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Cuvânt înainte

Contextul în care realitățile naționale, regionale și internaționale actuale

au un caracter din ce în ce mai complex, determinat de o evoluție nu numai

dinamică, ci și  complicată de apariția continuă a numeroase noi elemente și

factori  politico-strategici  și  militari,  economici,  sociali,  culturali  etc.  care,

suprapunându-se  celor  deja  existenți,  accentuează  fenomenul  cunoscut  sub

denumirea de „globalizare”, cu toate procesele și implicațiile sale pozitive și

negative.

În  perioada  contemporană  (îndeosebi  în  ultimele  două  decenii),  în

raporturile internaționale de forțe au survenit schimbări majore. Lupta este din

ce în ce mai dură, pe toate planurile, pentru dezvoltare economică, identificarea

și  acapararea  de  piețe,  remodelarea  sferelor  de  influență  și  tendințele  de

reîmpărțire  a  acestora,  creșterea  fără  precedent  a  necesarului  de  noi  surse

energetice, multiplicarea în progresie geometrică a volumului de informații și

accesul tot mai facil la aceste informații,  schimbările climatice și amploarea

potențialelor  efecte  induse,  sunt  numai  câteva din  componentele  majore  ale

situației globale căreia omenirea trebuie să îi facă față. Ele sunt preponderent

obiective și cu o dinamică fluidă și se suprapun celor istorice existente și, de

asemenea, unor factori de natură subiectivă (interese ale unor elite, ambiții și

aspirații  hegemonice  ale  unor  lideri,  crearea  de  noi  alianțe  strategice  sau

conjuncturale,  acreditarea  unor  noi  teorii  și  ideologii  politico-economice  și

sociale etc.), urmările fiind nu numai complexe, după cum am menționat, ci și

tot mai dificil de urmărit, de analizat, evaluat și, eventual, de contrabalansat,

atât la nivel regional cât și pe plan internațional.

La ora actuală, evoluția statelor arabe islamice și, mai ales, abordarea

relațiilor cu aceste țări constituie o problematică de interes. 

Dacă  luăm  în  considerare  obiectivele  României  ca  stat  membru  al

Uniunii  Europene  și  al  Alianței  Nord  Atlantice,  angajamentele  asumate  în

cadrul unor structuri și cooperări regionale și internaționale, ca și existența unei
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tradiții a legăturilor țării noastre cu statele arabe, lucrarea poate oferi o bază de

interes  în  vederea  analizării  și  stabilirii  unor  modalități  și  alternative  noi,

adaptate  la  specificul  internațional  actual,  pentru  continuarea  și  extinderea

acestor relații.

Desigur,  utilizarea experienței  și  expertizei  acumulate  de  România  în

cooperarea cu statele arabe, ca și dezvoltarea, în continuare, pe baze noi și la un

nivel superior a acestor raporturi poate aduce avantaje substanțiale țării noastre

și Uniunii Europene, consolidând (și) prin această contribuție, poziția României

în cadrul Uniunii. 

Din punct  de  vedere  al  stabilității  și  securității  regionale  – cu efecte

directe pe plan global, al resurselor economice, în primul rând energetice, și

potențialului uman, precum și ca piețe de desfacere - lumea arabă se află într-o

poziție prioritară în dialogul și relațiile cu celelalte state și grupuri de state, cum

este  cazul  Uniunii  Europene,  fiind  dezvoltate  instrumente  specifice  de

cooperare, în cadrul Procesului Barcelona și/sau al dialogului instituționalizat și

parteneriatului  dintre  Consiliul  de  Cooperare  al  Golfului  (CCG) și  Uniunea

Europeană (UE).

O serie de etape și momente importante, mai ales din istoria modernă și

contemporană  a  țărilor  arabe  au  evidențiat  nu  numai  numeroase  trăsături

specifice,  ci  și  necesitatea  adoptării  unor  strategii  speciale,  complexe  și

flexibile de abordare a relațiilor cu lumea arabă islamică, îndeosebi pentru a se

evita alienarea și radicalizarea acesteia, respectiv pentru a se putea promova o

cooperare productivă și benefică tuturor părților implicate.

Aspectele evoluției țărilor arabe islamice, poziționarea lor geostrategică,

perioadele istorice dificile și complicate parcurse și, de asemenea, prezența și

influențele  coloniale  din  perioada  modernă  au  creat,  la  nivelul  majorității

acestor state, o serie de percepții, sentimente și sensibilități care, deși poate nu

în totalitate justificate, constituie factori esențiali în abordarea și ralierea lor la

procesul global de dezvoltare și extindere a cooperării.

Pentru  o  astfel  de  evaluare  este  foarte  importantă  înțelegerea

mecanismelor  de  funcționare  ale  proceselor  politice,  juridice,  economice  și
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sociale din țările  arabe cu implicațiile  lor în sfera drepturilor  omului,  astfel

încât strategiile și acțiunile de abordare și angajare a lor să nu fie respinse sau

grevate, chiar din faza inițială, de poziții și orientări contraproductive care nu

numai că ar bloca dezvoltarea dialogului și cooperării, ci ar putea conduce la

radicalizarea poziției acestor state și la apariția unor noi premise conflictuale

regionale sau internaționale.

Evident, specificul deosebit pe care statele arabe islamice din regiunea

Golfului Persic îl au în cadrul structurii mai largi a lumii arabe, interesul pe

care îl prezintă din perspectivă internațională, ca și importanța actuală a zonei

din punct de vedere strategic și energetic au constituit considerente principale

care  au  stat  la  baza  cărții  domnului  ambasador  dr.  Mihai  Ștefan  Stuparu,

coroborate  cu  perspectivele  de  cooperare  și  dezvoltare  a  relației  lor  cu

Occidentul, în principal cu Uniunea Europeană.

Cercetările întreprinse și evaluările s-au axat pe modul de structurare și

funcționare a administrației statelor arabe din Golf, pe sistemele de guvernare

și  relația  administrație-cetățean,  acestea  reprezentând  factori  principali  în

funcționarea statelor respective și, implicit, în abordarea relațiilor cu alte state.

În  afara  prezentării  și  analizării  structurale  a  acestor  state,  alte

componente importante în cadrul lucrării sunt reprezentate de relațiile lor cu

Uniunea Europeană și comparația între funcționarea sistemelor - mai ales pe

plan administrativ-politic și social – în țările arabe din Golf și în UE.

Astfel,  evaluarea,  în  paralel,  a  modului  în  care  statele  europene – în

principal  din  perspectiva  UE  –  au  promovat  și  promovează  raporturile  cu

statele arabe din Golf,  oferă o bază suplimentară de analiză și  optimizare a

strategiilor  necesare  pentru  extinderea  cooperării  și  asigurarea  stabilității  și

securității regionale.

Întrucât  majoritatea  statelor  arabe  din  regiunea  Golfului  sunt  părți

membre  ale  Consiliului  de  Cooperare  al  Golfului  -  CCG (în  unele  privințe

similar cu Uniunea Europeană în faza de Comunitate Economică Europeană),

sunt abordate în carte, comparativ, cele două structuri, cu accent pe organizarea

și funcționarea CCG și pe dialogul instituționalizat al acesteia cu UE.

5



În volumul de față sunt prezentate și celelalte două state arabe din Golf

care nu sunt membre ale CCG – Irakul și Yemenul – și este analizată relația lor

cu UE, în capitole separate, autorul ambasador în Irak în perioada 2004-2008 a

ales pentru  studiu de caz Irakul. El a avut în vedere contextul unic creat în

acest stat după înlăturarea regimului baasist al lui Saddam Hussein, îndeosebi

pe  plan  administrativ-politic,  militar  și  de  guvernare,  respectiv  parcurgerea,

într-un timp foarte scurt, a unor etape complexe, de multe ori contradictorii, în

cadrul tranziției de la sistemul supercentralizat, dictatorial,  la cel democratic

actual. 

Prin  urmare,  lucrarea  poate  fi  utilă  specialiștilor  și  analiștilor  pe

problematica Orientului  Mijlociu, în special pentru statele arabe din Golf,  a

relațiilor  acestora  în  context  regional  și  cu  Uniunea  Europeană,  precum și

pentru evaluarea implicațiilor pe care structurile internaționale care au ființat și

acționat  în  Irak,  în  perioada  de  administrației  de  tranziție,  le-au  avut  în

restructurarea și stabilizarea statului. 

O astfel de analiză poate oferi baze de interes pentru potențiale situații

similare sau ale unor misiuni de menținerea a păcii care ar implica desfășurarea

activităților într-o zonă cu specific arab / islamic.

Apreciem în mod deosebit incursiunile făcute de autor în istoria zonei,

mai ales pentru înțelegerea și prezentarea cât mai explicită a condițiilor actuale

din  statele  arabe,  în  special  a  celor  din  Golful  Persic,  având  în  vedere  și

concentrarea unor numeroase evoluții și transformări, într-un timp relativ scurt

(chiar foarte scurt la scară istorică), dar care au produs efecte considerabile pe

plan regional și internațional. 

Astfel,  mai  ales  în  perioada  ultimelor  patru  decenii,  zona  Golfului  a

cunoscut evoluții spectaculoase, legate îndeosebi de resursele de petrol și gaze

naturale,  de  apariția  unor  state  independente  noi,  de  schimbarea  majoră  a

raporturilor de forțe și de desfășurarea mai multor conflicte ale căror urmări

sunt și astăzi foarte vizibile și au consecințe pe planul drepturilor omului.

Situația a fost apreciată ca fiind cu atât mai relevantă cu cât, în această

perioadă  scurtă  de  timp,  regiunea  Golfului  a  cunoscut  transformări  majore
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caracterizate de o dinamică, varietate și implicații destul de rar întâlnite la scară

istorică.

Față de o caracteristică generală preponderent colonială și de existența

unor  relații  majoritar  tribale,  în  mai  puțin  de  un  secol  regiunea  Golfului

proiectează,  astăzi,  o  imagine  total  diferită,  un  amestec  foarte  interesant  și

complex de infrastructură și tehnologii ultramoderne, de venituri substanțiale

(mai ales din petrol și gaze naturale), de hoteluri, construcții și autovehicule de

lux – pe de o parte, și de relații sociale conservatoare, de forța de muncă ieftină

a  numeroși  imigranți,  de  recrudescența  islamismului  și  orientărilor

fundamentalist-radicale,  și  de zone întinse de deșert  unde triburi  de beduini

încă trăiesc după legile și tradițiile lor – pe de altă parte.

Cartea prezintă și analizează modul de structurare și de funcționare al

sistemelor  administrative,  administrativ-politice  și  administrativ-sociale  din

statele  arabe din zona Golfului,  ceea ce permite  înțelegerea  necesității  unor

procese de reformă democratică în care să fie promovate și protejate drepturile

omului,  a perspectivelor de evoluție a societății  civile și relațiile acesteia cu

statul arab islamic precum și influența procesului de globalizare în țările arabe.

Autorul  caută  să  integreze  elementele  caracteristice  ale  subiectelor

abordate într-un domeniu mai larg de ipoteze teoretice și potențiale aplicații

practice,  îndeosebi  cu  ajutorul  comparațiilor  între  mijloace  și  instrumente

sociologice, filosofice, juridice, istorice, politico-strategice și militar-strategice

ș.a. 

Este abordată și evoluția modului de structurare și administrare a țărilor

arabe  din  Golf,  regăsindu-se  factorii  care  au  condus  și  conduc,  încă,  la

schimbări  dinamice  semnificative  în  regiune,  inclusiv  din  perspectiva

structurilor  statale,  a  raporturilor  dintre  ele  și  liderii  la  putere,  precum și  a

sistemului de relații dintre autorități și cetățean. 

În  același  context  este  abordată  componenta  religioasă  a  societății

statelor  arabe,  foarte  prezentă  mai  ales  în  zona  Golfului,  componentă  care

influențează  în  mod  semnificativ  funcționarea  și  evoluția  componentelor

politică,  administrativă,  socială,  culturală,  economică,  etc.,  Sharia  –  legea

7



islamică sau legea Coranului – identificându-se cu sistemul juridic și legislația

din aceste state, sau fiind cel puțin principalul izvor de legislație.

Sunt  prezentate,  structural,  cele  șase  state  membre ale  Consiliului  de

Cooperare  al  Golfului  (Regatul  Arabiei  Saudite,  Regatul  Bahrain,  Emiratele

Arabe Unite, Statul Kuwait, Statul Qatar și Sultanatul Oman). Prezentarea este

axată pe structurarea sistemelor administrative, sociale, politice, legislative și

judecătorești, respectiv pe componentele principale ale structurii statale și pe

modul lor de funcționare și inter-relaționare.

De asemenea, sunt prezentate și evaluate și principalele aspecte legate

de situația drepturilor omului în aceste state, ca și perspectivele de avansare a

proceselor  de  reformă  în  domeniul  drepturilor  omului  și  libertăților

fundamentale  (în  principal,  în  prezent,  prin  promovarea  și  susținerea

activităților societății civile), în condițiile în care țările menționate au păstrat,

fiecare, elemente specifice legate de factorii care au determinat apariția lor ca

state, de istoricul evoluției lor, de interesele familiilor (elitelor) conducătoare și

de provocările – atât interne, cât și externe - cărora au trebuit și trebuie să le

facă față.

Este  vorba  de  elemente  specifice  care  au  modelat  și  continuă  să

influențeze semnificativ procesele și relațiile pe plan intern, ca și raporturile

externe  ale  acestor  state,  la  nivel  regional,  pan-arab  sau  internațional,

cunoașterea lor fiind foarte importantă pentru abordarea relațiilor, fie în cazul

în care abordarea este bilaterală, fie la nivelul unor structuri mai largi, cum este

cazul  dialogului  instituționalizat  și  parteneriatului  existent  în  raporturile

Consiliului de Cooperare al Golfului cu Uniunea Europeană.  

Este  interesant  modul  de  abordare  a  parteneriatului  și  dialogului

instituționalizate  dintre  Consiliul  de  Cooperare  al  Golfului  și  Uniunea

Europeană, atât în contextul sau în legătură cu Procesul Barcelona, cât și din

perspectiva  promovării  stabilității  și  securității  în  regiunea  Golfului  prin

dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniile politic, economic și comercial.

Cercetarea întreprinsă și prezentarea structurării și funcționării sistemice

a  statelor  arabe  din  Golf,  separat  și  în  cadrul  Consiliului  de  Cooperare  al
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Golfului,  împreună  cu  evaluarea  comparativă  cu  structurile  și  funcționarea

Uniunii Europene, au evidențiat o serie de aspecte și elemente de interes pentru

relațiile bilaterale, atât la nivel de stat cât și la nivelul celor două organisme

comunitare.

S-a  apreciat,  de  asemenea,  ca  importantă,  oportună  și  relevantă

prezentarea Irakului și evoluției sale în perioada modernă și contemporană mai

ales datorită schimbărilor structurale, politico-administrative și sociale majore

din ultimii ani, ca și datorită existenței unor procese și structuri administrative,

politice și militare cu caracter istoric unic. 

De  asemenea,  prezentarea  și  evaluarea  structurală,  administrativă,

politică,  economică  și  socială  ale  Yemenului  este  oportună  în  contextul

existenței unor elemente caracteristice acestei țări,  nu numai din perspectivă

istorică  (fiind  unul  din  cele  mai  vechi  state  arabe)  ci  și  a  unor unificări  și

segregări  succesive  cu  implicații  pe  planul  entității  statale,  a  structurării  ei

administrative și politico-economice. 

Sunt  prezentate  și  relațiile  Republicii  Yemen cu Uniunea Europeană,

respectiv  interesul  UE  de  a  susține  procesele  democratice  de  reformă  din

Yemen și principalele aspecte, dificultăți și limitări ale acestei orientări.

Cercetările  pe  care  se  bazează  cartea  au  fost  orientate  nu  numai  în

direcția obținerii și prelucrării de date și informații pe temele tratate, ci și în

direcția conturării  unor modele  care să poată fi  utilizate  pentru o mai bună

înțelegere  a  proceselor  și  fenomenelor  descrise  și  analizate,  respectiv  a

implicațiilor lor în statele arabe din Golf și în relațiile acestora cu alte state sau

entități (cum este cazul concret al Uniunii Europene).

De asemenea, evaluările și evoluțiile istorice prezentate sunt utile și de

interes pentru mai buna înțelegere a conceptelor și sistemelor actuale din statele

arabe islamice și a raporturilor pe care le au și le promovează în afara lumii

arabe,  fie  pe plan bilateral,  fie  prin intermediul unor structuri  (cum este,  în

cazul de față, Consiliul de Cooperare al Golfului). 

În acest sens, factorii cu influență pozitivă și constructivă, odată înțeleși

și evaluați, pot căpăta conotații strategice în procesul de abordare și dezvoltare
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a relațiilor cu statele arabe, constituindu-se în vectori importanți de promovare

a reformelor democratice și liberale. Ei pot, de asemenea, preveni o serie de

aspecte contraproductive sau pot atenua influențe negative induse în procesul

de dezvoltare a relațiilor cu lumea arabă.

O valoare  și  importanță deosebite pentru documentarea volumului  de

față a avut-o și studiul materialului bibliografic existent în diverse biblioteci

și/sau instituții politico-administrative, economice și chiar militare, între care

biblioteca Universității Americane din Cairo, Biblioteca Națională din Doha,

Biblioteca Națională din Kuwait, biblioteca Universității Naționale a Australiei

din Canberra, Biblioteca Institutului Român pentru Drepturile Omului, o serie

de  materiale  și  publicații  ale  Institutului  Diplomatic  irakian,  materiale

bibliografice  și  documente  ale  Autorității  Provizorii  a  Coaliției  din  Irak,

materiale  bibliografice  și  documente  ale  Forței  Multi-Naționale  din  Irak

(MNF-I), materiale documentare ale Centrului de studii și presă al Consiliului

de Cooperare al Golfului, studii și statistici ale Biroului Regional UNESCO din

Doha, Statul Qatar, materiale ale Centrului de Studii politice și economice al

Ligii  Statelor  Arabe  –  Cairo,  ca  și  materiale  aflate  în  colecții/biblioteci

particulare. 

 Datele, evaluările, exemplificările și elementele comparative prezentate

în  volum  oferă  o  amplă  perspectivă  a  structurării  actuale  a  statelor  arabe

islamice,  în  principal  a  celor  din  zona  Golfului,  cu  accent  pe  procesele

administrative și din cadrul administrației, pe relațiile acesteia cu cetățenii din

statele respective, precum și pe promovarea și adaptarea raporturilor și valorilor

fundamentale  occidentale  la  cele  specifice  lumii  arabe,  în  vederea  creării  și

dezvoltării unor relații stabile și generatoare de stabilitate, securitate și beneficii

reciproce.

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu,

Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului

Membru al Academiei Internaționale de Drept Comparat
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Introducere

În contextul internațional actual, evoluția statelor arabe islamice și, mai

ales,  abordarea  relațiilor  cu  aceste  țări  constituie  o  problematică  de  interes,

complexă și cu implicații majore. 

Obiectivele prioritare ale politicii externe românești, statutul României

ca stat membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord Atlantice, poziția și

angajamentele  asumate  în  cadrul  unor  structuri  și  cooperări  regionale  și

internaționale, ca și existența unei tradiții a legăturilor țării noastre cu statele

arabe  impun  o  nouă  abordare  în  analizarea  și  stabilirea  unor  modalități  și

alternative noi, adaptate la specificul internațional actual, pentru continuarea și

extinderea relațiilor cu aceste țări.

Utilizarea experienței și expertizei acumulate de România în relațiile cu

statele  arabe,  ca  și  dezvoltarea,  în  continuare,  pe  baze  noi  și  la  un  nivel

superior,  a  acestor  raporturi  pot  aduce  avantaje  substanțiale  țării  noastre  și

Uniunii Europene, consolidând (și) prin această contribuție, poziția României

în cadrul Uniunii. 

Aspectele  evoluției  țărilor  arabe  islamice,  poziționarea  lor  geo-

strategică, perioadele istorice dificile și complicate parcurse și, de asemenea,

prezența  și  influențele  coloniale  din  perioada  modernă  au  creat,  la  nivelul

majorității  acestor state,  o serie de percepții,  sentimente și  sensibilități  care,

deși poate nu în totalitate justificate, constituie factori esențiali în abordarea și

ralierea lor la procesul global de dezvoltare.

Pentru  o  astfel  de  evaluare  este  foarte  importantă  înțelegerea

mecanismelor de funcționare ale proceselor administrativ-politice, economice

și  sociale  din  țările  arabe  islamice,  astfel  încât  strategiile  și  acțiunile  de

abordare a lor să nu fie respinse sau grevate, chiar din faza inițială, de poziții și

orientări contraproductive care nu numai că ar bloca dezvoltarea dialogului și
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cooperării, ci ar putea conduce la radicalizarea poziției acestor state și apariția

unor noi premise conflictuale regionale sau internaționale.

Întrucât  majoritatea  statelor  arabe  din  regiunea  Golfului  sunt  părți

membre  ale  Consiliului  de  Cooperare  al  Golfului  -  CCG (în  unele  privințe

similar cu Uniunea Europeană în faza de Comunitate Economică Europeană),

abordarea comparativă a celor două structuri trebuie să pună un accent deosebit

pe organizarea și funcționarea CCG și pe dialogul instituționalizat al acesteia

cu UE.

După cum, trebuie avut în vedere și faptul că, două state arabe din Golf

– Irakul și Yemenul – nu sunt membre ale CCG iar prezentarea lor, ca și relația

lor cu UE trebuie privite din acest unghi de vedere.

Pentru înțelegerea și prezentarea cât mai explicită a condițiilor actuale

din  statele  arabe,  în  special  a  celor  din  Golful  Persic,  având  în  vedere  și

concentrarea unor numeroase evoluții și transformări, într-un timp relativ scurt,

dar care au produs efecte considerabile pe plan regional și internațional sunt

necesare unele incursiuni în istoria zonei. 

