
Înainte de a trece în revistă 
evenimentele de pe plan 
internaţional, aș vrea să mă 
opresc în acest scurt editorial 
asupra câtorva aspecte care din 
nefericire sunt prea puţin 
evidenţiate de formatorii de 
opinie din România și de 
societatea civilă. Un lucru care mă 
frapează este acela, că și la mai 
bine de 20 de ani după căderea 
comunismului, instituţiile statului 
continuă să își spioneze cetăţenii, 
și nu mă refer doar la spionajul pe 
care toate statele îl practică din 
motive „de securitate naţională”, 
ci la o formă de spionaj de care 
aparent prea puţini sunt 
preocupaţi: poliţia română își 
spionează cetăţenii pentru a aplica 
amenzi și, deși interceptarea 
telefoanelor este permisă pe baza 
unui mandat judecătoresc, 
practica ne arată că mandatul se 
poate obţine și după violarea 
intimităţii unei persoane. Date 
f i ind  d ez ba t er i l e  r ec ent e 
privitoare la noul Cod Rutier, nu 
pot să nu mă refer asupra 
modului în care Poliţia rutieră 
înţelege în prezent să își 
urmărească cetăţenii, printr-o 
metodă ce amintește desigur de 
comunism. Să luăm un exemplu: 
un cetăţean conduce o mașină pe 
un drum naţional, iar la un 
moment dat un echipaj de poliţie 
îl oprește pe dreapta și-i spune că 
a depășit viteza fiind înregistrat 
de un aparat radar montat pe o 
mașină roșie cu un număr 
oarecare, nu al MAI. Ce este în 
neregulă cu acest lucru în afara 

faptului că cetăţeanul în cauză nu a 
văzut vehiculul în care se presupune 
că se afla un radar omologat și 
autorizat spre funcţionare? În 
primul rând, faptul că gestul în sine: 
a obţine probe împotriva propriilor 
cetăţeni spionându-i, ascunzând 
radare în mașini neinscripţionate, 
neînregistrate cu numere ale MAI, 
în tufișuri sau după poduri, 
amintește de un stat autoritar, în 
care cetăţenii nu pot decât să fie 
suspicioși și să se teamă că orice 
mașină de pe stradă ar putea fi o 
mașină de poliţie, că orice individ 
de pe stradă ar putea fi un poliţist. 
Desigur s-ar putea spune, dacă nu 
faci nimic greșit nu ai de ce să te 
temi. Dar dacă tu chiar nu faci nimic 
greșit și un echipaj de poliţie îţi 
spune că ai făcut ceva greșit pentru 
că un agent sub acoperire te-a văzut 
și te-a înregistrat, devine foarte greu 
pentru tine să dovedești că ești 
nevinovat. De ce? Să revenim la 
situaţia cu mașina și radarul: legea 
spune că aparatul poate fi montat în 
anumite condiţii și trebuie să 
respecte anumite reguli, ori dacă 
cetăţeanul nu vede mașina, nu poate 
știi dacă radarul pe care poliţistul îl 
trece în procesul verbal este cu 
adevărat cel utilizat, nu poate știi 
dacă nu cumva aparatul folosit avea 
o eroare tehnică, de asemenea, nu 
știe cine a manevrat aparatul radar. 
Dacă persoana respectivă nu avea 
atestat de operator? În prezent 
amplasarea radarelor pe mașini 
neinscripţionate nu este nici legală, 
nici ilegală, fiind ceva lăsat în afara 
legilor și în afara discuţiilor legate 
de Codul rutier, iar cetăţenii nu pot 
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putut să îi aducă omului ce a declarat război 
Georgiei, Vladimir Putin, un premiu Nobel 
pentru Pace. În afara acestui lucru, diplomaţia 
pare a fi soluţia la problema nucleară iraniană, un 
lucru despre care este încă precoce să vorbim, dar 
în acest sens convorbirea telefonică dintre Barack 
Obama și Hassan Rouhani indicând faptul că cei 
doi lideri au ales cartea diplomaţiei pentru a 
soluţiona un diferend ce ţine lumea în șah.  Luna 
septembrie a fost și luna în care lumea a oferit 
premii unor oameni și unor instituţii ce luptă 
pentru pacea în lume și pentru dezvoltarea 
democratică, accesul la șanse egale al tuturor 
oamenilor, educaţie și libertate de exprimare. În 
timp ce în multe state, educaţia ca și valoare 
preţuită de populaţie cunoaște un declin, rămân 
oameni în lume care arată că pentru accesul la 
educaţie merită să faci chiar și sacrificiul suprem, 
fiind state în care copiii și în special tinerele fete 
nu au dreptul la educaţie. O tânără adolescentă 
din Pakistan a reamintit lumii că educaţia nu este 
peste tot ceva dat și inalienabil.  

La finele acestei luni în care Germania și-a ales 
cancelarul din nou în persoana Angelei Merkel, 
atentatele teroriste de pe continentul african au 
readus în atenţia lumii faptul că lupta împotriva 
terorismului nu se va termina în Afghanistan.  

Uitându-ne și la continentul asiatic disputa între 
China și Japonia continuă, diplomaţia părând a 
nu reuși să găsească cheia soluţionării unei 
tensiuni în creștere.  

 

Alina MOGOȘ 

decât să se teamă că la fiecare pas sunt spionaţi și 
orice mișcare greșită îi va costa. Corelând cu 
problema corupţiei din România, nu pot să nu mă 
întreb dacă se vrea într-adevăr diminuarea 
acesteia, de ce nu se iau măsuri eficiente pentru a 
o stopa și nu doar pentru a spiona funcţionarii 
publici care „calcă strâmb”? De ce este nevoie ca 
un echipaj de poliţie să oprească o mașină care în 
momentul opririi nu a încălcat nicio regulă de 
circulaţie, deci nu este un pericol pe șosea, dacă 
deja acel cetăţean a fost înregistrat video că a 
depășit viteza și poate primi prin poștă amenda?  

Dincolo de regresele democratice de la nivelul 
instituţional care pot fi constate în România, pe 
plan internaţional, diplomaţia pare a fi înregistrat 
ceva succese: un război iminent cu care SUA 
ameninţa Siria în urma utilizării de arme chimice 
și biologice împotriva populaţiei a fost evitat 
datorită eficienţei diplomatice rusești, care ar fi 

1. Poliţia română 



Malala Yousafzai, eleva și activista pakistaneză 

din orașul Mingora, Districtul Swat este 

cunoscută pentru activismul pentru dreptul la 

educaţie al femeilor, în special în Valea Swat, 

unde talibanii au încercat să interzică fetelor să 

meargă la școală. [4] 

La începutul lui 2009, în vârstă de 12 ani, tânăra 

Yousafzai a început să scrie pe blogul său pentru 

BBC, sub un pseudonim, despre viaţa ei sub 

conducerea talibanilor, încercările lor de a prelua 

controlul asupra văii Swat, cât și despre opinia sa 
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Premiul pentru „gândire liberă” oferit de Uniunea 

Europeană este numit după Andrei Saharov, om 

de știinţă și dizident al fostei Uniuni Sovietice, 

care a murit în 1989. 

Malala va primi o sumă de 50.000 de euro pe 20 

noiembrie, ca valoare monetară a acestui premiu, 

ocazie cu care va ţine un discurs în faţa 

Parlamentului European. Discursul său va veni la 

doar o lună după cel al lui Aung San Suu Kyi, 

laureată a Premiului Nobel, care a câștigat 

premiul Saharov în 1990, dar a stat în arest la 

domiciliu 20 de ani, până anul trecut. [2]  

Activista în vârstă de 16 ani a fost împușcată în 

cap în urmă cu un an ca urmare a susţinerii 

dreptului la educaţie al fetelor.  

Nr.17, Octombrie 
2013 

Malala Yousafzai-tânăra care a revoluționat educația  
la nivel mondial 

 „Malala luptă curajos pentru dreptul 

tuturor copiilor la educaţie. Acest drept 

pentru fete  

2. Malala Yousafzai  

Malala Yousafzai, tânăra pakistaneză care a câștigat Premiul Saharov, oferit de Parlamentul European, nu încetează să 
uimească lumea întreagă prin dorinţa sa de a promova și susţine educaţia tinerelor femei într-o zonă în care acest lucru 
pare nu numai indezirabil, dar și imposibil. Deși nu a câștigat  Premiul Nobel pentru Pace din acest an, pierzând  în 
favoarea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice, Malala rămâne cea mai tânără nominalizare la Premiile Nobel 
pentru Pace și una dintre cele mai ferme voci în ceea ce privește dreptul la educaţie. [1]   

Malala Yousafzai-tânăra care a revoluţionat educaţia  
la nivel mondial 

 este mult prea neglijat. Prin               

acordarea Premiului Saharov Malalei 

Yousafzai, Parlamentul European 

recunoaște forţa  incredibilă a acestei 

tinere”, a spus Președintele Parlamentu-

lui  European, Martin Schulz. [3]  
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cu privire la promovarea educaţiei pentru fete.[5] 

În vara următoare New York Times a realizat un 

documentar despre viaţa ei, cât și despre armata 

pakistaneză care a intervenit în regiune 

culminând cu cea de-a doua bătălie de la Swat. 

Yousfzai a devenit din ce în ce mai cunoscută, 

oferind interviuri pentru presa scrisă și 

televiziuni, fiind nominalizată pentru Premiul 

pentru Pacea Internaţională a Copilului de către 

activistul sud-african Desmond Tutu. [6] 

 Născută în 1997 în Valea Swat numită și „Elveţia 

Pakistanului”, Malala s-a afirmat pe scena 

internaţională drept un factor cheie în educaţia 

tinerelor femei din zone în care educaţia este un 

drept mai puţin recunoscut sau în unele cazuri, 

negat. Malala a moștenit de la tatăl ei dorinţa 

pentru dezvoltarea personală și promovarea 

educaţiei ca și mijloc de contracarare a 

tendinţelor autoritare din zonă și răspândire a 

informaţiilor ce stau la baza unei formări 

personale și profesionale . Tatăl  ei a fondat 

propria școală, care a început cu doar câţiva elevi 

dar care a ajuns să numere 1000. Cea mai grea 

perioadă a fost la sfârșitul lui  

Malala nu s-a dat bătută și, deși știa că viaţa îi 

este ameninţată, atunci când un jurnalist de la 

BBC Urdu l-a întrebat pe tatăl ei despre tineri 

care ar fi dispuși să vorbească despre perspectiva 

lor asupra vieţii sub regimul Taliban, acesta nu a 

ezitat să o recomande pe fiica sa, Malala. Rezul-

tatul a fost un documentar „Jurnalul unei eleve 

Pakistaneze”, în care Malala vorbea despre 

speranţa sa de a continua să meargă la școală într

-un cadru normal. [7] „Am simţit nevoia să îmi 

apăr drepturile. Și, de asemenea, nu voiam ca   

viitorul meu să însemne doar să fiu prizonieră 

între patru pereţi, să gătesc și să fiu mamă." [8] 

 În după-amiaza zilei de 9 octombrie, la câteva 

momente după ce s-a urcat în autobuzul școlii a 

fost împușcată în cap și gât ca urmare a unei ten-

tative de asasinat de către doi talibani înarmaţi. 

