactic, ale Tiraspolului s i fiind î m-
piedicata  de dreptul de veto al Federat iei Ruse, 
OSCE gestioneaza  un proces de negociere care 
î ncurajeaza  separarea efectiva  a Transnistriei de 
Republica Moldova. 

Totus i, OSCE este un contribuitor activ la pro-
ces. Actualul nume al acestui proces este 
„Pachetul Berlin” din 2016, al „pas ilor mici”, la a 
ca rui elaborare s i dezvoltare lucreaza  diplomat ii 
OSCE. Acest proces prevede concesii socio-
economice s i legale unilaterale din partea Repu-
blicii Moldova fat a  de Tiraspol, consolida nd î n 
acelas i timp status quo-ul politic și militar care 
favorizeaza  Tiraspolul s i Moscova. Aces tia ca s ti-
ga  î n ambele situat ii. 

Originile acestui proces se rega sesc î n ma surile 
propuse î n 2009 de premierul de atunci al Fede-
rat iei Ruse, Dmitri Medvedev, ca set de condit ii 
prealabile la orice fel de solut ionare politica  a 
conflictului din Transnistria. Moscova a blocat 
procesul din 2011 pa na  î n 2016, anul î n care 
Germania det inea pres edint ia OSCE s i ultimul an 
de mandat al ministrului (german) de externe 
Frank Walter Steinmeier. Pachetul politicii 
„pas ilor mici” al lui Steinmeier, pus î n aplicare cu 
Federat ia Rusa  ab initio, este mai consistent s i 
mai eficient deca t cel al lui Medvedev, dar con-
ceptele de baza  sunt condit iile prestabilite de 
Federat ia Rusa  pentru solut ionarea conflictului 
transnistrean. Un alt diplomat simpatizant al Fe-
derat iei Ruse, Franco Frattini, a fost desemnat 
de pres edint iile italiana  s i slovaca , î n anii 2018 s i 
2019, sa  promoveze „pachetul Berlin”. (vezi pa r-
t ile Î s i ÎÎ) 

Tactica Rusiei este de a ada uga precondit ii pes-
te precondit ii pa na  la retragerea trupelor de pe 
teritoriul Republicii Moldova. Hota ra rile OSCE 
din cadrul summit-ului din 1999 (ca nd Rusia a 
votat î mpotriva ) stipulau retragerea timpurie s i 

necondit ionata  a trupelor ruses ti. Î n 2002, OSCE 
a decis introducerea conceptului de „condit ii”, 
fa ra  a preciza care erau acelea, astfel totul ra ma -
na nd la latitudinea Rusiei. Î n 2003, OSCE a re-
nunt at pur s i simplu la termenul limita  al retra-
gerii. Din 2005, diplomat ia germana  sub condu-
cerea lui Steinmeier argumenta, ata t î n cadrul 
OSCE ca t s i î n alte ocazii, ca  trupele ruses ti de 
„ment inere a pa cii” reprezinta  un element stabi-
lizator s i ar trebui ment inute (î n pofida ilegalita -
t ii acestora) î n teritoriu. Î n 2009, Federat ia Rusa  
a promovat conceptul lui Medvedev (vezi mai 
sus), un precursor al politicii „pas ilor mici” a 
Berlinului din 2016 s i a corespondentului lor din 
prezent. 

Î ntre timp, Rusia a ada ugat „neutralitatea per-
manenta  a Republicii Moldova ca garant ie soli-
da ” la setul de precondit ii pentru solut ionarea 
conflictului transnistrean. Federat ia Rusa  refuza  
sa  î s i retraga  trupele daca  nu se ajunge la o solu-
t ie politica . S i acea solut ie trebuie (conform re-
gulilor stipulate de Federat ia Rusa  pentru for-
matul 5+2) sa  fie „acceptata  de ambele pa rt i”, 
respectiv supusa  votului autorita t ilor de la Ti-
raspol, fapt care degreveaza  convenabil Federa-
t ia Rusa  de sarcina recurgerii la propriul drept 
de veto. 

Este, as adar, iluzoriu sa  credem s i î ns ela tor sa  
ne prefacem ca  a mult umi Moscova cu „pachetul 
Berlin” î nseamna  doar î ntrunirea condit iilor pre-
liminare de negociere a unei solut ii politico-
militare a conflictului. Aparent, autorita t ile de la 
Chis ina u au ales sa  creada  î n aceasta  lega tura  pe 
timpul regimului lui Vladimir Plahotniuc, î nsa  î s i 
rega ndesc strategia odata  cu schimbarea acestu-
ia. Politica „pas ilor mici” nu este o precondit ie a 
solut iona rii conflictului, ci un pas ca tre demara-
rea negocierilor care sa  duca  la identificarea 
unei solut ii. Participant ii la negocierile î n forma-
tul 5+2 cred î n solut ia reî ntoarcerii Transnistriei 
la Republica Moldova cu un „statut special” – un 
eufemism folosit pentru negocierea federaliza rii. 

Diplomat iile ruseasca  s i occidentala  utilizeaza  
î mpreuna  acest eufemism deoarece federaliza-
rea este o anatema  î n Republica Moldova. Chiar 
s i pres edintele Îgor Dodon a recunoscut acest 
lucru dupa  schimbarea recenta  a regimului de la 
Chis ina u. Un adept î nfocat al federaliza rii, Dodon 
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a pus deoparte acest proiect, refuza nd sa  se lase 
gra bit ca tre negocierile politice s i propuna nd o 
î ncetinire a acestora. (EDM, 18 iulie 2019) 

„Pachetul Berlin” nu este ba tut î n cuie, ci adap-
tabil, la acest moment fiind cunoscut ca „Berlin 
Plus”. „Pas ii mici” ai acestuia sunt precum ca nte-
cul „fluierului fermecat”. Î ncearca  sa  ghideze Re-
publica Moldova ca tre o independent a  a Trans-
nistriei sub forma unui statut special, stabilind 
dinainte condit iile, fa ra  negocieri politice s i fa ra  
î ncercarea de a identifica un quid pro quo mas-
cat sub forma progresului retragerii trupelor ru-
ses ti de pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

Partea a IV-a 

Grupul de lucru 5+2 (Federat ia Rusa , Ucraina, 
OSCE, SUA, Uniunea Europeana , Chis ina u s i Ti-
raspol, î n aceasta  formula  din 2005) este cunos-
cut sub denumirea oficiala  de „Conferint a Per-
manenta  pentru probleme politice î n cadrul pro-
cesului de negociere pentru reglementarea 
transnistreana ” (termeni alocat i de ca tre Federa-
t ia Rusa ). Chiar s i sub aceasta  denumire, grupul 
5+2 are ca sarcina  oficiala  promovarea s i negoci-
erea unei solut ii politice. Cu toate acestea, grupul 
a fost î n ultimii ani declasat s i utilizat pentru 
promovarea ma surilor socio-economice care au 
avut consecint e legale î n favoarea Tiraspolului. 
Politica „pas ilor mici” promovata  de Pachetul 
Berlin (vezi partea a ÎÎÎ-a, EDM, 29 iulie 2019) a 
devenit mecanismul principal al activita t ii gru-
pului 5+2. Sunt promovate oficial ca „ma suri de 
î mbuna ta t ire a viet ii ceta t enilor din ambele 
pa rt i” ca s i ca nd ar trebui sa  redefineasca  forma-
tul 5+2 dintr-un forum politico-diplomatic, î n 
unul de asistent a  sociala . Unii rezident i ar putea 
avea parte de ca s tiguri î n mod tangent ial, î nsa  
principalii beneficiari sunt autorita t ile transnis-
trene. 

Reuniunea anuala  a grupului 5+2 din luna oc-
tombrie a.c. pare a fi dedicata  unei posibile recu-
noas teri, î ntr-o oarecare forma , a sistemelor 
bancar, de sine sta ta tor, de telefonie s i cale fera-
ta  transnistrene. Aces tia ar fi urma torii „pas i 
mici” din adaptabilul Pachet Berlin. OSCE as teap-
ta  cu nera bdare aprobarea acestor ma suri î n ca-
drul unei „î nta lniri de lucru eficiente”. 
(mfa.gospmr.org, 24 iulie 2019, Moldpres, 24, 25 

iulie 2019) 

Politica de ordin socio-economic a „pas ilor 
mici” a î nceput sa  aiba  consecint e legale î nca  din 
2018: recunoas terea pla cut elor de î nmatriculare 
transnistrene î n traficul internat ional, abrogarea 
legii moldovenes ti referitoare la dreptul de pro-
prietate asupra terenurilor din teritoriul contro-
lat de Tiraspol (î n acest mod fermierii moldo-
veni au devenit arendas i) s i respingerea jurisdic-
t iei Republicii Moldova asupra s colilor cu preda-
re î n grafia latina  (aceste s coli sunt foarte put in 
tolerate s i acceptate la acest moment). (vezi 
EDM, 23 iulie s i 20, 26 septembrie 2018) 

Astfel de pas i erodeaza , cumulativ, suveranita-
tea Republicii Moldova î n Transnistria. Cei î ntre-
prins i, î n acest moment, î n lega tura  cu sistemele 
bancar, de telefonie s i de cale ferata  ar putea am-
plifica î n continuare acest curent. Î ncet, î ncet, 
curentul î n cauza  duce la pierderea suveranita t ii 
Republicii Moldova asupra Transnistriei s i ca s ti-
garea independent ei de ca tre aceasta din urma . 

Aceste î nt elegeri (s i cele planificate) det in, apa-
rent, un caracter bilateral – Chis ina u s i Tiraspol 
– ava nd OSCE ca mediator. Totus i, au nevoie sa  
fie sust inute moral s i politic de grupul 5+2 pen-
tru a putea fi percepute ca legitime – ceea ce din 
punctul de vedere al Republicii Moldova î nseam-
na  acceptul Uniunii Europene s i al SUA. 

Prezent a Bruxelles-ului s i a Washington-ului î n 
acest grup este simbolica . Sunt simpli observa-
tori î n cadrul negocierilor (pot urma ri s i face co-
mentarii), un statut inferior celui al Federat iei 
Ruse, OSCE s i Ucrainei – participant i cu drepturi 
depline. Dar OSCE – aparent mediatorul princi-
pal – nu este un actor independent, desfa s ura n-
du-s i activita t ile sub influent a dreptului de veto 
al Federat iei Ruse, ca membru al Organizat iei. 
Din ca nd î n ca nd, autorita t ile de la Washington 
au î ntreprins act iuni î n afara grupului 5+2, folo-
sindu-se de pozit ia SUA de s ef al misiunii OSCE 
pentru a determina autorita t ile de la Chis ina u sa  
se conformeze pas ilor mici din procesul Berlin, 
î n perioada 2017-2018. Aceste act iuni au creat 
confuzie î n ra ndul autorita t ilor s i au dezama git 
grupurile cheie pro-occidentale de la Chis ina u. 
Bruxelles-ul practica  o diplomat ie economica  
proprie î n raport cu Transnistria, î n timp ce po-
zit ia UE î n formatul 5+2 este de a adopta politica 
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„pas ilor mici” a Germaniei. Germania are s i ea 
agenda proprie î n afara grupului, î nsa  aceasta a 
intrat recent, semi-oficial, î n format, prin prelua-
rea (de la SUA) conducerii misiunii OSCE de la 
Chis ina u s i acum este promotorul Pachetului 
Berlin. Slovacia det ine pres edint ia OSCE de la 
Viena, î nsa  a fost de acord cu prelungirea man-
datului lui Franco Frattini (de orientare pro-
rusa ) de reprezentant al OSCE, î n cadrul acestor 
negocieri. Diplomat ii ucraineni se tem ca  posibi-
la acordare a unui statut special Transnistriei ar 
crea un precedent care sa  fie utilizat î mpotriva 
sa, î nsa  pa na  la acest moment s-a ment inut pe 
pozit ie î n cadrul forumurilor 5+2. (RFE/RL, 1 
iulie 2019) 

Forumul 5+2 nu a reus it sa  creeze o platforma  
pentru negocieri reala  s i nici sa  protejeze intere-
sele Republicii Moldova. Es ecul a fost inevitabil 
din momentul î n care diplomat ia occidentala  a 
acceptat termenii Federat iei Ruse privind com-
ponent a s i regulile de funct ionare ale grupului 
de lucru. Î ncepa nd cu 2005, Federat ia Rusa  s-a 
folosit de forum pentru simularea negocierilor, 
î n timp ce Transnistria î s i consolida parcursul 
spre obt inerea independent ei. Timp de zece ani, 
diplomat ia occidentala  a avut o atitudine pasiva , 
dinamiza ndu-s i activitatea î ncepa nd cu 2016 s i 
odata  cu aparit ia Pachetului Berlin. Acesta este 
un caz deosebit (s i singurul dupa  conflictul post 
sovietic) î n care diplomat iile rusa  s i occidentala  
par ca  au ajuns la o î nt elegere. 

Denumirea oficiala  de „proces de negociere” 
denota  faptul ca  nu 
este „î nghet at”. Î nain-
teaza , î nsa , î ntr-o di-
rect ie gres ita . O î n-
ghet are temporara  ar 
fi solut ia cea mai pu-
t in rea î n acest caz s i 
ar putea fi luata  î n 
considerare de unii 
dintre participant ii la 
negocierile î n forma-
tul 5+2, î nainte de 
î nta lnirea anuala  din 
luna octombrie s i de 
cea a OSCE la final de 
an. 

Continuarea acestui proces este posibila , î nsa  
este î n dezavantajul Republicii Moldova s i î n fa-
voarea Federat iei Ruse s i a Transnistriei. Întere-
sul birocratic al OSCE este acela de a ara ta 
„progrese” s i „rezultate” mai ales î n apropierea 
conferint elor specifice (de doua  ori î n Bratislava, 
î n acest an). Autorita t ile de la Berlin sunt la ra n-
dul lor interesate î n acest proces, data  fiind poli-
tica germana  fat a  de Federat ia Rusa . Pe de alta  
parte, autorita t ile de la Washington, Bruxelles s i 
Kiev nu au un motiv evident pentru care sa  pro-
moveze acest proces. L-ar putea opri temporar, 
î n mod justificat, pentru o reanalizare minut ioa-
sa  a premiselor s i obiectivelor sale. O î ntrerupe-
re î n scopul reanaliza rii este de mult necesara  s i 
nu este nevoie sa  fie catalogata  drept 
„î nghet are”, chiar daca  acesta va fi cazul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Moldova.org  
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Ben HODGES1 

Am fost de cura nd la Belgrad, î n mai, la sa pta -
ma na anuala  a NATO ga zduita  de curajoasa s i 
neobosita Jelena Milic, de la Centrul pentru Stu-
dii Euro-Atlantice, î n cooperare cu Arne Sannes 
Bjornstad, ambasadorul Norvegiei la Belgrad s i 
Direct ia pentru Diplomat ie Publica  a NATO. De 
asemenea, am avut privilegiul sa  î l î nta lnesc pe 
Aleksandar Vucic, pres edintele Serbiei. 

Am plecat de la Belgrad î ngrijorat, dar ciudat, 
optimist.  

Este momentul ca SUA, î n cooperare cu Uniu-
nea Europeana  s i NATO, sa  depuna  eforturi co-
mune, sust inute pentru a 
crea condit iile necesare ca 
Serbia s i Kosovo sa  ajunga  la 
o î nt elegere privind viitorul 
relat iei lor.  

Cei trei factori decisivi pen-
tru materializarea acesteia 
sunt: 

#1 Asigurați-le libertate 
de acțiune – Pres edintele 
sa rb, Alexandar Vucic s i pre-
s edintele kosovar, Hashim 
Thaci, au nevoie de timp 
pentru discut ii, negocieri s i 
compromisuri. Occidentul ar 
trebui sa  se abt ina  de la a 
impune linii ros ii s i de la a-i 
mai critica pe cei doi lideri. 

Trebuie sa  le da m sperant e…. Întegrarea (î n Oc-
cident) trebuie sa  fie reala  s i sa  fie î nsot ita  de 
beneficii economice palpabile, aspect care î i va 
ajuta pe cei doi pres edint i sa  ra spunda  grupuri-
lor de ceta t eni care nu va d beneficiile integra rii. 
SUA, NATO s i Uniunea Europeana  pot face acest 
lucru. 

#2 Soluții locale – Sa  privim la ce s-a î nta m-
plat î n Macedonia de Nord. Mult umita  curajului 
politic al celor doi lideri s i sprijinului extern care 
le-a acordat timp pentru negocieri s i pe de alta  
parte î n ciuda eforturilor depuse de Kremlin 
pentru a le î mpiedica, problema numelui a fost 
solut ionata  s i, î n acest fel, viitorul se prezinta  
mult mai bine pentru populat ia din Macedonia 

1. Frederick Benjamin "Ben" Hodges este General Locotentent î n rezerva , expert pe probleme militare s i studii strategice î n cadrul 
Centrului pentru Analiza  Politica  Europeana . Ultima funct ie militara  î ndeplinita  a fost aceea de Comandant al Fort elor Terestre ale 
SUA î n Europa (US Army Europe – USAREUR), î n perioada 2014-2017. 
Î ncepa nd cu mandatul sa u de comandant al USAREUR, Ben Hodges a fost unul dintre cei mai mari sust ina tori ai flancului estic al 
NATO, î n special al regiunii Ma rii Negre. Opiniile s i aborda rile sale originale, profesioniste s i î nfla ca rate referitoare la securitatea 
europeana  au avut un impact major la Washington printre decident ii politici s i expert i. 
Ben Hodges a vizitat regiunea î n mai-iunie 2019 s i a fost unul dintre vorbitorii din cadrul „Black Sea and the Balkans Security Fo-
rum”, care a avut loc î n perioada 12-14 iunie la Mamaia, Roma nia. A contribuit semnificativ la succesul Forumului ga zduit pe maluri-
le roma nes ti ale Ma rii Negre, identifica nd cele mai importante amenint a ri la adresa securita t ii s i stabilita t ii din regiune s i modalita t i 
de contracararea acestora. 
2, Acest articol a fost publicat init ial pe blogul sa u personal din cadrul Alpen Group (Grupul Alpen). Aplen Group este o ret ea infor-
mala  de strategi care s-au reunit pentru a analiza viitorul relat iei transatlantice s i al securita t ii s i apa ra rii europene s i pentru a î n-
treprinde act iuni î n acest sens. 

Președintele sârb, Alexandar Vucic și președintele kosovar, Hashim Thaci 
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de Nord. Bineî nt eles, conflictul dintre Serbia s i 
Kosovo este diferit s i poate fi mult mai greu de 
solut ionat. Dar pres edint ilor Vucic s i Thaci tre-
buie sa  li se ofere ocazia sa  demonstreze acelas i 
curaj s i spirit de conducere s i sa  identifice solut ii 
proprii ... ei sunt cei care vor trebui sa  suporte 
consecint ele. 

#3 Opțiuni strategice – Pres edintele Vucic 
are nevoie de opt iuni strategice pentru Serbia - 
altele deca t transformarea î ntr-o „Cuba” sau 
„Venezuela” din sud-estul Europei, un satelit ca-
re este legat doar de Kremlin s i care nu obt ine, 
pentru popor, beneficii pe termen lung. Serbia 
poate deveni o influent a  stabila  s i responsabila  
î n regiune, daca  î ncheie un acord pas nic cu Koso-
vo. 