Astfel,  mai  ales  în  perioada  ultimelor  patru  decenii,  zona  Golfului  a

cunoscut evoluții spectaculoase, legate îndeosebi de resursele de petrol și gaze

naturale,  de  apariția  unor  state  independente  noi,  de  schimbarea  majoră  a

raporturilor de forțe și de desfășurarea mai multor conflicte ale căror urmări

sunt și astăzi foarte vizibile și continuă să influențeze și să modeleze contextul

regional.

Situația a fost apreciată ca fiind cu atât mai relevantă cu cât, în această

perioadă scurtă de timp, schimbările și evoluțiile majore din regiunea Golfului

au fost caracterizate de o dinamică, varietate și implicații destul de rar întâlnite

la scară istorică.

Principalul  obiectiv  și  componentă  ale  studiului  de  fată  le  constituie

prezentarea și analizarea modului de structurare și de funcționare al sistemelor

administrative, administrativ–politice și administrativ–sociale din statele arabe

din  zona  Golfului,  în  scopul  creării  unei  baze  de  evaluare  a  funcționării
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sistemice a acestor țări care să ofere posibilitatea definirii unor căi, modalități și

strategii cât mai bune de abordare a lor.

În  același  scop,  sistemele  administrative  sunt  prezentate  și  evaluate,

comparativ, pentru statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului și

Uniunea  Europeană,  opțiune  care  a  ținut  cont  de  existența  unui  dialog

instituționalizat și a unui parteneriat de cooperare între CCG și UE.

Un alt obiectiv important urmărit a fost acela de a extinde domeniul de

dezbatere privind specificul și evoluțiile din statele arabe din Golf, nu numai

prin proiectarea temporală a acestora,  ci  și  prin examinarea similitudinilor /

asocierilor  /  diferențelor  și,  în  perspectivă,  a  interdependenței  dintre  statele

arabe din Golf și statele occidentale / UE.

Având în vedere diversitatea și complexitatea subiectului tratat, studiul

urmărește sintetizarea de date și informații multidisciplinare și corelarea lor cu

aspectele actuale și cercetările de interes din domeniul administrativ, îndeosebi

a relației administrație – cetățean în țările arabe din Golf, ca o componentă de

bază  a  proceselor  sociale  și  politice,  precum  și  a  proceselor  de  reformă

democratică tot mai evident necesare în aceste state.

La nivelul cercetărilor efectuate, structura sa a fost realizată astfel încât

să ofere o bază informațională și de studiu, precum și definirea unor posibile

direcții ulterioare de dezvoltare a tematicii abordate, ținând cont de importanța

politică, economică și strategic-militară a regiunii Golfului, de existența unor

resurse energetice majore, de aspectele comerciale importante, precum și de o

serie  de  implicații  ale  recrudescenței  curentelor  islamice,  fundamentalist-

islamice și extremiste, respectiv pentru gestionarea cât mai eficientă a acestor

aspecte la nivel regional și internațional.

În acest sens, lucrarea a pornit de la prezentarea aspectelor de interes și a

elementelor definitorii pentru statul arab islamic, cu accent pe transformările

din  perioadele  modernă  și  contemporană,  inclusiv  implicațiile  celor  două

principale curente care se regăsesc la nivelul lumii arabe, curentul naționalist și

cel islamic / fundamentalist islamic. În același context sunt abordate și stadiul

incipient al proceselor de democratizare din lumea arabă, al perspectivelor de
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evoluție a societății civile și relațiilor acesteia cu statul arab islamic, precum și

influența procesului de globalizare în țările arabe.

Sunt  analizate  totodată  în  cadrul  mai  larg  al  lumii  arabe,  o  serie  de

aspecte  specifice  Orientului  Mijlociu  și  regiunii  Golfului  Persic,  legate  de

principalele probleme ale zonei – stabilitatea și securitatea, componenta arabă a

Golfului  Persic,  regimurile  autocratice  și  puterea  în  aceste  state,  factori

potențial generatori de tensiune și conflict, precum și conceptul de stat rentier,

caracteristic  țărilor  arabe  din  Golf.  Aceasta  în   intenția  de  a  contribui  la

înțelegerea  evoluției  modului  de  structurare  și  administrare  al  acestor  țări,

precum și a factorilor care au condus și conduc, încă, la schimbări dinamice

semnificative  în  regiune,  inclusiv  din  perspectiva  structurilor  statale,  a

cooperării dintre ele și liderii la putere, precum și a sistemului de relații dintre

autorități și cetățean.

O  atenție  deosebită  a  fost  acordată  în  cursul  cercetării  întreprinse,

prezentării structurale a celor șase state membre ale Consiliului de Cooperare al

Golfului  (Regatul  Arabiei  Saudite,  Regatul  Bahrain,  Emiratele  Arabe Unite,

Statul  Kuwait,  Statul  Qatar  și  Sultanatul  Oman).  Prezentarea  este  axată  pe

sistemele administrative, sociale, politice, legislative și judecătorești, respectiv,

pe componentele principale ale structurii statale. Deși sunt în aceeași regiune,

cu specific și tradiții relativ similare și membre ale unei structuri comune –

Consiliul  de  Cooperare  al  Golfului  –  țările  menționate  au  păstrat,  fiecare,

elemente specifice legate de factorii care au determinat apariția lor ca state, de

istoricul evoluției lor,  de interesele familiilor conducătoare și de provocările

cărora au trebuit și trebuie să le facă față.

Aceste  particularități  influențează  semnificativ  procesele  interne  și

raporturile  externe  ale  acestor  țări,  cunoașterea  lor  fiind  foarte  importantă

pentru abordarea relațiilor fie bilateral, fie la nivelul unor structuri mai largi,

cum este cazul dialogului și parteneriatului CCG – UE.  

Am considerat necesar ca un spațiu mai larg sa fie dedicat problematicii

procesului  de  integrare  al  statelor  arabe  membre  ale  CCG,  cu  toate

componentele  sale  (conceptul  arab  de  integrare  și  segmentele  sale  social,
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instituțional,  politic-economic,  cultural),  inclusiv  dintr-o  perspectivă

comparativă  cu  Uniunea  Europeană.  Comparația  este  extinsă  la  nivelul

structural al celor două entități fiind, astfel, evidențiate mai clar și mai detaliat

elementele caracteristice, cele comune, cele complementare și, de asemenea, o

serie de diferențe semnificative legate de specificul regional.

Legat de aceste aspecte este prezentat și analizat sistemul administrativ-

instituțional  din  statele  membre  ale  CCG,  elemente  specifice  de  guvernare,

sociale, demografice, procese de reformă structurală și influența religiei în sfera

politico-administrativă, a drepturilor omului și a relației administrație–cetățean.

O mare parte a studiului are în vedere prezentarea și analiza situației din

Irak (stat riveran Golfului dar care nu este parte a Consiliului de Cooperare al

Golfului), îndeosebi după înlăturarea de la putere, în 2003, a regimului baasist

al lui Saddam Hussein și crearea unui stat democratic, cu sistem pluripartit.

S-a apreciat ca importantă, oportună și relevantă prezentarea Irakului și

a  evoluției  sale  în  perioada  modernă  și  contemporană  mai  ales  datorită

schimbărilor  structurale,  politico-administrative  și  sociale  majore  din ultimii

ani, ca și datorită existenței unor procese și structuri administrative, politice și

militare  cu  caracter  istoric  unic.  Contextul  a  fost  (și  este,  încă),  generat  și

influențat de acțiunile militare din 2003 ale Coaliției internaționale condusă de

SUA, de crearea unei structuri unice (ca dimensiuni, componență, atribuțiuni și

activitate)  –  Autoritatea  Provizorie  a  Coaliției  (însărcinată  cu  administrarea

Irakului în perioada de tranziție),  de redobândirea, de către Irak (în 2004) a

atributelor  de  stat  independent  și  suveran,  și  de  reformele  structurale,

administrativ–politice, sociale și economice care au avut loc după înlăturarea

de la putere a lui Saddam Hussein (un exemplu fiind o altă structură – unică din

mai  multe  puncte  de  vedere  –  creată  în  cadrul  Irakului,  respectiv  regiunea

autonomă kurdă).

În același  timp sunt prezentate sistemul federal  actual  al  Irakului  (cu

facilitățile, dar și limitările sale administrativ–politice), componentele și sub-

componentele  administrative  ale  acestui  sistem,  dualismul  și  controversa

centralism-regionalism, procesele democratice și perspectivele lor, precum și
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relațiile Irakului cu Uniunea Europeană și posibilitatea acesteia din urmă de a

se implica mai activ în susținerea proceselor de reformă din Irak.

  În ce privește Republica Yemen, stat care, deși nu este direct riveran

Golfului, aceasta face parte de facto din statele arabe din Golf, inclusiv urmare

perspectivei  (deocamdată  nedefinită  temporal)  de  a  fi  admis  ca  membru în

Consiliul de Cooperare al Golfului.

Prezentarea și evaluarea structurală, administrativă, politică, economică

și socială ale Yemenului au fost făcute în contextul existenței unor elemente

caracteristice acestei țări, nu numai din perspectivă istorică (fiind unul din cele

mai vechi state arabe), ci și a unor unificări și segregări succesive cu implicații

pe planul entității statale, a structurării ei administrative și politico-economice. 

Sunt  prezentate  și  relațiile  Republicii  Yemen cu Uniunea Europeană,

respectiv  interesul  UE  de  a  susține  procesele  democratice  de  reformă  din

Yemen și principalele aspecte, dificultăți și limitări ale acestei orientări.

Cercetările pe care se bazează studiul au fost astfel orientate nu numai în

direcția obținerii și prelucrării de date și informații referitoare la temele tratate,

ci și în direcția conturării unor modele care să poată fi utilizate pentru o mai

bună înțelegere a proceselor și fenomenelor descrise, respectiv, a implicațiilor

lor în statele arabe din Golf și în relațiile acestora cu alte state sau entități (cum

este cazul concret al Uniunii Europene).
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Capitolul 1 

Statul arab și religia islamică

1.1. Statul arab

1.1.1. Abordări generale

Într-o caracterizare concisă,  statul  ar reprezenta autoritatea unei instituții

politice suverană peste un teritoriu recunoscut.

Există numeroase (alte) definiții ale statului, iar eventualele confuzii pot fi

înlăturate  prin  separarea  elementelor  definitorii  de  cele  empirice.  Această

abordare1 ia în calcul analizarea a trei aspecte principale: consideră statul ca fiind

suveran  și  având  autoritate  și,  prin  urmare,  trebuie  analizat  din  perspectiva

identității  și  a  componentei  politice;  privește  statul  ca  pe  o  instituție,  deci  o

organizare diferită de activitățile politice informale; în fine, consideră statul ca o

entitate asociată cu un anumit teritoriu, acest aspect fiind, foarte probabil, cel mai

puțin controversat și mai puțin complex decât celelalte două.

Îndeosebi în perioada ultimelor două decenii s-a înregistrat apariția a două

curente / orientări diferite - și contradictorii - legate de existența și rolul statului.

Astfel, cea mai mare parte a intelectualilor și teoreticienilor în general, și a

politicienilor și sociologilor în special, au acționat, constant, pentru readucerea în

prim plan a statului ca și concept analitic major (care începuse să fie estompat, mai

ales urmare impactului comportamental occidental și în primul rând american).

Pe de altă parte, în activitatea politică și economică reală s-a discutat, tot

mai  mult,  despre  „diminuarea  (importanței)  statului”  (moins  d’Etat)  sau,  mai

prozaic, „să scăpăm de stat” 2.

1 Giacomo L.,  The Arab State, Routledge: London, and Mackays and Chatham PLC, Great Britain,
1990, pag. XVIII .
2 Ayubi N.,  Over-stating the Arab State, I.B. Tauris and Co Ltd., 1995 (reprinted in 99, 01, 06, 08),
pag. 4.
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În  contextul  unei  evoluții  internaționale  tot  mai  integrate  (din  punct  de

vedere  economic  și  comercial,  al  piețelor,  al  comunicațiilor,  etc.),  cele  două

tendințe menționate au un impact care excede limitele statelor în care au apărut,

afectând întreaga comunitate internațională, inclusiv țările arabe.

Îndeosebi de la începutul secolului XX, pe plan internațional s-a manifestat

o orientare către expansiunea statului (în termeni cantitativi), nu numai în sferele

economiei și socială, ci și în domeniile funcționarilor, organizațiilor și cheltuielilor

publice. Acest proces de dezvoltare și extindere, atât a statului propriu-zis, cât și a

rolului său în economie și societate este definit prin termenul de „etatism”.

Procesul s-a manifestat și la nivelul lumii arabe, unde statul, structura și,

mai ales, autoritatea sa au fost supra-dezvoltate îndeosebi de regimurile autoritare

și populiste, cu toate că această situație nu a condus și la creșterea semnificației,

eficienței și puterii reale a statelor respective.

Astfel, dezvoltarea majorității statelor arabe nu constituie rezultatul firesc

al  propriei  istorii  și  evoluții  socio-economice,  sau  a  tradițiilor  lor  culturale  și

intelectuale. Statele arabe sunt, în general, state dure care au recurs și recurg, în

multe situații, la metode de retorsiune brutale pentru a-și păstra existența, puterea

și prerogativele. 

Existența violenței, exercitarea ei de către stat și simbolistica sa în țările

arabe se datorează mai multor factori, între care necesitățile luptei de clasă și a

luptei  împotriva  imperialismului,  pe  de  o  parte,  și  a  capacității  instituționale,

integrării sociale și protecției împotriva ideilor comuniste, pe de altă parte3.

Acest fapt, al unor abordări dure și adesea violente, nu transformă, totuși,

statele arabe în state puternice și solide, deoarece le lipsesc, în proporții diferite,

bineînțeles, pârghiile și puterile generate de infrastructura instituțională care să le

permită o interacțiune pozitivă și constructivă cu societatea, astfel încât aceasta să

accepte și să susțină legitimitatea structurilor de guvernare.

3 Auroi C.,  The Role of the State in Development Processes ,  Frank Cass & Co Ltd., Gainsborough
House: London, 1992, pag. 2.
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1.1.2. Statele arabe contemporane

Lumea arabă include 21 de state și Autoritatea Națională Palestiniană care

sunt, oficial,  membre ale Ligii  Statelor Arabe.   Dintre acestea,  totuși, Somalia,

Djibouti și Comore au mai mult caracteristici africane decât arabe.

Celelalte,  statele  arabe „propriu-zise”  și-au  câștigat  independența  relativ

recent (primul stat arab independent fiind Yemenul – de nord, în 1918, iar ultimul

fiind Emiratele Arabe Unite, în 1971).

Statele arabe sunt caracterizate de un grad ridicat  de diversitate superior

celui existent, de exemplu, la nivelul statelor europene (multe eterogene mai ales

din  punct  de vedere etnic).  În  afara  diferențelor  generate  de veniturile  statelor

arabe (unele cu resurse majore,  cum este cazul  celor  din Golf),  diversitatea  se

manifestă și în modul de trai și structurarea socială, plecând de la un tribalism

decadent și până la structuri urbane evoluate, cum se întâlnesc în Dubai, Beirut,

Cairo sau Tunis.

În pofida acestei diversități, există și trăsături comune acestor state, de care

sunt  conștiente  și  pe care  le  promovează,  respectiv  acelea  că  vorbesc  o limbă

comună (araba) și au, în cea mai mare parte, o religie comună (islamul sunit). 

Aceste două trăsături au contribuit substanțial, istoric vorbind, la crearea

unui sentiment pan-arab de unitate arabă și islamică. Coroborarea naționalismului

arab  și  a  religiei  islamice  au  creat,  de  asemenea,  o  „identitate”  care  excede

granițele geografice și, de asemenea, pe cele ideologice locale în favoarea unei

entități denumită „Ummah Al-Arabya” („mama arabă” sau „națiunea arabă” sau

„lumea arabă”)4.

Din punctul de vedere al  statului arab se înregistrează,  și  în prezent,  un

paradox istoric și politic,  existând 18 state arabe independente și suverane,  dar

care nu acceptă,  de fapt,  legitimitatea propriului concept de stat,  fiind tributare

unor  situații  care  pornesc  de  la  conflicte  interne  generate  de  tendințe  sociale

centrifuge pe criterii  etnice,  sectare,  tribale,  etc.,  și  se încheie cu orientările  și

forțele pan-arabe și pan-islamice care slăbesc, în mod semnificativ, legitimitatea și

puterile statelor arabe ca entități separate.

4 Giacomo L,  The Arab State,  Routledge,  London, and Mackays  and Chatham PLC: Great  Britain,
1990, pag. 2.
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De exemplu, ideologia wahabită (islamică sunită conservatoare) din Arabia

Saudită constituie o provocare reală  pentru sistemul de stat  prin favorizarea  și

exacerbarea principiilor pan-islamice5.

La fel, curentele naționalist arabe - care au cunoscut o perioadă de vârf în

timpul președintelui egiptean Gamal Abd Al-Nasir („nasserismul”) - au contestat

chiar mai mult decât cele religioase sistemul statal, de data aceasta din perspectivă

naționalistă, a existenței unei „lumi arabe”, dar cu efecte similare.

Cu toate că, în afara wahabismului și nasserismului, nu s-au înregistrat alte

curente „universaliste” semnificative, creșterea considerabilă, mai ales în ultimele

două decenii, a fundamentalismului islamic a readus în actualitate caracterul fragil

al statelor arabe și, de asemenea, componenta lor socială laică.

 O evaluare din perspectivă istorică,  chiar sumară,  a celor 18 principale

state arabe islamice atestă nu numai că societățile lor au o tradiție îndelungată, ci și

că  forma  statală  are  o  vechime  apreciabilă,  chiar  dacă  țara  ca  atare  a  devenit

independentă  mult  mai  recent.  De  altfel,  structurarea  statală  a  reprezentat  o

caracteristică a istoriei arabe și a regiunii lumii arabe de astăzi cu mult înainte de

apariția islamului (un exemplu fiind statul creat de Hammurabi în anii 1700 î.e.n.,

în regiunea unde se află Irakul de astăzi)6. 

Astfel, în afara unor țări arabe ca Irak, Siria și Iordania, marea majoritate a

celorlalte și-au câștigat independența cel mai timpuriu în secolul XIX.

Țările arabe au avut, în general, o relație aparte și problematică, în multe

cazuri,  a  entității  statului  cu  entitatea  națională  –  națiunea.  În  lumea  arabă,

formarea statului a avut loc într-o perioadă în care indivizii erau încurajați să-și

afirme aspirațiile și identitatea ca părți ale unor diverse comunități structurate pe

criterii  etnice,  religioase,  tribale,  teritoriale  sau  mai  extinse  (pan-arabe,  pan-

islamice etc.).

Unele  regimuri  au  încercat  să  controleze  acest  proces  prin  practici

administrative  (dezvoltarea  și  aplicarea  unor  demarcări  teritoriale  –  frontiere,

emiterea  de  documente  de  identitate,  inclusiv  pașapoarte,  implementarea  unor

5 Statul ocupă un loc secund în ideologia religioasă islamică, în care obiectivele de bază sunt axate pe
conceptul de unitate islamică, diluând în mod semnificativ importanța și prerogativele statului – n.n.
6 Choueiri  Y.,  Arab  Nationalism:  a  History:  Nationa  and  State  in  the  Arab  World,  Blackwell
Publishers Ltd.: USA, 2000, pag. 35.
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sisteme administrativ-fiscale și de taxare etc.) și prin crearea unui cadru politic

național.

Procesul de formare a statelor arabe, prin crearea unor entități suverane și a

unor noi centre de putere și control administrativ a avut loc începând de la finele

secolului  XIX,  prin  încheierea etapei  de existență  a  statelor  coloniale,  trecerea

printr-o fază intermediară, imediat după cucerirea independenței, și până la etapa

actuală7. 

1.1.3. Caracteristicile statului arab modern

Sunt legate, în mod direct, de realitățile istorice, politice și economice care

au influențat și determinat formarea structurilor statale.

Una din cele mai importante caracteristici ale statelor arabe stabile din anii

70 și 80 a reprezentat-o existența unui lider puternic și autoritar (totalitar). Deși

modalitățile și stilurile de conducere variau destul de mult, toate cazurile specifice

unui stat arab stabil erau asociate unor astfel de lideri, nu ca poziție și funcție, ci ca

persoane care aveau abilitatea și posibilitatea (prin instrumentele administrative de

care dispuneau) să-și impună voința practic fără restricții în actul de guvernare.

O altă caracteristică importantă este legată de faptul că organizarea politică

a statelor arabe contemporane este asociată și unor schimbări ale membrilor elitei

conducătoare în diverse situații când liderii vor să impună noi orientări, planuri

sau  proiecte.  Aceste  schimbări  nu  au  un  caracter  periodic,  fiind  aleatoare  și

circumstanțiale. Prin urmare nu pot fi, în nici un caz, comparate cu schimbările

care apar la nivelul unor guverne alese democratic urmare unor realinieri politice.

O  a  treia  caracteristică  a  statelor  arabe  o  reprezintă  practica  politică  a

asocierii  limitate.  Acest  concept  este  diferit  de  cel  al  mobilizării  politice  unde

există o legătură directă între organizațiile de masă și conducerea politică și unde

presiunile exercitate de mase produc efecte în actul de guvernare și în acțiunile

liderilor politici. De asemenea, conceptul este diferit și de totalitarismul absolut în

cadrul căruia nu există, practic, participare politică la actul de guvernare.

7 Owen R., State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, Routledge: USA and
Canada, 2000, pag 6 .
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Statele arabe, mai ales în anii 70 și 80, se aflau într-un stadiu intermediar,

în  care  existau  unele  componente  democratice  –  la  un  nivel  de  imagine

satisfăcător, dar care nu aveau posibilități reale de a influența actul de guvernare.

Situația a fost susținută și de creșterea economică din anii 70 care a asigurat pentru

statele arabe resursele necesare satisfacerii cerințelor de bază ale populației lor.

O a patra caracteristică este reprezentată de faptul că elitele conducătoare

se  bazează  pe  o  structură  importantă,  formată  dintr-o  clasă  socială  mijlocie,

preponderent  urbană8.  Cu  excepția  statelor  din  Golf,  unde  liderii  (monarhii)

transferă sau predau puterea unor membrii ai familiilor lor, majoritatea celorlalte

state arabe nu sunt guvernate de o „clasă conducătoare” bazată pe relații familiale

sau, în puține cazuri, tribale.