Deși în zilele imediat următoare atacului Malala a 

rămas inconștientă, într-o condiţie critică, starea 

sa s-a ameliorat suficient pentru a fi trimisă la 

Spitalul Regina Elisabeta din Birmingham,       

Anglia, la terapie intensivă unde a rămas timp de 

3 luni. Când s-a trezit din comă, ultima sa 

amintire, era în autobuzul din Swat. Deși doctorii 

s-au temut pentru capacitatea ei de a vorbi și de a 

gândi, aceasta și-a       revenit în totalitate, sufer-

ind operaţii la nivelul feţei pentru reconstrucţie 

facială și a urechilor. [9] 

Tentativa de asasinare a declanșat o campanie  

internaţională de susţinere a Malalei. Deutsche 

Welle scria în ianuarie 2013 că Malala tocmai a 

devenit „cel mai faimos tânăr din lume.” [10] 

Trimisul special al Naţiunilor Unite pentru 

educaţie globală a lansat o petiţie a Naţiunilor 

Unite în numele lui Yousafzai, având drept slogan 

„Eu sunt Malala” care avea drept obiectiv ca toţi 

copii să fie înscriși la școală la nivel mondial până 

la sfârșitul lui 2015-o petiţie care a ajutat la      

ratificarea Primei Legi a Dreptului la Educaţie din 

Pakistan. Pe data de 12 iulie 2013, Malala a ţinut 

un discurs în cadrul Naţiunilor Unite și a vorbit 

despre accesul global la educaţie. [11]   

Întrebată de Jon Stewart în cadrul emisiunii „The 

Daily Show” despre ce a simţit atunci când a fost 

ameninţată cu moartea de către talibani pe     

internet, aceasta a dat un răspuns care l-a uimit 

pe Stewart, și care rezumă în același timp prin-

cipiile după care se ghidează Malala în acţiunea sa 

de a ghida lupta pentru educaţia       etelor: „Am 

început să mă gândesc la asta, obişnuiam să mă 

gândesc că o să vină talibanii şi că o să mă 

omoare. Dar atunci mi-am zis ‘dacă vine, ce o sa 

faci, Malala?’ şi mi-am răspuns singură: ‘Malala, 

ia un pantof şi loveşte-l’. Dar atunci mi-am zis 

‘dacă loveşti un taliban cu pantoful, nu ar mai fi 

2008 când liderul local al talibanilor, 

Mullah Fazlullah, a emis un                

avertisment: orice formă de educaţie la 

care aveau acces   femeile trebuia să 

înceteze într-o lună, altfel școlile urmau 

să sufere consecinţele neaplicării        

avertismentului.  

Malala Yousafzai-tânăra care a revoluționat educația  
la nivel mondial 
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nici o diferenŃă între tine şi taliban. NU trebuie să 

îi tratezi pe ceilalŃi cu cruzime, trebuie să lupŃi 

prin pace, dialog şi      educaŃie’. Atunci am zis că 

o să-i spun cât de importantă este educaŃia şi că 

‘vreau educaŃie şi pentru copiii tăi, aşa că tu alegi 

ce vrei să faci în continuare’”. [12]  

 Tânăra pakistaneză  și-a publicat de curând   

autobiografia în care povestește despre 

supravieţuirea atacului în urma căruia a fost 

împușcată în cap, dar și     despre ameninţările cu 

moartea în luna dinaintea atacului .Cartea 

vorbește despre teroarea publică din Valea Swat, 

despre cenzura mass-media și despre presiunea 

pusă asupra familiilor din zonă din pricina    

luptelor devastatoare. [13]    

 Vocea pe care talibanii au încercat să o oprească 

a devenit auzită și recunoscută internaţional și s-a 

amplificat într-atât încât a devenit un lider al 

educaţiei la nivel global.  

 

Ana Maria DUCUŢĂ 

Și premiul Nobel pentru Pace merge către........ 

3. Preşedintele actual al FederaŃiei Ruse, Vladimir Putin 

Poate unii dintre noi ar spune că următoarea ştire este cinică, alŃii ar afirma că ea reflectă realitatea politică din relaŃiile 
internaŃionale, dincolo de dezideratele etice, alŃii ar considera-o oportună dat fiind episodul Siria, însă tot ce pot afirma este 
că a fost una dintre cele mai surprinzătoare ştiri ale sfârşitului lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Preşedintele în 
exerciŃiu al FederaŃiei Ruse, denumit şi Ńarul de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace 
alături de alŃi 258 de candidaŃi[14].  

Şi premiul Nobel pentru Pace merge către........ 

Nominalizarea a fost făcută de către cei de la 

Academia Internaţională a Unităţii Spirituale și 

de Cooperare a Popoarelor Lumii în urma 

evenimetelor petrecute în Siria [15]. După mai 

multe săptămâni în care preşedintele SUA, 

Barack Obama, a insistat asupra unei intervenŃii 

militare în Siria, împotriva guvernului Assad care 

era acuzat că a folosit arme chimice împotriva 

populaŃiei (fapt interzis prin dreptul 

internaŃional) şi după ce Consiliul de Securitate al 

ONU ajunsese la un impas, date fiind interesele 

divergente ale celor 5 membrii permanenŃi (SUA, 

Rusia, Marea Britanie, FranŃa), ştirea a surprins 

toŃi analiştii de relaŃii internaŃionale şi jurnaliştii 

specializaŃi. Având în vedere că Rusia era şi este 

un partener strategic al Siriei încă din timpul 

Uniunii Sovietice şi dat fiind stilul hard de 

negociere al diplomaŃilor ruşi, era relativ 
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previzibil că acest stat nu va face concesii Statelor 

Unite, mai ales că aceste două state se aflau la un 

nivel minim de cooperare după scandalul 

Snowden. Ceea ce a reprezentat un ajutor extrem 

de important pentru scopul rus a fost China, 

deoarece acest stat a ales să se împotrivească unei 

intervenŃii extene în statul sirian, deoarece 

dovezile găsite de observatorii ONU nu era cele 

mai concludente în ceea ce priveşte sursa unui 

astfel de atac.  

astfel că o posibilă intervenŃie în acest stat din 

partea SUA a rămas fără un obiectiv declarat clar. 

Date fiind aceste variabile, în urma mai multor 

runde de negocieri, Consiliul de Securitate al ONU 

a adoptat o rezoluŃie privind distrugerea 

armamentului chimic al Siriei, ceea ce poate fi 

considerat un succes al diplomaŃiei 

contemporane, aşa cum şi  

Dacă ne este permis să extrapolăm, acest lucru nu 

se poate spune şi despre disponibilitatea statelor 

deŃinătoare de arme nucleare de a renunŃa la 

aceste instrumente distructive indiferent de 

puterea diplomaŃiei, fie că vorbim despre Rusia 

sau China sau SUA sau alte state europene şi non-

europene. 

Revenind la rezoluŃie, textul adoptat are două 

cerinţe obligatorii pentru statul sirian: acesta 

trebuie să abandoneze stocurile de arme, iar 

experţii în arme chimice trebuie să aibă acces 

neîngrădit, astfel se pune întrebarea legitimă: cine 

este câştigătorul acestei non-intervenŃii: SUA, 

Rusia, Siria, Assad? Răspunsurile sunt multiple şi 

trebuie raportate la obiectivele fiecăruia. Dacă 

analizăm beneficiul pentru guvernul Assad, acesta 

reprezintă clar un câştigător, mai ales la nivel 

individual, având ȋn vedere că liderul va rămâne la 

putere. Dacă luăm în calcul obiectivele americane 

declarate şi anume de a nu se încălca dreptul 

internaŃional şi de a stopa violenŃele împotriva 

civililor, am putea afirma că dezideratul a fost pe 

jumătate îndeplinit. Ȋn ceea ce priveşte  interesul 

Rusiei şi modalităŃile prin care acest stat şi-a 

corelat obiectivele cu instrumentele de putere 

disponibile, acest stat este poate unul dintre 

principalii câştigători ai crizei siriene,  pentru că a 

împiedicat căderea regimului Assad, nu a permis 

alături de alte state o intervenŃie externă, şi-a 

menŃinut parteneriatul strategic într-o perioadă 

de criză şi a câştigat capital de imagine într-o 

perioadă de regres pentru Vladimir Putin.  Mai 

mult, trebuie menŃionat faptul că, deși proiectul 

ONU se referă la capitolul VII al Cartei, care 

permite utilizarea forţei militare, pentru ca acest 

lucru să fie legitim şi posibil ar fi nevoie de o a 

doua rezoluţie care să autorizeze o astfel de 

acŃiune. Mai multe despre textul rezoluŃiei 2118 

puteŃi găsi accesând următorul link: 

 http://www.un.org/News/Press/docs/2013/

sc11135.doc.htm [17].  

Pe acest fundal, agenŃia mai sus menŃionată l-a 

nominalizat pe Vladimir Putin la Premiul Nobel 

pentru Pace, acest gest putând fi interpretat drept 

o reacŃie la câştigarea acestui premiu de către 

Barack Obama. Oficial cei de la agenŃie îşi 

motivează alegerea ca fiind un pas natural având 

în vedere eforturile pe care liderul de la Kremlin   

le-a depus pentru a evita izbucnirea răboiului în 

Siria. Cu toate acestea, la fel ca şi în cazul 

preşedintelui american, se trece cu vederea faptul 

că Rusia este cel de-al doilea exportator de arme 

din lume după SUA. Deşi cel care vinde armele nu 

este şi cel care trage sau care stabileşte scopul 

ȋntrebuinŃării acestor unelte, cu siguranŃă este 

destul de ironic faptul că liderii acestor două state 

Un alt punct pozitiv pentru  diplomaŃia 

rusească este faptul că Assad a declarat 

public faptul că Siria va semna           

ConvenŃia pentru Interzicerea armelor 

chimice,  

Secretarul de Stat american, John 

Kerry, afirma „Diplomaţia poate fi atât 

de puternică încât poate dezamorsa 

pașnic cele mai grave arme de              

război”[16].  
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Convorbirea telefonică ce a spart gheața în relațiile SUA-Iran  

au câştigat sau ar putea câştiga acest premiu.  Mai 

mult, 

O posibilă analogie este faptul că „Fizicianul rus 

Andrei Dmitrievici Saharov (1921-1989), 

câştigător al Premiului Nobel pentru pace în 1975, 

s-a remarcat în primul rând ca inventator al 

bombei cu hidrogen”[19]. Totuşi, după 

conştietizarea daunelor ce pot fi generate de 

bomba nucleară, „ el a încercat să sensibilizeze 

publicul cu privire la pericolul cursei pentru 

înarmare nucleară. Eforturile sale s-au dovedit 

parŃial un succes, odată cu semnarea Tratatului de 

interzicere a testelor nucleare în 1963.” [20] 

Continuând analogia, am putea să ne gândim la 

diverse schimbări de strategii, atât în ceea ce 

priveşte politica SUA, cât şi cea a Rusiei, dar ar fi 

acestea veridice? Astfel, mă întreb, uneori pe ce 

percepte sunt acordate aceste premii şi care ar fi 

însemnătatea lor dincolo de renumele premiului 

şi câştigul evident de imagine? 