 

De ce este atât de greu? 

Pres edintele Serbiei este supus unor presiuni 
imense din partea propriilor ceta t eni s i din par-
tea Federat iei Ruse. Împunerea de ca tre Kosovo 
a taxelor vamale de 100% pe importurile din 
Serbia i-a sla bit semnificativ pozit ia ca negocia-
tor. Î n plus, a fost criticat s i de Biserica Ortodoxa  
Sa rba  s i caracterizat drept tra da tor daca  ia î n 
calcul recunoas terea independent a Kosovo. 

Principalul instrument de influent are a Serbiei 
de ca tre Federat ia Rusa  deriva  din nevoia celei 
dinta i de a primi sprijin (din partea Federat iei 
Ruse) î n Consiliul de Securitate al ONU, atunci 
ca nd Kosovo î s i va fi proclamat independent a. 
Autorita t ile de la Kremlin sunt cons tiente de 
acest aspect s i nu sunt interesate sa  solut ioneze 
problema. 

Moscova trece deseori peste autorita-
tea pres edintelui Vucic puna nd presiu-
ne prin intermediul Bisericii s i influen-
t a nd sindicatele militarilor, polit is tilor 
s i pe alt ii care considera  ca  vor pierde 
daca  independent a Kosovo este recu-
noscuta  oficial de Serbia. 

Pres edintele Thaci se confrunta  cu 
provoca ri similare, î n condit iile î n care 
unele grupa ri politice kosovare domi-
nate de frustrare î ndeamna  la violent e 
î mpotriva Serbiei sau la unirea cu Alba-
nia.  

Î n ciuda acestor obstacole, pres edint ii Vucic s i 
Thaci au demonstrat, î n ultimele ca teva luni, spi-
rit de conducere î n î ncercarea de a identifica o 
solut ie la ceea ce pentru Occident pare sa  fie o 
situat ie greu de rezolvat. Toate acestea sublinia-
za  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 delegat iei sa rbe 
au dat dovada  de maturitate s i alura  de conduca -
tori, ceea ce ofera , poate, un dram de sperant a  
pentru summit-ul de la Paris, din luna iulie. 

Exista  posibilitatea sa  apara  o oportunitate care 
sa  dea un nou ava nt solut iona rii. Consiliul Euro-
pei, sprijinit de o noua  Comisie Europeana , ar 
putea reda sperant a integra rii Serbiei s i Kosovo 
î n Uniunea Europeana , î n condit iile î n care fac 
progrese pentru î ndeplinirea cerint elor UE. NA-
TO la ra ndul sa u va putea profita de viitorul 
summit de la Londra, pentru a pune din nou ac-
cent pe misiunea KFOR. NATO este sprijinita  î n 
eforturile sale, î n condit iile î n care cele doua  ar-
mate sunt conduse de generali care î nt eleg s i 
respecta  Occidentul s i sunt cons tient i de faptul 
ca  NATO este sursa  de stabilitate, nu de amenin-
t are. 

Pe de alta  parte, domeniul militar sa rb poate fi, 
î n egala  ma sura , influent at de Federat ia Rusa . De 
exemplu, o parada  militara  care a avut loc recent 
la Nis  s i care a fost dedicata  comemora rii sfa rs i-
tului celui de-al ÎÎ-lea Ra zboi Mondial a fost for-
mata  numai din militari rus i s i sa rbi. Aceasta a 
fost o insulta  la adresa aliat ilor occidentali s i a 
fa cut 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. Pres edin-
telui sa rb î i revine sarcina de a î ndrepta aceasta  
gres eala  la timp pentru cea de-a 75-a aniversare, 
de anul viitor. 

 

Așadar, ce este de făcut? 

SUA ar putea avea un efect decisiv î n regiune 
daca  ar adopta o strategie cuprinza toare (î n coo-
perare cu UE s i NATO), care sa  ofere timpul ne-
cesar celor doi lideri politici, sa  î i fereasca  de 
presiunile interne s i externe s i sa  dea sperant a  
celorlalt i, ava nd î n vedere ca  este nevoie de com-
promisuri drastice...î nsa  numai daca  acorda  ace-
las i nivel de atent ie pe care l-a acordat negocieri-
lor Acordului de Pace de la Dayton s i desfa s ura -
rii, î nainte de aceasta, a ÎFOR s i SFOR – ceea ce a 
adus, î ntr-un final, o pace capricioasa  dar durabi-
la  î n Balcanii de Vest. 

Este esent ial ca Occidentul sa  aiba  un diplomat 
cu experient a  care sa  duca  o „diplomat ie de in-
termediere” pentru aceasta  situat ie....similar ro-
lului pe care l-a jucat ambasadorul Richard Hol-
brooke î n negocierile din timpul Acordului de 
Pace de la Dayton. Cineva care sa  urgenteze ne-
gocierile s i care sa  aiba  sprijinul celor mai im-
portante puteri din regiune, al UE s i al altor pa rt i 
interesate, precum Roma nia, care are s i ea un rol 
important de jucat, ava nd î n vedere amplasarea 
sa strategica  – la confluent a dintre Balcani s i re-
giunea extinsa  a Ma rii Negre. Î ntr-adeva r, chiar 
daca  Roma nia nu a recunoscut independent a Ko-
sovo, poate avea un efect calmant asupra Serbiei. 

 

 

 

Misiunea KFOR a NATO trebuie de asemenea 
ment inuta . Lideri albanezi s i sa rbi m-au rugat î n 
trecut, ca nd eram Comandantul General al Fort e-
lor Terestre ale SUA din Europa, sa  le ment in 
deoarece erau singurul element de stabilitate 
din regiune. Mai mult, trebuie î ncurajata  coope-
rarea dintre NATO s i Fort ele Armate Sa rbe s i asi-
gurata  o tranzit ie eficienta  s i responsabila  pen-
tru Fort ele Armate ale Kosovo. 

Î n sfa rs it, Serbia s i Kosovo trebuie sa  faca  pro-
grese serioase î n scopul î ndeplinirii cerint elor 
impuse de UE pentru integrare, î n loc sa  critice 
mereu autorita t ile de la Bruxelles. 

 

Concluzie 

Ne afla m din nou î n Competit ia dintre Marile 
Puteri s i a sosit timpul ca Occidentul sa  exercite 
o influent a  pozitiva  asupra regiunii. Ar trebui sa  
continua m sa  apa ra m principiile s i sa  respecta m 
valorile, dar acest lucru nu trebuie sa  î nsemne 
prelegeri sau linii ros ii. Mai bine haidet i sa  in-
tra m î n competit ie – cu sigurant a  Rusia s i China 
vor umple golurile. Haidet i sa  intra m î n competi-
t ie ca sa  permitem dezvoltarea potent ialului s i a 
sperant ei. Avem o poveste mai frumoasa  sa  spu-
nem.  
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Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

 

I 

La 10 iulie, Bruxelles-ul a ga zduit o serie de dis-
cut ii s i consulta ri intense, la nivel de specialis ti 
s i expert i ai Uniunii Europene. Tema principala  a 
acestor î ntrevederi a fost data  de perspectiva s i 
posibilitatea adopta rii s i implementa rii de noi 
sanct iuni internat ionale î mpotriva Turciei. Reu-
niunile au fost organizate ca o react ie de î ngrijo-
rare la ceea ce comunitatea europeana  crede a fi 
politica „ilegala ” s i „provocatoare” pe care Anka-
ra o practica  î n ultimul timp s i care ar fi de natu-
ra  sa  amenint e stabilitatea s i echilibrul geostra-
tegic î n bazinul ra sa ritean al Ma rii Mediterane. 
Îar cauzele directe, generatoare ale acestei sta ri 
de î ngrijorare se rega sesc î n doua  dintre cele 
mai dinamice decizii adoptate de regimul pres e-
dintelui Recep Teyyp Erdogan. Este vorba, î n pri-
mul ra nd, despre declarat iile s i ma surile de relu-
are a prospect iunilor geologice pentru depista-
rea s i exploatarea rezervelor de petrol s i gaze 
naturale î n apele economice teritoriale ale Repu-
blicii Cipru. Î n aceasta  zona  se î nta lnesc interese-
le economice ata t ale Ci-
prului, Greciei s i statelor 
riverane Îsrael, Egipt, 
Siria s i Liban, ca t s i ale 
unor state europene ca-
re î s i revendica  î nta ieta-
tea, daca  nu chiar exclu-
sivitatea, î n ceea ce pri-
ves te exploatarea impor-
tantelor rezerve de hi-
drocarburi descoperite 
î n acest areal î n ultimul 
timp. Este vorba, î n al 
doilea ra nd, despre deci-
zia Turciei – important 

membru al NATO – de a achizit iona s i implemen-
ta pe teritoriul sa u mai multe baterii de rachete 
sol-aer S-400, produse de Federat ia Rusa .      
Dintr-o data , prin deciziile sale, Turcia se plasea-
za  î ntr-o pozit ie de adversitate ata t fat a  de co-
munitatea europeana  s i statele regionale anima-
te de interese economice, ca t s i de Statele Unite 
ale Americii s i Aliant a Nord-Atlantica , din consi-
derente strategice, militare s i politice. 

As a cum era de preva zut, oficialii turci au res-
pins categoric acuzat iile s i ma surile avute î n ve-
dere de ca tre comunitatea occidentala  s i de veci-
na tatea regionala . O declarat ie a ministerului 
turc al Afacerilor Externe le repros a acuzatorilor 
ca  s i-au pierdut simt ul neutralita t ii s i, î n conse-
cint a , calitatea de mediatori impart iali î n tot ce-
ea ce t ine de dosarul conflictului cipriot. Ca ri-
posta  pragmatica , comunicatul ministerului turc 
anunt a ca  navele de foraje s i prospecta ri mariti-
me „Fetih” s i „Yavuz” au fost relocate la est de 
coastele cipriote, unde urmeaza  a demara ope-
rat iuni de cerceta ri geologice s i foraj. Mai mult, 
s eful diplomat iei turce, Mevlu t Çavus og lu, aver-
tiza, î ntr-o declarat ie de presa , ca  nicio ma sura  
pe care Uniunea Europeana  o va adopta î mpotri-
va Turciei pentru activita t ile acestei t a ri î n Estul 
Mediteranei, nu va produce vreo schimbare, fi-
ind, dimpotriva , de natura  sa  aiba  consecint e im-
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previzibile î n plan militar. Ori se va conveni asu-
pra unei î mpa rt iri echitabile a rezervelor de hi-
drocarburi din aceasta  regiune, ori Turcia va 
continua sa  apere prin toate mijloacele drepturi-
le turcilor din Însula Cipru”, mai supralicita dem-
nitarul turc. 

De partea sa, Washingtonul da dea publicita t ii o 
declarat ie a Departamentului de Stat î n care, ex-
prima ndu-s i „profunda î ngrijorare” fat a  de act iu-
nile Turciei, chema toate statele riverane la 
„ret inere” s i la „dialog”, pentru depa s irea pas ni-
ca  a crizei create de „ma surile provocatoare” ale 
Turciei, amenint a nd, î n acelas i timp, cu noi 
sanct iuni. 

Descoperirile importante de gaze naturale î n 
zonele economice exclusive ale Siriei, Libanului, 
Ciprului s i Îsraelului realizate î n ultimii trei ani, 
precum s i perspectiva punerii î n exploatare a 
noi za ca minte de petrol au fa cut ca port iunea 
ra sa riteana  a Ma rii Mediterane sa  devina  teatrul 
unor puternice tensiuni politice. Aceste tensiuni 
au generat aprinse dezbateri s i dispute, axate pe 
necesitatea de reechilibrare a raportului de fort e 
geopolitice s i de redesenare a frontierelor mari-
time î ntre statele riverane s i marii juca tori glo-
bali pe piat a contemporana  a surselor con-

vent ionale de energie. Trasate î n 1948, dupa  
aparit ia pe harta regionala  a statului Îsrael, aces-
te frontiere au constituit un permanent izvor de 
conflicte s i confrunta ri politico-diplomatice care, 
asta zi, risca  sa  se amplifice. Rezervele consisten-
te de gaze, cuantificabile î n miliarde de metri 
cubi deschid perspectiva ca acest areal maritim 
sa  se impuna  ca un actor de prima  ma rime pe 
piat a globala  a energiei s i hidrocarburilor. Facto-
rul energetic care ofera , s-ar putea spune, singu-
rul numitor comun pentru identitatea economi-
ca  regionala , a devenit s i continua  sa  se impuna  
ca un element decisiv s i esent ial î n contextul am-
plei confrunta ri geopolitice aflata  î n desfa s urare 
pe es ichierul regional. Î n acest context, evolut ia 
ascensionala  a conflictelor s i disputelor generate 
de ultimele descoperiri de hidrocarburi s i gaze 
naturale î n zonele economice maritime ale Ci-
prului s i Îsraelului, cu deosebire, reprezinta  una 
dintre problemele conflictuale ale Mediteranei 
orientale. Acesta este unul dintre cele mai com-
plexe s i ra vnite spat ii conflictuale ale geografiei 
politice a zilelor noastre s i a perspectivei pe ter-
men scurt s i mediu. S i ata ta vreme ca t aceasta  
multitudine de provoca ri nu vor fi tratate s i so-
lut ionate cu realism s i prudent a  s i nu vor fi apa -
rate de consecint ele aborda rii pripite pe termen 

Sisteme de apărare aeriană S-400  https://www.zerohedge.com 
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scurt care caracterizeaza  politicile regionale, si-
tuat ia va sfa rs i, mai devreme sau mai ta rziu prin 
a deveni un nou s i exploziv centru de expansiune 
conflictuala  regionala . 

 

II 

Dar, ala turi de incisivitatea manifestata  de Tur-
cia î n discutarea s i tratarea tensiunilor deja exis-
tente, un nou focar de tensiune amenint a  sa  se 
adauge la factorii destabilizatori deja existent i 
din cauza competit iei acerbe pentru resurse de 
energie. S i este vorba de avertismentele tot mai 
vocale pe care Statele Unite le î ndreapta  ca tre 
Ankara, legate de consecint ele s i penalita t ile 
„serioase” pe care le poate avea decizia 
pres edintelui Erdogan de a-s i dota potent ialul 
militar nat ional cu baterii de rachete S-400 pro-
duse de Federat ia Rusa . Departamentul de Stat a 
emis, nu o data , atent iona ri publice severe cu 
ma suri punitive care ar urma sa  fie dispuse fie 
de Administrat ie, fie î n cadrul Congresului î n ca-
zul î n care Turcia î s i va ignora angajamentele ce 
decurg din calitatea sa de aliat strategic al Ame-
ricii s i de membru fondator s i esent ial al Aliant ei 
Nord Atlantice s i, î n general, al spat iului relat io-
nal euro-atlantic. De cealalta  parte, oficialii de la 
Ankara nu au ezitat sa  aduca  Aliant ei acuzat ii 
potrivit ca rora strategia NATO afecteaza  intere-
sele turces ti î n bazinul oriental al Ma rii Medite-
rane, prin politica de „î ncercuire” s i „blocare” a 
programelor regionale ale Ankarei, politica  fat a  
de care, potrivit aceloras i semnale lansate de An-
kara, regimul lui Recep Tayyip Erdogan este de-
cis sa  react ioneze „cu hota ra re”, ceea ce va î n-
semna, inevitabil, î nca  un focar de î ncordare   
î ntr-o regiune deja tensionata .  

Toate aceste elemente au ridicat, î n 
ultimul timp, î ntrebarea, nu lipsita  de 
important a , daca  viziunea lui Recep 
Tayyip Erdogan este expresie a unui 
program prestabilit s i aflat î n curs de 
implementare, sau este rezultatul 
unor acumula ri de regrese s i es ecuri 
pe care Ankara le-a contabilizat î n ul-
timii ani. Es ecurile care au marcat in-
tervent ia turca  î n ra zboiul civil sirian, 
intrarea î n fort a  a Îranului s i a Fede-
rat iei Ruse î ntr-o geografie politica  

considerata  de Turcia drept un „spat iu vital” 
pentru proiectele sale regionale, seria de conce-
sii pe care pres edint ia lui Erdogan le-a fa cut î n 
fat a lui Vladimir Putin, destra marea sloganurilor 
privitoare la „paradigma” turca  de evolut ie a lu-
mii orientale islamice, s i demonetizarea mai ve-
chii teorii intitulata  „zero probleme” î n relat iile 
cu vecina tatea regionala  sunt doar ca teva dintre 
aceste etape. La capa tul acestora, politica regio-
nala  Turciei se concentreaza  aproape obsesiv s i 
exclusiv asupra unui singur obiectiv s i anume 
anihilarea „pericolului existent ial” pe care mino-
ritatea kurda  l-ar reprezenta pentru unitatea s i 
suveranitatea nat ionala  a acestui stat - o obsesie 
care a avut drept rezultat o severa  deteriorare s i 
tensionare a relat iilor dintre Ankara, pe de o 
parte, s i America s i comunitatea europeana , pe 
de alta  parte. Î n atare conjuncturi, nu mai trebu-
ie sa  surprinda  preocuparea observatorilor s i 
analis tilor care se î ntreaba  deschis daca  nu cum-
va asista m la un ra zboi rece nedeclarat s i la o 
glisare a Turciei lui Erdogan ca tre „taba ra ru-
seasca ”, cu toate consecint ele pe care o aseme-
nea evolut ie o va avea, inevitabil, asupra relat ii-
lor s i react iilor care pot veni dinspre spat iul Ali-
ant ei Nord-Atlantice ca tre Cornul de Aur. Cele de 
mai sus ar aduce noi factori de î ngrijorare î n 
ecuat ia de securitate a celor trei ma ri de care 
NATO s i Turcia nu sunt nici î ndepa rtate s i nici 
stra ine.  
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Costin UNGUREANU 
Turcia a solicitat din nou aderarea la UE î n 
1987, pe timpul lui Turgut Ozal, al optulea pres e-
dinte al Turciei. Dar, pa na  î n prezent, turcii nu au 
reus it sa  convinga  nici UE s i nici statele membre 
ca  sunt prega tit i sa  fie parte a comunita t ii euro-
pene. Sunt mult i factori care au contribuit la es e-
cul solicita rii formulate de Turcia – unul din fac-
torii dezba tut i intens se refera  la perspectiva is-
torica  referitoare la cultura  s i identitate1.  

Turcia, o piat a  emergenta  majora , apreciata  ani 
de zile de investitorii internat ionali, a î nregistrat 
î n 2017 o cres tere economica  de peste 7%, dar 
î n 2018 a fost afectata  de deprecierea cu 30% a 
lirei turces ti. Pentru 2018, analis tii economici au 
anticipat un declin al PÎB de 3% fat a  de 2017, 
sca derea cea mai grava  ava nd loc dupa  2009. Î n 
replica , î n septembrie 2018, guvernul Turciei a 
anunt at lansarea Noului Program Economic, î n 
care sunt incluse t inte de inflat ie de 16% pentru 
2019, 10% pentru 2020 s i 6% pentru 2021... 