Plasarea bazei de susținere a puterii statului la nivelul clasei mijlocii urbane

nu înseamnă, totuși, că statul este un organ al acestei clase sau rezultat din această

clasă.  Astfel,  deși  acțiunile  și  actul  de guvernare sunt  în legătură (și)  cu acest

segment  al  populației,  statul  se  constituie  într-o  entitate  separată  de  el  și  de

celelalte componente ale societății.

O  altă  caracteristică  este  includerea  unei  substanțiale  componente

organizatoric-administrativă care este importantă prin faptul că se constituie într-

un mecanism de funcționare și operare al statului - cu care are interese asociate -

dar este,  în același  timp, și  parte a populației.  Astfel,  deși  unele din interesele

funcționarilor publici sunt legate de activități ale statului (în care funcționari sunt

„producători”),  ei  pot  acționa  și  gândi  și  din  perspectivă  politică,  respectiv  ca

membrii ai societății și „consumatori”9. 

În  fine,  statul  arab  funcționează  ca  organism  de  control  și/sau  de

reglementare, asumând aceste roluri la nivelul societății și economiei. Și în acest

caz  este  necesar  de  menționat  că  statul  arab  nu  reprezintă,  aproape  în  nici  o

situație, o structură de producție economică, în pofida faptului că irosește multă

energie și resurse controlând astfel de structuri. În multe cazuri, chiar dacă o parte

majoră a economiei este de stat, funcțiile de control sunt percepute mai importante

decât cele de producție.

8 În  majoritatea  statelor  arabe  țăranii,  respectiv  populația  satelor  sunt,  în  general,  neglijați  și  nu
constituie, în nici un caz, o componentă semnificativă a bazei sociale a puterii statului – n.n.
9 Giacomo L., The Arab State, Routledge, 1990, Introduction, pag. XXIX.
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1.1.4. Perspective ale evoluției țărilor arabe

Evoluțiile din țările  arabe în  perioada ultimelor  decenii  indică faptul  că

sistemul statal s-a consolidat, în pofida instabilității unor regimuri aflate la putere.

Nu  s-au  înregistrat,  totuși,  eforturi  semnificative  de  a  asigura  o  legitimitate

superioară statului prin procese politice, sociale și administrative democratice sau

reformatoare, pe baza unor ideologii moderne. 

Procesele  încă  în  derulare  indică,  în  continuare,  promovarea  la  nivelul

cetățenilor  și  al  societății  a  sentimentelor  de  identificare  cu  propriul  stat  prin

intermediul unor tradiții, obiceiuri, cutume și experiențe comune, situație care nu

trebuie, însă, respinsă sau minimalizată, având în vedere că, în unele cazuri, ea a

condus la legitimizarea unor sisteme și la generarea unor sentimente naționaliste –

cum este cazul ideologiei palestiniene care a evoluat nu ca parte a naționalismului

arab, ci complementar acestuia.

La  consolidarea  structurii  statale  în  țările  arabe  contribuie  și  aspectele

legate de putere și utilizarea acesteia. Este evidentă, inclusiv în prezent, tendința

de apariție a unor regimuri autoritare, chiar totalitare, orientate către acapararea

întregii puteri la nivelul statului și, în unele cazuri, către ideea de uniune (unitate)

arabă.  Realizarea  acestei  uniuni  ar  trebui,  însă,  făcută  conform  conceptelor,

concepțiilor și aspirațiilor hegemonice ale respectivilor lideri (cum a fost  cazul

liderului  irakian  Saddam  Hussein,  sau  ideilor  promovate  de  liderul  libian

Moammar Al-Ghaddafi), .

Din perspectiva pan-arabă, absența proceselor democratice și a libertăților

de bază în majoritatea statelor arabe contemporane a descurajat dezvoltarea unor

relații inter-arabe semnificative, inclusiv la nivelul cetățenilor, în afara canalelor și

cadrului oficial.

Pe  de  altă  parte,  în  unele  țări  arabe  există  forțe  sociale  care  tind  să

favorizeze și să susțină guvernele autocrate și sistemul centralizat și autoritar al

statului.  Astfel,  mai  multe  sisteme  economice  arabe  manifestă  o  rezistență

semnificativă  față  de  procesele  de  integrare,  precum  și  un  nivel  ridicat  de

protecționism generat de interese financiare particulare. Este cazul, relativ recent,
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al unor state arabe cu resurse substanțiale de petrol care tind să favorizeze abordări

izolaționiste, de protejare a propriilor privilegii.

 Totuși,  ideologia și  sentimentele  naționalist  arabe nu au fost  înlăturate,

deși au scăzut, deocamdată, în intensitate comparativ cu perioada anilor 70 și 80,

ele  manifestându-se  prin  tendințele  de  creștere  a  cooperării  arabe  pentru

dezvoltarea economică, precum și în coordonarea unor poziții legate de probleme

naționale sau de securitate.

Cu toate că este, încă, privită reticent și chiar cu îngrijorare de majoritatea

statelor  arabe,  o  direcție  de  acțiune  de  bază  pentru  evoluția  lor,  îndeosebi  în

contextul actual, o reprezintă acceptarea și implementarea unor procese de reformă

structurale, politice, sociale și administrative, în lipsa cărora cea mai mare parte a

acestor  state  nu  vor  putea  face  față  presiunilor  interne  (mai  ales  sociale)  și

riscurilor externe (militare, economice, comerciale, asimetrice etc.).

1.2. Statele arabe islamice – caracteristici principale

Pentru a înțelege și a plasa corespunzător statul islamic în structura tot mai

complexă a lumii contemporane, respectiv pentru a putea analiza, într-un mod cât

mai complet dar și accesibil relaționarea acestui stat cu celelalte tipuri de structuri

statale, trebuie pornit de la „rădăcinile” ideologice și bazele structurării sale, de la

Coran și de la literatura „Hadith” (învățăturile și preceptele islamice ale profetului

Mohammad, transmise pe cale orală)10.

Examinarea celor două principale surse ale islamului subliniază faptul că în

aceste scrieri nu se regăsește conceptul de stat  islamic.  De altfel, chiar imediat

după moartea profetului Mohammad, musulmanii nu au reușit să convină nici cel

puțin asupra succesorului său (o parte a musulmanilor susținând că profetul nu a

desemnat  nici  un  succesor,  iar  o  altă  parte  susținând  contrariul).  În  privința

Coranului, singurele valori potențial definitorii structural sunt cele ale justiției și

bunăvoinței, pe care ar trebui să fie bazată o societate islamică; nu se fac, însă, nici

un fel de referiri la structuri statale, nici măcar rudimentare. Coranul se opune, de

asemenea,  conceptelor  de  opresiune  („zulm”)  și  de  nedreptate-injustiție
10 Ibn Ishaq –  Sirat RasUl Allah –  prima biografie completă a profetului Mohammad, traducerea în
limba engleză – Viața lui Mohammad – tradusă de A. Guillaume, Oxford: New York and Delhi, Oxford
University Press, 1980.
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(„’udwan”),  subliniind  ideea  că  nici  o  societate  în  care  sunt  acceptate  aceste

concepte nu se poate numi islamică. De altfel, majoritatea valorilor promovate de

Coran sunt valori fundamentale, astfel încât este dificil de acceptat,  din această

perspectivă, un stat care se declară a fi islamic dar care nu are la baza societății

civile aceste valori.

Este, de asemenea, important de menționat faptul că societățile arabe pre-

islamice  nu  au  cunoscut,  în  evoluția  lor,  nici  o  structură  statală.  Societățile

respective  erau  preponderent  tribale,  nefăcând  nici  o  distincție  între  stat  și

societatea civilă, fără a dispune de legi scrise și nici de o autoritate de guvernare,

fie  ea  ereditară,  fie  aleasă.  Toate  deciziile  importante  erau  luate  exclusiv  prin

consens, de un consiliu tribal (șefii triburilor din zonă). Nu existau, în societățile

respective, structuri de poliție, armată sau alte instrumente caracteristice unui stat,

cum ar  fi  un  sistem de  taxare.  Fiecare  trib  se  ghida  după  propriile  tradiții  și

cutume. 

Pe de altă parte existau, bineînțeles, conflicte inter-tribale, toți adulții fiind

obligați să ia parte la ele și să apere interesele tribului. Singura lege prevalentă era

aceea a retalierii, lege care a stat, de altfel, la baza societăților arabe pre-islamice. 

Urmare  persecuțiilor  la  care  au  fost  supuși  profetul  și  adepții  săi  în

Mecca,aceștia  s-au  refugiat  la  Medina,  în  anul  622 e.n.  (fuga  de  la  Mecca  la

Medina,  „hijra”  sau  „hegira”  în  latină,  moment  care  a  marcat  începuturile

islamului), la acel moment cunoscută sub numele de „Yathrib”. După instalarea

profetului și adepților săi, orașul a preluat numele de „Medina un-Nabi” – „orașul

profetului”, pe scurt – Medina.

Profetul, o personalitate religioasă și spirituală deja cunoscută și influentă,

care impunea respect nu numai adepților săi, a creat o societate bazată pe justiție și

înțelegere, reunind, în prima fază, printr-un pact comprehensiv, diferitele grupări

religioase și  tribale,  inclusiv triburi  „păgâne” (între care și  evrei),  grupuri  care

aveau,  în  cadrul  pactului,  libertatea  de a  trăi  conform legilor  și  tradițiilor  lor.

Coranul menționa că „nu există obligativitate în problemele religioase”. 

Acest  pact  a  reprezentat,  în  fapt,  coagularea  unei  structuri  pre-statale,

înainte de formarea „statului” Medina, structură care a depășit, la acel moment,

limitările  tribale  în  privința  conceptului  de  guvernare  administrativă  (spre
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exemplu,  dacă  Medina  ar  fi  fost  amenințată  de  o  forță  externă,  toate  triburile

trebuiau să participe direct la apărarea orașului („statului”).

Se  poate  aprecia  că,  în  bună  măsură,  profetul  a  promovat  măsuri

revoluționare  progresiste,  prin  începerea  desființării  legăturilor  tribale  și

consolidarea unor granițe ideologice,  pe de o parte, iar  pe de altă parte a unor

granițe teritoriale, concepte de natură să coaguleze societatea respectivă. În orice

caz, obiectivul profetului nu era de a crea o comunitate politică, ci una religioasă,

deși  Coranul  acordă  mai  multă  importanță  valorilor  etice  și  morale  decât  alte

doctrine, politice. Coranul prevedea o bază religioasă solidă, urmând ca sistemul

politic să evolueze, în timp, determinat de necesități și cerințe. 

Conform  Coranului,  sarcina  națiunii  islamice  sau  comunității  islamice

(„ummah”)  este  de  a  construi  o  societate  bazată  pe  valori  pozitive  și  negarea

răului. Unitatea musulmanilor este posibilă numai dacă ei își păstrează caracterul

de  comunitatea  religioasă  având  ca  obiectiv  construirea  unei  societăți  fără

opresiune și injustiție și ținând cont că există mai multe căi de a ajunge la adevăr.

Islamul cere musulmanilor să rămână uniți și să nu iște conflicte între ei,

însă  nu le cere  să evolueze într-o comunitate  politică,  apreciind că politica  va

conduce la proiecte și, mai ales, lupte pentru putere, fapt care, la rândul său, va

aduce preponderent dispute și secesiuni, în detrimentul unității. În pofida acestui

fapt, după moartea profetului, principalul obiectiv al musulmanilor a fost cine să

dețină puterea (politică)  și  cine să fie lider,  obiectiv  perpetuat  și  în  perioadele

ulterioare, inclusiv până în prezent.

Legat de potențialele baze și noțiuni de stat, trebuie menționat și faptul că

principalele îndatoriri religioase pentru musulmani (rugăciunea, postul, plata unei

taxe pentru săraci – „zakat”, pelerinajul la Mecca – „haji” și credința în unitatea lui

Allah – „tawheed”) nu implică, sub nici o formă, necesitatea existenței unui stat

islamic. Astfel, un musulman care trăiește într-o societate non-islamică poate să

îndeplinească  toate  obligațiile  religioase  menționate  fără  nici  o  problemă  sau

constrângere. Conform Coranului, chiar dacă ar exista o conducere musulmană,

aceasta  nu  ar  putea  forța  pe  musulmani  să  îndeplinească  obligațiile  religioase

menționate. 
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Totuși,  situația  este  diferită  în  privința  relațiilor  inter-umane,  iar

apartenența la o societate (și stat) implică din partea liderilor o autoritate morală și

poziții  principiale  care,  în  general,  nu  sunt  atinse.  De aceea,  referindu-se la  o

guvernare  democratică,  Coranul  precizează  că  sunt  „...cei  care  vor  asculta  de

Domnul lor, și se vor ruga și își vor rezolva problemele prin bună înțelegere și

consultări și care se vor bucura de ceea ce li se dă de către Domnul...”

Întrucât  la  vremea  respectivă  nu  exista,  încă,  definit  conceptul  de

democrație și nici de guvernare politică democratică, Coranul se referă la acest

concept prin sintagma „probleme care să fie rezolvate prin consultări între părți”,

imagine  sugestivă  de  reprezentare  a  democrației.  Coranul  este,  de  asemenea,

împotriva conducerii totalitare sau monarhiei.

Legat de acest aspect, există o problemă semnificativă în privința grupărilor

musulmane șiite, care sunt adepții Imamului, respectiv faptul că numai un imam

descendent din fiica profetului, Fatima, și ginerele profetului, Ali, îl poate moșteni

pe  profet,  respingând  conceptul  de  alegere,  de  către  popor,  a  succesorului

profetului. Acest aspect, în pofida divergențelor și conflictelor, inclusiv violente și

sângeroase  pe  care  le-a  creat,  de-a  lungul  timpului,  între  sunniți  și  șiiți,  nu

schimbă,  totuși,  principiile  abordării  conceptului  de  guvernare,  în  lumea

contemporană nemaifiind luată în calcul posibilitatea găsirii de lideri din familia

profetului, așa cum se punea problema imediat după moartea acestuia.

Societatea  arabă  islamică  a  trecut,  urmare  schismei  care  a  separat-o  în

sunniți și șiiți, prin numeroase conflicte, divergențe și modificări structural-sociale

care, totuși, poate în mod surprinzător, nu au avut implicații și nici nu au generat

consecințe însemnate pe linia evoluției islamice a conceptelor de stat, administrație

și  guvernare.  Cea  mai  importantă  perioadă  istorică  legată  de  cristalizarea  unei

societăți islamice mai avansate, având unele caracteristici pre-statale, a fost cea a

Califatelor abbaside.

Fără a detalia mai mult succesiunea implicațiilor istorice ale islamului, se

poate aprecia, pe baza evoluției acestuia, ca teoria politică a islamului a trecut prin

numeroase schimbări, necesare adaptării la rădăcinile și realitățile, preponderent

empirice, care au guvernat-o. Ca urmare, este dificil să se discute despre un „stat
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islamic” ca obiectiv final, inclusiv din perspectiva divergențelor existente și lipsei

unui consens al musulmanilor pe acest subiect.

În  prezent  există,  de  asemenea,  mai  multe  țări  islamice  structurate  în

diferite forme de stat (monarhii, dictaturi, semi-dictaturi sau democrații incipiente)

care, toate, se denumesc „state islamice”.

Pe de altă parte, forma și structurile statului au îmbrăcat, în mod necesar,

forme diferite datorită localizării lor geografice și temporale. Astfel, ar fi foarte

dificil, spre exemplu, să fie abordat un concept de stat democratic într-o societate

feudală.  Probabil  urmare  (și)  acestui  fapt,  Coranul  nu  acordă  o  importanță

semnificativă formării și tipului de stat, ci naturii și structurii societății islamice. 

În timp ce statul reprezintă numai o alternativă, societatea bazată pe valori

fundamentale  -  cum  sunt  dreptatea,  egalitatea,  demnitatea  umană  –  este  o

necesitate în islam. Un stat care să includă toate aceste valori nu poate fi, în mod

evident, decât un stat democratic cu un sistem de largă împărțire a puterilor.

Mai  mult,  conform  învățăturilor  Coranului  și  Hadithei,  un  stat  islamic

trebuie  să  garanteze  drepturi  egale  din  punct  de  vedere  tribal,  etnic,  național,

lingvistic, să accepte drepturile altor comunități religioase de a-și practica religia și

să acorde drepturi egale pentru femei și bărbați. Coranul acceptă pluralitatea în

societate ca și voință a lui Allah.

Urmare tuturor acestor prevederi și precepte, un stat islamic,  pentru a fi

acceptat  în  sensul  coranic  de  stat  islamic,  ar  trebui  să  aibă  următoarele

caracteristici principale: să fie nediscriminatoriu din perspective etnice, lingvistice

și de naționalitate; să garanteze egalitatea între sexe; să garanteze drepturi egale

tuturor grupurilor religioase și să accepte ca legitimă pluralitatea religioasă; să aibă

o natură democratică, având la bază principiul demnității umane.

Se poate, deci, aprecia, că statul islamic – așa cum ar trebui să fie structurat

și să funcționeze - este similar (sau chiar identic) statului modern, democratic și

pluralist.
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1.3. Fundamentalismul islamic arab

1.3.1. Ideologia de bază

Urmare  procesului  de  formare  a  lor,  condițiilor  istorice  și  geo-politice

specifice în care acest proces a avut loc, ca și statutului religiei islamice ca religie

de stat și, în cea mai mare parte, ca structură și ideologie de forță în stat, țările

arabe  islamice  au  dezvoltat,  pe  parcursul  evoluției  lor,  raportat  mai  ales  la

specificul și valorile occidentale, imaginea unor autocrații, a unor societăți relativ

închise și restrictive în domeniul social și al drepturilor omului.

Cu toate acestea, dezvoltarea și, în multe cazuri, acreditarea percepției că

statele și lumea arabă sunt „strict controlate de regimurile la putere” și că „strada

este numai ecoul palatului”, înseamnă, de fapt substituirea unei greșeli politice cu

o alta. Percepția politicilor și intereselor din afara statelor arabe, fără a cunoaște

specificul  și  situația  lor  internă  și  în  context  regional  și  internațional,  poate

conduce – și a condus, în multe cazuri, la evaluări și, mai ales, decizii politico-

strategice cu urmări și rezultate contra-productive, atât din perspectiva islamică –

arabă, cât din cea a inițiatorilor și/sau promotorilor respectivelor decizii.

Este necesară luarea în considerare a factorilor de natură socială, politică,

economică,  etnică  și  religioasă pentru  o  evaluare  complexă  și  reală  a  poziției,

orientărilor și obiectivelor majore are popoarelor arabe și statelor lor.

Au  existat  și  există,  în  unele  din  aceste  state,  curente  și  orientări

democratice  și  în  dezvoltare,  de  promovare  a  pluripartitismului,  cu  influențe

importante inclusiv asupra segmentelor fundamentalist-islamice.

O serie de reforme democratice, deși încă fragile, spre exemplu în Egipt,

Iordania și Algeria, au pus la îndemâna grupărilor islamiste un spațiu de manevră

politică  însemnat  pentru  consolidarea  și  extinderea  bazelor  lor,  inclusiv  ca

aderenți.

Pe acest fond, evoluții regionale importante, cum au fost războiul din Golf,

din 1991 și războiul din Irak, din 2003, au creat, la nivel arab-islamic, un context

în care  s-a  putut  testa  posibilitatea  și  abilitatea  conducerilor  „democrate”  de a

mobiliza cetățenii urmându-se proceduri democratice pentru adoptarea unor poziții

politice, unele chiar la nivel pan-arab sunnit.
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Pe  de  altă  parte,  democratizarea  a  survenit,  în  multe  state  arabe,  ca

inițiativă a unei elite, pe fondul necunoașterii, de către marea masă a populației, a

principiilor de bază ale acestui concept. Astfel, o serie de lideri arabi au căutat,

prin promovarea acestui  concept,  să rezolve,  chiar și numai  parțial,  problemele

majore generate mai ales de crize economice și sociale și care nu (mai) puteau fi

abordate prin folosirea forței brute sau a unor „înțelegeri” – aranjamente prin care

liderii  promiteau  bunăstare  socială  și  locuri  de  muncă  în  schimbul  abținerii

populației  de  la  acțiuni/  proiecte  politice  autonome.  Astfel  de  aranjamente  se

realizau, pe de o parte, mai ales prin crearea unui aparat și a unor sectoare publice,

preponderent administrative, în mare parte foarte greoaie și ineficiente, iar pe de

altă parte prin fonduri percepute de la cetățenii lor care lucrau mai ales în statele

bogate din Golf.

Întrucât aceste măsuri au eșuat, mulți lideri arabi – incapabili să „cumpere”

pasivitatea politică a maselor - s-au orientat spre alte soluții, în principal către o

relativă  deschidere  a  sistemelor  lor  politice,  incluzând  forme  independente  de

participare politică, în schimbul acceptării unor reforme economice și sociale dure.

Măsura a fost și o urmare a creșterii, pe ansamblu, a nivelului de educație și acces

la informații al maselor, mai ales în centrele urbane. Totuși, aplicarea unor astfel

de măsuri a constituit mai mult o relativă liberalizare politică, decât un proces de

democratizare.  Astfel,  partidele  de  opoziție  recunoscute  oficial  sau,  în  unele

cazuri, sindicatele, erau autorizate să se organizeze și să-și promoveze pozițiile, în

timp ce grupările islamiste și, în general, cele create pe baze religioase nu aveau

aceeași libertate.