 

Ana Maria GHIMIŞ 

 

deşi argumentul Siria este folosit, sunt 

trecute cu vederea evenimente precum: 

războiul din Georgia din 2008,            

fricŃiunile din regiunea cecenă, confictele 

îngheŃate, dar şi presiunile exercitate de 

către Rusia asupra Moldovei şi Ucrainei 

[18].  

4. Preşedintele SUA Barack Obama 

După mai bine de 34 de ani, cam de când datează crearea Republicii Islamice Iran, lumea ar putea asista la o nou capitol al 
relaţiilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran, un capitol în care apar elemente importante pentru lumea întreagă 
precum: program nuclear, război în Orientul Mijlociu, fundamentalism islamic. În absenţa detensionării relaţiilor dintre 
Vest și Iran, și mai special dintre SUA și Iran și a redeschiderii dialogului dintre cele două părţi - în contextul unui Orient 
Mijlociu foarte tulburat în ultimii ani de evenimente violente, război, terorism, un Israel ofensiv în declaraţii- un război pe o 
scară mai largă pare pentru mulţi analiști iminent pentru a stopa programul nuclear iranian. Cu toate acestea, SUA vor să 
pivoteze spre Asia și, totodată, să evite angrenarea într-un nou război de tip Afghanistan sau Iraq, de aceea, liderul suprem 
american pare dispus să acorde șanse măsurilor „pașnice” de a răspunde provocării nucleare iraniene: sancţiuni 
economice, embargouri, iar acum utilizarea diplomaţiei ca mijloc de detensionare a relaţiilor dintre cele două state. Situaţia 
evidenţiază cât de mult viziunea unui lider poate schimba lucruri care pot aduce modificări substanţiale asupra stabilităţii 
sistemului internaţional, și nu mă refer doar la  poziţia celui văzut de foarte mulţi ca cel mai puternic om, Președintele 
Barack Obama, ci și la atitudinea noului lider iranian Hassan Rouhani, care a transmis un nou impuls omologului său 
american. 

Convorbirea telefonică ce a spart gheaţa în relaţiile SUA-Iran  
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Discuţiile privind șansa de a detensiona relaţiile 
dintre Vest și Iran și de a stopa programul nuclear 
iranian au început odată cu rezultatul suprinzător 
al alegerilor prezidenţiale din Iran, în cadrul 
cărora a câștigat moderatul Hassan Rouhani. Atât 
în programul cu care a candidat, dar și 
declaraţiile ulterioare, Rouhani a manifestat o 
oarecare deschidere pentru a relua relaţiile cu 
Occidentului, o deschidere către dialog și 
soluţionare pașnică a divergenţelor. Rezultatul 
alegerilor a funcţionat precum un barometru al 
opiniei publice cu privire la poziţia Iranului faţă 
de SUA și Europa Occidentală, care a indicat 
dezacordul profund al populaţiei faţă de politicile 
întreprinse de fostul președinte Ahmadinejad, 
care au stârnit mânia Vestului ce a afectat prin 
sancţiunile drastice impuse traiul cetăţenilor 
iranieni. Rezultatul alegerilor, pare a-l fi redus la 
tăcere, sau mai bine spus pare a-l fi temperat 
puţin și pe liderul spiritual al Iranului Khameni.  
Nu doar în discursuri s-a arătat Rouhani deschis 
la dialog, ci a și întreprins acţiuni care să arate că 
este de bună credinţă, astfel,  

acţiune prin care poate avea mai mult control 
asupra discuţiilor. În trecut negocierile au fost       
purtate între Consiliul Suprem Naţional pentru 
Securitate, care răspundea în faţa liderului su-
prem Khamenei. Acest lucru înseamnă că, de 
acum înainte, delegaţia iraniană însărcinată cu 
aceste negocieri nu va mai fi condusă de radicalul 
Saeed Jalili, ci de ministrul de externe 
Mohammad Javad Zarif, perceput ca un moderat, 
cu experienţă diplomatică și în negociere.[21] 
Această primă acţiune a fost interpretată ca un 
prim semn de deschidere și bunăvoinţă de a găsi 
o soluţie care să ducă la ridicarea sancţiunilor 
economice care apasă greu pe umerii populaţiei 
iraniene.   

Schimbarea a venit după publicarea raportului 
Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică 
din data de 28 august 2013 potrivit căruia, Iranul 
a încălcat prevederile și rezoluţiile internaţionale 
continuând să își sporească potenţialul de 
îmbogăţire a uraniumului. [22] În faţa acestor 
concluzii, dacă Rouhani într-adevăr dorește 
schimbare și ridicarea sancţiunilor prezentarea în 
cadrul negocierilor privind programul nuclear 
iranian a unei delegaţii iraniene conduse de un 

Convorbirea telefonică ce a spart gheața în relațiile SUA-Iran  

radical, nu ar fi fost o mișcare foarte înţeleaptă și 
nu ar fi putut duce la un rezultat favorabil, prin 
urmare, schimbarea responsabilităţii apare ca o 
mișcare naturală a liderului iranian în vederea 
câștigării încrederii Occidentului.   

Deschiderea Iranului spre dialog și soluţionarea 
divergenţelor legate de programul său nuclear a 
fost confirmată și în cadrul întâlnirii din 27       
septembrie dintre AIEA și delegaţia iraniană.  
Potrivit declaraţiilor lui Herman Nackaerts, de 
după întâlnirea cu ambasadorul Najafi, reprezen-
tatul misiunii permanente iraniene, în cadrul 
întâlnirii au fost trecute în revistă înţelegerile și 
concluziile discuţiilor anterioare, iar discuţiile au 
fost constructive, urmând însă ca pe 28 octombrie 
să fie discutate moduri de rezolvare a problemelor 
prezente.  

Discursul lui Rouhani din faţa Adunării Generale 
a ONU din 24 septembrie 2013 a evidenţiat foarte 
bine temerile pe care situaţia curentă le ridică, 
care constituie în același timp și motivele pentru 
care această criză trebuie rezolvată. Acesta a     
declarat că     

Rouhani a avertizat că „ perioada critică de 
tranziţie din relaţiile internaţionale este plină de 
pericole, dar și de oportunităţi unice. Orice calcul 
greșit asupra poziţiei celuilalt poate duce la daune 
istorice; o greșeală din partea unui actor poate 
avea un impact negativ asupra tuturor 
celorlalţi.” [23]  

În același discurs, 

la începutul lunii septembrie, a   trecut în 

responsabilitatea  Ministerului de         

externe negocierile cu vestul privind   

programul nuclear,  

„astăzi lumea este plină de frică și 

speranţă; frica de război și relaţii             

regionale și globale ostile; frica de      

confruntării extreme între identităţi     

religioase, etnice și naţionale; frica  de 

posibilitatea  „instituţionalizării 

violenţei și  extremismului; frica de 

sărăcie și discriminare distructivă; frica 

de ruinare și    distrugere a resurselor ce 

susţin viaţa.”  

Rouhani a criticat drastic efectul          

destabilizator al sancţiunilor de orice fel      

impuse de cei din afară,  
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politicile de îngrădire și schimbările de regim din 
afară pe care le vede ca fiind periculoase la adresa 
păcii.  În atenţia sa a căzut și discursul politic 
internaţional care tinde a ilustra un centru        
civilizat înconjurat de periferii necivilizate, aluzie     
evidentă la modul în care SUA și alte state vestice 
portretizează statele Orientului Mijlociu și pe cele 
africane în discursurile lor. Din punct de vedere al 
mesajului comunicat, am putea spune că dis-
cursul lui Rouhani a fost corect din punct de ve-
dere diplomatic și eficient din punct de vedere al 
limbajului politic și al capitalului de imagine pe 
care Rouhani încearcă să îl câștige. Într-un mod 
coerent, Rouhani a reușit printr-un discurs bine 
structurat și argumentat să susţină punctul de 
vedere al statului pe care îl reprezintă și cum 
privește acest stat aplicare de sancţiuni asupra sa, 
avertizând asupra faptului că aceste sancţiuni 
sunt beligerante și sunt împotriva oricăror     
încercări de a construi încredere. În același timp, 
Rouhani a reușit să transmită deschiderea Iranu-
lui faţă de soluţionarea problemelor:   

Nu există nicio problemă sau dosar care să nu 
poată fi rezolvat prin moderaţie prudentă, respect 
reciproc și respingerea violenţei și a extremismu-
lui. Dosarul nuclear iranian este un astfel de 
caz.” [24] 

Administraţia Obama pare a fi înţeles din         
discursul lui Rouhani că acum este momentul 
oportun pentru a încerca calea dialogului, iar în 
cursul lunii septembrie, lumea a asistat la un 
eveniment ce nu mai avusese loc de 30 de ani: o 
discuţie   telefonică între Președintele Obama și 
omologul său iranian, discuţie definită ca un prim 
pas spre progres în probleme importante pentru 
SUA și comunitatea internaţională.  

Trebuie notat, dincolo de importanţa celor       
discutate, ceea ce reprezintă din punct de vedere 
simbolic acest gest. Discuţiile telefonice directe 
între liderii de state nu sunt niște lucruri uzuale, 
iar atunci când sunt făcute publice, semnificaţia 
lor este cu atât mai evidentă și mai apropiată de 
ceea ce ar reprezenta o întâlnire faţă în faţă între 
doi lideri. Dialogul telefonic dintre cei doi lideri 
capătă o valenţă ridicată în contextul 
internaţional prezent și în faţa faptului că de mai 
bine de trei decenii SUA și Iranul nu și-au        
telefonat la cel mai înalt nivel. Potrivit               
comunicatului de presă al Casei Albe, în cadrul 
discuţiei, președintele Obama l-a felicitat pe Rou-
hani     pentru câștigarea alegerilor și a punctat 
istoria neînţelegerilor și neîncrederii dintre cele 
două naţiuni, menţionând declaraţiile                
constructive pe care președintele Rouhani le-a 
făcut de la alegerea sa, inclusiv cea din faţa Adu-
nării Generale a ONU. 