Din august 2018, criza turceasca  a î nceput sa -s i 
demonstreze fort a de propagare pe alte piet e, 
risca nd sa  î mpinga  Turcia, o t ara  cu 3,5 milioane 
de refugiat i sirieni, spre un „bailout” internat io-
nal sau, cel mai probabil, î n ma inile rus ilor2. Pe 
fondul î ngrijora rilor create de faptul ca  pres e-
dintele Recep Tayyip Erdogan exercita  o mare 
presiune asupra politicilor monetare s i financia-
re ale Turciei, dar s i al tensiunilor diplomatice 
î ntre Ankara s i Washington, lira turceasca  s-a 
depreciat cu peste 40% î n primele opt luni ale 
anului 2018, iar inflat ia a crescut cu 23,5%. 

Fondurile Suverane al Rusiei (RDÎF) s i Turciei 
au anunt at crearea s i lansarea fondului de in-
vestit ii ruso-turc, î n timpul vizitei pres edintelui 
turc Recep Tayyip Erdogan la Moscova, din 8 
aprilie 2019. „Î n stadiul init ial, proiectele fondu-

lui se refera  la suma de 200 milioane euro care 
ar trebui investit i. Valoarea totala  a fondului de 
investit ii se situeaza  la 900 de milioane de euro”, 
se arata  î ntr-un comunicat al RDÎF. Cele doua  
pa rt i au î nceput sa  dezvolte proiecte comune cu 
accent pe tehnologie, sa na tate s i infrastructura . 

 

Actualizări de situație: 

Î n 9 iulie 2018 pres edintele Recep Tayyip Erdo-
gan s i-a inaugurat al doilea mandat, marca nd î n 
acelas i timp schimbarea sistemului parlamentar, 
î n funct ie de aproape 100 de ani, cu unul î n care 
puterea politica  este concentrata  mai mult la ni-
velul pres edint iei. 

Î n 3 august 2018, pres edintele Erdogan a anun-
t at un nou program pentru 100 de zile s i a fa cut 
apel la tot i ceta t enii „sa  scoata ” valuta stra ina  s i 
aurul „t inut sub perna ” s i sa -s i transforme eco-
nomiile î n lire turces ti, 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 depen-
denta  de Occident s i se va orienta spre piat a chi-
neza  pentru î mprumuturi (inclusiv emiterea 
unor titluri de stat î n yuani), fa ra  a explica de ce 
chinezii vor trata Turcia altfel deca t creditorii 
americani sau europeni. Mai mult, decizia pres e-
dintelui SUA, Donald Trump, de majorare a taxe-
lor la ot el s i aluminiu, a fost apreciata  de pres e-
dintele turc ca un ra zboi economic s i a lansat un 
mesaj omologului sa u american, spuna nd: „Î n-   
tr-un moment ca nd Ra ul continua  sa  ba ntuie 
prin lume, act iunile unilaterale adoptate de SUA 
î mpotriva Turciei, aliatul nostru de zeci de ani, 
nu ar face deca t sa  deserveasca  interesele s i se-
curitatea 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, î n 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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oras ului Îstanbul, din luna martie 2019 – vot 
anulat – candidatul opozit iei a ca s tigat alegerile 
cu 48,83% din voturi, î n timp ce candidatul Par-
tidului Justit ie s i Dezvoltare (AKP) – partidul din 
care provine s i Recep Tayyip Erdogan – a obt i-
nut 48,55% din voturi4. Ulterior î nfra ngerii, Par-
tidul Justit ie s i Dezvoltare (AKP) a emis acuzat ii 
de frauda  s i a contestat rezultatul votului la 
Curtea Suprema , care a decis anularea lui s i re-
organizarea alegerilor, î n data de 23 iunie 2019. 
Recep Erdogan nu a prezentat vreun motiv pen-
tru reorganizarea alegerilor, singura justificare 
fiind faptul ca  rezultatul a fost foarte stra ns. 

Ulterior deciziei, opozit ia a acuzat Curtea Su-
prema  de faptul ca  ar fi fost influent ata  politic s i 
a caracterizat-o (hota ra rea) drept dictatura . Î n-
fra ngerea din Îstanbul (prima din 17 ani de ca nd 
se afla  la putere AKP) nu a fost, î nsa , singura su-
ferita  de Partidul Justit ie s i Dezvoltare (AKP). 
Acesta a mai pierdut alegerile î n alte doua  oras e 
importante ale Turciei, Îzmir s i capitala Ankara. 
Dintre cele trei î nsa , î nfra ngerea din Îstanbul a 
ca nta rit cel mai mult din cauza faptului ca  este 
cel mai populat oras  (aproximativ 16 milioane 
de locuitori) s i este s i cel mai important centru 
economic al t a rii. 

Î n 23 iunie 2019, Partidul Justit ie s i Dezvoltare 
(AKP) a pierdut din nou alegerile locale din Îs-
tanbul, pentru a doua oara  con-
secutiv. Potrivit datelor init iale, 
candidatul opozit iei a obt inut 
53,7%, î n timp ce candidatul 
Partidul Justit ie s i Dezvoltare 
(AKP) a obt inut 45,4%. Pe listele 
electorale au figurat nu mai 
put in de 32 de candidat i 
(printre care s i 17 indepen-
dent i), î nsa  cu s anse reale au 
fost cotat i doar doi: candidatul 
Partidului Justit ie s i Dezvoltare 
(AKP) s i cel al Partidului Repu-
blican al Poporului (CHP). 

 

Cel mai mare aeroport din 
lume: 

Î n 29 octombrie 2018, pres edintele turc Recep 
Tayyip Erdogan a inaugurat, la Îstanbul, un nou 
aeroport de dimensiuni faraonice, care simboli-
zeaza  apetitul sa u pentru proiecte urias e de in-
frastructura  s i care ar urma sa  devina  pe termen 
lung cel mai mare din lume5: „Sper ca  aeroportul 
va fi benefic regiunii noastre s i î ntregii lumi”, a 
declarat Erdogan î n cadrul unei ceremonii somp-
tuoase, ada uga nd ca  noua construct ie se va 
numi, pur s i simplu, „Aeroportul din Îstanbul”. 
Lideri din state Balcanice s i din Asia Centrala , 
precum s i emirul Qatarului, s eicul Tamim bin 
Hamad Al-Thani, sau controversatul pres edinte 
al Sudanului, Omar Al-Bashir, ca utat pentru ge-
nocid de Curtea Penala  Înternat ionala , au fost 
prezent i la ceremonie. 

Ceremonia de inaugurare a mai fost organizata  
s i pentru a coincide cu 95 de ani de la crearea 
republicii. Aeroportul a devenit operat ional î nce-
pa nd cu sfa rs itul lunii decembrie 2018, iar zbo-
rul comercial inaugural, cu destinat ia Ankara, a 
avut loc î n 31 octombrie 2018. Aeroportul Înter-
nat ional Ataturk, ajuns la saturare, devine astfel 
al doilea aeroport al Turciei. Numa ra nd s i Aero-
portul Sabiha Go kçen, Îstanbulul are astfel trei 
aeroporturi internat ionale. 

Cu o capacitate init iala  de 90 de milioane de 
pasageri pe an, noul aeroport a intrat direct î n 

4. Art. lui Tudor Îonescu, preluare de pe site-ul https://www.b1.ro/stiri/externe/akp-a-pierdut-alegeri-istanbul-turcia-recep-
erdogan-282241.html, postat s i 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 

Sursa: https://igairport.com/en  
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primele cinci la nivel mondial. Compania care î l 
administreaza , ÎGA vizeaza , pa na  î n 2028, sa  
atinga  o capacitate de 200 de milioane de pasa-
geri pe an, adica  dublul aeroportului american 
Atlanta, care ocupa  primul loc î n lume la numa -
rul de pasageri care-l tranziteaza  anual. 

Aeroportul Îstanbul face parte din marile pro-
iecte de infrastructura  sust inute cu ta rie de Re-
cep Erdogan, care dores te cu ardoare ca Turcia 
sa  intre î n clubul primelor 10 puteri mondiale 
pa na  la centenarul republicii, î n 2023. Î nsa  con-
struct ia a fost î nsot ita  de mai multe polemici pri-
vind, î n special, impactul sa u asupra mediului s i 
condit iile 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 
î n septembrie 2018 a fost reprimata  prin sute de 
aresta ri. Majoritatea grevis tilor au fost eliberat i, 
dar circa 20 de persoane erau î nca  î nchise la ora 
inaugura rii oficiale. Conform autorita t ilor, circa 
30 de muncitori au murit pe s antier de la î ncepu-
tul lucra rilor, î n 2015. Sindicatele spun î nsa  ca  
cifra este mult subestimata  ... 

 

Complotul american: 

Î n 13 august 2018, pres edintele turc Recep 
Tayyip Erdogan a acuzat Statele Unite ca  ar ca u-
ta sa  loveasca  Turcia „î n spate”, ara ta nd ca  exista  
un „complot” american pentru pra bus irea bruta-
la  a lirei turces ti6: „Pe de o parte suntet i cu noi î n 
NATO, iar pe de alta  parte ca utat i sa  va  lovit i 
partenerul strategic î n spate. Este acceptabil un 
asemenea lucru?”, a î ntrebat Erdogan î ntr-un 
discurs sust inut la Ankara. 

Turcia s i Statele Unite, t a ri aliate î n NATO, se 
confrunta  cu o criza  diplomatica  legata  de ares-
tarea de ca tre Ankara a unui pastor american, 
Andrew Brunson, acuzat de „spionaj” s i 
„terorism”. Cera nd eliberarea sa, Statele Unite au 
impus sanct iuni de blocare a proprieta t ilor din 
SUA a doi minis tri turci, iar aces tia au declarat ca  
nu au as a ceva. Aceste tensiuni ivite la î nceputul 
lunii august 2018 au accelerat ca derea lirei tur-
ces ti, a ca rei valoare s-a depreciat cu peste 40% 
de la î nceputul anului respectiv. 

Deprecierea arata  î nsa , ca  nici economia turca , 
nici ma surile de politica  economica  s i bancara  
luate de Îstanbul nu sust in suficient moneda na-
t ionala  ... Criza diplomatica  dintre cele doua  t a ri 
a trecut, î n 10 august 2018, la un palier supli-
mentar, dupa  ce pres edintele american Donald 
Trump a anunt at ca -s i da  acordul î n vederea 
unei dubla ri a taxelor asupra importurilor de 
ot el s i aluminiu produse î n Turcia – ceea ce a 
condus la o noua  devalorizare a lirei turces ti. 

Î n 13 august 2018, guvernul turc a anunt at ca  
investigheaza  mai multe sute de det ina tori de 
conturi pe ret elele sociale, ba nuit i ca  au publicat 
mesaje care ar putea provoca o percept ie negati-
va  asupra economiei s i totodata  o pra bus ire a 
lirei, î n condit iile î n care moneda Turciei cu-
noas te o depreciere grava  î n ultima perioada 7. 
Potrivit agent iei de presa  Anatolia, Ministerul 
turc de Înterne a demarat o ancheta  preliminara  
asupra a 346 de conturi de pe ret elele sociale 
unde au fost publicate comentarii provocatoare 
cu privire la deprecierea lirei. De asemenea, au-
toritatea care supravegheaza  piet ele financiare 
din Turcia (CMB) a anunt at ca  a demarat act iuni 
î n justit ie î mpotriva oricui ra spa ndes te infor-
mat ii false referitoare la economia turceasca . 

La un moment dat, cursul lirei turces ti s-a de-
preciat cu pa na  la 18%, cea mai mare sca dere 
din 2001, de la criza financiara  din Turcia. Rezul-
tatul s-a extins s i ca tre piet ele financiare globale, 
bursele europene fiind afectate î n special dupa  
ce investitorii au devenit nelinis tit i cu privire la 
expunerea ba ncilor de pe continent, î n relat ia cu 
Turcia. 

 

Implozia economică: 

La î nceputul lunii august 2018, administrat ia de 
la Washington a anunt at, cum spuneam mai sus, 
dublarea tarifelor pentru importurile de ot el s i 
aluminiu din Turcia s i impunerea unor sanct iuni, 
pe fondul refuzului Ankarei de a elibera un pas-
tor 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 pa na  acum 

6. A.B., Pres edintele Erdogan acuza  SUA de complot î mpotriva Turciei, î n Ziarul Bursa, 14 august 2018 
7. A.B., Guvernul turc: Sute de conturi de socializare investigate, î n Ziarul Bursa, 14 august 2018   

8. Ca ta lin Rechea, Sistemul bancar european este amenint at de implozia Turciei, î n Ziarul Bursa, 13 august 2018   
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ca  este economia turca . Motivul adeva rat al cri-
zei î l reprezinta , î nsa , supra î ndatorarea sectoru-
lui privat, care a ajuns la punctul de inflexiune 
dupa  aproape doua  decenii de cres tere exploziva  
a credita rii. Mai mult, companiile, dar s i popu-
lat ia au luat cele mai multe credite î n valuta , 
init ial î n dolari, iar dupa  2011 î n special î n euro. 

Din 2002 pa na  î n 2008, soldul datoriei externe 
a sectorului privat din Turcia a crescut de aproa-
pe cinci ori. A urmat „reculul” din 2009, dupa  
care s-a reluat cres terea accelerata , pe fondul 
doba nzilor zero din SUA s i Zona Euro s i a lansa -
rii programelor de tipa rire de bani. Datoria ex-
terna  totala  pe termen scurt a Turciei a î nregis-
trat o cres tere exploziva  mai ales î ntre 2010 s i 
2015, ca nd a ajuns la un record de circa 135 de 
miliarde de dolari. Î n mai 2018, valoarea expri-
mata  î n dolari a datoriei externe pe termen lung 
a sectorului privat era de aproape 223 de miliar-
de, din care 133 de miliarde era valoarea credi-
tului î n dolari, iar 65 de miliarde de euro valoa-
rea creditului î n moneda unica  europeana . 

Din punct de vedere al originii creditului extern 
acordat sectorului privat din Turcia, Europa se 
afla , de departe, pe primul loc. Ba ncile europene 
au acordat credite ata t î n euro, ca t s i î n dolari, 
iar Banca Centrala  Europeana  se teme de o posi-
bila  contaminare a crizei financiare din Turcia 
ca tre sistemul bancar european, î n condit iile î n 
care lira turceasca  s-a pra bus it fat a  de euro s i 
dolar la î nceputul lunii august 2018. „Bancherii 
din Europa as teapta  intervent ia divina ”, scria 
Bloomberg, ara ta nd ca  decizia gigantului financi-
ar Citigroup, care a pa ra sit Turcia î n 2015, pare 
„tot mai inspirata ”. 

Spre deosebire de Citigroup, marea banca  spa-
niola  BBVA a decis sa  accelereze ritmul in-
vestit iilor din Turcia, dupa  î ncercarea de lovitu-
ra  de stat din 2016, pe fondul unor declarat ii ex-
trem de optimiste ale directorului sa u general, 
care vedea o „mare oportunitate” î n Turcia. Din 
2018, BBVA este una dintre ba ncile de impor-
tant a  sistemica , care creeaza  probleme autori-
ta t ilor europene de supraveghere. „BCE este î n-
grijorata  ca  debitorii turci nu pot face fat a  depre-
cierii lirei s i vor intra î n incapacitate de plata ”, 

scria Financial Times la î nceputul lunii august 
2018, iar aceasta  situat ie a condus la deprecie-
rea accelerata  a monedei unice fat a  de dolar s i la 
aprecierea puternica  a francului elvet ian. 

Efectele crizei din Turcia depa s esc cu mult im-
plicat iile expunerilor directe ale ba ncilor euro-
pene. Împorturile Turciei din Europa se pot re-
duce semnificativ, pe fondul crizei de lichidita t i 
s i a exploziei riscului de credit, iar autorita t ile de 
la Ankara pot oferi „surprize” î n ceea ce prives te 
fluxul imigrant ilor ca tre Europa, î n condit iile î n 
care pres edintele Erdogan a declarat ca  „Statele 
Unite au declans at un ra zboi economic î mpotriva 
Turciei”, iar „refuzul de a inversa aceasta  ten-
dint a  a unilateralismului s i a lipsei de respect va 
obliga Turcia sa -s i caute noi prieteni”. Turcia a 
intrat î ntr-o „iarna  economica  s i financiara ”, ine-
vitabila  dupa  o „supraî nca lzire î ndelungata ”, ca-
re va mai fi ama nata , dar nu poate fi evitata . 

 

Istanbul – visul de a deveni centru financiar 
internațional: 

Cel mai mare act ionar al Borsa Îstanbul este 
Fondul Suveran al Turciei (TVF), cu 73,6%. Ope-
ratorul bursier american Nasdaq are o partici-
pat ie de 7%, iar Banca Europeana  pentru Recon-
struct ie s i Dezvoltare (BERD) det ine 10%. Odata  
cu finalizarea integra rii sale verticale s i orizonta-
le, Borsa Îstanbul Exchange Group ofera  servicii 
de tranzact ionare, decontare, custodie s i depozi-
tar central, produse cu venit fix s i repo, derivate, 
contracte pe metale pret ioase s i produse financi-
are islamice. 

Proiectul Îstanbul Înternational Finance Center 
este un mega-plan, menit sa  atraga  investitori s i 
sa  faca  un centru din Îstanbul9. Ata t Borsa Îstan-
bul, ca t s i guvernul turc iau permanent ma suri 
menite sa  faciliteze accesul investitorilor. Grupul 
Borsa Îstanbul este primul s i unul dintre cei mai 
mari pas i din acest proiect. 

Învestitorii stra ini manifesta  un interes impor-
tant pentru Borsa Îstanbul. Aces tia det in peste 
60% din capitalizarea bursiera  totala  de la Borsa 
Îstanbul. Pa na  î n 30 aprilie 2018, s-au listat la 
Borsa Îstanbul companii din sectoare diferite. Î n 

9. Alina Vasiescu, interviu cu Serkan Karabacak, vicepres edinte executiv al Borsa Istanbul: "Investitorii străini au peste 60% din capi-
talizarea totală de la Borsa Istanbul", î n Ziarul Bursa, 25 mai 2018 
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2017, aceasta a lansat certificatele imobiliare, un 
instrument emis pentru finant area proiectelor 
imobiliare construite sau care urmeaza  sa  fie 
construite. Certificatele permit achizit ia de locu-
int e î n rate. Mai mult, ele pot fi cumpa rate s i va n-
dute prin Borsa Îstanbul. Pe la nga  certificatele 
imobiliare, avem certificatele de concesiune s i 
obligat iunile garantate cu aur, care sunt exemple 
de instrumente financiare islamice. Prin decretul 
Consiliului de Minis tri din 2014, Borsa Îstanbul a 
fost mandatata  sa  finalizeze propria oferta  publi-
ca  init iala  (ÎPO), prin care s-au va ndut aproxima-
tiv 42,75% din act uni. 