Aceste  schimbări  politice  au  condus  la  o  dilemă  importantă  la  nivelul

societăților  arabe  islamice.  Astfel,  tocmai  datorită  faptului  că  orientările  și

„măsurile” de democratizare au fost inițiate și promovate de la nivelul liderilor și

în  condiții  de  crize  economice  și  sociale,  ele  nu  au  fost  susținute  și  nu  s-au

reflectat în mod real și la baza piramidei sociale. Forțele democratice nu dispun

sau  dispun  de  o  total  ineficientă  și  insuficientă  infrastructură  și  resurse

instituționale  și  economice  prin  care  să  atragă  și  să  mobilizeze  un  segment

semnificativ al populației.
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Pe de altă parte,  grupările fundamentalist-islamice au fost  capabile să-și

folosească și chiar să-și transforme, într-o oarecare măsură, instituțiile tradiționale

(moscheile,  școlile,  spitalele  și  structurile  de  caritate  islamică)  astfel  încât  să

sprijine efectiv, economic și social, o parte a maselor, mai ales segmentele foarte

sărace, cărora sistemul centralizat, birocratic și ineficient, nu era capabil să le ofere

ajutor  și/sau  alternative.  Aceste  instituții  au  devenit,  treptat,  centre  politice  și

vehicule  pentru  ideologia  islamică  și  fundamentalist-islamică,  precum  și

instrumente  pentru  obținerea,  de  către  fundamentaliștii  islamici,  a  sprijinului

popular, inclusiv în vederea alegerilor provinciale sau naționale (în statele arabe

care folosesc acest sistem)11.

Rezultatul  a  fost  similar,  dacă nu identic,  respectiv  structurile  islamiste,

multe din ele promovând obiective și măsuri autoritare, radicale, au profitat cel

mai mult din aplicarea unor reforme democratice.  

1.3.2. Ideea unității arabe islamice – implicații structurale

Unul  din elementele  principale  care  au  contribuit  la  succesul  mișcărilor

islamice în multe din statele arabe a fost aparenta unitate ideologică și politică,

unitate în numele căreia au fost adoptate, în unele cazuri, poziții relativ comune

(cum a fost cazul boicotării tacite, de către majoritatea statelor arabe sunnite, a

guvernului instaurat la Bagdad după înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein,

principalul motiv fiind majoritatea șiită la nivelul executivului - și legislativului -

irakian).

Spre  deosebire  de  liberalii,  socialiștii  și  naționaliștii  arabi,  grupările

islamiste  au  promovat  imaginea  unei  poziții  și  viziuni  comune.  Această

solidaritate s-a dovedit, în mare măsură, a fi numai o fațadă, menită să mascheze

divergențele și disputele înregistrate între grupările islamice în cadrul procesului

trecerii de la statutul de „forțe de opoziție” (în mare parte ilegale din perspectiva

guvernelor respective) la cel  de jucători în arena politică, mai  ales în diversele

situații electorale.

Astfel,  în  afara  unei  caracteristici  comune  a  grupărilor  fundamentaliste,

respectiv obiectivul de creare de state bazate exclusiv pe legea Coranului, Sharia,

11 Marty E. M.,Appleby S., Fundamentalism Observed, University of Chicago Press, 1991.
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fiecare  din  aceste  grupări  are  orientări  și  idealuri  proprii,  adesea  divergente,

inclusiv  asupra  structurării  statului  și  societății  islamice.  Pe  ansamblu,  totuși,

mișcările fundamentaliste sunt caracterizate de două direcții/orientări majore: 

-  orientarea  autoritară  –  „radicală”  care  este  în  favoarea  unei  societăți  în  care

aspirațiile  de  solidaritate  și  unitate  morală  prevalează  –  și  nu  neagă,  în  mod

necesar – aspirațiile legate de libertățile individuale. Pentru acest curent, valorile

comunității din timpul profetului Muhammad reprezintă modelul de urmat și/sau

din care să fie extrase liniile directoare sociale, morale și religioase. Promotorii

acestei  orientări  se  adresează  îndeosebi  segmentelor  populației  reprezentate  de

grupările mai defavorizate economic și social,  cum ar fi studenții, angajații  din

sectoarele de bază ale administrației publice, și chiar micii burghezi, zone sociale

unde reformele promovate de lideri au un impact mai dur; 

-  orientarea  relativ  mai  flexibilă  –  „pragmatică”.  Aceasta,  deși  pornește  de  la

premisa  că  societatea  contemporană  trebuie  să  fie  bazată  pe  valori  islamice

„autentice”,  sunt în favoarea unei interpretări a Islamului care să fie în spiritul

valorilor  drepturilor  omului,  a  libertăților  individuale  și  chiar  și  a  celor

democratice.  Audiența  acestei  orientări  este  îndeosebi  la  nivelul  segmentelor

populației  reprezentate  de intelectuali,  clasa socială medie,  mici  întreprinzători,

segmente  care  sunt  mult  mai  deschise  către,  și  mai  interesate  de,  armonizarea

tradițiilor islamice cu ideile și direcțiile politice și sociale moderne.

În afara  acestor  două orientări  majore,  diferite,  există și  alte  numeroase

diferențe și divergențe între mișcările și grupările fundamentalist islamice, ca și

între ele și potențiali aliați cum ar fi naționaliștii arabi, o parte importantă a cărora

au în comun cu fundamentaliștii islamici temerile și preocuparea față de influența

culturii occidentale.

Situații cu implicații majore pentru lumea arabă islamică, respectiv războiul

din  Golf,  din  1991,  și  cel  din  Irak,  din  2003,  au  evidențiat  faptul  ca  marea

majoritate  a  mișcărilor  și  grupărilor  islamice  și  fundamentalist-islamice  nu  au

reușit, nici măcar ca imagine, să se plaseze pe poziții convergente și cu atât mai

puțin  să  promoveze  și  să  susțină  alternative  politice  constructive,  nici  pe plan

intern, în țările de reședință, nici pe plan extern, respectiv la nivel pan-arab (cu atât

mai puțin la nivel internațional). „Dogmele fundamentaliste - care serviseră la
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ascunderea importantelor clivaje socio-economice, politice și ideologice – au cedat

locul  competiției  și  pozițiilor  partizane,  tendință  accentuată  de  măsurile  de

democratizare și liberalizare politică din societățile arabe”12. 

1.3.3. Limitările ideologiei fundamentaliste islamice 

În  pofida  elementelor  menționate,  deja,  care  au  susținut  mișcările

fundamentalist  islamice în statele arabe și  au favorizat,  chiar,  extinderea lor la

nivelul diverselor segmente sociale,  evoluțiile din ultima perioadă, atât  pe plan

regional, cât și internațional (sistemele și relațiile economice tot mai complexe și

inter-dependente, necesitatea identificării de piețe compatibile și accesibile pentru

comerțul țărilor arabe, accesul la informație) au început să greveze asupra poziției

și liniilor de acțiune ale fundamentaliștilor.

Astfel, chiar instituțiile în care mișcările fundamentaliste își consolidaseră

poziția, respectiv sindicatele profesionale, au dobândit, pe parcursul activității lor,

experiență în promovarea și susținerea cererilor și  obiectivelor lor în relația cu

statul  și,  de asemenea,  în relațiile cu societatea civilă și  în privința mobilizării

acesteia  atunci  când  este  necesar.  De  asemenea,  în  lipsa  unor  structuri

instituționale adecvate, segmentele sociale respective s-au axat fie pe promovarea

unei opoziții vocale față de elitele la putere, fie spre încercări de creare a unor

structuri instituționale primare.

Pe de altă parte,  chiar în relativ  puținele  cazuri  în  care  fundamentaliștii

islamici s-au infiltrat mai adânc în instituțiile și structurile civile, ei nu au fost,

totuși, capabili să transforme această situație în rezultate politice avantajoase și

consistente. 

Este  relevant,  în  acest  sens,  situația  și  relațiile  promovate  de

fundamentaliștii islamici în universități, respectiv transformarea acestora în centre

de  opoziție,  fără  însă  a  exista  un  consens  –  nici  chiar  în  cadrul  grupărilor

fundamentaliste  –  cu  privire  la  poziția  Islamului  în  raport  cu  numeroasele

probleme profesionale și sociale care îi afectează atât pe profesori, cât și, mai ales,

pe studenți.

12 Piscatori J.,  Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis, Islam and Democracy, The Academy of
Arts and Sciences: Chicago, 1991, pag. 195.
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Urmare imposibilității, practice, de a găsi răspunsuri la acest complex de

probleme  dificile,  fundamentaliștii  islamici  au  optat,  în  marea  majoritate  a

cazurilor, pentru soluția mai ușoară a utilizării oricăror situații de criză, indiferent

de ce natură, cum au fost cazurile deja menționate ale crizei  și războaielor din

Golf, din 1991 și 2003 (Irak).

Astfel,  dacă  în  trecut  (trecutul  relativ  recent),  mișcările  islamiste  arabe

aveau două direcții principale de acțiune (să activeze ilegal sau să „mobilizeze”

masele la acțiuni și demonstrații reprimate dur de autorități), în prezent ele trebuie

să facă față și  să decidă asupra unor ecuații  cu mult  mai  multe necunoscute și

posibile soluții.

Societățile  civile  arabe  din  prezent  manifestă,  în  contextul  evoluțiilor

internaționale și a factorilor deja enumerați,  mult  mai  multă deschidere către o

politică  pluralistă,  în  caz  contrar  fiindu-le  imposibil  să  mai  gestioneze  și  să

rezolve,  prin  măsuri  autoritare  și  de  retorsiune,  provocările  și  problemele

economice și politice, atât pe plan intern, cât și în relațiile cu alte state.

Cu toate că nu semnifică neapărat un proces de democratizare, liberalizarea

politică oferă, totuși, o alternativă mai sigură decât, spre exemplu, utilizarea forței.

Mai  mult,  liberalizarea  politică  poate  crea contextul  necesar  ca  cererile,

acțiunile  și  orientările  diverse  –  și,  de  multe  ori,  conflictuale  –  ale  mișcărilor

fundamentaliste islamice și membrilor lor să fie prezentate și supuse verdictului

opiniei publice.

Una din principalele întrebări / problemă care preocupă în prezent o parte

însemnată a lumii arabe o reprezintă dacă și cum mișcările islamice – și mai ales

mișcările fundamentalist islamice radicale – pot să-și articuleze o viziune practică

asupra modului în care valorile islamice pot fi conectate cu problemele complexe

și dificile ale reformelor politice și economice. 

1.4. Procesul de democratizare în Orientul Mijlociu

1.4.1. Complexitatea procesului de democratizare

Satisfacerea  sentimentului  de  securitate  umană,  principala  sarcină  și

responsabilitate a statelor față de cetățenii lor, este o necesitate absolută pentru a

menține  pacea  și  liniștea  individuală  și  între  indivizi,  între  comunități  și,  prin

34



extensie,  între  state13.  Aspirațiile  și  necesitățile  umane  neîmplinite  conduc  la

frustrare, la respingere și rezistență față de sistem și, în cele din urmă, la conflicte

violente. 

Ținând  cont  de  importanța,  din  perspectivă  internațională,  sub  toate

aspectele (politico-strategic, militar, economic, comercial, demografic, social etc.),

a regiunii Orientului Mijlociu, procesele de stabilizare și democratizare14 în zonă

ocupă un loc central în politica și orientările marilor puteri, și nu numai.

Aceste procese nu pot fi nici în totalitate „echitabile” și nici în totalitate

„pragmatice”. Ele facilitează refacerea și reconstrucția societății prin acțiunea de

transformare și recompunere a acesteia împreună cu instituțiile aferente15.

Complexitatea  procesului  de  democratizare  a  crescut  vizibil  în  această

regiune  urmare  dinamicii  uneori  radicală  a  schimbărilor  politice,  sociale  și

economice determinate de numeroși factori, evolutivi, cum sunt fundamentalismul

islamic,  terorismul,  totalitarismul,  criza  economică  actuală,  resuscitarea

activismului civic și politic în vederea promovării și susținerii drepturilor omului,

a acceptării diversității, toleranței, transparenței și a statului de drept.

O  atenție  aparte  trebuie  acordată,  în  acest  context,  structurii  partidelor

politice  (în  majoritatea  cazurilor  în  forme incipiente)  și  relația dintre  politic  și

societățile  civile.  Cele  mai  multe  din  partidele  (forțele)  politice,  fie  că  sunt  la

conducere, fie în opoziție, au pierdut, în bună măsură, ocazia de a se adapta, printr-

o abordare flexibilă, la cerințele societăților lor, ceea ce ar putea crea, pe termen

mediu și lung, premise pentru afirmarea altor forțe politice, mai ales de orientare

liberală și laică. 

Astfel de forțe politice sunt, în prezent, aproape în totalitate, în opoziție,

încercând  –  deocamdată  fără  succes  -  să  promoveze  platforme  care  să  susțină

relansarea  economică,  o  redistribuire  echitabilă  a  veniturilor  și  o  gestionare

corespunzătoare a problemelor tot mai dificile ale statelor din zonă, respectiv să

ofere o alternativă credibilă la regimurile autoritare,  ca și  la  curentele islamice

conservatoare și fundamentaliste.

13 Huntington S., The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993, vol 72, pag. 22-49.  
14 Din  perspectiva  a  tot  mai  mulți  experți  politici  regionali,  cele  două  concepte,  de  stabilizare  și
democratizare,  au o tendință accentuată de suprapunere pentru regiunea în cauză, fiind imposibil să
(mai) fie abordate separate sau numai ca având legături între ele – n.n.
15 Saikal A, Schnabel,  A,  Democratization in the Middle East: Experiences,  Struggles, Challenges,
United Nations University Press, 2003, pag. 25.
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Acest dublu eșec, al forțelor politice conducătoare și al celor din opoziție se

datorează mai multor factori, între care:

Entitățile  statale  post-coloniale,  de  orientare  inițial  pan-arabă,  s-au

transformat în state ale căror regimuri la putere sunt orientate către (obsedate de)

aspectele  de securitate  (mai  ales  internă),  reprimând,  în mod sistematic  și  dur,

orice forme de activism politic și civic în afara celor controlate de stat și anulând,

practic,  toate realizările  democratice  – chiar  dacă modeste – de la începuturile

secolului XX.

Se poate spune, prin urmare, că dinamica sistemelor dictatoriale a eliminat,

în cea mai mare parte, procesele de democrație și opoziție politică. Rezultatul este,

deocamdată,  unul deloc îmbucurător, Orientul Mijlociu proiectând în exterior o

imagine  politică  și  civică  contradictorie,  instabilă,  caracterizată  de  oprimarea

maselor  de către  stat,  cenzură,  intimidarea  și  manipularea  forțelor  de opoziție,

singurele instituții unde astfel de idei opuse regimurilor ar putea să-și facă loc (și

își fac loc) fiind cele religioase, în principal moscheile.

Acesta este unul din motivele principale pentru care ideologia și curentele

fundamentalist  islamice  s-au  dezvoltat  considerabil  în  ultima  perioadă,  în

detrimentul orientărilor naționaliste, laice și social-democrate.

Un  al  doilea  factor  îl  reprezintă  modelul  post-colonial  al  politicilor

economice rentiere care au condus la apariția, îndeosebi în Orientul Mijlociu și

mai ales în zona Golfului, a statelor rentiere care s-au constituit în cel mai mare (și

unic)  consumator  al  produselor și  serviciilor sectorului lor  privat.  Acest  model

(asupra căruia vom reveni) de stat (rentier) asigură stabilitate internă, locuri de

muncă, salarii, educație și o întreagă gamă suplimentară de servicii (sociale sau

nu), prin „cumpărarea” conștiinței societății printr-un contract social rentier.

Cu alte cuvinte, pentru a asigura serviciile menționate, statul rentier nu are

nevoie  să  perceapă  taxe  și  impozite  de  la  societate,  ceea  ce  conduce  la  lipsa

democrației răspunderii și responsabilizării acesteia.

În pofida apariției, repetate, a unor curente care au încercat să promoveze o

ideologie și o abordare (mai) democratice, regimurile totalitare din zonă au reușit

să depășească sau să înlăture (prin forță) nemulțumirile maselor, respectiv să se

adapteze circumstanțelor create mai ales prin metode opresive și represive, prin
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intimidare, cenzură și corupție. Această situație a condus la o radicalizare și mai

mare a unor segmente sociale, îndeosebi ale tineretului.

Deși imaginea de ansamblu nu este deloc optimistă, există, în continuare,

deschideri  și  ferestre  de  oportunitate,  materializate  mai  ales  prin  existența,  în

întreaga zonă, a unor persoane și personalități politice și sociale care continuă să

promoveze conceptele de stat de drept, reformele democratice și drepturile omului.

Extinderea și dezvoltarea actuală a accesului la informație și a mijloacelor

(mass-media,  internet,  etc.)  de difuzare  a  lor  constituie  un important  factor  de

sprijin pentru aceste orientări și un vector principal pentru propagarea conceptelor

și modelelor de democrație și democratizare.

Totuși, transformarea lor în curente de opinie și, în final, în forțe politice și

sociale  reale  nu  pare  a  fi  posibilă  fără  o  mobilizare  și  sprijin  însemnate  a

organizațiilor  internaționale  și  a  statelor  care  sunt  dedicate  și  promovează

principiile democrației, în toate formele lor. 

Este,  în  acest  sens,  necesar  ca  și  structurile  democratice  din  statele

Orientului Mijlociu să accepte sprijinul oricăror entități care ar încerca să schimbe

situația de fapt și să susțină promovarea unor principii democratice.

1.4.2. Abordarea procesului de democratizare

Având în  vedere caracterul  eterogen al  societăților  statelor  din  Orientul

Mijlociu, ca și orientările diverse, chiar divergente și, uneori, conflictuale la nivel

social, pare dificil de stabilit o direcție și un mod de abordare unitar, ridicându-se

numeroase  semne  de  întrebare  legate  de  cine  să  fie  interlocutorii;  cum să  fie

abordate  grupările  islamist  fundamentaliste  și  extremiste  cum  sunt  Frații

Musulmani, Hamas sau Hizballah; cum pot fi (re)conciliate partidele sau mișcările

laice și cele islamice; ar fi de preferat un parteneriat cu societatea civilă islamică

etc.

Urmare  naturii  reticente  a  sistemelor  totalitare,  ca  și  complexității

contextului istoric și politic regional, nu pot fi date, din păcate, răspunsuri relativ

simple și clare la astfel de întrebări. Mișcările islamiste, fundamentaliste și chiar

extremiste  menționate  dispun,  în  prezent,  de  un  important  sprijin  la  nivelul
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maselor,  ceea  ce  le-ar  permite,  de  exemplu,  câștigarea  unor  eventuale  alegeri

democratice.

Prin  urmare,  singura  variantă  de  promovare  a  democrației  în  Orientul

Mijlociu  ar  fi  una  de  compromis,  prin  angajarea  tuturor  actorilor  societăților

respective, inclusiv partidele/mișcările fundamentaliste islamice. 

Trebuie avut, de asemenea, în vedere faptul că în statele cu regimuri (și

istoric) totalitare, chiar și forțele de opoziție și membrii societății civile pot deveni

înclinați spre totalitarism, lipsind experiența și practica democrației și principiilor

liberale regăsite în multe din societățile civile occidentale.

Principalele căi de abordare sunt reprezentate de promovarea dialogului, a

cooperării și acordării de sprijin pentru inițiativele și proiectele care pot susține

procesul  de  democratizare,  condiționând  mai  ales  acest  sprijin  de  respectarea

principiilor  statului  de  drept,  a  toleranței  față  de  minorități,  a  independenței

justiției, a libertății presei și societății civile.

Devine,  de  asemenea,  tot  mai  evident  faptul  că  dihotomia  „secularism

contra  islamism” este  o perspectivă falsă,  deoarece nu toate  partidele/mișcările

seculare  sau  structurile  societății  civile  seculare  sunt  și  democratice.  Același

principiu  se  aplică  și  în  abordarea  entităților  similare  islamice.  Cu  adevărat

important nu este faptul că un partid sau o mișcare sau o grupare este laică sau

islamică,  ci  dacă  ele  acceptă  și  respectă  criteriile  democratice  și  principiile

democratizării.

Aplicarea unor astfel de metode și căi de acțiune nu este deloc ușoară, nu

numai din perspectiva factorilor interni din statele din Orientul Mijlociu, ci și din

cea  a  puterilor  străine  ale  căror  interese  marchează,  în  continuare,  regiunea  și

pentru  care  o  democratizare  reală  este  percepută  ca  o  potențială  amenințare  a

acestor interese.

Pe  de  altă  parte,  și  actuala  stare  de  fapt  reprezintă,  fără  îndoială,  o

amenințare la adresa acelorași interese.

Chiar administrația fostului președinte american George Bush recunoștea,

în mod oficial,  că lipsa de democrație din Orientul Mijlociu reprezintă, prin ea

însăși, o amenințare la adresa intereselor americane. Astfel, populația din statele

respective,  care  resimte,  în  mod  direct  și  semnificativ,  lipsa  drepturilor  și
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libertăților lor de bază, consideră SUA ca fiind responsabile de această situație,

urmare sprijinului acordat regimurilor totalitare la putere și liderilor acestora (unii

chiar instalați la putere cu sprijin american). În continuare, aceste resentimente ale

populației din statele Orientului Mijlociu alimentează pozițiile și orientările anti-

americane, situație care poate conduce la răspândirea extremismului violent, ostil

intereselor SUA.

Deși  apare,  prin  urmare,  ca  o  alegere  dificilă,  promovarea  proceselor

democratice în statele autoritare din Orientul Mijlociu este, cu siguranță, varianta

optimă de transformare și stabilizare a regiunii și, oricum, ar avea, pe termen lung,

consecințe  negative  mult  mai  reduse  pentru  interesele  marilor  puteri  decât

favorizarea continuării actualului statu-quo (al regimurilor totalitare).

Practic toate situațiile din ultima perioadă au dovedit că mișcările radicale

islamice  opuse  democrației,  cum  sunt  Al-Qaeda,  talibanii  din  Afganistan  sau

partizanii liderului de la Teheran reprezintă amenințări reale la adresa intereselor

occidentale și, în primul rând, ale SUA.

Totuși, nu aceste forțe ar fi consolidate prin demararea și aplicarea unui

proces  regional  de  democratizare.  Mișcările  politice  islamice  moderate  și

democrate,  non-violente  și  care  respectă,  prin  însăși  statul  lor,  majoritatea

drepturilor și  libertăților în accepțiunea democratică  a termenilor,  nu reprezintă

amenințări majore sau inevitabile la adresa intereselor occidentale. Un exemplu în

acest sens îl poate constitui actualul partid de guvernământ din Turcia.