În faţa acestor fapte, am putea spune că             
într-adevăr discursul lui Rouhani din 24           
septembrie a fost eficient și și-a atins scopul, cap-
tând atenţia liderului american care  i-a ascultat 
sfatul și nu a vrut să piardă ocazia iniţierii unui 
dialog ce ar putea repara relaţiile dintre cei doi 
actori. Punctul central al discuţiei a fost 
soluţionarea problemei nucleare și importanţa 
lucrului împreună pentru a ajunge la o înţelegere 
mulţumitoare pentru ambele părţi. Barack 
Obama a adus în discuţie și faptul că SUA dorește 
ca cei trei cetăţeni americani ţinuţi în Iran să fie 
reuniţi cu familiile lor. [25] Discursurile            
anterioare convorbirii telefonice ale ambilor 
lideri, dar și discuţia lor telefonică au iterat      
disponibilitatea ambelor părţi de a încerca       
rezolvarea diferendelor și în special de a lucra la 
creșterea încrederii reciproce, în fapt, gestul 
președintelui Obama poate fi interpretat ca cel 
mai bun semn de bunăvoinţă și disponibilitate 
pentru a rezolva situaţia tensionată dezavanta-
joasă pentru ambele părţi.  Desigur, convorbirea 
nu a rezolvat în niciun fel problema iraniană, dar 
poate fi văzută ca un pas istoric spre                   
reconstruirea unei relaţii între SUA și Iran.     
Dezvoltările din cursul acestei luni, pun în lumină 
o imagine emblematică a doi lideri ce încearcă 
rezolvarea unei situaţii tensionate pe calea 
diplomaţiei, prin încercarea construirii      încre-
derii reciproce și a redefinirii pe plan intern a 
identităţii celuilalt din dușman în prieten. Obama 
pare a fi profitat de această „oportunitate unică” 
cum a definit el alegerea lui Rouhani ca 
președinte al Iranului și a cutezat să facă o 
mișcare curajoasă, din punct de vedere al imaginii 
sale politice pe plan intern, dacă ţinem cont că 
sunt numeroase segmente police și ale populaţiei 

Convorbirea telefonică ce a spart gheața în relațiile SUA-Iran  

5. Hassan Rouhani 

„Iranul caută să rezolve probleme, nu să 

le creeze.  
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americane ce văd ca un semn de „trădare” gestul 
președintelui, asemeni cum văd deschiderea lui 
Rouhani faţă de americani      radicalii iraniei. 
Rămâne de văzut însă care vor fi rezultatele 
discuţiilor privind programul nuclear iranian ce 
vor urma la finele lunii octombrie, care reprezintă 

testul cel mai important al disponibilităţii    
Iranului de a ajunge la o înţelegere cu 
reprezentanţii comunităţii internaţionale.  

 

Alina MOGOȘ 

6. Imagini capturate de camerele de filmat din interiorul mall-ului  

Motivul unei astfel de acţiunii ar putea sta în 

spatele Operaţiunii Linda Nich (Protejarea 

Naţiunii) purtate de către Kenya în perioada 2011

-2012 pe teritoriul Somaliei. Urmare a 

avertismentelor prezentate de ONU, care vizau un 

posibil atac, poliţia din Nairobi a arestat 2 

persoane care se presupunea că aveau toate 

intenţiile și resursele punerii în aplicare a unui 

plan similar celui de la Westgate. Suspecţii erau 

bine înarmaţi și proveneau din Nairobi, o zonă 

care adăposteșste un număr mare de imigranţi 

somalezi. Prin urmare, posibilitatea escaladării 

unui astfel de eveniment terorist a fost 

prezentată cu cel puţin o lună  în urmă de către 

Naţiunile Unite, și chiar și de către Mike Sonko 

senator de Nairobi care susţine că a avertizat 

serviciile de securitate despre instrumentarea 

unui posibil atac cu cel puţin 3 luni înaintea 

evenimentelor de la Westgate.  Imediat după ce 

operaţiunea de salvare a ostaticilor s-a încheiat, 

În data de 21 septembrie un grup de bărbaţi mascaţi și înarmaţi cu arme de asalt și grenade au atacat centrul comercial de 
lux Westgate din districtul Westlands, Nairobi. Atacatorii au dus o luptă continuă timp de aproximativ 48 de ore cu forţele 
de ordine kenyene, după cum a declarat Inspectorul General al Poliţiei David Kimaiyo: „poliţia este la locul incidentelor și 
perimetrul este izolat.”[26] Un angajat al unei cafenele din incinta complexului, Patrick Kuria, a povestit ceea ce se pare a fi 
un atac terorist: „La început am auzit focuri de armă la parter și afară, ulterior am simţit cum aceștia (atacatorii) se 
apropiau. Ne-am dus la adăpost, de unde am putut observa că doi dintre atacatori purtau turbane negre. I-am văzut când 
au început să tragă. Unele dintre victime erau la intrarea în mall după ce atacatorii s-au dus afară și au declanșat schimbul 
de focuri cu poliţia. Ambulanţa a fost prezentă la faţa locului începând să preia răniţii. Printre victime s-au numărat și 
copii, iar patronii firmelor din complex care au încercat să îi salveze au fost și ei prinși în interior. Paza mall-ului a încercat 
să ferească copiii răniţi adăpostindu-i în coșurile pentru cumpărături”[27]. Operaţiunea care s-a  încheiat în data de 24 
septembrie a avut ca urmări un număr de 72 de victime dintre care 6 soldaţi kenyeni și 5 atacatori. Totalul răniţilor se 
ridică însă la aproximativ 200, iar atacul în sine ar reprezenta o contrabalansare din partea grupului islamist Al-Shabaab 
referitor la prezenţa trupelor militare kenyene în Somalia[28] .  

Emergenţa unui nou Afghanistan în Africa 
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poliţia kenyană ajutată de către poliţiștii englezii 

de la baza din Kenya au anunţat arestarea a 

aproximativ 10 indivizi printre care și o femeie de 

naţionaliatate britanică și doi sau trei cetăţeni 

americani cu suspiciunea că ar putea fi implicaţi 

în atac[29].  

Catalizator al unor astfel de atacuri ar putea fi 

corupţia care macină în prezent întreg 

continentul african supoziţie întărită de faptul că 

în perioada 2002-2005, aproximativ 1 miliard de 

dolari în donaţii și ajutoare au „dispărut”[30]. 

Alte provocări la care Kenya  ar trebui să facă faţă 

enumeră chestiuni precum o rată mare a 

șomajului, criminalite ridicată și sărăcie, iar în 

prezent pilonul ecologic al securităţii este pus la 

încercare de lipsa apei care afectează milioane de 

kenyeni. După ce alegerile din 2007 au fost 

marcate de conflicte inter-etnice și de acuzaţii 

aduse unor figuri politice emblematice, precum 

crime împotriva umanităţii și instigare la violenţă, 

alegerile din 2013 au trecut fără evenimente de 

această natură finalizându-se cu alegerea lui 

Uhuru Kenyatta, fiul liderului independent Jomo 

Kenyatta[31].  

În octombrie 2011, armata Kenyei decide să intre 

în Somalia pentru a curba ameninţările teroriste 

venite din partea militanţilor islamiști Al-Shabaab 

cărora li se aduceau acuze care vizau răpirea și 

uciderea turiștilor și a muncitorilor[32]. De la 

acele evenimente trupele kenyene au rămas până 

în prezent integrate în forţele Uniunii Africane 

din Somalia, urmarea acestei acţiuni constând  în 

mici atacuri represive pe teritoriul Kenyei de 

mică anvergură culminând cu atacul din 21 

septembrie. De cealaltă parte, Kenya susţine că 

regimul eritreean aprovizionează prin 

intermediul avioanelor gruparea Al-Shabaab, și a 

declarat că nu va ezita să atace orice avion 

neidentificat suspectat că ar căra arme 

militanţilor, aceasta după ce un jurnalist din 

Kenya a fotografiat un avion care avea steagul  

eritreean în coadă, aflat pe o bandă de zbor în 

Bidoa, capitala unei regiuni din Somalia aflată 

sub controlul Al-Shabaab[33]. 

Al-Shabaab în limba arabă înseamnă Tinerii, a 

evoluat în mod radical din fosta Uniune a 

Tribunalelor Islamice din Somalia din 2006 în 

timp ce lupta împotriva forţelor etiopiene care 

intraseră la vremea respectivă în Somalia pentru 

a înlătura guvernul interimar[34]. Având în 

componenţă foști jihadiști, adesea Al-Shabaab 

este prezentată ca o grupare radicală cu puternice 

legături cu Al-Qaeda, fiind în prezent inclusă atât 

de către Statele Unite ale Americii, cât și de 

Marea Britanie pe lista organizaţiilor mondiale 

teroriste având între 7000 și 9000 de luptători

[35]. În majoritatea ariilor și locaţiilor unde 

aceasta deţinea controlul a impus o versiune 

strictă a Shariei cu clare accente criminale 

îndreptate împotriva femeilor, cum ar fi moartea 

femeilor acuzate de adulter sau amputarea 

mâinilor hoţilor. Deși, în prezent, înregistrează 

pierderi masive de teritoriu în ceea ce privește 

influenţa și controlul, fiind nevoiţi să se mute în 

zonele rurale, Al-Shabaab încă poartă atacuri 

sinucigașe în Mogadișu și în împrejurimi, 

concentrându-se mai ales pe războiul de gherilă 

pentru a răspunde atacurilor forţelor Uniunii 

Africane. Leadership-ul organizaţiei este asigurat 

de către Ahmed Abdi Godane cunoscut sub 

numele Mukhtar Abu Zubair care provine din 

regiunea nordică a Somaliei, o persoană foarte 

discretă mai ales după ce predecesorul său a fost 

Emergența unui nou Afghanistan în Africa 

7. Actorii care „conduc Somalia”  

Este Al-Shabaab o grupare cu adevărat 

teroristă precum Al-Qaeda sau influneţa 

ei se rezumă doar pe plan local?  
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omorât în 2008 în cursul unui atac aerian al 

forţelor armate. În același timp, Ahmed Abdi 

Godane ocupă poziţia numărul unu din organizaţie 

datorită și agendei dure internaţionale pe care 

încearcă să o promoveze, în timp ce concurentul 

său, Sheikh Hassan Dahir Aweys era concentrat 

mai mult pe lupta regională din Somalia, dar în 

prezent se află în custodia guvernului. Astfel, în 

acest context, atacul din Nairobi poate veni ca o 

confirmare a noului leadership care dorește să își 

exprime în mod clar voinţa pe plan regional. Poate 

fi, prin urmare, interpretat ca un prim pas spre 

afirmare.[36]  

Legătura cu Al-Qaeda. Al-Shabaab s-a alăturat 

Al-Qaedei în Februarie 2012, iar după acest 

moment Godane a ţinut să își exprime  obedienţa 

faţă de liderul Al-Qaeda Ayman al –Zawahiri.  

Datorită situaţiei internaţionale delicate pentru Al-

Qaeda, aceasta în prezent este în retragere din 

vechile teatre cum sunt Pakistan sau Afghanistan 

ca urmare a uciderii liderului absolut Osama bin 

Laden, și este de așteptat ca luptătorii organizaţiei 

să se refugieze în Somalia. În același timp, nici 

arhitectura regională nu este neglijată de către Al-

Shabaab, în prezent se presupune că aceasta ar 

avea legături cu alte grupări de pe continentul 

african cum ar fi Boko Haram din Nigeria sau Al-

Qaeda regională din Maghrebul islamic.  

Revendicarea atacului. Al-Shabaab a 

revendicat atacul din data de 21 septembrie, care s-

a soldat cu aproximativ 72 de morţi, printre 

victime numărându-se și personalităţi locale, 

nepotul președintelui și logodnica acestuia. În 

2010, în capitala Ugandei, Kampala aproximativ 

76 de morţi au fost înregistraţi în urma unui dublu 

atentat sinucigaș, motivele care au stat în spatele 

acestui atac au fost aproximativ asemănatoare 

celor din Nairobi, și anume Uganda împreună cu 

Burundi au fost primele care au furnizat 

majoritatea trupelor necesare intervenţiei Uniunii 

Africane în Somalia chiar înaintea Kenyei. Aflaţi 

într-un continuu periplu regional membrii Al-

Shabaab se presupune că au intrat pe teritoriul 

kenyan de nenumărate ori, uneori vizitând 

spitalele din Nairobi pentru a beneficia de 

tratament medical[37].  