Dupa  integrarea î n proiectul unui centru regio-
nal s i financiar, Borsa Îstanbul a realizat parte-
neriate excelente pentru atingerea obiectivelor 
sale. Parteneriatul cu operatorul bursier ameri-
can NASDAQ a fost extins s i a dezvoltat sistemul 
turcesc unic de tranzact ionare. Apoi, Banca Eu-
ropeana  pentru Reconstruct ie s i Dezvoltare 
(BERD) s i Borsa Îstanbul au intrat î n parteneriat 
î n 2015; investit ia BERD este importanta  pentru 
investitorii internat ionali, demonstra nd ca  Tur-
cia s i Borsa Îstanbul sunt destinat ii sigure pen-
tru investit ii internat ionale. Borsa Îstanbul s i-a 
consolidat pozit ia datorita  unor ma suri impor-
tante s i de succes pe care le-a luat. A fost î nche-
iat s i un acord de cooperare strategica  cu Banca 
Îslamica  pentru Dezvoltare (ÎDB), care a efectuat 
studii ce vizeaza  î mbuna ta t irea activita t ilor co-
merciale î n ra ndul statelor islamice s i facilitarea 
finant a rii. Acordul cu ÎDB ar trebui sa  accelereze 
cres terea Borsa Îstanbul. 

 

Înțelegerea lui Erdogan: 

Recep Tayyip Erdogan s-a î nt eles cu Vladimir 
Putin pentru achizit ionarea de rachete ruses ti, 
î nsa  liderul turc nu-s i face griji pentru o eventu-
ala  atitudine ostila  a Statelor Unite10. Sa mba ta  
29 iunie 2019, Recep Erdogan a declarat ca  nu 
vor exista sanct iuni din partea Statelor Unite ale 
Americii, dupa  ce a discutat cu Donald Trump, î n 
marja summit-ului G20 de la Osaka. „El ne-a spus 
ca  nu vor exista sanct iuni”, a declarat Erdogan. 

Î n cadrul î nta lnirii lui Erdogan cu liderul SUA la 
Osaka, acesta subliniat important a parteneriatu-
lui dintre cele doua  state s i totodata , a ment ionat 
ca  americanii nu pot interveni î n suveranitatea 
Turciei. Sistemele de apa rare aeriana  S-400 sunt 
considerate de ca tre americani incompatibile cu 
cele ale NATO, o amenint are pentru avionul de 
va na toare american F-35. 

Pa na  sa  bata  palma cu rus ii, Recep Erdogan a 
refuzat oferta americanilor, de a achizit iona ra-
chete Patriot, produse de Raytheon. S-400 au 
fost livrate Turciei î n prima juma tate a lunii iulie 
2019. 

 

Palatul lui Erdogan: 

Recep Tayyip Erdogan, pres edintele Turciei, 
este unul dintre cei mai bogat i s efi de stat din 
lume11. Det ine o avere estimata  la cca 150 de mi-
lioane de euro s i locuies te concomitent î n trei 
palate. Sot ia sa este cunoscuta  pentru sesiunile 
excentrice de cumpa ra turi s i pentru colect iile de 
arta  pe care le det ine. Î n cadrul unei ca la torii la 
Vars ovia a cheltuit aproape 40.000 de euro pe 
ca teva obiecte decorative. Î n vreme ce un sfert 
din t ara  tra ies te î n sa ra cie absoluta  s i aproape 
doua  milioane ca s tiga  sub cinci euro pe zi, sot ia 
lui Erdogan bea un sortiment de ceai alb care 
costa  1.500 de euro kilogramul, pe care î l savu-
reaza  din ces cut e de port elan de ca te 300 de eu-
ro bucata. 

Al treilea palat la care ne ferim pare sa  fie cel 
mai scump din lume, ava nd un cost de con-
struct ie de peste 490 de milioane de euro pentru 
cele 1.000 de camere cu care este dotat. Constru-
it î ntr-un teritoriu î mpa durit, protejat de lege, 
din Ankara, Palatul Alb este de patru ori mai ma-
re deca t Versailles, permit a ndu-i lui Erdogan sa  
î l î ntreaca  astfel î n grandoare pe Ludovic al XÎV-
lea, „Regele Soare”.  

 

Primul automobil turcesc: 

„Turcia a investit 3,2 miliarde de euro î n pro-
duct ia primului sa u autovehicul”, a anunt at mi-

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 s i 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 s i vizitat pe 28 martie 
2019  
12. Ca ta lina 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 s tiint ei, industriei s i tehnologiei, 
Faruk Ozlu12. „Parametrii de baza  ai proiectului 
au fost stabilit i ... Va exista un spat iu special 
amenajat, cu o capacitate de product ie de 
200.000 de mas ini. Vor exista cinci modele. Dupa  
cum ne-am ga ndit î nca  de la î nceput, autovehicu-
lul va fi unul electric”. 

Oficialul turc a estimat ca  proiectul are o contri-
but ie de circa 50 miliarde de euro la PÎB pe ter-
men lung. „Î n cadrul proiectului, vom crea 4.000 
de locuri de munca  direct s i 20.000 de locuri de 
munca  indirect.” 

 

Probleme economice specifice: 

Datele oficiale de la Banca Centrala  a Turciei s i 
Biroul Oficial de Statistica  (TurkStat) arata  ca , î n 
perioada 2005-2017, PÎB-ul nominal a crescut 
de aproape cinci ori, î n condit iile î n care creditul 
acordat sectorului non-financiar a crescut de 
aproape 15 ori. Din 2010 pa na  î n 2018, soldul 
creditului de consum s i a celui acordat pe car-
duri din sistemul bancar a crescut de aproape 
cinci ori, pa na  la 532 de miliarde de lire (circa 97 
de miliarde de dolari). Creditul acordat pe car-
duri reprezinta  cca juma tate din aceasta  suma , 
iar o treime este neperformant. Condit iile foarte 
relaxate de creditare s i apelarea la creditele î n 
valuta  pentru a beneficia de doba nzile mult mai 
sca zute au permis agent ilor economici sa -s i 
creasca  accelerat consumul, care s-a reflectat 
î ntr-o cres tere accelerata  a deficitului comercial 
s i a dezechilibrelor externe. 

Pe fondul deprecierii accelerate a lirei, deficitul 
comercial a cunoscut o corect ie severa  î n 2018, 
pa na  la un nivel nemaiî nta lnit î n ultimii 20 de 
ani, iar povara creditelor î n valuta  a devenit in-
suportabila , amenint a nd stabilitatea sistemului 
bancar turcesc. Î n acest context trebuie privita  
init iativa oficiala  de preluare a creditelor neper-
formante ale populat iei de ca tre cea mai mare 
banca  de stat, care este doar un plan de salvare 
„mascat” al ba ncilor private din Turcia, ale ca ror 
portofolii sunt erodate de avansul accelerat al 
creditelor neperformante, mai ales pe segmentul 
creditului de consum s i a celui acordat pe car-
duri. Printre beneficiarii acestui program de sal-

vare se afla  s i cinci ba nci europene mari – BBVA, 
UniCredit, BNP-Paribas, HSBC s i ÎNG – cu o pre-
zent a  majora  pe piat a din Turcia. 

O alta  problema  majora  pentru autorita t i o re-
prezinta  cres terea masiva  a pret urilor din 2018. 
Des i rata inflat iei s-a mai temperat î n T4 2018 s i 
a ajuns pa na  la circa 20% î n decembrie 2018, 
pret urile alimentelor crescusera  cu o rata  anuala  
de 25%. 

 

Puteri sporite pentru președinte: 

La finalul anului 2018, Parlamentul Turciei i-a 
acordat puteri sporite pres edintelui Recep     
Tayyip Erdogan î n domeniul economic s i financi-
ar13. Acesta a fost autorizat sa  adopte toate ma -
surile necesare î n cazul unor evolut ii negative”, 
care pot amenint a sistemul financiar. Noua lege 
prevede s i formarea unui Comitet pentru Dez-
voltare s i Stabilitate Financiara , al ca rui rol î l re-
prezinta  coordonarea act iunilor cu scopul asigu-
ra rii stabilita t ii financiare s i a securita t ii t a rii.  

Cu acest prilej, agent ia de s tiri americana       
Bloomberg a ara tat ca  „Erdogan î s i asuma  puteri 
sporite î nainte de alegerile municipale din mar-
tie 2019, î n condit iile î n care t ara se î ndreapta  
ca tre prima recesiune economica  din ultima de-
cada ”. 

Ma suri pentru stimularea economica  s i ajutor 
financiar acordat populat iei au fost anunt ate de 
pres edintele Erdogan î nca  î nainte de adoptarea 
noii legi. Conform unui articol de pe site-ul Ahval 
News, acesta a declarat ca  „datoriile ceta t enilor 
care au probleme de rambursare vor fi colectate 
sub o singura  umbrela , prin intermediul Ziraat 
Bank”. De refinant area creditelor la doba nzi 
mult mai sca zute pot beneficia s i persoanele fizi-
ce care nu au restant e, î n condit iile î n care grafi-
cul de rambursare va t ine cont de evolut ia veni-
turilor debitorilor. De asemenea, au fost lansate 
s i programe de creditare cu doba nzi subvent io-
nate pentru ÎMM-uri, î n condit iile î n care guver-
nul de la Ankara a î ndemnat ba ncile sa  acorde 
mai multe credite gospoda riilor populat iei s i 
companiilor, astfel î nca t sa  fie depa s ita  mai repe-
de perioada declinului economic. 

13. Ca lin Rechea, Pres edintele Erdogan a primit puteri except ionale pentru a î nfa ptui miracole economice, î n Ziarul Bursa, 21 ianua-
rie 2019 
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Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN): 

Republica Cipru este divizata  azi î n doua  state: 
Ciprul propriu-zis – Republica Cipru (RC), ocu-
pata  de greci s i RTCN, ocupata  militar de Turcia. 
Consiliul de Securitate al ONU a cerut Turciei sa -
s i retraga  trupele, î nsa  Ankara nu a dorit sa  dea 
curs solicita rii.  

Astfel, î n nordul insulei sunt stat ionat i cca 
35.000 militari turci. Dupa  î ncetarea ostilita t ilor 
militare î ntre cele doua  comunita t i, cipriot ii turci 
au instituit o administrat ie independenta . Au 
fost î ntreprinse demersuri pentru organizarea 
unor convorbiri de pace î ntre nordul s i sudul  
Ciprului, care î nsa  nu s-au soldat cu nici un re-
zultat s i, ca urmare, î n 1983 s-a constituit RTCN.  

Partea de sud a Ciprului a pa strat denumirea de 
Republica Cipru (RC). RTCN este recunoscuta  
oficial doar de Turcia, dar nu este recunoscuta  
internat ional de ONU. ONU recunoas te RC, care 
î nsa  nu este recunoscuta  de Turcia. Nordul      
Ciprului depinde î n totalitate de Turcia pentru a 
supraviet ui î ntruca t nu î ntret ine relat ii pe plan 
internat ional. Ciprul de Nord continua  sa  existe 
s i a respins toate tentativele ONU de a se supune 
actualului guvern cipriot din sud. Locuitorii din 
nord cred ca  reprezinta  o nat iune independenta  
î n sine. Linia Verde, care ar fi trebuit sa  constitu-
ie un armistit iu temporar, s-a permanentizat. 
Persoanelor din cele doua  pa rt i ale liniei nu li se 
permite sa  comunice î ntre ele, des i s-au î ntre-
prins demersuri de schimbare a acestei situat ii 
de ca tre cipriot ii turci care au deschis Linia Ver-
de pentru vizitatorii din cele doua  pa rt i14. 

 

Retragerea din NATO: 

Publicat ia turceasca  Yeni Safak, apropiata  de 
partidul actualului pres edinte Recep Erdogan, 
Partidul Justit ie s i Dezvoltare (AKP), sust ine ca  
lovitura de stat es uata  din 15 iulie 2016 a fost 
organizata  de Generalul John F. Campbell, fostul 
comandant al Fort ei Înternat ionale de Asistent a  
pentru Securitate, o misiune de securitate con-
dusa  de NATO15. Sursa amintita  afirma  ca  milita-

rul american i-a sust inut financiar pe pucis ti, ba 
chiar a cerut schimba ri de personal la baza aeri-
ana  folosita  de complotis ti î n timpul vizitei pe 
care a î ntreprins-o cu numai o zi î nainte de lovi-
tura de fort a . 

Dupa  es ecul loviturii de stat, pe aeroportul din 
Dubai au fost ret inut i printre alt ii s i generalii  
Cahit Bakir s i S ener Topcu. Ama ndoi lucrasera  
cu Campbell î n Afganistan, unde comandasera  
contingentul turc din fort ele NATO. Sunt î nsa  s i 
alte coincident e care par sa  indice ca  NATO s-a 
aflat î n spatele loviturii î mpotriva lui Erdogan. 
Participant ii la puci au stat ionat î n unita t ile   
Turkish Air Force, poate cea mai bine integrata  
î n structurile NATO. Baza aeriana  de la Încirlik, 
care este folosita  s i de americani, a fost punctul 
de plecare al atacurilor î mpotriva Parlamentului 
turc. Dupa  ce lovitura de stat a es uat, comandan-
tul acestei baze, generalul Bekir Ercan Van, a fost 
arestat de trupele fidele lui Erdogan. 

Generalul a ca utat sa  obt ina  azil din partea 
americanilor, dar a fost refuzat. O dovada  ca    
Erdogan i-a ba nuit pe americani de implicare 
î nca  de la î nceput este faptul ca  a fost oprita  fur-
nizarea de curent electric ca tre baza , iar Turcia a 
impus avioanelor americane sa  ra ma na  la sol. 

De altfel, pe 30 iulie 2016, ca nd apa rusera  zvo-
nuri despre un al doilea puci, baza de la Încirlik a 
fost blocata  de trupele turces ti. Majoritatea celor 
arestat i dupa  lovitura de stat es uata  sunt ofit eri 
care au lucrat î ntr-un fel sau altul î n structurile 
NATO, informat ie confirmata  de Curtis             
Scaparrotti, Comandantul Suprem al Fort elor 
NATO din Europa. 

S i î n ceea ce prives te ra zboiul informatic sunt 
ca teva aspecte care ridica  semne de î ntrebare. 
De la î nceput, mass-media occidentala  a anunt at 
ca  Erdogan a pa ra sit t ara. La originea acestei de-
zinforma ri pare sa  stea un ofit er american de 
rang î nalt, despre care media alternativa  spune 
ca  a fi acelas i general Campbell. 

Cea mai grava  acuzat ie la adresa americanilor 
vine î nsa  de la unul dintre pucis ti. Colonelul de 
aviat ie 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 s i vizitat pe 29 iunie 2018, orele 13:09 
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Erdogan, pentru cazul î n care echipa noastra  nu 
reus ea sa -l ga seasca  la hotel. Tot ei ne-au spus ca  
patru persoane î n civil î l urma resc pe Erdogan”. 

Din ca te mai spune presa turca , ar mai fi fost s i 
alte dezva luiri s ocante fa cute de pucis ti despre 
implicarea americanilor. De aceea, nu este de 
mirare ca  Erdogan î ncearca  de mai multa  vreme 
sa  ga seasca  o alternativa  la NATO pentru Tur-
cia ... 

 

Unele concluzii: 

Strategii de la J.P. Morgan Asset Management 
apreciaza  ca  Turcia a intrat „î n mijlocul unei fur-
tuni perfecte”, create de î nra uta t irea condit iilor 
financiare, de nervozitatea crescuta  a investitori-
lor, de administrarea deficitara  a economiei s i de 
amenint a rile cu tarife comerciale venite de la 
Washington î n fat a ca rora Erdogan nu vrea sa  
cedeze16. „Activele turces ti sunt sub presiuni 
enorme”, spune unul dintre analis tii de la J.P. 
Morgan. „Des i Turcia reprezinta  o mica  parte din 
economia globala  s i din piet ele financiare, inves-
titorii sunt î ngrijorat i de faptul ca  problemele 
din aceasta  t ara  pot provoca pagube pe alte piet e 
ale lumii, dar mai ales î n Europa”. 

Pentru ca  Turcia trebuie sa  atraga  capital stra in 
de peste 200 de miliarde de dolari pe an pentru 
a-s i t ine economia pe linia de plutire, pres edinte-
le Erdogan nu are alta  opt iune deca t sa  cedeze 
presiunilor, ata t celor ale Washingtonului - de a-l 
elibera pe pastorul american î ntemnit at, ca t s i 
ale piet elor – de a majora doba nzile. Î nsa  
pres edintele turc ar putea cere ajutorul Rusiei, 
Chinei s i/sau Qatarului, ceea ce ar sla bi s i mai 
mult lega turile Ankarei cu Occidentul. 

„Ra spunsul nostru ca tre persoana care a pornit 
ra zboi contra î ntregii lumi, inclu-
siv contra t a rii noastre, este sa  ne 
î ndrepta m ca tre piet e noi, noi coo-
pera ri s i noi aliant e”, a avertizat   
Erdogan î n New York Times. Ailla 
Yesilada, analist la GlobalSource 
Partners, spune ca  vorbele cura-
joase ale pres edintelui turc suge-

reaza  ca  acesta ia î n considerare s i alte opt iuni. 
„Cred ca  a vorbit deja cu pres edintele rus Vladi-
mir Putin, care s-ar putea sa -i fi promis nis te î m-
prumuturi”. Ankara coopereaza  deja cu Kremli-
nul î n domeniul achizit iilor de gaze naturale s i 
de armament, precum s i î n domeniul energiei 
nucleare. 

De asemenea, Turcia a ca utat sprijinul Chinei. 
Î n iulie 2018, la ca teva ore dupa  ce pres edintele 
american Donald Trump a amenint at Turcia cu 
„sanct iuni mari”, Berat Albayrak, ministrul turc 
al finant elor s i ginerele lui Erdogan, a anunt at ca  
Îndustrial and Commercial Bank of China va fur-
niza un pachet de credit de 3,6 miliarde de dolari 
pentru sectorul energiei s i al transportului. 

O opt iune este s i Qatarul. Turcia devine un aliat 
tot mai important pentru bogata nat iune din 
Golf, unde are o baza  militara  s i prin intermediul 
ca reia s i-a consolidat lega turile economice cu 
statele arabe. „Turcia este un aliat apropiat s i de 
î ncredere”, se arata  î ntr-un comunicat al guver-
nului qatarian. „Avem î ncredere deplina  î n pute-
rea economiei turce s i ca  investit iile noastre din 
Turcia vor decurge normal. Qatar va fi probabil 
unul din primele state la care Turcia va ca uta 
sprijin”, a spus un bancher din statul arab. 

Tim Ash, analist la BlueBay Asset Management, 
este sceptic referitor la faptul ca  Turcia poate 
ga si sprijinul de care are nevoie la t a ri care nu 
sunt din Vest. „Turcii au nevoie de zeci de miliar-
de de dolari. Daca  am vorbi de un program FMÎ, 
ar putea fi 20-40 de miliarde de dolari”. Unii ob-
servatori se tem ca  politicile externe ale lui 
Trump s i Erdogan vor eroda ata t de mult relat ii-
le Turciei cu statele occidetale, î nca t Ankara nu 
va mai ga si î nt elegere deca t la Moscova. 
„Diplomat ia brutala  a lui Trump va î mpinge Tur-

cia î n ma inile Rusiei”, spune un 
diplomat occidental. „Erdogan va 
ca uta alt i aliat i. Vor fi aliant e geo-
politice care nu ne vor conveni”. 
Turcia este o t ara  membra  NATO, 
aliant a  militara  occidentala  pe care 
Rusia o dores te ca t mai slaba  ...  
 