Mai mult, un grad (mai) ridicat de democrație nu i-ar favoriza numai pe

islamiști, ci și mișcările politice laice, marginalizate și oprimate de regimurile la

putere,  inclusiv forțele  politice  liberal-democrate  care  ar  putea constitui  factori

principali pentru consolidarea proceselor de modernizare și democratizare.

Problema, prin urmare, nu este aceea a alegerii între democratizare totală

sau absența democrației,  ci  a modului în care statele democratice și,  în primul

rând, SUA – ca unică super-putere actuală – pot sprijini evoluția spre democrație a

țărilor din regiunea Orientului Mijlociu. 

Urmare  semnalelor  date  de  la  începutul  mandatului  său,  președintele

american  Barak  Obama  și  administrația  sa  au  generat  o  percepție  optimistă,

susținând speranțele că nu vor ceda presiunilor partizanilor menținerii sistemelor
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totalitare din Orientul Mijlociu și că vor aplica măsuri de implementare a valorilor

democratice și de susținere a drepturilor omului și statului de drept16. 

1.5. Societatea civilă în lumea arabă islamică; comparație cu cea

europeană

1.5.1. Aspecte generale

În contextul general al creșterii și extinderii importanței societății civile în

lumea contemporană, și cu toate că există, încă, o doză însemnată de scepticism în

privința societății civile și importanței sale la nivel arab – islamic, această societate

are un rol  important în evoluția,  mai  ales actuală,  a lumii arabe islamice.  Este

important, în același context, de menționat și faptul că există diferențe conceptuale

și structurale semnificative între societatea civilă occidentală și cea arabă islamică.

Legat  de  societatea  civilă  arabă  persistă,  încă,  o  serie  de  întrebări  de

substanță, începând de la cele determinate de o abordare sceptică a acestui subiect

– „există o societate civilă arabă?” – și până la cele structural-conceptuale – dacă

„atenția  acordată  societății  civile  în  lumea arabă-islamică,  mai  ales  în  ultimele

două decade, este un rezultat al mobilizării interne, la nivel arab (încrederea în

promovarea acestui concept) sau al influenței externe (interese pentru piețele lumii

arabe) ?”.17

În  privința  unor  destul  de  numeroase  definiții  date  (în  principal  de

cercetători  arabi)  societății  civile,  este de menționat că acestea s-au bazat  pe o

înțelegere relativ eronată a conceptului, bazându-se pe compilarea unor elemente

și concepte ale societății civile existente în afara lumii arabe, fără a căuta originea

conceptului în societatea arabă islamică însăși, cum ar fi definiția societății civile

arabe  islamice  ca  „o zonă  organizată  a  vieții  sociale  caracterizată  de activități

voluntare, auto-motivate, independente de stat  și guvernate de un set de legi și

reguli comune”18.

16 US President Barak President Obama speech in Cairo, A new begining, June 4, 2009.
17 Samad A. Z., Civil Society in the Arab World: Its necessary Role and the Obstacles of Fulfillment,
The International Journal of Not for Profit Law, Vol. 9, Ed. 2, aprilie 2007.
18 Daymond L.,  Middle East Senior Research Fellow Conference Papers,  Iraq Centre for Democratic
Information, vol. 2, iunie 2005.
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Din punct  de  vedere  lingvistic,  în  arabă  termenul  „al-mujtama”  care  ar

reprezenta societatea civilă, își are originea în „mujtama” – ceea ce înseamnă locul

și  timpul  în  care  se  realizează  întâlnirea  („itjima”)  între  membrii  societății

(„mujtame”). Acest concept însăși se referă la un grup de persoane care trăiesc și

își desfășoară activitatea conform unor aceleași reguli și legi generale. Definiția nu

include nici  un fel  de referire la interacțiuni sau relaționări  care să poziționeze

societatea civilă ca intermediar între individ și diferitele forțe organizatorice ale

societății, așa cum este cazul în definirea occidentală a conceptului de societate

civilă19.

De  asemenea,  în  terminologia  arabă,  „societate  civilă”  se  referă

preponderent la comunitățile din orașe, în contrast cu tradițiile beduine și modul

de viață rural. Termenul nu implică nici un fel de conotații referitoare la funcții

politice  pentru  astfel  de  comunități  –  adunări.  Ca  urmare,  nu  reflectă  nici  o

eventuală mobilizare politică și/sau socială, sau o eventuală acțiune colectivă de a

organiza sau influența organizarea administrativă și politică a societății din mediul

urban.  Ea  apare,  ca  urmare,  ca  o simplă transformare  (tranziție)  de la  o  etapă

culturală (legată de stilul beduin de viață și de mediul rural) la o etapă prezumptiv

mai dezvoltată. 

Din  perspectivă  europeană  și  occidentală,  în  general,  pot  fi  identificate

două elemente principale ale societății moderne, respectiv inițiativa individuală și

eficacitatea  individuală.  Statul  modern  este  construit  pe  baza  eliminării

diferențelor de clasă socială, iar legitimitatea sa este dată de garantarea, printre

altele,  a  egalității  în  fața  legii.  Prin  urmare,  cetățeanul  nu  se  mai  bazează  pe

apartenența la o familie sau la o clasă socială pentru a-și stabili și consolida poziția

și locul în societate, ci pe stat ca inițiator și protector (garant) al drepturilor și

libertăților sale individuale.

Din  perspectiva  statului  arab  islamic,  respectiv  a  evoluției  sale  istorice,

acesta nu a generat o bază și un climat favorabile apariției unei societăți civile așa

cum  este  ea  structurată  în  occident.  În  țările  arabe,  consolidarea  statului  și  a

regimului  aflat  la  putere  sunt  considerate  mai  importante  decât  asigurarea

drepturilor  și  libertăților  individuale  și,  de  asemenea,  mai  importante  decât

19 Al-Jabiri M. A., Dr., Intellectuals of the Arab Civilization, Centre of Arab Studies: Beirut, 1995, pag.
35.
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potențiala  contribuție  și  inițiativele  cetățenilor  în  viața  și  pe  scena  politică  a

statului.

Chiar în perioada contemporană,  organizațiile societății  civile din lumea

arabă reprezentau,  în cvasi-totalitate,  simple organizații  de caritate care asigură

asistență cetățenilor mai săraci. Mai mult, o parte însemnată a acestor organizații

sunt afiliate statului, putând fi considerate, în multe cazuri, instituții semi-oficiale

(de stat).

Această situație evidențiază numeroasele diferențe existente între conceptul

de societate civilă în sistemul european (occidental) și lumea arabă. De asemenea,

mediul  oferit  de societatea  civilă  și  activitățile  pe care  le desfășoară  în  statele

occidentale sunt, încă, inexistente în majoritatea statelor arabe.

Pe baza elementelor deja prezentate, definirea societății civile ar trebui să

includă mai multe elemente principale, între care:

- indivizi (cetățeni)  activi – prezența și activitatea cărora reprezintă un element

major  al  societății  civile.  Simplul  fapt  de  a  face  parte  dintr-o  organizație  a

societății civile nu înseamnă neapărat ca individul respectiv este și un membru sau

suporter activ al acesteia. Modul în care el percepe și înțelege rolul și importanța

fundamentale  ale  participării  sale  la  procesul  politic  –  ca  aspect  de  bază  a

drepturilor sale – constituie o garanție majoră a dezvoltării și consolidării societății

civile.  La  nivelul  majorității  statelor  arabe,  o  astfel  de  percepție  și,  mai  ales,

implementarea ei este, în cel mai bun caz, într-o fază incipientă;

- libertatea – este un element de bază nu numai pentru dezvoltarea societății civile,

ci  și un pilon principal al  continuității  și stabilității  sale. Libertatea individuală

include, între altele, libertatea de asociere și pe cea de muncă. Cu toate că diferă de

activitatea  partidelor  politice  (orientată  preponderent  către  preluarea  puterii  și

autorității), activitatea societății civile reprezintă expresia matură a conceptului de

stat bazat pe guvernarea legii. Această activitate permite cetățenilor să abandoneze

structurile politice și sociale subdezvoltate în favoarea trecerii la o structura de stat

nu ca entitate supremă,  ci  ca entitate – garant  legal  a drepturilor  și  libertăților

individuale.  Ca  și  la  punctul  anterior,  această  componentă  a  societății  civile

occidentale se regăsește prea puțin la nivelul organizațiilor de societate civilă din

lumea arabă;
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- independența – evidențiată de faptul că apariția și dezvoltarea societății civile nu

este un rezultat (inevitabil) al dezvoltării statului. Societatea civilă este o structură

autonomă, independentă de stat, cu rolul de a încuraja și promova buna guvernare

în  statul  modern,  precum  și  de  a  mobiliza  forțele  democratice  în  vederea

participării la actul decizional. Reprezintă, pe scurt, o măsură a democratizării. La

nivelul statelor arabe, independența societății civile și, mai ales, capacitatea ei de a

influența în mod semnificativ actul de guvernare, se regăsesc, încă, la un nivel

nesemnificativ;

- transparența – reflectă nivelul de aderare și susținere de către societatea civilă a

principiilor bunei guvernări, ca și al folosirii metodelor moderne de management.

În  acest  caz,  buna  guvernare  se  referă  la  transparența  activităților  financiare,

eficacitatea managementului resurselor publice, ca și la stabilitatea și transparența

climatului  economic  și  măsurilor  regulatorii  ale  acestuia  pentru  activitățile  din

sectorul privat. Organizațiile societății civile trebuie să fie răspunzătoare în fața

membrilor  lor  și,  în  general,  a  publicului  din  statul  respectiv.  Aceste  societăți

trebuie să aibă la bază documente care  să stabilească rolul și  responsabilitățile

structurilor lor de conducere, să prevină conflictele de interese și să instituie un

sistem de lucru transparent și în beneficiul membrilor societății.

- voluntarismul – respectiv oferirea, de bunăvoie, de sprijin moral și financiar, fără

a se urmări obținerea unui profit sau distribuirea de profituri la nivelul membrilor

organizației  societății  civile.  Această  componentă  se  întâlnește  la  destul  de

numeroase organizații ale societății civile arabe dar care, după cum am menționat

anterior, reprezintă mai mult organizații de caritate decât ale societății civile;

- statutul legal – respectiv necesitatea organizării și funcționării societăților civile

conform  unei  cadru  legal  actualizat  permanent  și  cu  respectarea  întocmai  a

acestuia. Societatea civilă trebuie să respecte principiile transparenței și guvernării

legii în atingerea obiectivelor sale. Guvernele, pe de altă parte, trebuie să ofere și

să  asigure  sistemul  legislativ  care  să  garanteze  libertatea  de  asociere,  dar  și

responsabilitatea în fața legii. Legile care guvernează activitatea societăților civile

trebuie să fie clare, fără ambiguități sau posibilități de interpretare, și să stabilească

regulile și modalitățile de creare a organizațiilor societății  civile și a garanțiilor

existenței și activității lor.
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1.5.2. Relația societății civile cu statul

În multe cazuri, societatea civilă este percepută ca o formulă rațională de

organizare la nivelul societății și relației acesteia cu statul. Astfel, societatea civilă

are  rolul  de a  monitoriza  și  expune eventualele  eșecuri  ale  guvernanților  de a

răspunde necesităților cetățenilor, precum și, prin instituțiile sale, să joace un rol

de intermediar între stat și cetățean și să-și asume un rol organizatoric la nivel

social. Valorile liberale pot plasa, în unele cazuri, societatea în opoziție cu statul.

Statul, în orice caz, trebuie să fie neutru față de societate. Trebuie să implementeze

legile  care  exprimă  voința  societății  și  să  protejeze  libertățile  cetățeanului.

Procedurile  și  procesele  democratice  se desfășoară  prin intermediul  instituțiilor

civile cum ar fi partidele politice, asociațiile, etc. 

În  statele  cu  structuri  active  ale  societății  civile,  organizațiile  societății

civile joacă un rol major în limitarea controlului statului asupra societății, întrucât

statul,  care  caută,  permanent,  să-și  consolideze  stabilitatea  și  securitatea,  poate

dezvolta și tendința de restricționare a grupărilor de opoziție. În cazul în care nu

există un control eficient,  aceste  presiuni pot conduce la transformarea statului

într-o  structură  autoritară  –  dictatură,  preluând  controlul  tuturor  activităților

sociale. De aceea, societatea civilă caută – și are rolul – să creeze și să păstreze un

echilibru între autoritățile statului și drepturile societății.

Pe plan european, naționalismul a avut nevoie de peste trei secole pentru a-

și  dovedi  capacitățile  și,  mai  ales,  pentru  a  câștiga încrederea  cetățenilor,  prin

demonstrarea respectului pentru drepturile omului și guvernarea legii. Numai în

acel  moment  cetățenii  au început  să abandoneze sistemul  feudal  și  de castă  în

favoarea  dezvoltării  loialității  față  de  națiune.  Astfel,  o  serie  de  cercetători  în

domeniu apreciază ca statele europene au devenit structurile de astăzi mai mult

prin obținerea loialității cetățenilor față de națiune și mai puțin pe cea față de stat.

În contrast cu evoluția europeană, statele arabe islamice nu au avut o istorie

de loialitate de clasă (castă). Ceea ce era mai important (și mai reprezentativ) în

statele arabe a rămas apanajul conducătorului și al regimului la putere. Astfel, în

pofida creșterii naționalismului arab în anii 50 și 60, loialitatea față de stat și de

regim au rămas sacre.  Drepturile cetățenilor au continuat,  în mare parte, să fie

sacrificate în favoarea bunăstării  statului și a liderului la putere. Pentru contra-
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balansarea acestei situații, statele arabe au devenit un model de devoțiune pentru

triburi și legăturile de familie care erau percepute ca singurul garant al protejării

cetățeanului. Ca urmare, naționalismul regional – un element major în dezvoltarea

societății europene și occidentale în general – a lipsit aproape cu desăvârșire în

cazul societății arabe. Mai mult, statele arabe au păstrat poziția conform căreia ele

singure aveau capacitatea de a rezolva problemele cetățenilor, precum și ca unic

protector față de pericolul colonialismului european. Orice formă de loialitate față

de eventuale alte structuri era considerată, într-o mare măsură, ca un act de trădare

a  statului.  În  același  timp,  din  perspectiva  cetățenilor,  eventuala  sacrificare  a

relațiilor tribale și de familie era considerat un risc major, pe care numai foarte

puțini erau dispuși să-l asume. Acest aspect explică, în bună măsură, slăbiciunea

sau chiar absența societății civile în statele arabe islamice.

Coroborând aspectele prezentate, pe planul relației societății civile cu statul

există următoarele elemente mai importante:

-  în primul rând, societatea civilă nu poate fi considerată un substitut al statului.

Ea poate reprezenta o alternativă la stat  numai  în situația în care statul  devine

autoritar-dictatorial și încetează să ofere orice facilități sau drepturi în schimbul

susținerii, de către societate, a acțiunilor și obiectivelor sale. În destul de multe

ocazii, această situație s-a regăsit și se mai regăsește, încă, în lumea arabă;

- în al doilea rând, nu se poate vorbi de democrație fără existența societății civile;

-  în  al  treilea  rând,  societatea  civilă  se  constituie  în  principalul  moderator  și

mediator  pentru  dezvoltarea  proceselor  democratice.  Fără  existența  societății

civile, democrația devine un surogat tribal – în cadrul societăților tribale, sau o

„aristocrație” în cadrul societăților structurate pe baze etnice;

-  în  al  patrulea  rând,  o  societate  civilă  activă  aduce  o  contribuție  majoră  la

modelarea și maturizarea cetățenilor și la promovarea și medierea relației lor cu

statul.

În privința societății civile însăși, principalele caracteristici sunt:

-  statutul  independent față de stat,  ceea ce nu înseamnă o slăbire a statului,  ci

numai păstrarea practicilor și activităților acestuia în cadrul legal și constituțional;

- societatea civilă este formată din instituții independente de autoritatea politică

care organizează relațiile între cetățeni,  pe de o parte, iar pe de altă parte între
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cetățeni și stat. Aceste instituții au un rol intermediar între societate și stat. Prin

intermediul și sub protecția lor, cetățeanul își poate exprima dorințele, obiectivele

și aspirațiile;

- conform principiului voluntariatului, cetățeanul nu este obligat – așa cum este

cazul în instituțiile formate pe baze ereditare, familiale – să fie afiliat nici unei

instituții.  Astfel,  tocmai  pentru  că  este  voluntară,  participarea  sa  devine  mai

eficientă;

-  societatea  civilă  este  asociată  conceptelor  de  drepturi  ale  omului,  participare

politică, libertate de expresie, exercitarea pașnică a autorității și pluralism.

1.5.3. Societatea civilă și statul islamic

Pentru perioada de aproape 40 de ani a vieții profetului Mohammad, ca și

în mare parte a perioadei califatelor arabe, există dovezi ale existenței unei destul

de influente și active societăți civile islamice. Profetul Mohammad exercita actul

de conducere (guvernare) prin intermediul versetelor coranice pe care le primise

de la îngerul (arhanghelul) Gabriel. În afara acestor versete, profetul a emis și o

serie de evaluări (judecăți) religioase, bazate pe consultarea celorlalți (democrație

directă). Astfel, se consulta adeseori cu discipolii săi, cu care ajungea la consens și

care, prin urmare, îl susțineau (echivalentul referendumului popular, deși la o scară

redusă). Au existat, conform Hadithei (tradiția orală narată), numeroase cazuri în

care discipolii nu erau de acord cu profetul, iar acesta le dădea dreptate.20

Situații similare s-au înregistrat, conform aceleiași tradiții orale, și în mare

parte  a  perioadei  celor  patru  califate  arabe,  când  musulmanii  votau  și  erau

ascultate  opiniile  tuturor  cetățenilor,  inclusiv ale  femeilor,  cum a fost  perioada

califului Ali Ben Abi Taleb.

Această  perioadă  democratică  înregistrată  la  nivelul  societății  arabe

islamice s-a încheiat odată cu venire al putere a lui Muawizah, care a trecut la

susținerea  poziției  și  obiectivelor  sale  prin intermediul  forței  și  a  măsurilor  de

retorsiune. 

20 Hasan A., Political Islamic Groups and Civil Society, Al-Thaqafizah Publishing House: First Edition,
2000.
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  Situația a continuat în perioada abbasidă și în perioadele ulterioare ale

statelor islamice sau statelor care pretindeau că sunt islamice, inclusiv în imperiul

otoman.  În aceste perioade, sărăcia, numeroasele molime, dictatura și absența din

actul de guvernare a oricărei reprezentări populare și a principiilor Coranului au

transformat statele islamice în structuri autoritare, dictatoriale, marcate de absența

drepturilor omului și a societății civile, înregistrându-se o revenire la loialitatea

față de trib în detrimentul celei față de o societate mai extinsă.

La evaluarea prezenței societății  civile în statele arabe islamice, singurul

model existent este cel al primilor 40 de ani de guvernare islamică a profetului și

discipolilor săi. În bună măsură, această situație poate justifica aprecierea că „vina

o poartă  nu  islamul,  ci  adepții  acestuia”.  În  Coran  sunt  menționate  principiile

dreptății, egalității și participării (cetățeanului) la actul decizional, dar sunt (încă)

la nivel teoretic și nu au fost aplicate pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales

că  statele  islamice  moderne  nu  sunt  exponente  ale  democrației  și  drepturilor

omului menționate de islam.

Pe de altă parte, situația din statele islamice moderne trebuie evaluată și

ținând cont de condițiile istorice succesive, de respingerea statului islamic otoman,

amenințate de pericolul colonizării, ca și de împărțirea sferelor de influență și a

statelor  islamice  între  puterile  coloniale.  Acest  istoric  implică  și  faptul  că  o

societate civilă reală în lumea arabă islamică va fi posibilă numai dacă va avea

sprijinul  unei  lupte  continue  pentru  democrație  și  participarea  cetățenilor  la

guvernare.  Ca  urmare,  aprecierea  conform  căreia  societatea  civilă  ar  fi  o

alternativă  la  democrație  (apreciere  destul  de  des  întâlnită  în  statele  arabe

islamice), reflectă o înțelegere parțială sau distorsionată la nivelul lumii arabe a

rolului societății civile.

1.5.4. Democrația și societatea civilă în statele arabe islamice

Indiferent  de denumirea  utilizată,  fie  că  este  folosit  termenul  simplu de

„democrație”,  fie  cel  de  „guvernare  populară”,  participarea  cetățenilor  la

guvernare,  schimbarea  pașnică  a  liderilor  și  guvernarea  legii  reprezintă

caracteristici definitorii pentru societatea civilă modernă. Prin urmare, societatea

civilă  nu  poate  exista  fără  prezența  unui  sistem  democratic.  Democrația  și

47



societatea civilă sunt noțiuni care nu pot fi separate. În caz contrar, atât statul, cât

și societatea civilă își pierd legitimitatea, iar statul devine un instrument dictatorial

în societățile bazate pe caste sociale, în cele conduse de regimuri totalitare și în

pseudo-democrații. 

Nu există nici o îndoială ca libertatea este baza esențială a oricărui efort de

creare  a  unui  stat  democratic,  unde  guvernarea  legii  este  o  realitate  și  este

respectată  și  în  care  activitatea  societății  civile  este  strâns  corelată  și

complementară cu cea a altor instituții, societatea civilă însăși fiind un catalizator

pentru constituirea oricărei  infrastructuri  democratice,  ca și pentru protejarea ei

ulterioară. Prin urmare, se poate aprecia că dezvoltarea societății civile depinde de

cetățeni,  de nivelul lor de conștiință și de percepție a valorilor democratice,  de

modul și nivelul lor de organizare, elemente care nu se pot materializa într-un stat

nedemocratic,  dictatorial.  Cetățenii  trebuie  să  beneficieze  de  dreptul  de  a  se

exprima liber pentru ca societatea civilă să devină o putere organizată și cu reală

influență în relația cu statul.