Organizaţie locală cu aliaţi regionali și 

pretenţii internaţionale. Cu excepţia unor 

mici celule Al-Qaeda care de altfel au și 

instrumentat atacurile de lângă Mombasa din 

2002 sau cele din 1998 împotriva ambasadei 

SUA din Nairobi, Al-Shabaab este sprijinită doar 

de către Eritreea care desigur că neagă furnizarea 

de armament membrilor acesteia. Al-Shabaab 

este folosită de Eritreea în lupta contra mai 

vechiului ei inamic Etiopia, care la rându-i, cu 

sprijinul Statelor Unite ale Americii, a trimis 

trupe în Somalia în 2006 pentru a-i înfrânge pe 

islamiști, însă s-au retras în 2009 suferind chiar 

pierderi majore[38]. În ţara vecină, Somalia, 

lucrurile sunt și mai complicate datorită faptului 

că vorbim despre un stat eșuat care efectiv nu are 

un guvern naţional de aproximativ 20 ani.  

Alegerile din 2012 au fost câștigate de către 

activistul Hassan Sheikh Mohamud fiind ales de 

către noul Parlament somalez stabilit sub 

misiunea Procesului de Pace al Naţiunilor Unite, 

învingându-l totodată pe fostul Președinte Sheih 

Sharif Sheikh Ahmed fost luptător islamist rebel, 

ai cărui trei ani de conducere au fost umbriţi de 

corupţie masivă . Al-Shabaab a denunţat 

procesul electoral sub acuzele unui complot 

grosolan împotriva Somaliei. În condiţiile actuale 

misiunea Al-Shabab este foarte ușoară, iar 

sprijinul somalezilor la fel de ușor de câștigat mai 

ales în situaţia în care organizaţia s-a erijat în 

principalul furnizor de securitate pentru 

somalezi. Însă, toate acestea se întâmplau în 

perioada vechiului leadership când politica 

organizaţiei era un ambiguă după cum se poate 

observa în perioada 2010-2011 când au refuzat 

ajutor internaţional fapt ce i-a adus o scădere de 

popularitate în rândul populaţiei, iar mai târziu 

când Al-Shabaab a distrus un număr mare de 

altare sufite binecunoscut fiind faptul că cea mai 

mare parte a somalezilor sunt suniţi, lucru care 

în continuare le-a afectat popularitatea[39].  

În Mali situaţia este și mai gravă decât în cazul 

Somaliei, după ce în vara anului trecut 

organizaţia afiliată Al-Qaeda cunoscută sub 
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numele „Al-Qaeda din Magrebul islamic” a reușit 

să preia controlul asupra orașului Gao. După 

intervenţia trupelor franceze situaţia a devenit s-a 

stabilizat. Cu toate acestea, AQIM a realizat ceva ce 

nicio altă grupare teroristă nu a mai realizat 

nicăieri în lume și anume să deţină controlul 

asupra unui teritoriu parte a unui stat suveran. În 

cazul de faţă situaţia respectivă a fost rezultatul 

unor mișcări separatiste ale minorităţii Tuareg 

care în ultimii 50 de ani a făcut presiuni tot mai 

consistente pentru a-și dobândi independeţa, 

presiuni care au făurit drum pentru organizţia 

AQIM care veneau după o serie de realizări destul 

de consistente (atacul asupra consulatului 

american din Benghazi, Libia). Un alt aspect 

interesant face referire la faptul că militanţii 

islamiști sunt extinși și în ţările vecine aceștia fiind 

dispuși la călătorii pentru a-și atinge obiectivele.  

Aceasta din urmă fiind martora unor atacuri în 

cursul lunii septembrie venite din partea unor 

militanţi islamiști care luptă împotriva educaţiei 

occidentale în nordul ţării. De la instalarea Boko 

Haram(în traducerea limbi locale hausa educaţie  

vestică) este interzisă în statul islamic, din 2010 și 

până în prezent aproximativ 1700 de oameni au 

fost uciși, într-o ţară care are aproximativ 160 de 

milioane de creștini. După atacul care a avut loc în 

data de 6 iulie când Colegiul de Agricultură din 

Damatur a fost atacat și care s-a soldat cu 

aproximativ  29 de vicime multe dintre ele fiind 

arse în propriile camere, Președintele Barack 

Obama a ţinut să atenţioneze că organizaţia 

teroristă care se află în spatele acestui atac este 

printre cele mai periculoase și în același timp a 

reiterat angajamentul Statelor Unite ale Americii 

de a lupta împotriva terorismului[41].  

Tactica Al-Shabaab în operaţiunea 

Westgate. Câteva dintre sursele guvernului 

kenyan tind să creadă că atacul a fost condus de o 

echipă de naţionalitate mixtă numărând între 10 

și 15 militanţi, în rândul căror s-ar fi aflat și 

femei. Totuși fluxul informativ primit la câteva 

ore după atac ar contrazice de fapt primele 

supoziţii relevând că, de fapt, o parte din totalul 

militanţilor au fost îmbrăcaţi în veșminte 

feminine. În legătură cu această supoziţie 

Ministrul de interne, Joseph Ole Lenku, a 

declarat că „la nivelul în care se află în prezent 

ancheta nu poate confirma dacă printre atacatori 

s-a aflat și o femeie de origine britanică pe nume 

Samantha Lewthwaite, așa cum specula presa. 

Aceste detalii încă nu pot fi confirmate, însă 

investigatorii noștrii alături de cei britanici, 

israelieni, germani sau canadieni vor încerca în 

cel mai scurt timp să ofere răspunsuri la aceste 

întrebări”.[42] 

Un nume, o conexiune, o pistă : Văduva 

Albă 

Interpolul a emis cea mai mare alertă de 

urmărire internaţională pe numele Samantha 

Lewthwaite cunoscută și ca Văduva albă, la 

cererea Kenyei. Legătura dintre Samantha 

Lewthwaite, de orgine britanică, și atacurile din 

Kenya constă în relaţia pe care ea a avut-o cu 

Germaine Lindsay, unul dintre cei patru atacatori 

sinucigași din Londra, 7 iulie 2005[43]. Însă, 

acuzaţiile nu i se aduc în mod direct pentru 

atacul de la Nairobi, ci pentru presupusa posesie 

de exploziv din 2011 și pentru planificarea 

atacului din aceeași perioadă asupra turiștilor și 

Mulţi dintre militanţi capturaţi de forţele 

armate franceze în  misiunea din Mali au 

ca ţări de tranzit Algeria, Tunisia,     

Burkina Faso, Ciad sau Nigeria[40].  

8. Unul dintre suspecţii identificaţi în persoana Samanthei 

Lewthwaite  
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resorturilor turistice. Samantha Lethwaite care 

mai folosește și aliasul Natalie Webb a mai fost 

cercetată în trecut pentru posesie de pașaport sud-

african obţinut fraudulos. Dar, în toată această 

poveste, un lucru este în continuare alb și anume 

cazierul infracţional al Samantei. Desigur 

legăturile se pot face începând de la convertirea sa 

la islamism, școala pe care a urmat-o (Școala 

Orientală și  Studii Africane) purtarea întregului 

veșmânt islamic feminin, și până la căsătoria cu 

unul din teroriștii sinucigași din atacurile din 

Londra 2005, însă dovezile concludente întârzie să 

apară[44]. Dincolo de această suspiciune, Al-

Shabaab a ţinut ferm să reitereze faptul că ei sunt 

în spatele atacurilor și nicio femeie nu a făcut parte 

din atacatorii de la Westgate. Ceea ce ridică alte 

semne de întrebare este faptul că datorită 

conflictelor și luptei pentru putere din interiorul 

organizaţiei mulţi analiști ar pune la îndoială 

capacitatea Al-Shabaab de a conduce o asemenea 

operaţiune ( n.r. anvergură) și peste hotarele 

Somaliei. Privind retrospectiv se poate observa că 

militanţii islamiști au mai instrumentat astfel de 

operaţiuni (Mogadișu este una dintre ele ) și prin 

urmare posibiliatea în ceea ce privește tactica și 

pregătirea este una destul de ridicată. Rămâne 

întrebarea dacă aceleași evenimente din Mogadișu 

pot fi purtate și peste graniţe, iar dacă se ţine cont 

în prezicere de coordonarea dintre celulele 

autonome Al-Shabaab se pare ca nu ar exista un 

contra motiv suficient de plauzibil pentru care un 

atac precum cel din Nairobi să nu fie clar o 

amprentă al acestor militanţi. După cum a fost 

prezentat la începutul acestui articol este lesne de 

înţeles că atacul are ca obiectiv propaganda cu 

intenţia de a răspândi mesajul clar că legăturile, 

alianţele pe care liderul Ahmed Adbi Godane le are 

regional și transnaţioanl sunt puternice, și capabile 

să lovească inamicii săi interni sau externi.  

Totuși, se pare că facţiunile nu pot fi reţinute din a 

se exprima public, așa cum a făcut-o Abu Umar, 

comandant Al-Shabaab, în portul somalez Kismayo 

care a ţinut să vorbească în numele unei facţiuni 

separate de Al-Shabaab, oferind identităţile 

atacatorilor și sugerând faptul că un centru de 

comandă de pe teritoriul Somaliei a condus 

operaţiunea fiind în legătură permanentă cu 

atacatorii. Dincolo de propagandă, motivul 

atacului este prezenţa Kenyei alături de trupele 

Uniunii Africane în Somalia, misiune pe care 

Kenya nu vrea să o abandoneze, ci din contră. În 

prezent a sporit securitatea în zonele posibil 

vulnerabile de pe teritoriul său deoarece este de 

așteptat ca în continuare organziaţia să continue 

cu noi atacuri.  

Un alt presupus motiv pentru declanșarea unor 

astfel de atacuri poate fi declanșarea 

sentimentului anti-somalez și anti-islamic la 

nivelul populaţiei creștine din Kenya cauzând 

ulterior un conflict asemănător celui din 2011. 

Președintele în exerciţiu Kenyatta s-a adresat 

naţiunii imediat după atacuri prin următoarele 

cuvinte: „Fac apel la adresa kenyenilor să fim 

uniţii și curajoși în faţa acestei încercări. Să nu ne 

sacrificăm valorile și demnitatea pentru a-i 

domoli pe lași”[45]. 

O soluţie în această situaţie, avertiza un 

editorialist al unui cotidian kenyan, nu ar fi 

retragere trupelor din Somalia deoarece, această 

mișcare ar încuraja și mai mult viitoare atacuri. 

Însă, trebuie luată în considerare o posibilă 

reformă în ceea ce privește securitatea care ar 

trebui întreprinsă cât mai curând deoarece în 

prezent o mare parte din securitatea Kenyei este 

asigurată de către contractori privaţi care 

subcontractează forţă de muncă slab plătită. 

Profesorul Korwa Adar care predă 

relaţii internaţionale în cadrul 

Universităţii Internaţionale din Statele 

Unite ale Americii în Nairobi, a declarat 

în privinţa acestui aspect că „fără        

îndoială Al-Qaeda și Al-Shabaab vor 

încerca să realizeze atacuri similare în 

mod special în  regiunea est africană. 