16. Bogdan Cojocaru, Criza turceasca  a î nceput 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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Reza SHAHRESTANI 

I 

Î n ultimii patruzeci de ani care au trecut de la 
revolut ia islamica  din Îran, relat iile dintre State-
le Unite s i Republica Îran nu au cunoscut nicio 
perioada  de normalitate reala , î n sensul î n care 
aceasta este definita  î n dreptul internat ional s i 
î n cutumele s i practicile diplomat iei.  

Î n aceste patru decenii, la Casa Alba , s-au perin-
dat s apte pres edint i americani – trei democrat i 
s i patru republicani - î n vreme ce Îranul a avut 
s ase pres edint i cu un total de zece mandate.    
Niciunul dintre aces tia nu a renunt at la ostilita-
tea ara tata  celeilate pa rt i, nici ma car o renunt are 
de circumstant a  la aversiunea reciproca  î ntre 
„Marele Satan” (America va zuta  din Teheran) s i 
„statul rebel” sau liderul „Axei ra u-
lui” (cognomenul aplicat Îranului va zut de la 
Washington). Singura except ie a fost î nregistrata  
prin negocierea s i adoptarea, la 18 octombrie 
2015, a Planului de Act iune Colectiva  s i Cuprin-
za toare (Joint Comprehensive Plan of Action - 
JPCOA), î n fapt un acord semnat de Îran, de o 
parte s i Membrii Permanent i ai Consiliului de 
Securitate plus Germania s i Uniunea Europeana , 
de cealalta  parte. Documentul a fost menit sa  re-
glementeze s i sa  instituie un mecanism de con-
trol al programelor nucleare iraniene, ava nd ca 
finalitate stoparea eforturilor Teheranului de a 
intra î n posesia unui arsenal nuclear. La 8 mai 
2018, pres edintele î n funct iune al Statelor Unite, 
Donald Trump, a anunt at decizia de retragere 
unilaterala  a SUA din calitatea de cosemnatar al 
acordului JPCOA s i trecerea la aplicarea unui 
program de sanct iuni severe î mpotriva regimu-
lui teocratic din Teheran. 

Dincolo de analize, justifica ri s i pozit ii partiza-
ne, ra ma ne realitatea ca  actualul puseu al tensiu-
nilor survenite î n prima vara acestui an î ntre Ad-
ministrat ia Donald Trump s i regimul teocratic al 
ayatollahului Ali Khamenei cont ine î n sine ame-

nint area unei degenera ri imprevizibile ca tre un 
conflict care, indiferent de amploarea lui, sau de 
acuitatea amenint a rilor reciproce, nu î ndeamna  
la indiferent a . Ne ga ndim î n mod special la regiu-
nea Golfului Persic erodata  de conflicte nume-
roase s i dramatice cu un potent ial expansiv s i 
distructiv dificil de cuantificat doar î n limbajul 
ecuat iei anacronice „î nvinga tori s i î nvins i”. Este, 
credem, î ntru totul neproductiv a se emite jude-
ca t i partizane, î n ma sura î n care fiecare dintre 
actori are argumente care prezinta , s i de o parte 
s i de cealalta , lacune s i contra-argumente î n apa -
rarea intereselor s i aborda rilor proprii. 

Dupa  instaurarea regimului islamist î n Îran, î n 
anul 1979, regiunea Golfului Arabo-Persic a cu-
noscut trei conflagrat ii majore care au marcat 
profund s i pe termen lung ecuat ia stabilita t ii s i 
securita t ii î n aceasta  parte a lumii: 

- Ra zboiul dintre Îrakul condus de fostul re-
gim baasist al lui Saddam Hussein s i Îranul isla-
mic. Conflictul, cu o durata  de 8 ani (1980-1988) 
a cauzat, cumulativ, pentru ambii beligernat i, 
cca. un milion de mort i s i pierderi economice 
estimate la cca. 900 miliarde dolari; 

- Al doilea Ra zboi din Golf (1990-1991), de-
clans at ca urmare a invada rii s i ocupa rii de ca tre 
Îrak a statului Kuwait s i eliberarea acestuia prin 
intervent ia ONU, prin contribut ia militara  predo-
minanta  a SUA s i Marii Britanii (Operat iunile 
„Furtuna  î n des ert” s i „Vulpea des ertului”); 

 - Al treilea ra zboi din Golf din aprilie 2003: 
invadarea Îrakului de ca tre o coalit ie militara  cu 
participarea SUA, Marii Britanii, Australiei s i   
Poloniei. Î nla turarea de la putere a regimului 
Saddam Hussein, a marcat s i î nceputul lungului 
ra zboi civil irakian s i ascensiunea fenomenului 
jihadist terorist î n Îrak. 

Dupa  retragerea unilaterala  (2018) a SUA din 
Acordul Nuclear multilateral cu Îranul (JPCOA) s i 
tensionarea brusca  a relat iilor dintre Adminis-
trat ia Donald Trump s i regimul teocratic iranian, 
î ntrebarea care preocupa  s i î ngrijoreaza , î n egala  

SITUAȚIA INTERNAȚIONALĂ  
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 ma sura , este formulata  î ntr-o singura  pro-
pozit ie : „Va fi un al patrulea ra zboi î n Golf?” 

Î n diferite forme stilistice s i cu variante lexicale 
adaptate î mprejura rilor, aceasta  î ntrebare a fost 
pusa  de fiecare data  ca nd temperatura tensiuni-
lor dintre Statele Unite s i Republica Îran a cres-
cut pa na  la limita incandescent ei. Cu aceeas i re-
gularitate ea a fost supralicitata  de analis tii s i 
observatorii care nu au ezitat sa  se î ntrebe daca  
lumea va asista nu numai la un ra zboi î ntre doi 
inamici ireductibili, ci chiar la expansiunea aces-
tui conflict pa na  la dimensiunile unui al treilea 
ra zboi mondial. 

S i, de fiecare data , cei care au ra spuns, î naintea 
altora, unor asemenea premonit ii au fost nimeni 
alt ii deca t beligerant ii î ns is i. 

Acelas i scenariu se repeta  s i î n cazul î ncorda rii 
existente, de la î nceputul lunii mai, î ntre Admi-
nistrat ia americana  a lui Donald Trump s i regi-
mul islamist al ayatollahului Ali Khamenei.  

De o parte s i de alta, o panoplie retorica  beli-
coasa  formidabila  a fost pusa  î n funct iune, î n-
sot ita  fiind de ma suri pragmatice care, de partea 
americana , au fost circumscrise sloganului 
„maximei presiuni”, ca reia Îranul i-a opus, cu 
aceeas i acribie, propriul slogan al „rezistent ei s i 
ripostei”. Î ndemnurile mai mult sau mai put in 
sporadice la rat iune s i la tactica „prudent a  maxi-
ma  s i ret inere” au fost rare s i insuficient de con-
vinga toare.  

La ordinul pres edintelui Donald Trump, por-
tavionul „Abraham Lincoln” a fost relocat î n pro-
ximitatea Golfului Arabo-Persic. Î n vreme ce o 
veritabila  armada constituita  din bombardiere   
B-52, baterii de rachete Patriot s i desfa s urarea a 
unui supliment de 1.500 de oameni sub arme 
erau anunt ate î n regiune, voci oficiale de dincolo 
de Atlantic s i-au î ntet it tirul avertismentelor s i 
amenint a rilor. 

Îranul nu s-a la sat mai prejos. De la testul ataca -
rii, prin intermediul rebelilor houthit i yemenit i, 
a unor vase comerciale saudite s i a unei magis-
trale petroliere saudite vitale, pentru a tatona 
react iile s i pa na  la evocarea unor as a-zise „arme 
secrete” care ar anihila orice bastiment american 
care s-ar aventura î ntr-o agresiune, retorica Te-
heranului nu a fost mai put in coroziva  s i veni-

noasa .  

S i, dintr-o data , dupa  doua  sa pta ma ni de ra zboi 
psihologic intens, acul barometrului a cobora t 
vertiginos ca tre o stare de nici pace, nici ra zboi, 
î n care, î nsa , s-a vorbit foarte patetic despre 
„dorint a de pace”. Aflat î n vizita  la Tokio, 
pres edintele Donald Trump î s i afirma, la 27 mai, 
disponibilitatea de a antama negocieri directe cu 
Îranul ... daca  s i acesta dores te! Î n lega tura  direc-
ta  cu conflictul iraniano-american, premierul ja-
ponez Shinzo Abe, a fa cut o vizita  de bune-oficii 
la Teheran. Dar vizita premierului japonez s-a 
î ncheiat fa ra  rezultatele as teptate. 

De partea iraniana , ayatollahul Khamenei de-
clara ca  „orice negociere cu America este o cap-
cana  otra vita ”, dar autoriza o intensa  campanie 
diplomatica  î n ca utare de bune oficii de pace. 
Ministrul de Externe Mohammed Javad Zarif, a 
luat, î n acest sens, drumul care l-a purtat î n Japo-
nia (î nainte de vizita la Tokio a lui Donald 
Trump), Kuwait, Îrak (care s-a distant at deschis 
de politica iraniana  a Administrat iei), Oman, Pa-
kistan. Î n acelas i timp, la unison cu pres edintele 
Rouhani, ministrul Javad Zarif adresa statelor 
arabe vecine propunerea de negociere s i î nche-
iere a unui Tratat de Neagresiune. O propunere 
care vine pe fundalul unei profunde suspiciuni s i 
neî ncrederi care greveaza  complexul relat iilor 
arabe cu regimul teocratic. Teheranul respinge 
propunerea americana  de negociere bilaterala  a 
unui nou tratat nuclear s i aceasta se datoreaza  
unei logici iraniene generata  de aceleas i suspi-
ciuni: daca  Washingtonul nu a respectat un 
acord colectiv la care cosemnatari sunt membrii 
permanent i ai Consiliului de Securitate, Germa-
nia s i Uniunea Europeana , ce garant ii exista  ca  
America va respecta un acord bilateral cu Îra-
nul? 

De partea cealalta , este greu de presupus ca  
monarhiile arabe din Golf vor renunt a la umbre-
la de securitate asigurata  de Statele Unite, î n fa-
voarea unui acord de neagresiune cu Îranul care, 
pentru respectivele state arabe, constituie mo-
delul perfect al ipocriziei s i nesincerita t ii. 
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II 

Pe un fond al intensifica rii declarat iilor de buna 
-intent ie s i non-beligerant a  lansate dupa  atenua-
rea/diminuarea, la î nceputul verii, a tonului 
mart ial adoptat ata t de Administrat ia Trump, ca t 
s i de oficialii de la Teheran, majoritatea comen-
tatorilor sunt de acord ca  orizontul unui ra zboi 
direct î n zona Golfului a fost î ndepa rtat, cel put in 
î n perspectiva urma toarelor 60 de zile (termen 
pe care Îranul l-a acordat celorlalt i cosemnatari 
ai acordului JPCOA, inclusiv Uniunii Europene, 
pentru a decide daca  î s i ment in sau nu adeziu-
nea la tratatul nuclear cu Îranul). Perspectiva 
ra zboiului a fost î ndepa rtata , dar nu eliminata . 
Ca ci, la expirarea celor 60 de zile, Teheranul a 
anunt at reluarea s i amplificarea programului 
sa u de î mboga t ire a uraniului peste limita stabi-
lita  prin acordul JPCOA. 

Î n astfel de condit ii, este de as teptat ca starea 
de nici pace nici ra zboi dintre America s i Îran sa  
se transforme î ntr-un ra zboi psihologic s i de 
uzura  î n care pres edintele Donald Trump va 
act iona conform convingerii sale potrivit ca reia 
cea mai eficienta  procedura  care trebuie aplicata  
este continuarea s i î na sprirea la extrem a penali-
ta t ilor impuse Îranului, pa na  ca nd acesta va fi 
obligat sa  accepte ofertele de negociere lansate 
personal de liderul de la Casa Alba . 

Este, î nsa , de presupus ca  aceasta  opt iune nu va 
aduce o î ndepa rtare categorica  a fantomei ra z-
boiului, ata ta vreme ca t oferta de pace a Admi-
nistrat iei Trump este grevata  de o precondit ie 
deja respinsa  categoric de ca tre regimul iranian. 
Adica  orice negociere trebuie sa  conduca  la ac-
ceptarea s i implementarea celor 12 condit ii pe 
care secretarul de Stat Mike Pompeo le-a formu-
lat la î nceputul lunii mai 2018, condit ii pe care 
Teheranul le-a considerat drept o veritabila  
„declarat ie de ra zboi”. Un remember succint al 
„listei Pompeo” nu este lipsit de utilitate: 

1. Obligativitatea, pentru Îran, de a prezenta 
Agent iei Înternat ionale pentru Energie Atomica  
un raport detaliat al stadiului la care se afla  pro-
gramele sale nucleare, precum s i de a accepta un 
control riguros, verificabil s i permanent al î nce-
ta rii definitive a orica ror activita t i iraniene î n 
domeniul nuclear. 

2. Î ncetarea definitiva  s i ireversibila  a progra-

mului de producere a uraniumului î mboga t it, 
simultan cu î nchiderea s i dezafectarea tuturor 
reactoarelor destinate product iei de apa  grea. 

3. Asigurarea accesului nelimitat al misiunilor 
de control ale Agent iei pentru Energie Atomica , 
pe î ntregul teritoriu iranian. 

4. Î ncetarea totala  a asistent ei militare pe care 
Îranul o acorda  rebelilor houthit i din Yemen s i 
abt inerea de la orice act iuni de natura  sa  î mpie-
dice derularea procesului politic de pace î n 
aceasta  t ara . 

5. Evacuarea totala  din Siria a tuturor efecti-
velor militare iraniene sau aflate sub comanda 
Îranului. 

6. Î ncetarea sprijinului iranian pentru rebelii 
Talibani din Afghanistan s i pentru alte for-
mat iuni „teroriste” din regiune, inclusiv ga zdui-
rea pe teritoriul iranian a unor lideri proemi-
nent i ai ret elei Al-Qaida. 

7. Î ncetarea sust inerii pe care Gardienii Revo-
lut iei Îslamice, prin mijlocirea unita t ilor            
„Al-Quds”, o acorda  „teroris tilor” s i „militant ilor” 
din î ntreaga lume. 

8. Stoparea ireversibila  a product iei de rache-
te balistice, î ncetarea testelor cu aceste rachete 
s i a programelor de dezvoltare a unor vectori 
capabili sa  transporte ogive nucleare;. 

9. Î ncetarea suportului pe care regimul irani-
an î l acorda  unor „grupa ri teroriste” loiale, inclu-
siv Hezbollahul libanez s i Hamasul palestinian. 

10. Punerea î n libertate a tuturor resorti-
sant ilor americani sau apart ina nd unor state ali-
ate sau partenere ale Americii, aflat i î n detent ie 
sau sub custodie iraniana . 

11. Respectarea suveranita t ii Îrakului s i a gu-
vernului sa u s i dizolvarea tuturor milit iilor s iite 
din Îrak aflate sub influent a  iraniana . 

12. Î ncetarea politicii de amenint are la adresa 
statelor vecine Îranului, î ntre care se numa ra  s i 
aliat i ai Statelor Unite, precum Arabia Saudita , 
Emiratele Arabe Unite s i Îsraelul. Î n condit iile î n 
care, as a cum se poate observa, din cele 12 soli-
cita ri formulate de partea americana , doar patru 
au o lega tura  directa  cu „renegocierea” acordului 
nuclear, celelalte opt par mai degraba  concepute 
de pe pozit ia maximala  a unui puteri î nvinga toa-
re î ntr-un ra zboi fat a  de o alta  putere beligeran-
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 ta  î nvinsa , ceea ce nu este valabil - deocamdata  - 
î n cazul conflictului dintre Îranul islamic s i State-
le Unite. 

Daca  pa rt ile direct implicate nu vor renunt a la 
principiul „ori totul, ori nimic”, perspectiva ime-
diata  ar putea sa  aduca  o vara  fierbinte s i foarte 
î ndelungata . 

 

NOTĂ: La 2 iunie, într-o conferint a  de presa  
comuna  cu omologul sa u elvet ian Îgnazio Cassis 
(a ca rui t ara  reprezinta  interesele SUA î n relat ii-
le cu Îranul), Secretarul de Stat Mike Pompeo a 
declarat ca  Administrat ia americana  are disponi-
bilitatea pentru un dialog necondit ionat cu regi-
mul iranian, atunci ca nd Îranul va dovedi ca  se 
comporta  „ca o t ara  normala ” (ceea ce, din per-
spectiva  americana , î nseamna  tocmai respecta-
rea celor 12 solicita ri formulate chiar de ca tre 
Mike Pompeo!). Declarat ia demnitarului ameri-
can a fost fa cuta  î ntr-un moment î n care, î n zona 
navigabila  Shatt El-Arab (frontiera dintre Îrak s i 
Îran) bombardiere B-52 americane s i avioane de 
lupta  de pe portavionul USS Abraham Lincoln 
efectuau antrenamente comune de simulare a 
unor atacuri asupra Îranului. 

Decizia Îranului de reluare a î mboga t irii pro-
gresive a uraniului pa na  la niveluri care sa  per-
mita  producerea unei ogive nucleare, a dinami-
zat brusc s i culisele Uniunii Europene, aflata  î nca  
sub influent a recentelor alegeri europarlamenta-
re s i a concurent ei acerbe pentru ocuparea 
funct iilor de decizie î n aparatul birocratic de la 
Bruxelles. 

La 8 iulie, Emmanuel Bonne, s eful grupului de 
consilieri al pres edintelui francez Emmanuel 
Macron, s-a aflat î n vizita  la Teheran. Îndividual 
sau î n grup, semnatarii europeni î ncearca  sa  
identifice, î mpreuna  cu interlocutorii iranieni, 
solut ii care, pe de o parte, sa  evite degradarea 
conflictuala  a relat iilor dintre Washington s i Te-
heran s i, pe de alta  parte, sa  permita  ment inerea 
unui nivel rezonabil al relat iilor economice s i 
comerciale cu Îranul, fa ra  a atrage ma surile pu-
nitive practicate de Donald Trump. 

Î n atare conjuncturi, se poate aprecia ca  starea 
fluctuanta  de nici pace, nici ra zboi va continua sa  
domine „dosarul iranian” s i sa  reprezinte un iz-

vor de surprize care ar putea sa  izbunceasca , ori-
ca nd, î n forme imprevizibile s i mai ales greu con-
trolabile. 

Deocamdata , aflat deja î n campanie electorala  
pentru un nou mandat prezident ial, pres edintele 
Donald Trump va trebui sa  navigheze prin apele 
î nguste dintre promisiunile electorale de a nu 
mai angrena America î ntr-un nou conflict militar 
î n regiunea Orientului Mijlociu, pe de o parte, s i 
presiunile „uliilor” doritori de ra zboi din propria 
echipa , pe de alta  parte. Î ntre aceste Scilla s i Ca-
ribda conjuncturale, suprizele pot apa rea ori-
ca nd s i ava nd consecint e pa guboase pentru tot i 
actorii aflat i î n scena  sau – deocamdata  - doar î n 
ipostaza de spectatori.  