În consecință, crearea unui climat politic și economic corespunzător pentru

dezvoltarea societății civile trebuie să constituie o prioritate pentru statele arabe

islamice care au început sau au în vedere începerea unor reforme politice, întrucât

societatea civilă reprezintă cel mai important și eficient vector pentru promovarea

reformelor politice. 

Trebuie,  totuși,  avut  în  vedere,  și  pentru  o  astfel  de  etapă,  faptul  că

definirea societății civile din perspectiva arabă islamică diferă destul de mult de

conceptul similar occidental. Mai mult,  societatea civilă din statele arabe, chiar

dacă în prezent se află mai mult în stadiu conceptual, diferă din punct de vedere

istoric de cea din occident. 

În marea majoritate a statelor arabe, dezvoltarea de ansamblu a societății

civile  a  fost  estompată,  în  cea  mai  mare  parte,  de statul  însăși  și  de  aplicarea

legilor sale, precum și de relațiile strânse și loialitatea cetățenilor față de structurile

tribale și cele de familie. 

În  prezent,  conceptul  societății  civile  a  devenit  tot  mai  cunoscut  și  la

nivelul cetățenilor din statele lumii arabe islamice, urmare accesului rapid și tot
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mai  diversificat  la  informație,  fapt  care  constituie  un  sprijin  semnificativ  în

perspectiva dezvoltării și evoluției acestei societăți. 

Este, de asemenea, tot mai evident că societatea civilă poate să devină, în

mod real,  o forță revoluționară la nivelul  statelor  arabe,  în  primul  rând pentru

promovarea democrației, dar numai în contextul în care vor fi înțelese corect, luate

în considerare și aplicate componentele sale sociale și culturale specifice.

1.6. Globalizarea în statele arabe islamice

Cu toate că nici până în prezent nu avem o definiție clară a conceptului și

procesului  de  globalizare,  efectele  acestuia  devin  tot  mai  prezente  și  mai

perceptibile, afectând evoluția generală a societății umane. Unul din aceste efecte

îl reprezintă faptul că segmente importante ale acestei societăți sunt din ce în ce

mai marginalizate21. 

Probabil că una din caracteristicile principale ale acestui fenomen, alături

de dinamica sa,  o reprezintă modalitățile tot mai diverse în care produce efecte la

toate nivelurile, internațional, regional, al statelor și, în ultimă instanță al verigii de

bază a acestora, individul.

Prin structura și modul lor de funcționare societățile occidentale par mai

bine înzestrate și pregătite să se adapteze și să țină pasul cu transformările rapide,

în toate domeniile, pe care le induce procesul de globalizare.

În acest sens, o perspectivă nedorită la care ar putea conduce acest proces

ar  fi  adâncirea  diferențelor  între  statele  puternic  dezvoltate  și  cele  în  curs  de

dezvoltare, situație care ar fi, prin ea însăși, generatoare de tensiuni și conflicte.

De asemenea, dinamica și implicațiile procesului de globalizare, inclusiv

accesul  rapid  la  un  volum de  informație  în  creștere  exponențială,  fac  tot  mai

dificilă  o  abordare  cu  tendințe  izolaționist-autarhice  a  politicii  statelor  și

guvernelor acestora.

Acest  context  preocupă  din  ce  în  ce  mai  mult  majoritatea  conducerilor

statelor  arabe  islamice,  confruntate  cu  probleme  noi  și  complexe  generate  nu

numai  de  fenomenul  globalizării,  ci  și  de  funcționarea  sistemului  lor  politic,

21 Dasgupta S., Raz K., Globalization and after, Sage Publications, 2006, Conlusions.
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administrativ, economic și social, pe fondul unei rapide creșteri demografice în

general nesusținută de o infrastructură socială corespunzătoare.

Guvernele  și  intelectualii  arabi  au  răspuns  în  mod  diferit  schimbărilor

globale care au avut loc în anii 80 și 90. O parte au respins sau denunțat aceste

schimbări în totalitatea lor, o altă parte au adoptat o poziție ambiguă, echivocă, sau

sceptică și o mai mică parte le-au evaluat ca pe o combinație de oportunități, dar și

de potențiale amenințări (…)22.  

Segmentul social cel mai afectat, în general, dar mai ales în cazul țărilor în

curs de dezvoltare, cum sunt și cele din lumea arabă, este cel al tineretului care, în

paralel  cu  creșterea  nivelului  de  educație  se  confruntă  cu  probleme  sociale,

politice, economice și conceptual-spirituale tot mai complexe, inclusiv pe fondul

unei crize acute de locuri de muncă.

Această situație ar putea fi ameliorată semnificativ prin proiecte, programe

și investiții străine, însă o mare parte a statelor și/sau companiilor care le-ar putea

promova manifestă tot mai multă reticență și preocupare față de angajarea în țări

cu regimuri totalitare la discreția cărora se află, practic, întregul sistem al statului,

inclusiv cadrul legislativ.

Criza  de  locuri  de  muncă,  împreună  cu  absența  proceselor  de  reformă

structurală și lipsa de încredere în generația tânără, au șanse mari să conducă la

adâncirea problemelor  sociale,  politice  și  economice din aceste  state,  cu efecte

negative majore și pe plan regional și internațional.

Prin urmare, problema reformării structurale a țărilor arabe nu reprezintă un

factor major de îngrijorare numai pentru aceste state, ci unul la scară globală.

Stabilirea priorităților și alegerea sau adaptarea unor modele externe, cum

ar fi cele din unele state asiatice, sunt grevate de tradițiile și mentalitățile regionale

și locale din lumea arabă care, după cum am menționat anterior, sunt caracterizate

de un grad ridicat de conservatorism și reținere față de procesele de schimbare,

atât la nivelul populației, cât și mai ales, la cel al conducerilor (totalitare) care ar fi

primele afectate de astfel de schimbări.

În acest context, eșecul majorității statelor lumii arabe de a-și adjudeca o

parte a beneficiilor globalizării are la bază doi factori determinanți. În primul rând,

22 Korany B., Dessouki H. A.,  The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization,
American University in Cairo Press, 2008, pag. 52.
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configurația politică și circumstanțele geo-strategice au perturbat constant situația

din  aceste  state,  atât  prin  conflicte  regionale  cât  și  prin  interesele  și  influența

marilor  puteri,  conducând  la  irosirea  unor  resurse  considerabile,  fie  pentru

înarmare  și  în  conflictele  armate,  fie  prin  transferarea  lor  în  exterior,  la  nivel

privat, pentru a le proteja de instabilitatea internă.

Al  doilea  factor  îl  reprezintă  ansamblul  sau  combinația  de  politici

economice și sociale deficitare și necorespunzător aplicate la nivel național. Cu

excepția a două sau trei state arabe, toate celelalte au gestionat situațiile apărute în

mod exclusiv reactiv, nu pro-activ, lipsindu-le o viziune clară și programele de

bază pentru a obține rezultate pozitive pe planul creșterii productivității, al creării

de locuri de muncă sau diversificării economice și comerciale23.  

Unele  din  regimurile  la  putere  în  statele  arabe  sunt  bazate  pe  structuri

relativ  înguste  și  închise  tribale,  etnice  și/sau  religioase,  punând  numeroase

probleme  în  privința  eventualelor  procese  de  reformă  sau  a  configurației  și

orientării potențialelor structuri de conducere succesoare.

Pe  de  altă  parte,  tocmai  lipsa  dinamismului  politic  față  de  necesitatea

reformelor, alături de orientările religioase fundamentalist islamice prevalente în

rândul forțelor de opoziție ar putea conduce la crearea premiselor unor schimbări

radicale de regim.

Această  situație,  la  care  se  adaugă  complicații  induse  de  fenomenele

extremist-teroriste, descurajează orientarea (atât la nivel local, cât și din exterior)

către o abordare și susținere de substanță a proceselor de reformă, indiferent de

domeniul în care acestea ar avea loc.

23 Zedillo E., Ponce de Leon,  The Future of Globalization: exploration in light of recent turbulence,
Routledge, 2007, pag. 247.
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Capitolul 2 

Elemente specifice pentru Orientul Mijlociu Golful Piersic

2.1. Considerații generale

Terminologia  de  „Orientul  Mijlociu”  nu  are  o  definiție  standard,  ea

reprezentând, cel mai probabil, conform atestărilor istorice, modul în care Imperiul

Britanic denumea în secolul XIX teritoriile din jurul Golfului Persic. 

După cel de-al doilea război mondial, regiunea de referință a fost extinsă.

Astăzi,  cel  mai  frecvent,  zona  geografică  a  Orientului  Mijlociu  se  regăsește

pornind din Egipt și până în Iran, și din Turcia până în Yemen, zonă în care se

încadrează celelalte state din Peninsula Arabă: Regatul Bahrain, Republica Irak,

Statul  Israel,  Regatul  Hashemit  al  Iordaniei,  Statul  Kuwait,  Republica  Liban,

Sultanatul  Oman,  Statul  Qatar,  Regatul  Arabiei  Saudite,  Republica  Siria  și

Emiratele Arabe Unite.

Așa  cum  conceptul  de  ”vest/occident”,  frecvent  folosit  și  astăzi,

corespunzând  regimurilor  coloniale  din  secolele  XIX  și  XX,  este  un  termen

geografic imprecis, tot așa noțiunile de ”arabi”, „zona arabă” sau „lumea arabă”

sunt  inadecvate  pentru  a  defini   realitățile  unor  popoare  însumând  peste  200

milioane de cetățeni,  de religii  diferite (musulmani, creștini,  evrei  etc.),  și  care

ocupă o suprafață apreciabilă. 

În general, Orientul Mijlociu a constituit, din vechime, o sursă de vitalitate

umană,  un  complex  de  populații,  secte  religioase,  grupări  etnice,  stiluri  de

guvernare, interese externe și loialități, puse în practică nu numai în relațiile dintre

state, dar și între provincii, orașe sau comunități sociale/triburi și familii. 

Dezvoltarea acestei regiuni și a societăților care s-au structurat în cadrul ei

a  fost  marcată  fundamental  de  poziția  geostrategică,  la  discreția  forțelor

migratoare,  a  extinderii  imperiilor,  a  dezvoltării  și  decăderii  civilizațiilor,  la
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intersecția  traseelor  comerciale  terestre  și  maritime localizare  care  i-a  creat,  în

mod aproape tradițional, un renume de zonă de potențial conflict.

Descoperirea  vastelor  rezerve  de  petrol  și  gaze  naturale  au  accentuat

această moștenire conducând24, de asemenea, nu numai la juxtapunerea, ci chiar la

reconfigurarea poziției interdependente a factorilor interni cu cei externi până la un

nivel la care, fără a fi neapărat distincte, intervin definitoriu în procesele istorice.

Acest  mozaic  s-a  reflectat  în  evenimentele  și  evoluția  regionale,  evidente  pe

parcursul unei istorii care trebuie analizată unitar, chiar dacă se referă la evoluția

comună a unor state diferite, de vechime istorică diferită. 

După anii 1990, specificul conflictual al regiunii Orientului Mijlociu a fost

caracterizată de mulți analiști politici și sociologi și ca o regiune „înapoiată”, în

sensul că nu s-a adaptat sau nu a reușit să se adapteze evoluțiilor contemporane,

mai  ales  comparând regiunea cu dezvoltarea politico-democratică  și  economică

înregistrată în Europa Centrală și de Est, în America latină și Asia.

De  fapt,  în  zona  Orientului  Mijlociu  numai  Turcia,  Israelul  și,  într-o

oarecare măsură Liban pot fi considerate democrații.

În  majoritatea  celorlalte  state,  dezvoltarea  economiilor  de  piață  a  fost

puternic  frânată  de  restricțiile  politice,  de  corupție,  birocrație  administrativă

excesivă, cheltuieli masive pentru armament, proiecte (inclusiv de infrastructură)

cu funcționalitate redusă (generate de ambiții și/sau orgolii ale liderilor la putere)

și de o dependență majoră de veniturile provenite din țiței.  Succesul unora din

economiile regionale s-a datorat, în principal, existenței unor resurse majore de

petrol și gaze în paralel cu o populație redusă a statelor respective (cum este cazul

Qatarului,  Emiratelor  Arabe Unite,  Kuwaitului  sau Bahrainului).  În  aceste  țări,

liderii  au  permis  o  relativă  liberalizare  politică  și  socială,  cu  toate  că  nu  în

detrimentul puterilor și prerogativelor lor.

La finele anilor 1990, Orientul Mijlociu (ca entitate regională) rămăsese și

mai mult în urma unor regiuni sau state cu dinamică pronunțată, respectiv Europa,

China,  India,  atât  din  perspectiva  reformelor  democratice  cât  și  a  majorității

celorlalte domenii (producție industrială, comerț, educație, comunicații, protecție

socială, etc.). Era, în acest context, citată frecvent evaluarea conform căreia, dacă

24 Mansour F., The Arab World, Nation, State and Democracy, Zed Books: London, 1992, pag 30
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din  exporturile  statelor  din  Orientul  Mijlociu  s-ar  lăsa  deoparte  exporturile  de

petrol, volumul restului de produse și servicii exportate era mai mic decât cel al

Finlandei, spre exemplu.

La  începutul  mileniului  III,  (și)  acești  factori  au  contribuit,  în  mod

semnificativ, la o recrudescență a tensiunilor și situațiilor conflictuale în Orientul

Mijlociu, cu implicații importante pe plan internațional.

Pe acest fond, eșecul celor mai multe din regimurile la putere în Orientul

Mijlociu de a asigura o evoluție de ansamblu pozitivă în țările lor, ca și falimentul

radicalismului  arab  naționalist,  laic  prin  definiție,  au  creat  condiții  favorabile

extinderii  islamismului  fundamentalist,  orientare  radicală  religioasă  la  care  au

aderat nu numai masele sărace, ci și un număr însemnat de cetățeni arabi educați.

Fundamentalismul islamic sau islamismul a avut și are la bază curentele islamice

conservatoare șiite („exporturile” de revoluție islamică din Iran) și pe cele sunit-

wahabite (originare din Arabia Saudită).

Un  număr  deloc  neglijabil  al  celor  care  s-au  alăturat  sau  au  subscris

fundamentalismului islamic au fost recrutați de organizații islamist – extremiste și

teroriste și s-au specializat în acțiuni militare și de gherilă, mai ales în Afganistan

(dar și în tabere – clandestine - de instruire militară din alte state arabe cum ar fi

Sudan, Iran, Siria). Exemplul cel mai elocvent de organizație islamist-extremistă și

teroristă îl constituie Al-Qaeda, formată de Osama Bin Laden și ale cărei acțiuni25

au condus (au motivat) intervenția unei coaliții conduse de SUA în Afganistan, în

2001.

Răspândirea  atacurilor  sinucigașe,  promovate  mai  ales  de  Al-Qaeda,  în

Orientul Mijlociu, ca și în rândul grupărilor extremiste palestiniene a condus și la

o acutizare a conflictului  israeliano-palestinian,  resimțită inclusiv în prezent,  în

pofida eforturilor marilor puteri, în special ale SUA, de a implementa „foaia de

parcurs” pentru soluționarea acestui conflict.

Această situație înregistrată, îndeosebi în ultimele două decenii, în Orientul

Mijlociu, deși se datorează unui complex de factori regionali și internaționali, are

25 Acțiunile majore organizate și desfășurate de Al-Qaeda au fost bombardarea ambasadelor americane
din Tanzania și Kenia, în 1998, atentatul sinucigaș împotriva navei militare americane USS Cole, în
Yemen, la 12 octombrie 2000 și atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA. Ulterior, Al-Qaeda și-a
diversificat operațiunile și zona de operare, grupări afiliate regăsindu-se nu numai în Afganistan, ci și
în Irak, în Arabia Saudită, iar celule ale acesteia fiind formate în multe alte state arabe (și chiar în state
europene). 
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și o componentă importantă generată de eșecul și/sau lipsa de interes a majorității

regimurilor la putere de a se angaja în reforme politice, administrative și sociale

care să reducă tensiunile și nemulțumirile existente la nivelul populației din statele

respective  și,  de  asemenea,  să  limiteze  dezvoltarea  și  extinderea  ideologiei  și

activităților fundamentalist islamice, respectiv consecințele generate de acestea.

2.2. Stabilitatea și securitatea în Orientul Mijlociu

Apariția  unor cauze  de instabilitate  și  conflict  în  Orientul  Mijlociu este

simptomatică, depinzând în mod determinant de conjuncturile create de politicile

diferite și  aspirațiile personale ale liderilor dintr-o regiune departe de a avea o

structură monolitică. Elemente de divizare sunt relativ numeroase, pornind de la

diferențele tribale și dinastice care s-au accentuat, uneori, alimentate de disensiuni

de poziție, istorice, religioase sau animozități cultural-etnice. Este dificil de făcut o

listă completă, cum nu se poate face o ierarhizare a importanței acestor elemente,

deoarece fiecare, analizat separat, are specificul și consecințele sale și, mai mult,

nici  unul dintre acești  factori  destabilizatori  nu acționează independent,  situația

fiind, de fapt, foarte complicată și complexă26. În plus, dacă s-ar elimina un motiv

major  de  disensiune  -  și  pentru  exemplificare  îl  putem  considera  pe  cel  mai

relevant în acest moment, conflictul arabo-israelian27, presupunând că s-ar găsi o

soluție  general  acceptată  și  respectată,  această  nouă  conjunctură  ar  schimba

percepția despre riscurile politice din regiune, dar nu ar putea elimina toți factorii

de  conflict  și  instabilitate  mai  mult  sau  mai  puțin  periferici  care  ar  tinde,  cu

repeziciune, să ocupe „spațiul” rămas liber.

Declanșarea conflictelor nu este legată numai de instabilitatea internă sau

de dinamica regională. De o importanță deosebită sunt și relațiile diverșilor actori

locali  cu  puterile  externe,  relații  care  evoluează  într-un  domeniu  perfect

competitiv.  Orientul  Mijlociu  are  o  așezare  strategică  specială.  Ca  urmare,  de

secole,  regiunea  a  fost  stăpânita,  succesiv,  de lideri  ai  „momentului”.  Dacă  în

epocile  trecute  forțele  dominatoare  proveneau  din  interiorul  regiunii  sau  din

26 Abi-Aad N., Grenon M., Instability and Conflict in the Middle East: People, Petroleum and Security
Threats, St. Martin’s Press, New York, 1997, pag. 7.
27 care a dominat aproape toate agendele întâlnirilor internaționale, la toate nivelurile, de mai bine de
jumătate de secol - și modul în care acesta a afectat dezvoltarea și stabilitatea Orientului Mijlociu – n.n.
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vecinătăți  aflate  în  expansiune,  în  prezent  puteri  sau  supra-puteri  de  la  mari

distanțe  își  concentrează  rivalitățile,  ambițiile,  necesitățile  și  influența  asupra

Orientului Mijlociu. 

Înainte de cel de-al doilea război mondial, Marea Britanie și Franța erau

jucătorii principali în zonă. Retragerea britanicilor din regiunea Golfului Persic a

oferit  posibilitatea  SUA  de  a-și  asuma,  în  mod  liber,  rolul  de  lider.  După

dezintegrarea fostei URSS și schimbarea obiectivelor presiunii ruse asupra fostelor

state sovietice, SUA și-a întărit poziția și, împreună cu alte puteri occidentale, s-au

reorientat pentru a defini coordonatele unei securități regionale destinate, de fapt,

susținerii propriilor interese. Aceasta protecție fiind o continuare a unei îndelungi

tradiții  coloniale  și  imperiale,  pentru  majoritatea  statelor  din  lumea  arabă  cu

experiență în supraviețuirea sub dominație străină adaptarea nu a fost dificilă, în

special la nivelul elitelor beneficiare ale situațiilor favorizante. În plus și absolut

firesc, atenția marilor puteri cu interese economice în regiune s-a îndreptat către

statele din Golf care dețin marile rezerve de hidrocarburi și gaze naturale, trecând

peste faptul că populațiile lor reprezintă numai cca. 10% din totalul populației la

nivel pan-arab. 

Lumea  modernă  este  o  mare  consumatoare  de  energie.  În  Orientul

Mijlociu, în special în statele arabe din Golf se află concentrate mari rezerve de

petrol și gaze naturale. Aceste resurse necesare confortului contemporan conferă

acestor state în același timp o semnificativă greutate geo-politică și strategică, dar

și  o  însemnată  vulnerabilitate.  Orice  dispută  sau  conflict  poate  degenera  cu

consecințe la scară mondială. De aceea stabilitatea politică în Orientul Mijlociu

preocupă intens puterile cu interese economice sau strategice în această zonă. Este

evidentă, însă, importanța majoră a regiunii ca deținător al resurselor energetice,

atât pentru consumatori cât și pentru producători, deoarece industria petrolieră este

și va rămâne, chiar pe termen lung, coloana vertebrală a statelor din Golful Persic,

cu influențe indirecte pentru toate cele din această regiune. 

Această  Imagine  ar  putea  fi  completată  de  vulnerabilitatea  căilor  de

transport  care  trebuie  protejate  prin  măsuri  speciale,  nu  neapărat  în  sens  de

infrastructură, cu toate că și aceea este foarte importantă, ci legat de securitatea

strategică a traseelor energetice (marile conducte petroliere) sau rutele maritime. 
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2.3. Evaluare a principalilor factori generatori de conflict

După cum am menționat, deja, Orientul Mijlociu reprezintă o parte foarte

complexă a lumii contemporane, cu particularități etnice și religioase care au o

istorie de coexistență complicată  și  frământată.  Conflicte au apărut și  există la

nivel  național  și  regional,  având,  multe  din  ele,  cauze  diverse,  cu  toate  că

majoritatea se întrepătrund prin intermediul unor „structuri de legătură”28.

Deși  sunt  avansate  opinii  conform cărora  există  două  cauze  principale,

îndeosebi în prezent, ale acestor conflicte:  eșecul regimurilor de a se angaja în

reforme structurale în statele din zonă și intervenția hegemonică a SUA în Orientul

Mijlociu, ele nu sunt, nici pe departe singurele29.