Fiecare ţară din regiune ar trebuie să își 

ia măsuri de precauţie.”  
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Datorită faptului că în prezent Marea Britanie 

deţine o bază militară pe teritoriul Kenyei este 

foarte probabil ca soldaţii Al-Shabab să fie instruiţi 

să poarte atacuri sinucigașe pe teritorii străine, iar 

cum agenda noului lider se vrea a fi una care să 

câștige recunoaștere la nivel internaţional este 

foarte probabil ca organizaţia să poarte un atac 

dincolo de teritoriile obișnuite iar Marea Britanie 

ar putea reprezenta o eventuală ţintă care ar 

satisface orice pretenţie de recunoaștere.   

Este Africa, în speţă Kenya, un nou adăpost  

pentru  teroriști ?  Dacă ne uităm în ultimi 10 

până la 5 ani observăm că în Kenya au avut loc 

serii de atentate, începând cu 1998 și până în 

prezent au avut loc aproximativ 20 de astfel de 

atacuri din care 4 în Nairobi și alte 4 în Mombasa. 

Magazine, baruri, biserici, vehicule ale poliţiei, 

adunări religioase sau staţii de autobuz, toate au 

fost pe rând ţinte ale teroriștilor. Regional vorbind, 

Uganda a fost ţinta unor astfel de grupări cu un 

număr de aproximativ 75 de morţi, Tanzania a fost 

martora unor atacuri îndreptate către adunări 

religioase, atacuri cu acid au avut loc în Zanzibar, 

iar în ultima lună și Nigeria s-a confruntat cu  

atacuri instrumentate de Boko Haram în Nigeria.   

Așadar despre ce este vorba în regiune?  

Terorismul în Africa strict vorbind este 
conectat cu dinamica politică locală și 
regională. Probleme precum sărăcia, 
corupţia sau rivalităţile politice pavează 
drumul pentru diferite organizaţii 
teroriste, dar în același timp se poate 
spune că există sau este în formare o 
legătură ideologică cu militanţii islamiști 
și cu islamismul per se. În această măsură 
există și grupuri de militanţi care într-
adevăr sunt conectaţi la situaţia locală, 
însă rămân în continuare divizaţi. Nu toţi 
membrii Al-Shabaab sunt de acord cu 
atacurile dincolo de graniţele Somaliei, 
precum cel de la Nairobi. Comparativ cu 
Al-Qaeda numărul recruţilor este mic, 
însă prezintă creșteri și datorită situaţiei 

locale mulţi văd în Al-Shabaab o 
oportunitate. Prin urmare, atâta vreme 
cât problemele mai sus menţionate vor 
exista, și organizaţii care să 
instrumenteze atacuri de natura celui de 
la Nairobi vor exista. Atacul de la Nairobi 
în acest context nu vine decât ca o 
provocare iar un răspuns în aceeași 
manieră ar fi un pas greșit din partea 
autorităţilor kenyene. În schimb, 
guvernul ar putea să continue lupta cu 
problemele pe care populaţia le 
întâlnește, reformele ar fi un pas corect 
de urmat, toate acestea în interesul 
realizării unui climat sigur care să 
încurajeze moderaţii Al-Shabaab să 
găsească în Kenya un loc bun pentru ei și 
pentru comunitatea lor. Primordial este 
după acest eveniment evitarea unor noi 
atacuri fără pierderi de vieţi omenești, 
iar pe termen mediu și lung strategii care 
să vizeze chestiunii precum educaţia, 
economia, locuri de muncă sunt unele 
din cele mai bune alternative de viitor. În 
același timp, comunităţile kenyene din 
Somalia și cele musulmane trebuiesc 
integrate pentru a evita pe viitor crearea 
unor organizaţii de genul Al-Shabaab.  

 
Cătălin BADEA 
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Scrutinul desfăşurat pe 22 septembrie  i-a adus 

Angelei Merkel şi Uniunii sale o victorie triumfală. 

Potrivit estimărilor, conservatorii au obŃinut peste 

41% [46] din voturile exprimate, ratând însă la o 

diferenŃă mică formarea unei majorităŃi absolute în 

Bundestag, o situaŃie care de altfel nu s-a mai 

produs din anul 1957, atunci când creștin-

democratul Konrad Adenauer a fost reales în 

funcŃia de cancelar al Germaniei. Întrucât Uniunea 

Creștin-Democrată (CDU) și Uniunea Creștin-

Socială a Bavariei (CSU) au pierdut în urma 

alegerilor un aliat, Partidul Liber-Democrat (FDP), 

următoarele săptămâni vor fi decisive pentru 

politica germană. Cele 4,8 procente [47] din 

sufragii nu asigură nici măcar un loc în Bundestag, 

liberalii  părăsind Camera Inferioară a 

Parlamentului pentru prima oară de la reunificarea 

Germaniei. Dar amintindu-ne de evoluţia acestui 

partid de la ultimele alegeri legislative, eşecul în 

acest scrutin nu este ceva neaşteptat. În opinia 

cetăŃeanului german, fost susŃinător al liberalilor, 

Partidul Liber-Democrat este inconsecvent în 

apărarea valorilor pe care le promovează. O 

imagine mai bună la nivel naţional au, însă, social-

democraţii, formaţiune care a furnizat în această 

campanie electorală un contracandidat cu un 

puternic potenţial, Peer Steinbrück, iar cele 

aproximativ 25 de procente [48] realizate de 

partidul său se transformă într-un număr 

important de drepturi de vot (192) [49] în 

Bundestag. 

Angela Merkel realeasă cancelar – la ce se așteaptă europenii? 

Recenta victorie în alegeri a Angelei Merkel readuce în 
discuŃie o problematică mai veche referitoare la viitorul 
Uniunii Europene. Pentru că Germania este fără îndoială 
principalul factor decizional în interiorul Uniunii, votul 
germanilor din 22 septembrie a fost urmărit cu interes de 
milioane de oameni. Însă, în contextul în care multe 
economii se confruntă în continuare cu dificultăŃi, iar 
neîncrederea în instituŃiile europene atinge valori 
semnificative, ne punem următoarea întrebare: ce 
înseamnă realegerea Angelei Merkel în funcŃia de 
cancelar al Germaniei pentru întreaga Europă? 

Angela Merkel realeasă cancelar – la ce se aşteaptă europenii? 

9.  Angela Merkel  

În pofida reorganizării din Bundestag, 

provocările pe care Angela Merkel va trebui să le 

confrunte la nivel european rămân, însă, la fel de 

dificile. Cum era de așteptat, agenda 

postelectorală a Berlinului nu va reflecta numai 

preocupări de ordin naţional, ci și interes în a 

soluţiona, pe de o parte, problemele economice 

specific europene, iar, pe de altă parte, dorinţa de 

a consolida Uniunea Europeană. Dar în vreme ce 

la Berlin negocierile pentru formarea noului 

guvern continuă, se încearcă o prognoză 

privitoare la modul în care Angela Merkel va 

alege să acţioneze în viitor. În acest sens, 

numeroși analiști sunt de părere că, odată cu 

depășirea momentului alegerilor, Angela Merkel  

va fi dispusă să ţintească pe termen lung spre 

obiective mai îndrăzneţe, fără a fi nevoită să ia în 

considerare impactul electoral imediat.  

Pentru început, situaţia economică a Greciei 

continuă să fie marcată de instabilităţi, în ciuda 

faptului că, potenţialul turistic al ţării este 

responsabil de încasări considerabile, conducând 

astfel la speranţe de creștere. Ce-i drept, se pare 

că depresiunea economică îndelungată se 

atenuează încetul cu încetul, chiar dacă numeroși 

economiști afirmă că ţara de la Mediterană are 

nevoie de un al treilea bail-out din partea 

Fondului Monetar Internaţional pentru a putea 

reveni pe o traiectorie economică sustenabilă. 

Vice-prim-ministrul grec, Evangelos Venizelos, 

nega aceste afirmaţii într-un interviu acordat 
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Reuters [50] la puţin timp după realegerea Angelei 

Merkel. Dar impasul economic în care se află ţara 

este foarte real, iar un nou împrumut din partea 

partenerilor zonei Euro ar elibera Grecia de povara 

unor datorii. Ce este însă problematic, este faptul 

că la vremea la care Grecia primea cel de-al doilea 

bailout, Merkel a exprimat convingerea că nu va 

mai exista încă o finanţare pentru Grecia, fapt 

contrazis ulterior, în timpul unei confruntări 

televizate cu contracandidatul, Peer Steinbrück 

[51]. Dar este adevărat că o schimbare de atitudine 

cu privire la această problemă nu ar fi atât de 

dificilă, în contextul în care social-democraţii sunt 

favoriţi pentru formarea noii coaliţii de guvernare. 

Cunoscut a fi pro-european, Partidul Social-

Democrat ar saluta decizia de a veni încă o dată în 

ajutorul Greciei, pe când fostul partener de 

guvernare al conservatorilor, Partidul Liber-

Democrat ar îngreuna un astfel de proces, fiind, 

într-o oarecare măsură, eurosceptic. 

Dincolo de ajutoarele financiare se pune și 

problema atitudinii pe care o va adopta noua 

coaliţie de guvernare de la Berlin cu privire la 

politicile de austeritate. Creștin-democraţii, 

majoritari în Bundestag, sunt iniţiatorii 

programelor de acest fel impuse ţărilor care au 

obţinut finanţări prin Fondul Monetar 

Internaţional. Dar care ar putea fi schimbările în 

cazul noii coaliţii? Social-democraţii, au criticat de-

a lungul timpului foarte dur constrângerile 

economice severe, precum obligaţia de a reduce 

drastic cheltuielile publice sau de a crește nivelul 

taxelor în cazul ţărilor care au cerut ajutor 

financiar. Celelalte partide propun o altfel de 

abordare, luând în considerare finanţarea prin 

Banca Centrală Europeană a datoriilor statelor cu 

probleme [52].  

conservatorii fiind de părere că aceste măsuri vor 

readuce pe linia de plutire toate ţările europene 

care încă se confruntă cu dificultăţi de ordin 

economic. 

Un alt program în care Germania s-a angajat este 

fondarea uniunii bancare în interiorul zonei 

Euro, o idee pe care conservatorii Angelei Merkel 

nu au acceptat-o iniţial prea entuziast, întrucât, 

în opinia acestora, această unificare ar împovăra 

economia germană. În ciuda acestui fapt, o 

întâlnire a miniștrilor de finanţe este programată 

pentru jumătatea lunii aceasta [53]. Așadar, este 

foarte posibil ca procesul să fie îngreunat din 

cauza negocierilor pentru formarea noii coaliţii, 

însă o schimbare radicală a perspectivei asupra 

uniunii bancare în interiorul zonei Euro nu este 

de așteptat. 

Ce este cert, însă, este faptul că indiferent de 

următorul partener de guvernare al 

conservatorilor, Angela Merkel va întâlni multe 

provocări în această legislatură, deopotrivă la 

nivel european și naţional. După cum indică cele 

mai recente statistici, Germania se confruntă 

actualmente cu o scădere demografică 

importantă cauzată, în principal, de o rată a 

natalităţii foarte redusă [54]. Mai mult decât atât, 

numărul mare de imigranţi din ţară devine 

problematic, în măsura în care mulţi străini 

reușesc cu greu sau chiar refuză să se integreze, 

formând astfel societăţi paralele reticente la 

contactul cu germanii, fapt care a cauzat un 

curent anti-imigranţi.  