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

La 5 iunie s-au î mplinit 52 de ani de la de-
clans area celui de-al treilea ra zboi arabo-
israelian, la numai 11 ani de la as a-numita „Criza  
a Suezului” din 1956, ca nd trupe israeliene, fran-
ceze s i britanice ra spundeau cu o intervent ie mi-
litara , la decizia pres edintelui egiptean Gamal 
Abdel Nasser de nat ionalizare a Canalului Suez. 

Ra masa  î n istorie sub cognomenul de „ra zboiul 
de s ase zile”, î ntipa rita  î n memoria araba  drept 
„Al-Naksa Al-Kubra”, Marea Înfrângere, și păstra-
ta  î n memoria afectiva  evreiasca  drept 
„Milhemet Sheshet Ha-Yamim” , Războiul sau 
Epopeea de s ase zile, conflagrat ia din 5-10 iunie 
1967 a fost, dupa  crearea, î n 1948, a statului Îs-
rael, momentul care a marcat profund istoria 
conflictuala  a Orientului Mijlociu, genera nd con-
secint e politice, geopolitice s i geostrategice al 
ca ror efect se manifesta  s i asta zi. 

Sintetic, „jurnalul de front” al acestui ra zboi pa-
re simplu s i doar limbajul statisticilor ofera  o 
imagine a angaja rii umane s i a pierderilor pe ca-
re le-a provocat. 

- Î n zorii zilei de 5 iunie, aviat ia israeliana  
bombardeaza  Egiptul distruga nd la sol peste ju-
ma tate din aviat ia s i infrastructura aviatica  mili-
tara  a acestei t a ri. 
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- La 6 iunie, armata israeliana  ocupa  Fa s ia Ga-
za, aflata  sub administrat ie egipteana . Mai la sud
-vest, unita t i de blindate ale Tzahal ocupa  pozit ii 
î n Peninsula Sinai, deschiza nd drumul ca tre Ca-
nalul Suez. 

- Î n ziua de 7 iunie, Îsraelul cuceres te Malul de 
Vest al Îordanului (Cisiordania) s i partea ra sa ri-
teana  a Îerusalimului. 

- 8 iunie: după ce blindatele israeliene 
ajung pe malul Canalului Suez, Egiptul capitulea-
za . Î ntr-un patetic discurs radiodifuzat, Gamal 
Abdel Nasser î s i anunt a demisia s i î s i asuma res-
ponsabilitatea î nfra ngerii. Dupa  numai o zi, la 
cererea a milioane de egipteni ies it i î n spat iul 
public, revine asupra acestei decizii. Nasser, cel 
care construise iluzia unionismului panarab, va 
î nceta din viat a  peste trei ani. 

- La 9 iunie, armata israeliana  ataca  Siria s i 
cuceres te cea mai mare parte a Î na lt imilor Golan 
din sud-vestul sirian, amenint a nd capitala Da-
masc. 

- Î n ziua de 10 iunie, lupte-
le î nceteaza  pe toate fronturi-
le. 

La sfa rs itul ra zboiului, teri-
toriul intrat sub control isra-
elian este de patru ori mai 
extins deca t fusese la de-
clans area ostilita t ilor. 

Ca t prives te pierderile ome-
nes ti, surse occidentale ofici-
ale avanseaza  cifrele de 

21.800 mort i (779 isra-
elieni s i 21.800 egipteni, 
sirieni s i iordanieni) s i 
47.563 ra nit i (2.563 is-
raelieni s i 45.000 arabi) 

 

*  * 

Vorbind de cauzele con-
textuale s i directe care 
au dus la declans area 
„ra zboiului de s ase zile”, 
ar fi nerealist sa  se lan-
seze culpabilizarea se-
lectiva  a uneia sau alteia 

dintre cele doua  tabere beligerante pentru acest 
deznoda ma nt. Erori de abordare s i estimare di-
plomatica  s i politica  au existat de ambele pa rt i. 
Nu trebuie, î nsa , sa  se uite ca  geografia politica  a 
lumii momentului se afla î n plin ra zboi rece s i 
î ntr-o acerba  competit ie pentru control s i influ-
ent a  asupra acestei regiuni strategice. Îar aceas-
ta s-a reflectat prin reas ezarea sistemului de ali-
ant e ideologice s i de securitate al lumii Orientu-
lui Mijlociu, care, î n funct ie de propriile interese 
nat ionale s-a scindat î ntre cele doua  mari blocuri 
– estic s i apusean. Î n acelas i context s-a produs s i 
o importanta  schimbare î n ecuat ia politica  s i de 
securitate regionala  prin aparit ia „mis ca rii pales-
tiniene de eliberare”, sust inuta , î n grade diferite, 
de regimurile arabe s i promotoare a nu mai 
put in cunoscutului slogan al „arunca rii evreilor 
î n mare”. Oficialii israelieni au avertizat î n nume-
roase ra nduri asupra perspectivei de a recurge 
la „fort a 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 
ra ului Îordan s i react iile dure ale comunita t ii 
arabe au î ntret inut î ncordarea accentuata  s i ea 
de declarat iile belicoase ale unor fort e politice 
israeliene. Aceste fort e promovau accesul Îsrae-
lului la rezervele hidrografice din vecina tate, in-
clusiv prin avansuri teritoriale ca tre ra urile Li-
tani din Liban s i Yarmouk din masivul sirian 
Hermon. Încitate s i de aliatul lor sovietic, unele 
state arabe au trecut la act iuni s i ma suri cu ca-
racter va dit provocator. Egiptul a init iat mobili-
zarea unor mari unita t i ale armatei sale, cera nd 
s i obt ina nd, î n acelas i timp, retragerea din Sinai 
a fort elor internat ionale UNEF (United Nations 
Emergency Forces), iar la 22 mai 1967 Gamal 
Abdel Nasser a decretat blocarea Stra mtorii    
Tiran, dintre Golful Aqaba s i Marea Ros ie î n fat a 
navigat iei maritime israeliene. Ori, ava nd î nca  
vie î n amintire o decizie similara  a lui Gamal   
Abdel Nasser, soldata  cu ra zboiul din 1956, Îsra-
elul nu putea sa  vada  î n aceasta deca t un casus 
belli care impunea o riposta . Riposta a fost data  
la 5 iunie 1967. 

 

*  * 

Din perspectiva dreptului internat ional s i a di-
plomat iei colective, ra zboiul de acum 52 de ani a 
adus, cel put in pentru regiunea Orientului Mijlo-
ciu, o premiera  benefica . La 22 noiembrie 1967, 
cu unanimitate de voturi, Consiliul de Securitate 
al ONU adopta faimoasa Rezolut ie 242 care, î n 
Articolul 1, punctele a s i b, cerea imperativ 
„retragerea fort elor armate israeliene din terito-
riile arabe ocupate s i î ncetarea orica ror sta ri sau 
pretexte de ra zboi, respectarea s i recunoas terea 
suveranita t ii s i integrita t ii teritoriale a fieca rui 
stat din zona , a independent ei sale politice s i a 
dreptului sa u de a tra i î n pace, î n interiorul unor 
frontiere recunoscute, la ada post de amenint a-
rea cu fort a sau cu utilizarea acesteia”. 

Din pa cate, prevederile rezolut iei nu s-au mate-
rializat din motive î ndeajuns cunoscute. 

Î n Orientul Mijlociu a trebuit sa  mai aiba  loc î n-
ca  un ra zboi î ntre arabi s i israelieni (cel din 
1973) s i doua  Intifade de proport ii ale populat iei 

palestiniene, pentru ca s i arabii s i israelienii sa  
î nt eleaga  s i sa  accepte ca  nimeni î n afara  de ei 
î nsis i s i de voint a lor suverana  nu le va aduce 
pacea durabila , stabilitatea, securitatea s i coexis-
tent a normala . 

 
Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

Dupa  o perioada  de acalmie, la sfa rs itul lunii 
mai, frontul sirian s-a activat din nou prin ofensi-
va s i confruna rile violente din zona districtului s i 
a oras ului Îdlib din nord-vestul t a rii. Opozant ii 
au fost armata loialista  sust inuta  de efective ru-
ses ti, pe de o parte, s i opozit ia siriana  reprezen-
tata , î n principal, de combatant ii jihadis ti ai Or-
ganizat iei de Eliberare a Siriei (fosta „Jabhat Al-
Nusra”, filiala siriana  a ret elei salafist-jihadiste 
Al-Qaida) s i alte format iuni islamiste afiliate 
acesteia, pe de alta  parte. 

Reluarea act iunilor militare î ntr-o zona  sensibi-
la  a frontului sirian are loc î ntr-un moment î n 
care cel put in trei evolut ii politico-militare au 
ret inut atent ia observatorilor: 

- Reluarea de ca tre noul emisar internat ional 
al ONU, norvegianul Geir Pedersen, a contactelor 
s i tatona rilor pentru dinamizarea demersurilor 
privind noua Constitut ie a Siriei s i activarea 
principiilor de la Geneva pentru solut ionarea 
crizei siriene. 

- Î na sprirea climatului de relat ii î ntre Statele 
Unite s i Federat ia Rusa , dupa  avertismentele 
lansate la Washington î n lega tura  cu suspiciunile 
de folosire a arsenalelor chimice de ca tre regi-
mul Bashar Al-Asad. Avertismentele au fost ur-
mate de replicile ruses ti potrivit ca rora partea 
americana  este cea care î ncurajeaza  fact iunile de 
opozit ie la executarea unui asemenea act provo-
cator. 

- Înformat iile vehiculate î n cercurile diploma-
tice potrivit ca rora Statele Unite sunt î n curs de 
elaborare a unei noi strategii de act iune pentru a 
determina sau a impune o retragere din Siria a 
prezent ei militare iraniene, î n contextul acutiza -



 

45 

Pulsul Geostrategic Nr. 275, Iulie - August 2019                                                                                                    www.ingepo.ro 

rii tensiunilor dintre Washington s i regimul teo-
cratic din Teheran. 

Î n ceea ce prives te abordarea lui Geir Pedersen, 
aceasta este conceputa  ca o noua  platforma  con-
struita  pe o formula  care sa  î mbine principiile 
Rezolut iei 2254 din 2015 a Consiliului de Securi-
tate, referitoare la definirea procesului de 
tranzit ie politica  î n Siria, o parte din principiile 
elaborate î n „procesul Astana – Kazah-
stan” (grupul Federat ia Rusa -Turcia-Îran) s i im-
plicarea unui nou grup de state, format, î n prin-
cipal, din Statele Unite, Marea Britanie, Frant a, 
China s i un numa r restra ns de state arabe. Î n po-
fida aparent ei de stagnare a demersurilor politi-
ce pentru solut ionarea conflictului intern sirian, 
noul reprezentant internat ional Geir Pedersen a 
avut, la Moscova discut ii intense, î n urma ca rora, 
la î nceputul s i la mijlocul lunii iulie, ata t membrii 
cabinetului acestuia, ca t s i pres edint ia rusa  
anunt au o î ncepere imediata  a activita t ii contro-
versatei comisii. Comisia va redacta un nou pro-
iect al constitut iei siriene care, odata  elaborata , 
ar urma ca ile juridice obis nuite pentru adopta-
rea acestei legi organice. Aceste act iuni vor î n-
semna s i trecerea demersurilor de pacificare din 
etapa de tranzit ie, ca tre alegeri generale s i prezi-
dent iale î n Siria. 

Î n acest context, a ret inut atent ia scrisoarea pe 
care, nu cu mult timp î n urma , un numa r de 400 
de membri ai Congresului SUA – deputat i s i se-

natori democrat i s i republi-
cani – au adresat-o pres edin-
telui Donald Trump, ca ruia î i 
solicita  adoptarea „unei noi 
strategii” de abordare a crizei 
siriene din perspectiva inter-
selor nat ionale de securitate 
ale Americii. Semnatarii scri-
sorii apreciaza  ca  „ra zboiul 
civil din Siria continua  sa  fie 
caracterizat printr-un î nalt 
grad de complexitate, î n vre-
me ce niciuna dintre solut iile 
propuse pa na  î n prezent, nu 
s i-au dovedit eficient a s i rea-
lismul. Î n acest context, sin-
gura noastra  opt iune (a SUA, 
n.n.) este aceea a promova rii 

unor politici mai ferme, de natura  sa  diminueze 
s i sa  contracareze amenint a rile cresca nde la 
adresa intereselor SUA s i ale Îsraelului, a securi-
ta t ii s i stabilita t ii regionale s i sa  abordeze mai 
categoric provoca rile de securitate cu care se 
confrunta  unii dintre cei mai apropiat i aliat i ai 
nos tri din zona ”. 

Care sunt, î n opinia congresmenilor americani 
amenint a rile care vin din partea ra zboiului siri-
an? Î ntr-o enumerare succinta , acestea sunt ur-
ma toarele: 

1. Terorismul, în condițiile în care, pe teri-
toriul care nu este controlat de guvernul sirian, 
persista  enclave terorist-islamiste cu î nalt po-
tent ial de adaptare s i reconstituire a capacita t ii 
de lupta . S i, î n pofida declarat iilor islamiste po-
trivit ca rora aceste entita t i teroriste act ioneaza  
numai î n interiorul teritoriului sirian s i î mpotri-
va regimului de la Damasc s i a sust ina torilor sa i, 
format iunile s i grupa rile teroriste ment ionate 
dispun de capacitatea s i de voint a necesare pen-
tru a planifica s i executa atacuri teroriste de am-
ploare î mpotriva unor obiective occidentale, a 
Statelor Unite s i a aliat ilor s i partenerilor Ameri-
cii, cu toate consecint ele care decurg din aceasta. 

2. Iranul, care în analiza parlamentarilor 
autori ai scrisorii sus-amintite, reprezinta  o gra-
va  sursa  destabilizatoare s i act ioneaza  dinamic 
pentru consolidarea î n Siria a unei prezent e mili-
tare iraniene permanente s i pentru crearea unui 

Siria, districtul Idlib  
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 coridor terestru de jonct iune î ntre Îran, Îrak s i 
Liban. Coridorul ar facilita î n mare ma sura  apro-
vizionarea cu logistica  s i tehnica  militara  a 
Hezbollahului libanez s i a celorlalte milit ii com-
batante î narmate s i finant ate de Teheran s i dis-
locate pe o larga  arie geografica  a regiunii Orien-
tului Mijlociu. Î n acelas i timp, regimul islamic 
iranian desfa s oara  ample programe de destabili-
zare s i subminare a vecinilor teritoriali s i a sta-
telor regionale aliate s i partenere ale Americii. 

3. Federația Rusă care, ca și Îranul, este di-
rect s i activ interesata  î n a-s i permanentiza pre-
zent a militara  î n Siria, inclusiv prin implementa-
rea de baze militare terestre, aeriene, navale s i 
mixte pe litoralul ra sa ritean sirian al Ma rii Medi-
terane s i î n alte zone strategice (capitala Da-
masc, centrul des ertic al t a rii etc). Î n acelas i 
timp, furnizarea de rachete antiaeriene S-300 
ca tre regimul de la Damasc s i neimplicarea î n 
demersuri care sa  duca  la limitarea s i î ncheierea 
prezent ei iraniene î n Siria limiteaza  
„inadmisibil” capacitatea Îsraelului de a-s i apa ra 
propriile interese de securitate nat ionala . 

4. Format iunea politico-militara  libaneza  
Hezbollah. În viziunea congresmenilor ame-
ricani, aceasta reprezinta  „cea mai grava  ame-
nint are la adresa Îsraelului”. Cu un potent ial 
ofensiv estimat la cca. 100.000 rachete s i rampe 
de lansare, Hezbollah-ul este î n ma sura  sa  lo-
veasca  orice t inta  din interiorul Îsraelului, la 
aceasta ada uga ndu-se infrastructura ofensiva  
(tuneluri, depozite de munit ie, fortificat ii masca-
te pentru personalul combatant etc.) aflata  la 
frontiera nordica  a Îsraelului cu sudul Libanului. 
Înfrastructura ofera  un plus de capacita t i la po-
tent ialul acestei format iuni pro-iraniene de a 
executa lovituri imprevizibile î mpotriva intere-
selor de securitate ale statului israelian. 

Î n fat a acestui complex de amenint a ri, 
pres edintelui Trump i se cere adoptarea de ur-
gent a  a unei strategii coerente de abordare a do-
sarului sirian, strategie care va trebui sa  aiba  î n 
vedere ca teva ma suri prioritare, astfel: 

1. Adoptarea s i punerea î n circulat ie, de ca tre 
Administrat ia de la Washington, a unui discurs 
inechivoc din care ata t inamicii, ca t s i aliat ii s i 
prietenii sa  î nt eleaga  clar ca  obiectivul axial al 
politicii americane î n Siria s i î n regiunea Orien-

tului Mijlociu este acela de a asigura securitatea 
Îsraelului s i dreptul acestuia la autoapa rare cu 
toate mijloacele adecvate. Î n acest sens, va trebui 
sa  fie dinamizate s i puse î n aplicare prevederile 
din „Memorandumul de Î nt elege-
re” (Memorandum of Understanding) î ncheiat 
î ntre SUA s i Îsrael pentru o perioada  de zece ani, 
document care garanteaza  aliatului israelian po-
sibilitatea de a avea acces nelimitat la toate re-
sursele s i logistica necesare unei ca t mai depline 
apa ra ri a securita t ii sale nat ionale. 

2. Î mpreuna  cu statele aliate s i partenere, Sta-
tele Unite vor trece la exercitarea de presiuni 
sporite î mpotriva Îranului s i a Federat iei Ruse s i 
a act iunilor destabilizatoare pe care Moscova s i 
Teheranul le executa  ata t î n Siria, ca t s i la nivelul 
regional al Orientului Mijlociu. Î n acest sens s i î n 
colaborare cu aliat ii s i prietenii sa i, America va 
folosi, combinat, demersurile diplomatice s i 
î na sprirea ma surilor de retorsiune s i penalita t i 
economice s i comerciale, ata t î mpotriva Îranului, 
ca t s i a Federat iei Ruse. 

3. Accentuarea s i accelerarea presiunilor î m-
potriva format iunii libaneze Hezbollah prin apli-
carea riguroasa  a cadrului legislativ adoptat î n 
anul 2015 pentru combaterea internat ionala  a 
finant a rilor destinate acesei grupa ri. Vor fi exer-
citate, î n acelas i timp, presiuni adecvate asupra 
Fort elor ONU din Liban (UNÎFÎL) pentru ca aces-
tea sa  se conformeze î ntocmai mandatului î ncre-
dint at de Consiliul de Securitate, referitor la cer-
cetarea s i dezva luirea tuturor activita t ilor sau 
capacita t ilor militare clandestine folosite de 
Hezbollah pentru atacuri transfrontaliere î mpo-
triva Statului Îsrael. 