La nivel internațional nu au existat, mai ales în perioada recentă, alte (mari)

puteri, cu excepția SUA (uneori susținute de Marea Britaine30) și a fostei Uniuni

Sovietice (când aceasta încă exista), care să fi influențat și să fi avut o contribuție

importantă în privința acestor conflicte din Orientul Mijlociu.

Sunt importante, în acest sens, principalele interese americane în regiune

care  reflectă  o abordare  hegemonică,  respectiv:  economice (îndeosebi  resursele

energetice – petrolul și gazele naturale), comerciale, Orientul Mijlociu constituind

o  piață  importantă  pentru  produsele  și  serviciile  americane  (armamentul  și

echipamentele  militare  reprezentând  o  parte  însemnată  a  acestor  interese

comerciale),  militare  (de  promovare  și  protejare,  prin  prezență  și  influență,  a

intereselor lor non-militare; de contrabalansare a influenței unor state ostile, cum

este  Iranul;  de  sprijinire  directă  a  acțiunilor  subscrise  campaniei  și  luptei

internaționale  împotriva  terorismului,  condusă  de  SUA;  crearea  unui  coridor

strategic în sud-vestul statelor islamice din fosta Uniune Sovietică ș.a.). 

În acest sens, Statele Unite au creat și dezvoltat, cu succes, un climat de

dependență al diverselor monarhii din Golf, prin susținerea liderilor totalitari sau

28 Tibi B., Conflict and War in the Middle East, 1967 – 91: Regional Dynamics and the Superpowers,
St. Martin’s Press: New York, 1993.
29 Stuparu,  Ana A.  -  Is  it  the failure of  state leaderships  to  engage in structural  reforms in their
societies or the US hegemonic interventions in the Middle East, that has caused so many conflicts in
the region?- Middle East Paperwork, Faculty of International Relations, Australia National University,
October 2009.
30 Smith, N., The Endgame of Globalization, Routledge: New York, 2005, pag. 112.
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semi-totalitari  din  țările  respective,  obținând  nu  numai  aliați  în  zonă,  ci  și

condițiile necesare construirii unor importante baze militare strategice regionale.

Pe de altă parte,  prezența  acestor  baze și  a militarilor  americani  a fost  printre

cauzele care au generat o parte din tensiuni și conflicte, generând și importante

curente și mișcări de opoziție față de această prezență.

Unul din cunoscuții analiști strategici și militari pentru regiunea Orientului

Mijlociu,  C.  Lutz31,  menționa  că  bazele  militare  (americane)  au  creat  inclusiv

orientări  comportamentale  cu  caracter  ofensiv  și  agresiv  în  cadrul  populației

statelor  din  zonă.  Acest  fapt  a  condus  la  numeroase  cazuri  conflictuale  între

cetățeni autohtoni și militari americani în care cei din urmă au făcut, de multe ori,

dovada unui comportament deviat.

Revenind la sprijinul acordat de americani unor state și lideri din Orientul

Mijlociu, CIA l-a (re)instalat pe Șahul Iranului în 195332, iar monarhia saudită a

primit un sprijin militar substanțial pentru a-și dezvolta și pregăti nu numai armata

și forțele aeriene, ci și o structura foarte importantă a Gărzii Naționale33.

Aceste  elemente  sunt  percepute  ca  exemple  de  intervenție  directă

americană  pentru  consolidarea  unor  regimuri  regionale  și  de  implementare  a

„politicii celor doi piloni”34, cunoscută și sub denumirea de „triunghiul strategic”.

Astfel, prin intermediul Arabiei Saudite și Iranului, SUA urmăreau stabilizarea și

consolidarea propriei hegemonii. Alegerea celor două state ca „piloni principali ai

stabilității locale” a fost determinată, parțial, de statutul lor de producători majori

de petrol în zona Golfului, respectiv că aveau o influență considerabilă în cadrul

politicilor petroliere regionale adoptate, în comun, de statele din Golf35

31 Lutz, C. (editor), The Bases of Empire – The Struggle Against US Military Posts, University Press:
New York, 2000, pag. 8.
32 Fawcett L.,  International Relations of the Middle East, Chpt. 4 by Luciani, G., Oxford University
Press, 2nd edition, 2009.
33 Sirriyeh, H.,  US Policy in the Gulf, 1968 – 1977. Aftermath of British Withdrawal, Ithaca Press:
London, 1984, pag. 87.
34 Sirriyeh, H.,  US Policy in the Gulf, 1968 – 1977. Aftermath of British Withdrawal, Ithaca Press:
London, 1984, pag. 81.
35 Sirriyeh, H.,  US Policy in the Gulf, 1968 – 1977. Aftermath of British Withdrawal, Ithaca Press:
London, 1984, pag. 132.
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Este,  prin  urmare,  în  bună  măsură,  de  înțeles  faptul  că  autohtonii  au

perceput SUA ca pe un „intrus” a cărui prezență a alimentat multe din tensiunile și

conflictele regionale.

Diversele  regimuri  din  Orientul  Mijlociu  care  au  beneficiat  de  sprijinul

american  nu au fost  întotdeauna,  în  mod necesar,  și  cele  legitime,  fapt  care  a

contribuit  și  contribuie  la  instabilitatea  lor.  După  cum am  menționat  anterior,

majoritatea diverșilor lideri au preluat puterea fie prin lovituri (de stat, militare

etc.), fie cu sprijinul unei minorități susținută prin forță militară. Mai mult, statele

arabe bogate, cum sunt Arabia Saudită sau Qatarul, sunt „state rentiere”36 (aspect

asupra  căruia  voi  reveni).  Acest  fapt  atestă  că  „sistemul  economic  a  sprijinit

consolidarea  totalitarismului  (….).  Veniturile  obținute  în  petrol  au  făcut  ca

guvernele respective să nu depindă de populație prin politici fiscale, întrucât marea

majoritate  a venitului  național  era  constituită direct  din valorificarea  resurselor

naturale”37 (situație care a creat și susținut abilitatea regimurilor respective de a

amâna majoritatea reformelor interne). Acest context a contribuit și contribuie, de

asemenea,  la  fluiditatea  și  instabilitatea  regiunii  Orientului  Mijlociu,  facilitând

apariția stărilor conflictuale.

Deși menită să aducă stabilitate și securitate, „prezența americană a creat,

de multe ori, stări de conflict (ex. în Arabia Saudită și Irak)”38.

În  cazul  Arabiei  Saudite,  resentimentele  au  avut  la  bază două motivații

principale: în primul rând sporirea tensiunilor interne urmare ezitărilor regimului

de a-și afecta relațiile cu SUA pe problema conflictului arabo-israrelian, „Arabia

Saudită fiind chiar în pericol să fie izolată pe plan arab”39 și să fie confruntată cu

revolte interne urmare faptului că opinia publică era de partea palestinienilor; în al

doilea rând, bazele militare americane amplasate  pe „pământul sfânt” (islamic)

erau percepute, de o mare parte a populației, ca fiind o ofensă adusă islamului.

Această percepție a fost alimentată și întreținută și de declarații, poziții și

acuzații  ale  altor  lideri  arabi (președintele libian M. Qaddafi  afirma că saudiții

36 Beblawi H., Luciani, G. (editors),  The Rentier State, Croom Helm: New York in association with
Methuen, Inc., 1987.
37  Telhami, S., The Stakes: America in the Middle East, The Consequence of Power and the Choice
for Peace, Westview Press, 2004, pag. 162.
38 Lutz C., (ed.), The Bases of Empire – The Struggle Against US Military Posts, New York University
Press, 2000, pag. 5.
39 Smith N., The Endgame of Globalization, Routledge: New York, 2005, pag. 174.
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„desfid și  dezonorează locurile sfinte prin acceptarea prezenței  bazelor militare

americane și a zborului avioanelor militare în spațiul aerian de deasupra acestora,

respectiv a orașelor Mecca și Medina”40.

Urmare înrăutățirii, pe plan intern, a acestei percepții și situații, respectiv

apariției unor proteste violente și chiar atentate împotriva prezenței americane, o

parte a bazelor militare ale SUA din Arabia Saudită au fost transferate (mai ales

după anii 2000 – 2003) în Qatar, Bahrain, Oman și Djibouti41.

Mai mult, după înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein și a regimului

baasist, Irakul a apărut ca o alternativă mult mai convenabilă decât Arabia Saudită

și chiar alte state arabe din Golf pentru amplasarea de baze militare americane,

inclusiv din considerente geografic-strategice42.

Unul dintre conflictele care au marcat (și marchează, încă) substanțial și

pentru o lungă perioadă de timp zona Orientului Mijlociu este cel dintre evrei și

palestinieni. Există cercetători care avansează ipoteza că Israelul ar fi fost creat în

mare parte pentru a permite marilor puteri să-și mențină o importantă prezență și

influență  post-colonială  în  regiune,  în  bună  măsură  din  punctul  de  vedere  al

controlului  resurselor  de  petrol43.  Sprijinul  (constant  și,  de  multe  ori,

necondiționat) american pentru Israel (sprijin care a și alimentat, în bună măsură,

conflictul) a fost acordat având în vedere mai multe considerente.

Inițial, în afara obiectivului de combatere a comunismului, SUA aveau în

vedere și contracararea naționalismului radical arab, curent condus de Gamal Abd

Al-Nassir.

O altă cauză a conflictului  a avut la bază factori  de natură religioasă și

ideologică.  Statul  evreu,  inițial  cu  orientare  laică,  a  devenit  tot  mai  religios,

modelându-și  o parte din obiective și  din această perspectivă.  În acest  context,

există aprecieri  conform cărora mișcarea militantă Hamas ar fi fost creată ca o

contra-pondere  (cu  toate  că  a  complicat  și  înrăutățit  semnificativ  situația

existentă), a islamului politic radical împotriva Sionismului.

40 Piscatori, J (ed),  Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis, the American Academy of Arts and
Sciences, 1991, pag. 7-8.
41 Lutz, C. (ed), The Bases of Empire – The Struggle Against US Military Posts, New York University
Press, 2009, pag. 60-61.
42 Anonymous American diplomat, the Sunday Herald of Scotland in October 2002.
43 Chomsky N., The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians, South End Press,
1984.
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Și din această perspectivă se poate aprecia că lipsa unor reforme structurale

(ca factor de bază menționat anterior) susține existența și perpetuarea conflictului.

Astfel,  în  cazul  în  care  Israelul  (și  SUA) ar  fi  permis  avansarea unor reforme

interne, inclusiv crearea unui stat palestinian, ar fi existat, poate, șanse mult mai

mari de rezolvare a conflictului44.

Este de remarcat că „Propunerile de pace ale Ligii Statelor Arabe cer, într-

adevăr, normalizarea relațiilor cu Israelul,  în contextul unui acord cu privire la

existența  a  două  state,  conform  consensului  apărut  de  multă  vreme  pe  plan

internațional, (acord) pe care SUA și Israelul l-au blocat vreme de 30 de ani și îl

blochează și în prezent, pe fondul unei singularizări și izolări internaționale”45

Alt aspect legat de acest conflict îl reprezintă însăși originea sa, problema

teritorială, factor care nu are nimic de a face nici cu reformele structurale și nici cu

hegemonia americană, ci cu aspecte istorice datând din mileniul II î.e.n.46. Poporul

evreu avea, la momentul respectiv, un stat care a durat numai cca. 70 de ani, fiind

distrus  de  Imperiul  Roman.  Având  în  vedere  că  Torah  susține  că  acesta  este

„pământul promis”47, nici motivațiile de natură istorică nu pot fi ignorate, având o

pondere importantă în perspectivele de rezolvare a conflictului.

Pe  același  plan  teritorial  refuzul,  de  către  partea  israeliană,  a  oricărui

compromis cu privire la Ierusalim și posibilitatea de divizare a sa a condus, de

asemenea, la numeroase stări conflictuale, alături de politica dusă în „teritoriile

ocupate”, de aspectele legate de resursele de apă ș.a. 

Fără  a  mai  elabora  pe  tema  acestui  conflict,  este  important  de  reținut

complexitatea și durata sa, aspecte care nu îi conferă, totuși, și caracterul de „cel

mai sângeros” sau „tipic” pentru regiunea Orientului Mijlociu.

44 O astfel de abordare se regăsește,  în prezent, conform multor specialiști  în problema conflictului
israeliano-palestinian,  în linia politică promovată de președintele american  Barak Obama (orientare
care  a  creat,  îndeosebi  după  discursul  din  cadrul  Adunării  Generale  ONU  în  septembrie  2009,
nemulțumire la nivelul autorităților isrealiene și guvernului Netanyahu) – n.n.
45 Chomsky N. (2009),  Obama on Israel-Palestine, Chomsky.info, retrieved Thursday 17th September
2009 from http://www.chomsky.info/articles/20090124.htm.
46 Pbs.org (n.d.),  Walking the Bible, Public Broadcast Television, retrieved Thursday 17th September
2009 from http://www.pbs.org/walkingthebible/timeline.html.
47 From the King James Version of the Bible: "And the Lord thy God will bring thee into the land
which thy fathers possessed, and thou shall possess it; and he will do thee good, and multiply thee
above thy fathers." (Deuteronomy, 30:5).
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În afara problematicii conflictului israeliano-palestinian, evoluția recentă a

Orientului Mijlociu este marcată, încă, în mod semnificativ, de fostul său statut de

zonă colonială, cu toate implicațiile aferente. 

Astfel, „legătura dintre conflictele armate din regiunea Golfului și celelalte

conflicte  din  Orientul  Mijlociu  pornește  de la  faptul  că  toate  granițele  au  fost

stabilite pe criteriile coloniale. Disputele legate de frontiere ocupă locul principal

în rândul conflictelor regionale”48

Mai  mult,  „unele  state  cum este  Irakul,  de  exemplu,  au  fost  asamblate

artificial, din provincii ale Imperiului Otoman: Mosul (kurdă), Bagdad (sunită) și

Basra (șiită)”49. 

Motivul pentru care sistemul și structura de stat sunt dificile și cu potențial

conflictual  pentru  zona  Orientului  Mijlociu  își  are  originea  în  faptul  că  statul

(„dawla” în arabă) este irelevant pentru islam, în comparație cu importanța lumii

(comunității) tuturor musulmanilor („Ummah” în arabă)50.

Prin  urmare,  în  mod  diferit  de  statele  europene,  aspectul  esențial  al

suveranității populare lipsește sau este ignorat în cele mai multe din statele arabe.

Aspirațiile de autonomie ca factori favorizanți ai  conflictelor nu sunt, în

nici un caz, limitate la problema palestiniană, ele reprezentând o sursă conflictuală

separată în Orientul Mijlociu.

În  acest  sens,  un  exemplu,  de  asemenea  foarte  important,  este  cel  al

kurzilor. Problema kurdă, deși poate fi percepută ca având un loc intermediar între

statutul  de  problemă  regională  și  națională,  a  beneficiat  de  o  implicare

semnificativă americană51, prin acordarea de sprijin economic și/sau cu armament

în momente istorice cheie, în timp ce obținerea suveranității a fost respinsă prin

însăși lipsa reformelor sociale din statele unde se regăsește o prezență kurdă.

Deși sunt, în principal, de religie islamică, sunită sau șiită, kurzii nu sunt

considerați  arabi;  în  afara  diasporei  kurde  din  întreaga  lume,  statele  care

48 Tibi, B., Conflict and War in the Middle East, 1967 – 91; Regional Dynamics and the Superpowers,
St. Matin’s Press: New York, 1993, pag. 178.
49 Marr P., The Modern History of Iraq, Boulder Col., 1985, Cap 1.
50 Tibi B., Conflict and War in the Middle East, 1967 – 91; Regional Dynamics and the Superpowers,
St. Martin’s Press: New York, 1993, p. 179.
51 Pelletiere S. C., The Kurds –An Unstable Element in the Gulf, Boulder and London Westview Press,
1984, pag. 92.
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înregistrează un număr semnificativ de cetățeni kurzi sunt Turcia, Irakul, Iranul,

Siria și, în mult mai mică măsură, Azerbaidjanul și Armenia.

Eforturile  și  lupta  kurzilor  pentru  autonomie  a  reprezentat  o  sursă  de

conflict mai ales în regiunea menționată și în special în Irak. Totuși, mai ales în

Irak, kurzii au obținut – spre deosebire de Turcia și de Iran (unde „abia au unele

drepturi politice” și unde orice potențială entitate similară unui „stat kurd” este

interzisă52)  –  concesii  și  beneficii  substanțiale,  inclusiv  regimul  autonom  al

regiunii Kurdistanului irakian.

Un alt factor – fără nici o legătură cu SUA și cu lipsa de reforme structurale

ale statelor - care a influențat, permanent și la un nivel ridicat, evoluția Orientului

Mijlociu îl reprezintă religia, mai ales din perspectiva conflictelor regionale.

Islamul este cu cca. 600 de ani mai „tânăr” decât creștinismul și conform

multor opinii, această situație a stat la baza frământărilor și unora din conflictele

pe care regiunea le-a cunoscut în decursul istoriei ei moderne și contemporane53. 

Disputele la nivel teologic nu se referă numai la schisma din islam (care a

condus la formarea celor două ramuri, suniții și șiiții) și la conflictele pe care le-a

generat, ci și la problema Ierusalimului și a conflictului israeliano-palestinian și

problemei israeliano-arabe, în general.

Probleme  au  apărut,  de  asemenea,  și  între  regimuri  arabe  și  ne-arabe

islamice, cel mai elocvent exemplu constituindu-l războiul dintre Irak și Iran, în

perioada căruia (dar nu numai), Iranul a subliniat, în mod constant, faptul că nu

este un stat arab, ci unul islamic și „singurul în care șiiții  sunt conduși de șiiți

(Siria are la conducere o minoritate șiită care guvernează o populație majoritar

sunită, iar în Irakul din perioada lui Saddam Hussein o minoritate sunită guverna o

populație majoritar șiită54. 

În acest context și ținând cont și de temerile statelor arabe (sunite) față de

exportul  de  revoluție  islamică  (șiită)  din  Iran  (care  ar  fi  putut  conduce  la

înlăturarea multora din regimurile la putere), Saddam Hussein s-a auto-proclamat,

în războiul cu Iranul, un apărător al modelului arab de guvernare.

52 Natali D., The Kurds and the State – Evolving National Identity in Iraq, Turkey and Iran , Syracuse
University Press: New York, 2005, pag. 179.
53 Sams G., Sun of God – Discover the Self-Organizing Consciousness that Underlies Everything, Red
Wheel/Weiser, LLC, 2009, pag. 57.
54 Saikal A., in the Oil, Religion, Politics and Conflict in the Middle East class, Australian National
University, Monday 7th September 2009.
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Războiul iraniano-irakian, deși a avut loc la scară regională, a înregistrat și

o  implicare  americană.  Astfel,  „(președintele)  Reagan  a  autorizat,  în  secret,

transferul de rachete anti-tanc și anti-aeriene către Teheran. În același timp, SUA

au  acordat  licențe  de  export  care  au  permis  Irakului  să-și  accelereze  și  să-și

intensifice programele de fabricare a armelor chimice și biologice55

Această dualitate a alimentat starea de război (care a durat peste 8 ani), fără

să  existe  o  implicare  directă  și  oficială  americană.  Situația  a  survenit  urmare

faptului că SUA nu aveau nici un interes ca din război să rezulte o putere regională

care să aibă și pretenții de lider regional56.

Poziția hegemonică americană a fost evidențiată și de faptul că președintele

Reagan „s-a opus, în mod repetat, încercărilor Congresului de a impune sancțiuni

împotriva  regimului  lui  Saddam Hussein  pentru  violarea  repetată  a  drepturilor

omului și a încercărilor de a determina, prin intermediul Consiliului de Securitate

ONU, deschiderea unei investigații în privința utilizării, de către Irak, a armelor

chimice”57. 

Este de interes evaluarea și altor motive care au alimentat acest conflict,

întrucât  poziția hegemonică a SUA nu a fost,  în nici  un caz,  motivul unic sau

major.

Aceste alte motive includ divergența istorică dintre arabi și perși, pe cea

deja menționată dintre suniți și șiiți, lupta economică și politică pentru a obține

statutul de lider (hegemon) regional, ca și motivații teritoriale58.

Deși am abordat, succint, aspectele legate de frontiere, este de menționat

faptul că regimul ayatolahului Khomeini revendica locurile sfinte șiite din Irak

(Najaf,  Kerbala,  Al-Kut),  Irakul  revendicând,  la  rândul  său,  provincia  iraniană

Khuzestan, ca și zona mult disputată a Shatt Al-Arab59 (estuarul fluviilor Tigru și

Eufrat  și zonă de acces a Irakului la Golful Persic, cu resurse considerabile de

petrol).
55 Derek G., The Colonial Present, Blackwell Publishing, 2004, Cap. 7, pag. 155.
56 Tibi B., Conflict and War in the Middle East, 1967 – 91; Regional Dynamics and the Superpowers,
New York St. Martin’s Press, 1993, pag. 57-58.
57 Derek G., The Colonial Present, Blackwell Publishing, 2004, Cap. 7, pag. 156.
58 Tibi B., Conflict and War in the Middle East, 1967 – 91; Regional Dynamics and the Superpowers,
New York St. Martin’s, 1993, pag. 156.
59 Takeyh R.,  Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic, Henry Holt and Co., 2007,
pag. 164.
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Acest ansamblu de factori demonstrează că cele două principale aspecte

menționate – lipsa de reforme structurale în statele din zonă și intervenționismul

hegemonic american  – nu sunt,  în nici  un caz,  surse unice ale conflictelor  din

Orientul Mijlociu (deși puteau constitui factori importanți în evitarea lor).

Dorința unor state și  conducători  de a deveni puteri și lideri  regionali a

alimentat, de asemenea, situațiile conflictuale în zonă. Sub conducerea lui Gamal

Abd Al-Nassir, Egiptul avea astfel de veleități care, după diminuarea influenței

nasseriste, au fost disputate, succesiv, de Irak, Siria, Libia și Chiar Algeria60. 