Un alt motiv de îngrijorare cel puţin pe teritoriu 

german îl reprezintă ascensiunea Partidului 

Alternativă pentru Germania (AfD), un partid 

care a promovat idei precum reintroducerea 

monedelor naţionale și renunţarea la Euro și a 

exprimat critici referitoare la bailout-urile 

acordate Greciei [55]. Fondat în urmă cu doar 

câteva luni, acest partid a atras voturile a 4,7% 

[56] dintre germani, apropiindu-se de pragul 

electoral de 5% care i-ar fi permis intrarea în 

Bundestag. În consecinŃă, putem afirma că  

Angela Merkel realeasă cancelar – la ce se așteaptă europenii? 

  Pe de altă parte, nu trebuie uitat faptul 

că Uniunea Creștin-Democrată              

împreună cu Uniunea Creștin-Socială a 

Bavariei reprezintă majoritatea în 

Bundestag (41,5%), motiv pentru care o 

schimbare în atitudinea privind            

austeritatea nu este foarte posibilă,  
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De asemenea, mulŃi analişti afirmau în urma 

anunŃării rezultatelor din acest scrutin că una 

dintre cele mai importante responsabilităŃi ale 

cancelarului Angela Merkel va fi aceea de a atrage 

cât mai mulŃi eurosceptici de cealaltă parte a 

baricadei. 

În concluzie, trebuie subliniat faptul că victoria 

obŃinută de Angela Merkel este mai mult decât 

un triumf personal, confirmând astfel că 

partidele ale căror eforturi se îndreaptă în parte 

şi către găsirea de soluŃii constructive pentru 

probleme europene nu îşi pierd popularitatea.  

 

Alexandra IANCU 

Coreea de Nord tot mai aprope de arma nucleară cu rază lungă de acțiune, însă tot mai 

departe de un acord internațional 

  nici în Germania euroscepticii nu         

lipsesc, fapt care de altfel a fost             

confirmat de numeroase investigaŃii     

statistice realizate de la izbucnirea crizei 

economice.  

10. Locaţiile nucleare de pe teritoriul Coreei de Nord 

Joi 19 septembrie, imagini noi realizate de către sateliţi au relevat faptul că în prezent Coreea de Nord a repornit reactorul 
5Mwe  producător de plutoniu, localizat la centrul de cercetare nuclear știinţific Yongbyon[57]. Imaginile oferă detalii din 
timpul procesului de deversare a apei clocotite în râul Kuryong de la recent instalatul burlan, parte a unui sistem secundar 
nou, cu finalizarea instalării în decursul acestei veri. Scurgerile, sau mai bine zis eliberarea apei pentru că acesată operaţie 
este parte a ciclului tehnologic nuclear, reprezintă dovada clară a faptului că în acest moment reactorul este operaţional și 
că turbinele alimentate de generatoarele electrice produc  energie. Aceste imagini vin ca o continuare a întregii iniţiative 
strategice care la finele lunii august se afla încă în etapa de prepornire și funcţionare a reactorului. Astfel că evenimentele 
vin să confirme ideea că dosarul nuclear coreean este cât se poate de serios și mai mult decât atât intenţiile Coreei se întind 
dincolo de această etapă. Preventiv faţă de această veste China la începutul lunii septembrie susţinuse clar intenţia de a 
desfășura discuţii semi-informale la care să participe și Japonia, Coreea de Sud, Rusia, iar Coreea de Nord să aibă locul 
garantat într-o dezbatere care viza programul nuclear de la Phenian.  Viziunea chineză nu a fost însă împărtășită și de 
către ceilalţi invitaţi astfel că Washington, Tokyo și Seulul nu sunt deloc entuziasmaţi de această propunere de discuţii 
datorită faptului că regimul de la Phenian nu oferă semnale clare în ceea ce privește intenţia denuclearizării. Astfel, având 
în vedere cele petrecute pe 18 septembrie se pare că scepticismul și lipsa entuziasmului în rândul  liderilor vecini Coreei și nu 
numai, a fost și este bine întemeiată. Mai mult decât atât, Coreea de Nord continuă să își dezvolte programul nuclear și să 
fie tot mai agasantă pe scena internaţională.  

Coreea de Nord tot mai aprope de arma nucleară cu rază lungă de 
acţiune, însă tot mai departe de un acord internaţional 
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Dosarul Nuclear Nord Coreean 

Republica Populară Democrată Coreea duce de 

câţiva ani o puternică politică nucleară prin inter-

mediul programului său care a supus testelor     

dispozitive explozive  nucleare începând din 2006 

continuând cu 2009, până în prezent. Un alt     

capitol al dosarului nuclear care reprezintă o     

îngrijorare internaţională,  este uraniul și 

capabilităţile deţinute în prezent de regimul de la 

Phenian     pentru îmbogăţirea uraniului și pro-

ducerea de arme pe bază de plutoniu. În  

mai mult decât atât lucrurile par și mai alarmante 

după ce,  în 2012 au reușit să lanseze cu succes o 

rachetă cu rază lungă de acţiune. Phenianul s-a 

retras unilateral din Tratatul de Non-Proliferare a 

Armelor Nucleare în 2013, iar în prezent nu face 

parte din Tratatul Adiţional de Interzicere a    

Testelor Nucleare și nici din Regimul de Control al 

Technologiei Rachetelor. Coreea de Nord nu este 

parte la Convenţia Armelor Chimice, iar prin ur-

mare având în vedere și cele notate mai sus se    

presupune că ar deţine un arsenal nuclear vast care 

ar include până și arme chimice. Deși este parte la 

Convenţia Armelor Toxice și Biologice, este totuși 

suspectă de menţinerea unui program ofensiv cu 

armament biologic în ciuda tratatului care           

intrezice strict acest lucru[58]. Diverse rapoarte 

totuși indică faptul că Phenianul deţine locaţii care 

pot produce agenţi pentru armele chimice de până 

la 5000 de tone pe an, agenţi precum gaz sarin   

fosgen și nu numai[59]. Privind cronologic, intere-

sul Coreei de Nord pentru armele nucleare datează 

încă de la finele celui de-al Doilea Război Mondial, 

extinzându-se până în prezent. În noiembrie 2010, 

regimul de la Phenian a dezvăluit programul de 

îmbogăţire a uraniului, care la prima vedere ar   

trebui să producă uraniu slab îmbogăţit pentru 

reactoare, deși este posibil ca de facto programul 

să vizeze producerea uraniului îmbogăţit pentru 

scopuri armate. Tot în 2010 Carta Albă a Apărării 

emisă de către Ministerul Apărării Naţionale al 

Coreei de Sud estima că Republica Populară    

Democrată Coreea de Nord ar deţine agenţi 

cauzali ai antraxului, variolă și holeră, printre 

altele, [60]După decesul lui Kim Jong Il intenţiile 

nucleare coreene s-au temperat ducând chiar la 

suspendarea testelor nucleare și a programului 

de îmbogăţire a uraniului, toate acestea însă în 

schimbul ajutoarelor alimentare venite din 

partea Statelor Unite ale Americii de la sfârșitul 

lunii Februarie 2012[61].Bunele intenţii nord 

coreene nu au avut continuitate, iar după o     

dispută  cu Statele Unite ale Americii asupra unei 

lansări de rachetă nucleară, Phenianul a declarat 

acordul precedent nul pentru ca mai târziu și 

anume în februarie 2013 să desfășoare un nou 

test nuclear[62].În aprilie anul curent              

mass-media  statului coreean a anunţat că Phe-

nianul va reporni toate facilităţile nucleare de la 

Yongbyon incluzând și reactorul 5MW[63].  

Cum se poate aborda problematica nu-

cleară  

Fostul Președinte al Statelor Unite ale Americii, 

Jimmy Carter, sugerează că ar fi un pas impor-

tant în domolirea tendinţelor nucleare coreene 

dezvoltarea negocierilor cu Phenianul în ceea ce 

privește dosarul nuclear . „De când Barack 

Obama a devenit Președinte, nu au existat 

discuţii cu cei 6 , sau alte tentative de comunicare 

cu Coreea de Nord”[64]. Dosarul nuclear coreean 

este un produs al realităţilor și dinamicii politice 

și sociale coreene, prin urmare este de subînţeles 

că în principiu scopul Phenianului este de a     

căpăta de pe urma programului nuclear ajutoare 

constând în hrană pentru a evita înfometarea     

în masă și inevitabil colapsului statului în sine, 

stabilirea unui tratat care să asigure respectul 

atât al Statelor Unite ale Americii, cât și al altor 

naţiuni a suveranităţii, și garanţia clară și concisă 

că nimeni nu va încerca vreodată schimbarea sau 

răsturnarea regimului. O altă relaţie care 

influenţează avansul discuţiilor asupra acestei 

chestiuni vizează colaborarea sino-americană. Un 

actor pe care Coreea de Nord nu îl poate ignora 

prezent Coreea de Nord deţine 

capabilităţile necesare  lansării de 

rachete balistice  cu rază scurtă și medie 

de acţiune,  

Coreea de Nord tot mai aprope de arma nucleară cu rază lungă de acțiune, însă tot mai 

departe de un acord internațional 
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este China, pus în contextul sino-american și în 

conextul multor neînţelegeri pe diferite subiecete, 

China este de fapt cea care își dorește un vecin 

mult mai stabil și mult mai puţin deranjant decât 

este în prezent Coreea de Nord, și este foarte    

probabil ca leadership-ul chinez să facă presiune în 

acest sens.  

Datorită faptului că actualul președinte iranian 

este un binecunoscut negociator nuclear se poate 

interpreta că acesta ar putea avea un rol și în dosa-

rul coreean și de ce nu chiar și în ceea ce privește 

propriul program nuclear. În același timp se poate 

spune că ambele ţări exercită influenţe una asupra 

celeilalte în ceea ce privește această chestiune și 

faptul că în situaţia în care unul dintre cei doi     

actori nucleari ar putea scăpa nesancţionat cu anu-

mite provocări cum ar fi lansări de rachete sau 

teste nucleare celălalt ar putea considera că este o 

politica pe care ar putea să o urmeze și de ce nu 

care l-ar avantaj și pe el. 

Ce motivează Coreea de Nord în avansarea 

programului nuclear?  

În primul rând programul nuclear și nivelul la care 

se situează în prezent poate fi văzut că o strategie 

de descurajare a adversarilor și mai ales a Statelor 

Unite ale Americii care în prezent are aproximativ 

28.000 de trupe staţionate în Coreea de Sud. De 

partea cealaltă, Japonia își extinde cheltuielile cu 

bugetul de apărare fapt ce creează un sentiment de 

nesiguranţă în Coreea de Nord făcând necesară 

astfel dezvoltarea unui program nuclear în          

viziunea leadership-ului nord coreean. Totodată,  

lecţia învăţată de pe urma cădereii regimului lui 

Gadaffi în Libia motivează în continuare          

Phenianul să își dezvolte ultimul garant al 

securităţii regimului.  Sancţiunile de la sfârșitul 

anului anterior impuse  prin rezoluţia Consiliului 

de Securitate al ONU 2087 care condamnă       

lansarea ilegală a unui satelit a iritat regimul de 

la Phenian, acesta respingând sancţiunile impuse  

de Naţiunile Unite susţinând încă o dată că este 

un drept suveran lansarea de rachete mai ales că 

este făcută în scop pașnic pentru dezvoltarea 

studierii spaţiului cosmic.  