 

* 

Î n ceea ce prives te spat iul propriu-zis al ra zbo-
iului sirian, Statele Unite au trecut deja la pune-
rea î n aplicare a unui plan de act iune î n zece 
puncte a ca ror finalitate cumulata  sa  se concreti-
zeze prin instalarea la Damasc a unui nou regim, 
cu o noua  viziune asupra politicii sale interne, 
regionale s i internat ionale. Î n perspectiva  imedi-
ata  s i pe termen mediu s i lung, se are î n vedere: 

1. Ment inerea prezent ei militare americane î n 
nord-estul Siriei. Î n cooperare cu Uniunea Euro-
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peana , retragere preva zuta  a unui numa r de 
2.000 de militari americani ar urma sa  se des-
fa s oare simultan cu amplasarea unor efective 
europene, care sa  umple golul creat prin pleca-
rea militarilor americani. Î n aceasta  privint a , ob-
servatorii au remarcat, totus i, o diminuare a 
ofensivita t ii militare americane pe frontul sirian 
s i o distant are de sust inerea activa  a format iuni-
lor de opozit ie siriene s i kurde. Î n acest sens, 
pres edintele Donald Trump a adresat Germaniei 
un apel de dislocare a unor efective germane ca-
re sa  preia o serie de misiuni î ndeplinite, î n pre-
zent, de efectivele americane. Cererea lui Donald 
Trump a fost, î nsa , respinsa  de cancelarul Angela 
Merkel. 

2. Adoptarea ma surilor ce se impun pentru a 
impiedica Îranul sa  se extinda  î n zona de est a 
Eufratului, zona  î n care act ioneaza , cu sut inere 
americana , cei cca. 60.000 de combatant i ai 
coalit iei dintre „Fort ele Democrate Kurde” s i 
arabe siriene de opozit ie. O temere americana  s i 
turca  mai veche este ca  ofensiva conjugata  a ar-
matei siriene s i ruse va elimina, foarte probabil 
î ntr-o perspectiva  apropiata , resturile de comba-
tant i rebeli din districtul nord-vestic al Îdlib. 

3. Prelungirea valabilita t ii acordului î ncheiat 
î ntre SUA s i Federat ia Rusa  pentru evitarea inci-
dentelor aviatice î n timpul operat iunilor ruse s i 
americane î n spat iul aerian sirian. 

4. Sust inerea raidurilor s i misiunilor ofensive 
executate de armata israeliana  î n spat iul aerian 
s i terestru al Siriei, î mpotriva efectivelor iranie-
ne s i ale Hezbollah desfa s urate î n aceasta  t ara . 

5. Cooperarea mai stra nsa  cu statele Uniunii 
Europene î n aplicarea de sanct iuni î mpotriva 
guvernului, a institut iilor s i a unor demnitari si-
rieni. 

6. Exercitarea de presiuni accentuate asupra 
statelor arabe pentru a le determina sa  se abt ina  
de la normalizarea individuala  (bilaterala ) s i co-
lectiva  (prin intermediul Ligii Arabe) a relat iilor 
cu actualul regim din Damasc. 

7. Î mpiedicarea sau î nghet area orica ror con-
tribut ii la procesul de reconstruct ie a Siriei pa na  
ca nd Damascul se va conforma criteriilor s i eta-
loanelor de ma sura  a schimba rii s i reformei poli-
tice. 

8. Penalita t i similare vor fi aplicate s i î mpotri-
va oamenilor sirieni de afaceri implicat i financi-
ar sau economic î n programul de reconstruct ie. 

9. Ment inerea caracterului ilegitim al regimu-
lui sirian actual î n cadrul organizat iilor s i 
agent iilor internat ionale s i abt inerea acestora de 
la a derula act iuni î n cooperare cu guvernul de la 
Damasc. 

10. Recursul la lovituri aeriene sau de alta  na-
tura  î mpotriva unor institut ii statale siriene s i a 
prezent ei iraniene. 

Se poate aprecia ca , pentru Statele Unite, chesti-
unea siriana  nu mai constituie o prioritate, deca t 
poate î n ma sura î n care aceasta va servi la stra-
tegia Washingtonului s i a Îsraelului de diminua-
re s i eliminare a „amenint a rii iraniene”. Ceea ce 
va î nsemna ca  Vladimir Putin se singularizeaza  
ca decident principal al viitorului Siriei s i al ten-
dint elor geopolitice din regiunea Orientului Mij-
lociu.  

 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

La 20 mai, î n capitala regatului Bahrain, Mana-
ma, era anunt ata  organizarea, prin cooperare 
bilaterala  cu SUA s i la init iativa Administrat iei 
de la Washington, a unui „atelier de lucru”. Lu-
cra rile acestuia, puse sub deviza „De la pace la 
prosperitate”, s-au desfa s urat î n Bahrain, î n zile-
le de 25-26 iunie. La act iune au participat oficiali 
guvernamentali, reprezentant i ai mediilor finan-
ciare s i de afaceri, ai societa t ii civile din lumea 
araba  s i din afara acesteia, precum s i directorul 
general al Fondului Monetar Înternat ional, 
doamna Christine Lagarde. Forumul a avut o te-
matica  exlusiv economica , orientata  pe ideea asi-
gura rii pa cii î ntre palestinieni s i israelieni, prin 
intermediul progresului economic. 

Ceea ce a ret inut atent ia – î n ceea ce prives te 
s ansele de realizare a obiectivelor economice 
avute î n vedere – a fost faptul ca , de la lucra rile 
„atelierului” au lipsit tocmai reprezentant ii 
pa rt ilor nemijlocit implicate î n procesul de pace, 
respectiv Îsraelul s i Autoritatea Nat ionala  Pales-
tiniana . 
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 Un asemenea forum, departe de a fi un element 
de noutate î n demersurile consacrate eforturilor 
de solut ionare a contenciosului palestiniano-
israelian, se î nscrie, dimpotriva , î ntr-o mai lunga  
serie de act iuni similare, organizate î n ultimii ani 
s i care au avut î n comun focalizarea interesului 
asupra complexului s i vechiului dosar palestini-
an. 

Î n luna februarie anul trecut, î n capitala polone-
za  Vars ovia, a avut loc conferint a, init iata  tot de 
Administrat ia americana , sub deviza „Pace s i Se-
curitate î n Regiunea Orientului Mijlociu”. O pre-
miera , s-ar putea spune, cel put in î n ma sura î n 
care, ala turi de lideri venit i din lumea araba  a 
Orientului Mijlociu, era prezent s i premierul is-
raelian Benjamin Netanyahu. Cum era s i firesc,   
s-a vorbit s i despre problema palestiniana . S-a 
vorbit s i ata t. La numai o luna , un alt „atelier” s-a 
desfa s urat la Casa Alba , sub deviza „Criza umani-
tara  din Gaza”. Un an a trecut s i nimeni nu mai 
vorbes te nici de forum s i nici de criza umanitara . 
Dupa  cum s i dupa  consumarea evenimentului de 
la Manama, s i acesta a intrat î ntr-un con de um-
bra . 

De data aceasta, anunt ul privitor la sus-
ment ionata reuniune de la Manama a sta rnit vii 
react ii de protest la nivelul conducerii palestini-
ene de la Ramallah, dar, î n acelas i timp, perspec-
tiva reuniunii din Bahrein a atras interesul 
analis tilor s i obsevatorilor, cel put in din doua  
motive. S i este vorba, î n primul ra nd, de faptul ca  
tematica economica  s i fi-
nanciara  a reuniunii este 
perceputa  drept o compo-
nenta  fundamentala  a fai-
moasei „Afaceri a secolului” 
anunt ata  de Administrat ia 
Trump s i ai ca rei artizani s i 
redactori principali sunt 
Jared Kusnher, consilier s i 
ginere al pres edintelui    
Donald Trump, Jason      
Greenblatt, din echipa ime-
diata  a pres edintelui s i    
David Friedman, ambasado-
rul Statelor Unite î n Îsrael. 
Este vorba, î n al doilea 
ra nd, de as teptarea, evocata  

dar nerealizata , ca î n contextul „atelierului” or-
ganizat la Manama, partea americana  sa  dezva lu-
ie, in integrum, cont inutul mult as teptatei 
„Afaceri a secolului”. Îdeea î n jurul ca reia s-a 
cristalizat „init iativa americana ” a fost aceea a 
mobiliza rii lumii arabe s i a unor state occidenta-
le doritoare, pentru crearea unei asistent e finan-
ciare de 50 miliarde dolari, care sa  fie distribuit i, 
î ntr-un interval de 10 ani, Autorita t ii Palestinie-
ne, Îordaniei s i Egiptului. O idee care nu a î ntru-
nit sufragiile necesare pentru a fi adoptata . 

Dincolo de react iile sta rnite, init iativa bilaterala  
SUA-Bahrain a declans at ample s i aprinse dezba-
teri pe marginea relat iei dintre componenta po-
litica  s i cea economica  pe care trebuie sa  le in-
cluda  orice init iativa  viza nd solut ionarea suste-
nabila  s i durabila  a conflictului dintre palestini-
eni s i israelieni. De altfel, nici marea „afacere” 
avuta  î n vedere de partea americana  s i nici foru-
murile care au avut loc î n ultimele doua  decenii 
nu det in î nta ietate, ca t prives te evocarea necesi-
ta t ii de abordare globala  - politica  s i economico-
sociala  a dosarului palestinian. Aceasta  conexiu-
ne este stipulata  î n mod expres î n Declarat ia de 
Principii semnata  î n septembrie 1993 s i cunos-
cuta , î n discursul comun, drept „Acordurile de la 
Oslo”. Atunci, asistent a financiara  externa  acor-
data  pa rt ii palestiniene, î n principal de Uniunea 
Europeana  s i Statele Unite, s-a aflat î ntr-o cone-
xiune explicita  s i simultana  cu derularea proce-
sului de negocieri politice. Acesta a fost elemen-
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tul fundamental care a determinat Autoritatea 
Nat ionala  Palestiniana  sa -s i ment ina  adeziunea 
fat a  de continuarea demersurilor politice, vi-
za nd, as a cum chiar documentele de la Oslo pre-
va d, ajungerea, î n final, la crearea unui stat pa-
lestinian suveran s i independent. Î n fond, nu tre-
buie ignorat ca  miza î ntregii rezistent e palestini-
ene s i a tuturor demersurilor politice nu a con-
stituit-o obt inerea de „prosperitate” materiala , ci 
factorul „teritoriu” s i elementul identita t ii nat io-
nale. Se s tie ca  orice „pace economica ”, indife-
rent care ar fi actorii acesteia, î s i pierde rat iunea 
de a fi acceptata  de un popor care nu dispune, 
politic, de propriul stat recunoscut s i funct ional. 
De altfel, ideea unei „pa ci economice”, sust inuta , 
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 pa-
ce.  

Din aceasta  perspectiva , ar fi iluzoriu sa  se 
creada  ca  eliminarea politicului din contextul 
contenciosului palestinian s i transformarea ele-
mentului financiar - economic î n singurul argu-
ment î n ma sura  sa  duca  la o solut ie egal accepta-
bila  ar putea sa  garanteze realizarea acestei fina-
lita t i.  

Ceea ce a tensionat s i mai mult climatul creat 
de reuniunea din Bahrain, a fost declarat ia de 
presa  fa cuta  de Jared Kushner la î nceputul lunii 
iulie prin care, referindu-se la segmentul politic 
al pa cii palestiniano-israeliene, acesta a evocat, 
chiar s i numai aluziv, posibilitatea ca o solut io-
nare a dosarului palestinian sa  fie realizata  prin 
naturalizarea refugiat ilor palestinieni î n statele 
regionale î n care sunt stabilit i. O declarat ie pe 
care chiar presa de peste Ocean a considerat-o a 
fi insuficient de matura . Î ntrebarea simpla  pe 
care mijloacele mediatice au pus-o a fost urma -
toarea: daca  problema Îerusalimului a fost 
„rezolvata ” as a cum se s tie, daca  alte probleme 
fundamentale specificate î n Declarat iile de la Os-
lo au fost eliminate - respectiv cea a refugiat ilor 
pe care „afacerea secolului” î i dores te a fi ceta -
t eni definitivi ai actualelor state primitoare -, da-
ca  problema statului palestinian - î n formula ce-
lor doua  state, sau î n cea confederativa  - a fost 

data  uita rii, care este partea politica  a init iativei 
lui Donald Trump s i cui vor fi da ruite cele 50 de 
miliarde dolari evocat i la forumul de la Manama? 

Anunt a nd ca  guvernul palestinian s i Autorita-
tea Nat ionala  Palestiniana  nu au fost informate 
sau consultate î n lega tura  cu init iativa de la    
Manama, secretarul general al Comitetului Exe-
cutiv al Organizat iei de Eliberare a Palestinei, 
Saeb Erekat, declara ca  partea palestiniana  nu 
agreeaza  aceasta  init iativa  unilaterala  s i ca  
„orice tentativa  de normalizare economica  î n 
condit ii de ocupat ie va fi respinsa . (...) Condit iile 
pentru implementarea pa cii sunt bine cunoscute 
s i ele trebuie sa  se bazeze pe principiile de drept 
internat ional s i pe rezolut iile pertinente ale    
Organizat iei Nat iunilor Unite. O asemenea pace 
trebuie sa  porneasca  de la î ncheierea regimului 
de ocupat ie s i sa  duca  la crearea unui stat pales-
tinian independent, î n frontierele existente in 
1967, ava nd capitala î n Îerusalimul de Est”, a 
mai spus demnitarul palestinian.  

Î n condit iile î n care pres edintele palestinian 
Mahmoud Abbas s i conducerea palestiniana  au 
declarat ca  nu mai recunosc calitatea Statelor 
Unite de mediator s i negociator al unei solut ii a 
conflictului, ca urmare a deciziei SUA referitoare 
la statutul Îerusalimului, o asemenea pozit ie era 
de as teptat, mai ales, î n condit iile î n care,      
Washingtonul nu a fa cut, î nca , public cont inutul 
init iativei de pace” descrisa  drept „Afacerea se-
colului”. 

Dar la baza evalua rilor fa cute la nivelul condu-
cerii palestiniene de la Ramallah se afla  s i un alt 
motiv legat de suspiciune s i neî ncredere. Î n 
abordarea palestiniana , subdezvoltarea s i criza 
social-economica  cu care se confrunta  teritoriile 
autonome este datorata , fundamental, ment ine-
rii ocupat iei s i embargoului la care sunt supuse 
Cisiordania s i Gaza s i politicii de colonizare î n 
teritoriile autonome. Ori, ata ta vreme ca t cauzele 
principale ale subdezvolta rii nu vor fi fost elimi-
nate prin act iunea factorului politic, nu exista  
nici o garant ie ca  asistent a economica  va aduce 
reale beneficii de dezvoltare, iar pacea economi-
ca  î nsa s i ar putea sa  fie privita , mai degraba , fie 
ca o „mita ” data  î n schimbul accepta rii planului 
american, fie ca un mijloc de presiune asupra 
pa rt ii palestiniene (cf. Nabil Amro, î n cotidianul 
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Al-Sharq Al-Awsat, nr. 14.786, 23.05.2019). 

Reuniunea de la Manama a fost, î n definitiv, un 
forum de discut ii î n care importanta  nu este pre-
zent a sau absent a unor participant i, dupa  cum 
nu este vorba de un congres cu puteri deciziona-
le. Îar fa ra  o cunoas tere integrala  a init iativei 
americane, analizele nu schimba  î n vreun fel sau 
altul perspectiva evolut iilor. Este posibil ca, ofi-
cializarea publica  a „Afacerii secolului” sa  aiba  
loc la sfa rs itul acestei veri, dar nu mai î nainte de 
alegerile israeliene programate pentru luna sep-
tembrie. Abia dupa  acest moment se va putea 
discuta cu mai multa  certitudine despre ca ta  pa-
ce s i ca ta  prosperitate va aduce aceasta  „afacere 
importanta ” a secolului. 

Dinu COSTESCU 
Î ntre 28-30 iunie, la Osaka, s-au desfa s urat lu-
cra rile reuniunii anuale la va rf a G20, acronim 
care se refera , î n forma  comprimata , la grupul 
celor 20 de state clasificate a fi cele mai dezvol-
tate din punct de vedere al indicatorilor econo-
mici s i al nivelului de trai, fiind, î n acelas i timp, 
spat ii ale celor mai solide s i funct ionale demo-
crat ii ale lumii. 

S-au discutat multe s i (mai put in variate) pro-
bleme, preocuparea prioritara  pentru puternicii 
lumii fiind aceea de a ocoli crizele s i disensiunile 
existente s i de a evita aparit ia altor motive s i ele-
mente de criza  care ar fi putut sa  umbreasca  fo-
tografia de familie de la sfa rs itul lucra rilor.      
Astfel, toata  lumea a fost mult umita  s i fiecare 
lider s-a î ntors la preocupa rile sale s i la nevralgi-
ile pe care acestea le provoaca , î n continuare, 
printr-o tradit ie devenita  aproape cod de condu-
ita  cotidiana . 

Discut iile î n ton contradictoriu nu au lipsit, fie 
ca  a fost vorba de consistentul pachet al temelor 
referitoare la inechita t i economice s i comerciale, 
la ves nica problema  a amenint a rilor climaterice 
sau la mult imea de „linii ros ii” care marcheaza  
tot ata tea frontiere care separa  interesele fieca -
ruia s i î n lega tura  cu care nimeni nu pare dispus 
sa  accepte solut ia compromisului. Nota generala  

a Comunicatului final al summitului a fost pusa  
sub semnul lui „vom...”, fa ra  a se da un ra spuns 
ferm s i la î ntreba ri precum „cine s i cum”. 

Probabil ca , pentru problemele nesolut ionate 
sau nediscutate, liderii lumii s-au ga ndit, dupa  
toate aparent ele, ca  dialogul poate continua, cu 
sperant e mai mari s i mai optimiste, la cela lat 
summit „G”, î n structura „G7”, de data aceasta, 
care, î n regia lui Emmanuel Macron s i pe pa ma nt 
francez, va avea loc, î ntre 24 s i 26 august, î n cos-
mopolita stat iune Biarritz, din Golful Biscaya. 

Nu este lipsita  de î nsemna tate ment ionarea 
ama nuntului ca , ata t G20 ca t s i G7 s-au na scut î n 
urma s i sub impactul unor puseuri de criza  pe 
care lumea le-a cunoscut î n ultimii aproape 50 
de ani. Astfel, Grupul celor s apte a apa rut î n 
1975, î n urma marelui s oc petrolier provocat î n 
contextul ra zboiului arabo-israelian din octom-
brie 1973 („ra zboiul din Ramadan”, sau 
„ra zboiul de Yom Kippur”), î n vreme ce aparit ia 
Grupului 20 s-a petrecut la sfa rs itul secolului s i 
mileniului trecut, î n 1999, î n ideea de a contraca-
ra amenint a toarea criza  financiar-bancara  a vre-
mii, ca pa ta nd forma s i structura actuala  î n 2009, 
tot ca urmare a unei crize globale financiare, dar 
venita , de data aceasta, de pe pa ma ntul Americii. 

De-a lungul timpului s i pa na  î n zilele noastre, 
cele doua  comunita t i marcate cu simbolul „G”    
s i-au creat notorietatea de a fi cele doua  mari 
forumuri cu vocat ie globala , doua  institut ii colec-
tive î n care, periodic, sa  se discute marile proble-
me ale lumii contemporane, î n ideea, altfel ca t se 
poate de nobila , de a identifica, de a conveni s i 
de a contribui prin efort colectiv, la prevenirea 
crizelor s i la solut ionarea celor deja produse. 