Pentru liderul Kim Jong Un este importantă 

menţinerea unei stări de alertă și de apărare în 

faţa unui dușman extern pentru a crea unitatea și 

susţinere pe plan intern. Tocmai datorită acestui 

fapt încă de la preluarea controlului, după 

moartea tatălui său, Kim Jong Un a căutat să își 

consolideze poziţia controlând cât mai mult posi-

bil poziţiile cheie din partid,  guvern și armată. În 

timp ce pe plan extern poate crea o zonă instabilă 

pentru partenerii Statelor Unite ale Americii, 

instabilitatea care poate contamina chiar       

parteneriatele per se, de altfel această strategie a 

mai fost folosită în trecut pentru testarea noilor 

președinţi în Coreea de Sud . Însă de acestă dată 

este greu de imaginat că o astfel de strategie 

poate da roade mai ales după ce Președintele 

Coreei de Sud, Park Geun –hey, a manageriat 

actuala criză destul de eficient. Mai important 

decât toate cele enumerate până acum, Coreea de 

Nord a instrmentat tot acest spectru de ostilităţii 

în peninsulă în vederea forţării Administraţiei 

11. Caricatură Kim Jong-un: „Vă voi distruge pe toţi”, Nord-

coreenii înfometaţi:„este un om de cuvânt”. 

Un alt actor cheie în ecuaţie ar putea fi 

Iranul, de unde și coincidenţa momentu-

lui în care Coreea de Nord a decis 

anunţarea deschiderii complexului indus-

trail comun cu Coreea de Sud și  afirmării 

angajamentului deschis, în acceași zi cu 

alegerea noului Președinte iranian      

Hassan  Rouhani și a summitului             

US-China.  

Coreea de Nord tot mai aprope de arma nucleară cu rază lungă de acțiune, însă tot mai 
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Obama în vederea obţinerii acordului unor discuţii 

directe nu tocmai pe subiectul nuclear, ci pe o 

paletă mai largă  chestiuni. Printre acestea se     

numără un tratat cuprinzător de pace care să pună 

capăt războiului coreean (în prezent suspendat 

prin Armistiţiul din 1953) , recunoaștere politică 

prin stabilirea unor relaţii diplomatice formale cu 

Statele Unite ale Americii, prevederea asistenţei 

economice și avansarea unor relaţii formale de 

comerţ și oportunităţi investiţionale. 

Optica vecinilor asupra dosarului nuclear 

Nord Coreean.  

Washington a declarat în nenumărate rânduri că 

discuţiile cu Coreea de Nord nu pot avea loc decât 

din momentul în care toate componentele dosaru-

lui nuclear sunt dezafectate, iar în cele din urmă 

dosarul nuclear își încetează existenţa. Mai mult 

decât atât administraţia Obama continuă să vadă 

sancţiunile internaţionale ca pe o unealtă vitală 

susţinând în favoarea acestei strategii faptul că 

actualele sancţiuni reprezintă podeaua, iar nu 

acoperișul, din gama variată de măsuri care pot 

aplica extra presiune pentru ca Phenianul să își 

schimbe tactica. Iar în acest sens este notabil 

valoarea suportului  adiţional oferit de China. 

China este aliatul de bază al Phenianului și în 

același timp principalul partener comercial care și-

a folosit influenţa pentru a aduce Coreea de Nord 

la masa negocierilor. Deși acest lucru a solidifcat 

relaţia cu Casa Albă, Beijingul se teme de un 

potenţial flux de emigranţi de dincolo de graniţă și 

pentru a evita un astfel de scenariu a considerat că 

este o strategie mai bună trimiterea de ajutoare în 

hrană și energie. Însă, începând cu 2013 China a 

lăsat să se înţeleagă faptul că este dispusă să se 

ralieze politicii internaţionale și a sprijinit 

sancţiunile adresate de Consiliul de Securitate al 

Naţiunilor Unite, împreună cu Statele Unite ale 

Americii. Mai mult decât atât, Beijingul a închis 

în prezent conturile pe care Coreea de Nord le 

deţinea la Banca de Investiţii Străine și a utilizat 

vizita din mai a Vice-Amiralului Choe Ryong-hae, 

trimisul personal al liderului Kim Jong Un, pen-

tru a semnaliza îngrijorarea și dezacordul faţă de 

problematica nucleară nord  coreeană. 

Sancţiunile internaţionale nu sunt suficiente   

pentru a marca o schimbare în direcţia politicii 

Phenianului, însă stimulentul economic poate 

avea un rol important, iar aici Japonia poate fi un 

catalizator relevant al schimbării. Chestiunea 

încă nerezolvată a cetăţenilor arestaţi în perioada 

1970-1980 în Coreea de Nord ar putea deschide 

dialogul pentru normalizarea relaţiilor bilaterale 

dintre Coreea de Nord și Japonia și un acord   

fianciar care ar însuma între 5 și 10 miliarde de 

dolari. În optica Seulului, însă un astfel de        

scenariu ar deraia de la maniera actuală a 

răspunsului internaţional și ar crea un            

dezavantaj net pentru liderii sud coreeni. În 

același timp relaţiile dintre Tokyo și Seul s-au 

deteriorat     datorită dezacordurilor continue 

asupra         diferendelor istorice teritoriale, iar o 

strategie precum cea prezentată mai sus ar fi 

rezultatul unor astfel de tensiuni. Pentru Coreea 

de Sud care este prinsă într-un conflict îngheţat 

cu Coreea de Nord obiectivul suprem îl reprez-

intă denuclearizarea și reunificarea peninsulei 

coreene. Sudul deasemenea mai dorește și liber-

alizarea economiei nord coreene greu încercate 

prin intermediul unui angajamnet financiar de 

mare anvergură care să suporte costurile viitoarei 

unificări. Poziţia Moscovei este una care permite 

reafirmarea sa și a influenţei sale în Nord Estul 

Asiei. Deși tradiţional este aliatul Chinei îm-

potriva sancţiunilor dure, provocările lansate 

recent de Coreea de Nord a motivat suplimentar 

Rusia în așa manieră încât să condamne testele 

nucleare orchestrate de regimul coreean. În     

ultimă instanţă a sprijinit sancţiunile trasate de 

12. Caricatură  
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Naţiunile Unite și nu a încetat să își exprime       

îngrijorarea faţă de activitatea nucleară nordică.   

Denuclearizare sau constrângere?  

În primul rând este important de cunoscut 

realităţile regionale și mai ales disproporţiile care 

creează un mediu dezavantajos pentru o ţară      

precum Coreea de Nord. În același timp Coreea de 

Sud și Japonia pot vedea o ameninţare în dosarul 

nuclear coreean și ar porni ele însele cursa înar-

mării pentru a se autoapăra sau pentru a descuraja 

Coreea de Nord, cursa care ar fi și rezultatul unei 

clare lipse de optică americană în ceea ce privește 

Phenianul. Este în același timp probabil și sce-

nariul conform căruia Coreea de Nord continuă cu 

acest șantaj diplomatic tocmai datorită faptului că 

cei doi vecini ai săi nu au arme nucleare. Cum ar-

gumenta și Waltz privitor la Orientul Mijlociu „în 

nici o altă regiune a lumii nu există un stat nuclear 

care să nu aibă un contra rival de aceeași talie    

nuclear. Însăși existenţa unei asemenea puteri a 

dus la impunerea unor sancţiunii precum cele 

adresate Iranului care este suspectat de dezvol-

tarea unui program nuclear cu scopuri armate și 

nu civile, așa cum susţine Teheranul”[65]. 

Dezechilibrul regional vine tocmai datorită puterii 

nucleare din zonă și astfel Coreea de Nord, deși nu 

este singura putere nucleară din zonă cauzează 

totuși probleme și dezechilibre în peninsula 

coreeană și este văzută ca o ameninţare de către 

Coreea de Sud și Japonia. Se poate intrepreta ca în 

vederea restaurării proporţiilor și crearea unui 

echilibru este indicat ca atât Japonia, cât și Coreea 

de Sud să dezvolte arsenal nuclear. Însă având în 

vedere că spiritul de autoconservare funcţionează 

destul de bine și la nivel statal este lesne de înţeles 

că Peste toate aceste realităţi Kim Jong Un este 

conștient de faptul că arsenalul său este infim 

comparativ cu cel american și al aliaţilor săi, mai 

mult decât atât este la fel de realist când 

recunoaște că orice atac venit din partea sa va 

atrage replică cu adevărat distrugătoare pentru 

ţara sa, iar bunul său aliat chinez nu va putea 

face nimic pentru a-l salva.  

Astfel că putem vorbi de două soluţii privitoare la 

chestiunea coreeană nucleară.  

Prima deși este practic greu de atins face referire 

la utopica soluţie a proliferării nucleare univer-

sale. Summitul G8 a subliniat de fiecare dată fap-

tul că reducerea arsenalului este o politică și un 

obiectiv al său, însă erdicarea nu este o opţiune. 

Cealaltă soluţie poate  mult mai  viabilă și mai 

aproape de reușită este realizarea unui echilibru 

regional în această zonă, echilibru care poate fi 

stabilit așa cum am spus și mai sus prin dezvol-

tarea arsenalului nuclear sud coreean și nipon. 

Însă, situaţia de faţă este delicată deoarece 

Coreea de Nord nu intenţionează să pornească 

un război nici împotriva Coreei de Sud sau Japo-

niei, și cu atât mai puţin împotriva Statelor Unite 

ale Americii.  

 

Phenianul nu își va pune în pericol       

cumulul actual de putere ba mai mult 

așa cum argumenta Waltz în Teoria 

Politicii Internaţionale, orice stat este 

egoist cu puterea acumulată și, prin     

urmare, nu ar face nimic din ce ar putea 

să îi afecteze nivelul puterii atinse până 

la momentul respectiv.    

13. Caricatură  

Prin dezvoltarea arsenalului nuclear 

Phenianul vrea să asigure                       

indestructibilitatea continuităţii           

dinastiei Kim la conducerea Partidului 

comunist coreean, pentru Kim Jong Un 

este clar că dacă Irakul sau Libia ar fi 

avut arme nucleare Statele Unite ale  
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Pentru Kim Jong Un, dar și pentru Statele Unite 

ale Americii, armele nucleare aflate în mâna Coreei 

de Nord nu cresc vertigions șansele unui conflcit 

nuclear, ci doar garantează de o parte 

supravieţuirea regimului, inamovibilitatea în faţa 

unei forţe externe, iar de cealaltă parte crează 

reţinere în manipularea regională în vederea răs-

turnării regimului de la Phenian. Așadar, dosarul 

nuclear trebui tratat cu mai multă încredere, 

deschidere și sinceritate de către Statele Unite ale 

Americii , și cu mai mult realism și seriozitate de 

către Coreea de Nord în vederea obţinerii unui 

acord și pentru restabilirea echilibrului regional.  

 

Cătălin BADEA 

 

 

Americii s-ar fi gândit de două ori       

înaintea unei intervenţii militare.  
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