 

Biarritz, G7: așteptări și elemente de noutate 

As a cum spuneam, summit-ul din acest an al 
Grupului celor s apte se va desfa s ura la Biarritz, 
Frant a, î ntre 24 s i 26 august. Potrivit comentarii-
lor s i informat iilor preliminare, reuniunea va fi 
s i una a aborda rii frontale s i de profunzime a 
tensiunilor cu care membrii grupului se confrun-
ta , ata t î n relat iile din interiorul grupului, ca t s i 
î n raporturile, individuale sau colective, cu reali-
tatea exterioara . Un element de noutate î l consti-
tuie, î n acelas i timp, s i structura la rgita  a partici-
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 pa rii. Astfel, la Biarritz vor fi reprezentate nu 
mai put in de 17 t a ri. Primul grup va fi deja con-
sacratul 7+1: Frant a (ca t ara  gazda  s i det ina toa-
re a pres edint iei reuniunii), Germania, Îtalia,  
Marea Britanie, Statele Unite, Japonia, Canada s i 
Uniunea Europeana  (prin liderii sa i de la        
Bruxelles). Grupul al doilea include patru parte-
neri statali important i – Africa de Sud, Australia, 
Chile s i Îndia, aspirant i la recunoas terea globala  
ca state cu sisteme democratice consolidate s i 
care se integreaza  unor coordonate fundamenta-
le precum protect ia drepturilor omului, î ncuraja-
rea preocupa rilor legate de dezvoltarea digitala , 
inteligent a artificiala  s i protejarea mediului s i a 
biodiversita t ii. Din init iativa Frant ei, o atent ie 
sporita  este acordata  continentului african, care, 
pe la nga  Africa de Sud, este reprezentat la     
summit-ul de la Biarritz de alte patru t a ri. Aces-
tea sunt invitate î n semn de î ncurajare s i apreci-
ere ca actori multilaterali, atas at i unor obiective 
cu vocat ie globala , precum cele stipulate î n Acor-
dul de la Paris privitor la protect ia climaterica . 
Grupul include Egipt, Burkina Faso, Senegal s i 
Rwanda. La argumentele invocate de Frant a 
pentru invitarea acestor state se rega ses te s i sta-
tutul pe care acestea il det in î n contextul demer-
sului multistatal organizatoric. Astfel, Egipt 
det ine pres edint ia rotativa  a Uniunii Africane, 
fosta Organizat ie a Unita t ii Africane, î n vreme ce 
Burkina Faso prezideaza  Grupul celor cinci state 
africane din regiunea Sahelului sub saharian, an-
gajate, cu sust inere 
franceza  s i inter-
nat ionala , î n lupta 
î mpotriva terorismu-
lui islamist jihadist 
din aceasta  regiune. 
Senegalul este lide-
rul î n funct iune al 
agent iei intitulata  
„Agent ia pentru Dez-
voltare a Uniunii 
Africane” cunoscuta  
anterior sub denumi-
rea de „Noul Parte-
neriat pentru Dez-
voltare î n Afri-
ca” (NEPAD), iar 
Rwanda a det inut, î n 

2018, pres edint ia Uniunii Africane, transmisa , î n 
momentul de fat a , Egiptului. Î n sinteza , se poate 
spune ca , summitul din august al Grupului celor 
s apte este consacrat unei triplete tematice ela-
borata  de Frant a s i constituita  din combaterea 
inechita t ilor economico-sociale, protejarea cli-
matului s i diseminarea s i consolidarea demo-
crat iei s i a valorilor sale definitorii. 

Summit-ul de la Osaka a pus î n evident a  consta-
tarea ca  lumea contemporana  se afla  mai put in 
î n fat a unor sfida ri s i provoca ri tradit ionale s i cu 
î nalta  rezilient a  s i mai mult î n fat a unor noi ten-
siuni s i paradigme rezultate din evolut iile globa-
le ale acestui î nceput de secol. Armonizarea rit-
murilor de cres tere s i dezvoltare, o noua  definire 
s i receptare a conceptului de liberalism, dezvol-
tare s i cooperare, î nt elegerea imperativului de 
renunt are la tabuurile clasice care fragmenteaza  
lumea contemporana  î n insule î nconjurate de 
zidurile protect ionismului s i individualismului, 
circulat ia informat iei sunt doar ca teva dintre 
acestea. Ra ma ne de va zut daca  la Biarritz, parti-
cipant ii la summitul G7 vor fi suficient de coe-
rent i s i solidari pentru a propune cel put in schit e 
de ra spunsuri pozitive la provoca rile viitorului. 
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Murray HUNTER1 

Îubit sau dispret uit, Mahathir Mohamed a reu-
s it, î n timpul primului mandat ca premier, sa  
inoculeze un sentiment puternic de ma ndrie s i 
unitate nat ionala . 

Mahathir a fa cut schimba ri importante î n in-
frastructura . Majoritatea malaysienilor sunt 
foarte ma ndri de podul Penang, care leaga  insula 
Penang de continent. Proiectul Magistralei Nord-
Sud a redefinit conceptul de naveta  î n interiorul 
peninsulei malaysiene. Au fost construite Aero-
portul Înternat ional din Kuala Lumpur s i oras ul 
Putrajaya, care a devenit centrul administrativ al 
Malaysiei. 

Cea mai mare realizare a lui Mahathir a fost 
construct ia turnurilor gemene Petronas î n Kuala 
Lumpur care, la momentul finaliza rii, au fost 
considerate cele mai î nalte din lume. Aceste cla -
diri sunt acum simbolul Malaysiei. Arhipelagul 
Langkawi a devenit locul preferat de vacant a  al 
malaysienilor. Mahathir a adus Formula 1 î n  
Malaysia, construind un circuit special destinat 
exclusiv acestui eveniment. A creat s i promovat 
Turul Langkawi (Le Tour de Langkawi), 
versiunea malaysiana  a Turului Frant ei. A 
angajat eforturi financiare considerabile, 
pentru construirea complexurilor sportive 
urias e din suburbia Bukit Jalil destinate 
ga zduirii Jocurilor Commonwealth-ului î n 
1998. 

Ca nd statele membre ale ASEAN au aban-
donat proiectul unui automobil regional, 
Mahathir a pornit pe cont propriu achizit io-
na nd tehnologie veche de la Mitsubishi s i 
puna nd bazele „Proton Saga” – „la bine s i la 
ra u”. Proiectul nat ional pentru automobile 
a fost aspru criticat pentru ca  a î nregistrat 
pierderi de sute de milioane de dolari, cos-
turi ridicate s i nu a pa truns pe piat a . 

Cu toate acestea, Malaysia a devenit un 

„tigru asiatic” iar Mahathir un adeva rat lider de 
nivel internat ional. Statul era ma ndru de ceea ce 
realizase. Cunos tea valoarea adeva rata  a simbo-
lurilor nat ionale. Sloganul Malaysia Boleh 
(Malaysia poate) a fost auzit adesea cu ocazia 
manifesta rilor publice nat ionale care sa rba to-
reau ma ndria s i unitatea, fiind î nsot it s i de stea-
gul Malaysian – Jalur Gemilang (liniile gloriei). 

Barisan Nasional era o coalit ie de guvernare 
funct ionala , care simboliza unitatea nat ionala  
prin diversitatea membrilor cabinetului s i etniile 
acestora. Minis tri precum Samy Vellu, afiliat par-
tidului Congresul Îndian din Malaysia s i Ling  
Liong Sik, afiliat partidului Asociat ia Chineza  din 
Malaysia erau personalita t i proeminente. 

Chiar daca  a fost categorisit ca fiind un etnic 
malaysian ultra conservator, Mahathir a colabo-
rat cu oricine a fost capabil sa -l ajute sa -s i duca  
viziunea la bun sfa rs it. Oameni de afaceri pre-
cum Vincent Tan, Robert Kouok, Ananda        
Krishnan s i Tony Fernandez au avut o relat ie 
foarte apropiata  cu Mahathir. Malaysia Înc. a fost 
mai importanta  deca t supremat ia etnica . 

Acestea s-au petrecut, î nsa , î n urma  cu 30 de 
ani. Primele victime au fost ma ndria s i unitatea 
nat ionala . Percept ia pozitiva  asupra epocii      

1. Prof. Murray Hunter este un scriitor s i erudit australian, expert pe problematica Orientului î ndepa rtat. Ca rt ile sale sunt publicate 
î n SUA.  

Mahathir Mohamed - Prim-ministru al Malaeziei 
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 Mahathir a luat sfa rs it odata  cu demiterea brus-
ca , î n 1998, a vice-premierului Anwar Îbrahim. 
Acuzat iile s i condamnarea lui Anwar pentru so-
domie au mobilizat populat ia. Buna voint a de ca-
re da duse dovada  Mahathir î n ultimii 25 de ani 
î n viat a publica  era pusa  sub semnul î ntreba rii. 

Chiar daca  intent ia sa a fost de a-s i elimina pe 
adversarul Anwar din viat a politica , Mahathir a 
mediatizat conceptul de sodomie î ntr-o societate 
conservatoare, aduca nd un prejudiciu renumelui 
mos tenirii sale. Propaganda condusa  de Anwar 
s i mass-media alternativa  l-a caracterizat pe  
Mahathir drept un tiran cu o avere de milioane 
de dolari ascunsa  î n ba nci stra ine. Î n plus, doi 
ani de capete de afis  s i informat ii constante lega-
te de evolut ia procesului lui Anwar au s ters orice 
urma  de „inocent a ” a societa t ii, scot a nd la iveala  
„fat a î ntunecata ” a malaysienilor – au apa rut in-
clusiv imagini cu salteaua pa tata  de actele de so-
domie comise de Anwar, saltea care a fost adusa  
î n curtea de judecata  î n fiecare zi, pe toata  dura-
ta procesului. 

Î n mandatele unor succesori slabi, î ncrederea 
î n guvern a sca zut din ce î n ce mai mult. Respec-
tul fat a  de liderii nat iunii a suferit o noua  lovitu-
ra  ca nd succesorul lui Mahathir, Ahmad Badawi, 
era î nfa t is at drept o persoana  care dormea î n 
timpul serviciului s i ducea o viat a  luxoasa , î n 
timp ce populat ia s i economia aveau de suferit. 
Propaganda î mpotriva lui Badawi î l portretiza pe 
acesta drept o persoana  corupta . Afacerile gine-
relui s i consilierului sa u politic, Khairy              
Jamaluddin, erau considerate nepotism corupt. 

Î n 2009, Mahathir a orchestrat o î nlocuire a lui 
Badawi cu Najib Razak. Î nsa  mandatul de premi-
er a lui Najib a fost influent at î nca  de la î nceput 
de zvonuri legate de crima  s i corupt ie. Sot ia lui 
Najib, Rosmah, a devenit obiect de batjocura ,  
ceea ce a cauzat ca respectul populat iei fat a  de 
guvern sa  se situeze la cel mai sca zut nivel de 
pa na  atunci. 

Cu toate acestea, corupt ia politicienilor nu a 
fost singurul factor care a dus la disparit ia res-
pectului populat iei fat a  de institut iile aflate la 
guvernare. Poporul – rakyat – a fost î ntotdeauna 
dispus sa  creada  î n regalitate. Chiar daca  au exis-
tat poves ti referitoare la fa ra delegile membrilor 
familiei regale, nu s-a pus niciodata  problema 

abolirii monarhiei. De fiecare data  ca nd un mem-
bru al unei familii regale act ioneaza  î n interesul 
poporului, sunt exprimate laude s i sprijinit. Pe 
de alta  parte, atunci ca nd unii membri ai familii-
lor regale act ioneaza  î mpotriva intereselor po-
pulare ret elele de socializare react ioneaza  î n 
consecint a . 

De ani de zile circula  poves ti diverse cu privire 
la comportamentul inadecvat al familiei regale 
Johor. Conflictul actual dintre Tunku Îsmail, 
Print ul mos tenitor al Familiei Regale Johor, cu-
noscut ca TMJ s i Mahathir, afecteaza  simt itor in-
stitut ia regalita t ii. Doar legea privind sedit iunea, 
o lege de facto referitoare la crima de lezmajes-
tate, protejeaza  institut ia regalita t ii de critici s i 
mai aspre. 

Decorat ii s i titluri nobiliare, servicii VVÎP î n gu-
vern s i tratamente preferent iale î n favoarea 
unor ceta t eni s i î n detrimentul altora demon-
streaza  ca  Malaysia se mai agat a  î nca  de ra ma s i-
t ele feudalismului. Aceste artefacte nu contribuie 
cu nimic la unificarea Malaysiei, ci reprezinta  
doar relicve ale colonialismului. 

Totus i, cel mai semnificativ factor al eradica rii 
ma ndriei s i unita t ii nat ionale este mos tenirea 
politica  Ketuanan Melayu (superioritatea etnici-
lor Malaysieni), care a atins valori extreme. Una 
din ipotezele de baza  ale bumiputeras – popula-
t iile indigene – este ca  ei sunt mos tenitorii de 
drept ai pa ma ntului malaysian. Din punctul de 
vedere al sust ina torilor ketuanan, pa ma ntul nu 
reprezinta  un simbol nat ional s i celelalte etnii 
malaysiene sunt lipsite de important a . Acesta 
este un obstacol î n calea manifesta rii sentimen-
telor de ma ndrie s i unitate nat ionala . 

De doua  generat ii, pra pastia dintre etnicii ma-
laysieni s i celelalte etnii s-a ada ncit considerabil 
din cauza islamului, care a devenit parte inte-
granta  a identita t ii etnicilor malaysieni. Ceta t enii 
sa rba toreau odinioara  diversitatea etnica  î n pa-
ce. Decrete emise î n numele islamului za da rni-
cesc, î nsa , aceste act iuni. Hari Raya (‘Îd Al-Fitr/
Sa rba toarea ruperii postului dupa  luna Rama-
dan), Anul Nou Chinezesc, Deepavali (Festivalul 
luminilor) s i Cra ciunul nu mai sunt experient e 
tra ite î mpreuna  de malaysieni. 

Stilul de viat a  a fot islamizat pa na  la punctul î n 
care nu mai este loc pentru alte religii s i tradit ii. 
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  Alimentele, codul vestimentar, divertismentul, 
educat ia, serviciul public, guvernul, polit ia s i ar-
mata sunt toate islamizate . 

Temeri comune referitoare la Malaysia i-au de-
terminat pe chinezi sa  stra nga  ra ndurile. Înflu-
ent a mos tenirii politice a etnicilor malaysieni – 
Ketuanan Melayu – asupra politicilor guvernului 
exclude implicarea celorlalte etnii î n domenii 
precum educat ie, serviciul public, armata  etc. 
Generat ia ta na ra  de etnici chinezi tinde sa  se 
considere ca fiind î n primul ra nd chineza  s i î n al 
doilea ra nd malaysiana . S colile chineze promo-
veaza  limba s i cultura chineza  î n detrimentul 
identita t ii malaysiene, fiind un mecanism de 
apa rare î n masa . 

Noua Politica  Economica , intrata  î n vigoare î n 
1969 ca plan de act iune pentru etnicii majoritari 
malaysieni î n urma unor demonstrat ii rasiale, a 
fa cut mai mult ra u deca t bine celor ca rora le era 
destinata . Subiectul principal al ca rt ii lui          
Mahathir – Dilema etnicilor malaysieni – care se 
axeaza  pe faptul ca  etnicii malaysieni sunt indo-
lent i s i au nevoie de sprijin din partea guvernu-
lui este o ipoteza  gres ita . Noua Politica  Economi-
ca  este de fapt o ofensa  adusa  î ncrederii î n sine a 
etnicilor malaysieni. 

Î n loc sa  fie un ghid spiritual, islamul a devenit 
o doctrina  a conformismului la ale ca rei drepturi 
s i ritualuri musulmanul trebuie sa  adere de 
drept. Î nca lcarea acestora, cum ar fi ne-
respectarea postului î n timpul lunii Ramadan, 
poate duce la act iuni î n justit ie. Recent, autorita -
t ile islamice (JAKÎM) din Selangor au demarat 
investigarea unui forum pe tema dreptului  la 
opt iune al femeilor privind portul hijab-ului. Li-
bertatea de exprimare nu este singurul drept su-
primat, ci s i dreptul la creativitate. 

Îslamul a cauzat disparit ia Rukun Negara 
(principiilor nat ionale), filozofia de baza  a nat iu-
nii. Rukun Negara au fost odinioara  simbolul 
unita t ii s i ma ndriei nat ionale, î nsa  au fost î nlocu-
ite aproape î n totalitate de Doa (ruga ciune) la 
î nceputul unui eveniment public. Sentimentul de 
nat iune a fost sacrificat, pentru a fi î nlocuit de 
islamizarea aduna rilor publice. Dupa  cum expli-

ca prof. Dr. Djawed Sangdel î n teoria celor 5 E, a 
dezvolta rii generale î n secolul XXÎ, „consensul 
social fie pune bazele unei nat iuni, fie o distru-
ge”. 

Asta zi steagurile flutura  mai put in ca nd malay-
sienii sa rba toresc Merdeka (Ziua Îndependen-
t ei). Etniile Malaysiei sunt din ce î n ce mai divi-
zate. Sunt dezama gite de clasa politica . Îslamul 
este va zut de mult i drept o fort a  acaparatoare, 
nu modernista . Populat ia simte nevoia sa  se con-
formeze ca sa  poata  fi acceptata  de societate. 

Sentimentul de ma ndrie s i unitate nat ionala  se 
situeaza  la cel mai sca zut nivel de la obt inerea 
independent ei. Dupa  30 de ani de educat ie, ge-
nerat iile tinere de etnici malaysieni considera  ca  
islamul este mai important deca t nat ionalismul. 
Chinezii s i indienii sunt prudent i î n ceea ce pri-
ves te evolut ia Malaysiei. Chiar s i populat iile in-
digene Orang Asli – locuitorii peninsulei î naintea 
emigra rii etnicilor malaysieni din Îndonezia – s i 
cele indigene non-musulmane din Sabah s i      
Sarawak sunt considerate de nivel inferior. 

Malaysia s-a î ndepa rtat de aspirat iile lui Tunku 
Abdul Rahman atunci ca nd stindardul Jalur 
Gemilang a fluturat pentru prima data  î n 1957, 
sa rba torind independent a. Prosperitatea econo-
mica  a Malaysiei î n regiune se afla  î n declin, iar 
nat iunea se chinuie sa  se adapteze. Malaysia pa-
re a fi o nava  fa ra  ca rma  cu un plan de reforma  
mascat de Legea Secretului de Stat. 

Eventualitatea re-izbucnirii unor violent e rasia-
le nu poate fi trecuta  cu vederea. Sunt promova-
te scenarii separatiste care pot atinge, î ntr-o bu-
na  zi, un punct culminant. Conformismul social 
exagerat, eliminarea sentimentului nat ional de 
drept la proprietate al tuturor, actualul totalita-
rism al autorita t ilor s i mos tenirea politica  a etni-
cilor malaysieni sunt o combinat ie foarte pericu-
loasa . 

 

2. Profesor universitar î n cadrul Universita t ii UMEF cu sediul la Geneva, Elvet ia. Este autorul teoriei celor 5 E: „esteem” (respect), 

„education” (educat ie), „energy” (resurse energetice), „entrepreneurs” (antreprenori) s i „economy” (economie). Conform prof. Dja-

wed Sangdel, acestea reprezinta  etapele pe care un stat trebuie sa  le parcurga  pentru solut ionarea problemei dezvolta rii. 
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