S-au format, în anumite momente istorice, chiar coaliții care au accentuat

ideologia  conflictuală,  cum a fost  cazul  Arabiei  Saudite și  Egiptului  (și,  într-o

oarecare măsură, Siria) împotriva Irakului și Iordaniei61. Perpetuarea unor astfel de

rivalități este de natură să alimenteze conflictele, îndeosebi în cazul unor lideri

totalitari cum a fost cazul lui Saddam Hussein62.

Aceste  concepte  și  teme  de  „putere  regională”,  „autoritate”  și  „lider

regional”  sunt  specifice  zonei  și  au  contribuit,  constant,  la  declanșarea  și/sau

alimentarea stărilor conflictuale, inclusiv în perioada contemporană.

Legat de principala resursă a zonei, petrolul, reglementările OPEC alocă,

fiecărui  stat  membru,  o  cotă  de extracție,  aspect  care  a  generat,  de  asemenea,

numeroase  divergențe  și  tensiuni  de-a  lungul  timpului.  De  asemenea,  aceleași

reglementări constituie și unul din motivele pentru care majoritatea statelor arabe

nu sprijină, în mod real, procesele de reconstrucție și relansare economică din Irak

(în afara altor considerente cum ar fi cele legate de guvernul majoritar șiit de la

Bagdad, de problema kurdă ș.a.).

Aspectele legate de OPEC conduc la o evaluare mai extinsă a petrolului ca

sursă a conflictelor în Orientul Mijlociu. Există multe opinii conform cărora, dacă

statele arabe bogate nu ar fi dispus de rezervele masive de petrol și gaze naturale,

numărul și intensitatea conflictelor regionale ar fi fost mult mai scăzute și nu ar fi

suscitat un interes deosebit.

60 Tibi B., Conflict and War in the Middle East, 1967 – 91; Regional Dynamics and the Superpowers,
St. Martin’s Press: New York, 1993, pag. 139.
61 Aftandilian G. L., Egypt’s Bid for Arab Leadership – Implications for US Policy, New York Council
on Foreign relations Press, 1993, Cap. 2, pag. 4.
62 Tibi B., Conflict and War in the Middle East, 1967 – 91; Regional Dynamics and the Superpowers,
St. Martin’s Press: New York, pag. 152.
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Astfel,  este evident că explorările și  exploatările petroliere au condus la

numeroase dispute teritoriale (inclusiv în spațiul  maritim) cum ar fi  cea care a

condus la invadarea Kuwaitului de către Irak sau dispute relativ mai  restrânse:

între  Iran  și  Emiratele  Arabe  Unite  cu  privire  la  insulele  Tonb,  între  Qatar  și

Bahrain, între Qatar și Arabia Saudită etc.

În cazul invaziei irakiene în Kuwait, Saddam Hussein a utilizat trei pretexte

(justificări) în locul admiterii faptului că avea nevoie stringentă de capital și de

petrol – ambele resurse existând în Kuwait – și că nu intenționa să-și achite datoria

de cca. 12 miliarde dolari SUA către statul Kuwait63. 

Prima motivație era legată de faptul că, dacă Israelul se afla în Palestina,

atunci și Irakul putea intra peste o altă națiune arabă. 

A doua motivație era legată de faptul  că Saddam Hussein jurase război

(„jihad” – războiul sfânt islamic) americanilor care „protejau” Arabia Saudită și

Kuwaitul, poziție care i-a adus un oarecare sprijin din partea islamiștilor64.

În fine, a treia motivație a reprezentat-o revendicarea teritorială, Saddam

Hussein considerând că statul Kuwait a reprezentat o provincie irakiană înainte de

divizarea Irakului, pe criterii coloniale, de către britanici65, pe baza conceptului de

„Al-Kul wa Al-Asl” (întregul și originea) 66.

În  afara  petrolului  –  ca  interes  principal  din  perspectiva  SUA,  războiul

împotriva terorismului și  definiția dată de fostul  președinte George Bush „axei

răului” reprezintă factori care complică situația existentă astăzi, alături de prezența

și  bazele  militare  americane  în  regiune.  Oricum,  mai  mulți  specialiști  în

problematica  regională  consideră  că,  îndeosebi  după  destrămarea  Uniunii

Sovietice,  necesitatea  creării  de  (noi)  baze  militare  permanente  în  regiune  s-a

diminuat substanțial, în afara cazului în care acestea ar avea rolul de a deschide și

garanta accesul la resursele de petrol67. 

63 Saikal A., in the Oil, Religion, Politics and Conflict in the Middle East class, Australian National
University, Monday 7th September 2009.
64 Piscatori J. (editor), Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis, the American Academy of Arts and
Sciences, 1991.
65 Telhami S., The Stakes: America in the Middle East, The Consequence of Power and the Choice for
Peace, Westview Press, 2004, pag. 57-58.
66 Tibi B., Conflict and War in the Middle East, 1967 – 91; Regional Dynamics and the Superpowers,
New York St. Martin’s Press, 1993, pag. 166.
67 Palast G. (2005),  Secret US Plans for Iraq’s Oil, BBC Newsnight, retrieved Sunay 13th September
2009 from http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4354269.stm.
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Contextul creat în 1973, când Arabia Saudită a impus un embargo petrolier

Statelor Unite (chiar dacă situația conflictuală a fost exclusiv pe plan economic) a

condus la definirea petrolului ca „armă politică” 68.  Embargoul a fost declanșat

urmare sprijinului acordat de SUA Israelului. La momentul respectiv, alte 9 state

s-au raliat la poziția saudită, situația transformându-se într-un conflict comercial

internațional69.

În  completarea  ansamblului  factorilor  conflictuali  regionali  trebuie

menționată  și  problema împărțirii  /  distribuirii  resurselor,  nu numai  a  celor  de

petrol și gaze naturale, ci și, element foarte important, a celor de apă.

Conflictele generate sau potențial a fi generate de distribuția acestor resurse

vor fi, de asemenea, independente de problema reformelor structurale în statele din

regiune  sau  de  poziția  și  intervențiile  hegemonice  americane  (și/sau  ale  altor

puteri). 

Pentru moment – foarte probabil în mod eronat sau, poate, voit estompat –

aspectele  legate  de împărțirea  resurselor  apar  ca  secundare pe planul  factorilor

conflictuali, cu toate ca unele tensiuni sunt, deja, prezente.

Astfel, în conflictul arabo-israelian din 1967, problema apei a reprezentat

un  motiv  major,  iar  tensiunile  existente  în  sud-estul  Anatoliei70,  tot  pentru

controlul și utilizarea resurselor de apă, au generat un conflict mocnit între turci și

kurzi pentru o perioadă de peste un deceniu.

Probleme au apărut și legat de barajul Ataturk, din Turcia, generând o serie

de întrebări (concepte), între care „poate un stat care este mai puternic din punct de

vedere militar să-și impună voința la nivelul vecinilor săi care ar deține resursele

principale de apă? Lecția învățată de la Israel pare să indice că acest fapt este, într-

adevăr, posibil71”.

Este interesant de menționat și faptul că o serie de lideri arabi au convenit

că, deși problema apei se poate transforma într-un factor conflictual major, ea ar

68 Sirriyeh H.,  US Policy in the Gulf, 1968 – 1977. Aftermath of British Withdrawal ,  Ithaca Press:
London, 1984, pag. 174.
69 Sirriyeh H.,  US Policy in the Gulf, 1968 – 1977. Aftermath of British Withdrawal ,  Ithaca Press:
London, 1984, pag. 179.
70 Bulloch  J.,  Darwish,  A.,  Water  Wars  –  Coming Conflicts  in  the  Middle  East,  Victor  Gollancz
publisher, 1993, Cap. 10, pag. 16.
71 Bulloch  J.,  Darwish,  A.,  Water  Wars  –  Coming Conflicts  in  the Middle  East,  Victor  Gollancz
publisher, 1993, Cap. 10, pag. 181.
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putea constitui, în același  timp, și un factor foarte important pentru dezvoltarea

unei cooperări între state72 și a reformelor aferente necesare. 

La nivel național sau local,  conflictele pot fi considerate „interne” și nu

întotdeauna  violente,  generate  de  nemulțumiri  față  de  actul  de  guvernare  sau

poziții/măsuri  adoptate  de elitele  conducătoare.  Aceste  stări  conflictuale pot  fi,

însă, foarte ușor influențate de factori externi, cum ar fi interese hegemonice ale

SUA sau  altor  puteri.  Un  astfel  de  exemplu  l-a  constituit  Turcia  în  perioada

războiului  din  Irak,  când  au  avut  loc  numeroase  și  repetate  demonstrații73

împotriva acțiunilor  militare  conduse de SUA, fapt  care  a  plasat,  la  momentul

respectiv, guvernul turc într-o poziție delicată. Urmare (și) acestei situații Turcia,

deși stat membru NATO, a refuzat să pună la dispoziția Coaliției (a SUA) bazele

militare de pe teritoriul său.

 Lipsa unor reforme structurale și sociale ca motiv important pentru apariția

și/sau alimentarea conflictelor în Orientul Mijlociu este ilustrată, în mod sugestiv

de politica fostului (ultimului) Șah al Iranului, Reza. Astfel, dezinteresul politicii

respective pentru a investi corespunzător în domeniul reformelor sociale a condus

la probleme interne grave, facilitând, considerabil, accesul la putere al ayatolahului

Khomeini. Cu toate că Șahul a fost, de multe ori, criticat pentru politica și vederile

sale pro-occidentale, angajarea într-o cursă a înarmărilor pentru a deveni o putere

militară (inițial dorința era de a realiza acest lucru în cca 10 ani74) a fost o alegere

și o decizie personală. Această situație constituie un exemplu de conflict generat

de un act de conducere deficitar și lipsa reformelor interne.

Ambiția Șahului de a transforma Iranul într-o putere regională și, în final,

într-o „civilizație grandioasă” includea și planuri de reforme structurale; problema

a  reprezentat-o  modul  în  care  planurile  respective  au  fost  puse  în  aplicare,

orientându-se în principal către domeniul militar (cca. 32 % din bugetul național),

apoi economic (cca. 30 % din bugetul național) și, în fine, către domeniul social

(cu numai 7 %), acest model de aplicare a reformelor conducând, în cele din urmă,

la eșecul Revoluției sale Albe (White Revolution).

72 Bulloch  J.,  Darwish  A.,  Water  Wars  –  Coming Conflicts  in  the  Middle  East,  Victor  Gollancz
publisher, 1993, Cap. 10, pag. 181.
73 Lutz C. (ed), The Bases of Empire – The Struggle Against US Military Posts, New York University
Press, 2009, pag. 280-281.
74 Saikal A. The Rise and Fall of the Shah, Princeton University Press, 1980, pag. 138.
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Pe vremea Șahului existau diferențe majore între necesitățile și așteptările

populației  și  realitate:  Șahul  avea  ambiția  ca  Iranul  să  preia  britanicilor  (după

retragerea acestora din zonă75), în timp ce o parte însemnată a populației suferea de

boli grave, iar cca. 70 % era analfabetă76. 

Și această concepție și stare de fapt reprezintă un caz de lipsă a reformelor

structurale  și  sociale,  ca  și  modul  în  care  ele  au condus (sau au contribuit)  la

declanșarea conflictului intern, în speță a Revoluției Islamice.

Urmare organizării  interne autocrată  și  totalitară,  astfel  de reforme,  mai

ales  în  sistemul  politic,  de  guvernare,  social,  al  societății  civile  și  drepturilor

omului,  nu  erau  (și,  în  relativ  numeroase  cazuri,  încă  nu  sunt)  considerate  ca

opțiuni  sau  alternative  importante  și  pozitive  de  către  conducerile  statelor  din

Orientul Mijlociu. 

 Pe de altă parte, reformele militare au avut prioritate în majoritatea statelor

din regiune în perioada istorică modernă, cu toate că procesele de înarmare nu

reprezintă decât în puține cazuri și o garanție de pace și securitate.

În perioada contemporană, o serie de evaluări  optimiste și  speranțe sunt

legate  de  perspectivele  de  politică  externă  ale  președintelui  american  Barak

Obama,  îndeosebi  în  privința  Orientului  Mijlociu.  Aceste  linii  politice  au  fost

evidențiate la Conferința de la Cairo, la 4 iunie 200977. 

Spre exemplu, în legătură cu Irakul, menționează că „noi (americanii) nu

urmărim nici un fel de revendicări sau baze pe teritoriul lor sau asupra resurselor

lor”, iar legat de conflictul israeliano-palestinian „America nu va întoarce spatele

aspirațiilor  legitime ale  poporului  palestinian  pentru  demnitate,  perspective (de

bunăstare) și un stat propriu”. 

O abordare americană flexibilă și constructivă este avută în vedere și pentru

rezolvarea  conflictelor  din  Afganistan  și  problemelor  Pakistan.  De  asemenea,

Obama s-a întâlnit (premieră) și cu liderul libian Moammmar Gaddafi la 9 iulie

200978.

75 Saikal A. The Rise and Fall of the Shah, Princeton University Press, 1980, pag. 145.
76 Saikal A., in the Oil, Religion, Politics and Conflict in the Middle East class, Australian National
University, Monday 17th August 2009.
77 Obama’s speech in Cairo, 4th June 2009, as released by the White House, The New York Times,
preluat la 17 septembrie 2009 de la http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html.
78 Kessler G., Obama shakes hands with Gaddafi, The Washington Post, preluat la 17 septembrie 2009
de la http://voices.washingtonpost.com/44/2009/07/09/obama_shakes_hands_with_gaddaf.html.
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Una din problemele majore și delicate de politică externă americană (legată

tot  de  Orientul  Mijlociu)  o  reprezintă  situația  potențial  conflictuală  cu  Iranul,

președintele  Obama  menționând  că  „nu  va  exclude  posibilitatea  unei  acțiuni

militare dacă iranienii refuză (…)”79.

Numai după câțiva ani se va putea evalua, totuși, dacă prezența hegemonică

americană va reuși să prevină sau să înlăture (o parte din) conflictele din Orientul

Mijlociu în perioada mandatului actualului președinte B. Obama.

Aspectele  prezentate  conduc  la  concluzia  că  există  mai  multe  elemente

generatoare de conflicte în Orientul Mijlociu. Numărul însemnat de probleme și

dispute este determinat de un complex de factori interni (ai statelor din regiune),

regionali  și,  de  asemenea,  internaționali.  Având  în  vedere  importanța  și

implicațiile generate, nici unul din acești factori nu poate fi ignorat atunci când

sunt evaluate stările conflictuale din zonă. Prin urmare, ar fi superficial (și inexact)

de apreciat că numai eșecul și/sau dezinteresul conducerilor statelor din Orientul

Mijlociu de a se angaja în reforme structurale, sau prezența hegemonică a SUA au

condus  la  apariția  unui  număr  atât  de  mare  de  conflicte,  cu  toate  că  ambele

constituie factori importanți.  

Politicile și strategiile divergente (și conflictuale) ale marilor puteri, mai

ales în ultimele decade, ca și disputele dintre respectivele mari puteri (mai ales

dintre SUA și fosta URSS în perioada „bipolară”) au creat, de asemenea, premise

conflictuale importante și au alimentat conflictele în diversele lor faze.

Totuși, în perioada ultimilor 20 de ani, politica și intervențiile americane în

Orientul Mijlociu, mai ales pentru promovarea și susținerea propriilor interese (și

ca  unică  super-putere)  au  adâncit  tensiunile  și  au  creat  bazele  a  numeroase

potențiale conflicte militare.

Contextul  este  complicat  de  numeroase  alte  aspecte  specific  regionale,

motivate istoric, teritorial, etnic, tribal sau religios. Prin urmare, nu se poate spune

că există conflicte „tipice” pentru Orientul Mijlociu. 

79 Babington C., Burns R., Obama Warns Iran: ‘Come Clean’ on Nukes, Associated Press, preluat la 26
septembrie  2009  de  la  http://news.yahoo.com/s/ap/20090926/ap_on_go_pr_wh/g20_summit_obama_
iran.
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2.4. Scurtă  prezentare  a  Golfului  Persic;  componenta  majoritar

arabă

Situat în regiunea Asiei de sud-vest, Golful Persic este, practic, o extensie a

Oceanului  Indian,  plasată  între  Peninsula  Arabă  și  Iran.  Regiunea  mai  este

cunoscută și ca Golful Arab sau, simplu, zona Golfului – terminologie utilizată

îndeosebi de statele arabe80, deși aceste denumiri nu sunt recunoscute internațional,

inclusiv de către ONU. Golful Persic reprezintă un fenomen geografic unic al cărui

rol în evoluția umanității a început în perioada antichității și a continuat până în

prezent. În mod tradițional,  acest  rol s-a datorat  poziției sale, ca placă turnantă

pentru comerț, ca și important punct de intersectare cultural și lingvistic.

Zona  Golfului  a  cunoscut,  succesiv,  mai  multe  denumiri,  între  care:

„Persicus  Sinus”  sau  Golful  Persic81,  „Aquarius  Persico”  sau  Marea  Persiei  –

denumire romană82, Persiconkaitas (Golful Persic), denumire dată de istoricul grec

Flavius  Arrianus,  Marea  Persiei83,  denumire  utilizată  în  perioada  Califatelor

Abbaside,  „Khalij  of  Basra”  sau  „Basra  Kurfuzi”,  respectiv  golful  Basra84

denumire caracteristică perioadei otomane.

Odată cu creșterea și extinderea naționalismului arab, după 1960, cele mai

multe state arabe au adoptat denumirea de „Golful Arab”, denumire care nu este

utilizată,  totuși,  decât  la  nivel  pan-arab,  existând  destul  de  multe  situații  când

folosirea ei a condus la tensiuni cu state din afara zonei arabe, mai ales cu Iranul.

Astfel, în cadrul celei de a 33-a sesiuni ONU, în martie-aprilie 2006, a fost

reconfirmată  terminologia  „Golful  Persic”  ca  terminologie  oficială  și  legitimă

pentru a fi utilizată de statele membre ale Națiunilor Unite85.

Geografic,  apele golfului ocupă cca.  251 mii  kmp, începând de la delta

Shatt  Al-Arab,  formată  de  apele  Tigrului  și  Eufratului  (în  nord)  și  până  la

strâmtoarea Hormuz,  în  sud.  Zona de coastă din est  aparține,  în  cea mai  mare

parte, Iranului, iar cea din vest în cea mai mare parte Arabiei Saudite. Celelalte

80 Boghrati N., Omission of “Persian Gulf” Name Angers Iran, World Press.com, Dec. 28, 2006.
81 Wilson, T. Arnold, Sir, The Persian Gulf ,  London, 1928, pag. 3 și p. 43g.
82 Curce, Quinte –  Histoire d’Alexandre le Grand – traducere în franceză, Paris, 1834, Tom.II,  pag.
184.
83 Farhang, Mehr – A Colonial Legacz: The Dispute over the Islands of Abu Musa, and the Greater and
Lesser Tumbs – University Press of America, 1997.
84 Idem.
85 United Nations Group Of Experts On Geographical Names – UN Working Paper No. 61, March 28,
April 4, 2006, pag.2 
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state riverane Golfului  sunt,  din sud,  Sultanatul Oman,  Emiratele  Arabe Unite,

statul  Qatar,  Regatul  Bahrain,  Kuwaitul  și  Irakul.  Deși  nu  are  ieșire  la  Golful

Persic,  Republica  Yemen – prin amplasarea sa geografică,  în Peninsula Arabă,

prin influența pe care a avut-o și o are pentru evoluțiile regionale și, de asemenea,

urmare perspectivei de a fi inclusă în Consiliul de Cooperare al Golfului – este, de

regulă, analizată și evaluată alături de statele din Golf86. 

Dovezile despre existența unor civilizații în zona Golfului datează de peste

cinci milenii, când în regiune s-au dezvoltat regatele Elamului și Sumerului (sud-

vestul Iranului actual, lângă estuarele Tigrului și Eufratului).

Succesorii  acestora,  Asirienii  și  Babilonienii,  au  dezvoltat  relații

comerciale  maritime  de-a  lungul  întregului  litoral  sudic  al  Golfului  Persic,

devenind o zonă foarte importantă comercial în perioada Imperiului Roman (mai

ales pentru condimente, perle și pietre prețioase).

Ultimul mare imperiu Mesopotamian, cel al Babilonului, a fost cucerit de

perși care, ca și succesorii lor, Seleucizii, Parthienii și Sassarienii, au creat imperii

puternice care au controlat, cu scurte intermitențe (de dominație arabă), regiunea

Golfului. 

O  etapă  importantă  în  evoluția  acestei  „comunități”  arabo-persane  a

reprezentat-o perioada care  a  urmat  fondării  Califatului  Abbasid în  Bagdad,  în

secolul VIII e.n., a cărui influență și control includea și pe arabi și pe perși și care

a  adus  o  contribuție  importantă  la  prosperitatea  și  dezvoltarea  economică  și

comercială a regiunii.

Declinul  și  desființarea  califatului  Abbasid  a  condus  și  la  o  scădere  a

prosperității  în  regiunea  Golfului  și,  de  asemenea,  a  comerțului  cu  Orientul

îndepărtat. Dezvoltarea statelor europene și a necesităților lor comerciale a condus,

începând din Evul Mediu, la un interes crescând al lor pentru zona Golfului și

traseele  maritime  către  Orient,  portughezii  fiind  primii  care  și-au  consolidat

influența în mai multe centre principale, mai ales strâmtoarea Hurmuz.

Expansiunea  portugheză  în  Oceanul  Indian,  la  începutul  secolului  XVI

(după călătoriile  de explorare  ale  lui  Vasco da Gama)  a  condus  la  apariția  de

conflicte cu Imperiul Otoman pentru controlul zonei Golfului.

86 Anexa  2 –  harta politică a Orientului Mijlociu - Zona Golfului
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La 29 aprilie 1602, Șahul Abbas al Persiei, împărat al Imperiului Persan, a

înlăturat controlul portughezilor în Bahrain (pe care aceștia îl ocupaseră în 1521),

data menționată devenind o sărbătoare iraniană la nivel național, „Ziua Golfului

Persic”. În continuare, cu sprijinul flotei britanice, Abbas i-a înlăturat, în 1622, pe

portughezi și de pe insula strategică din strâmtoarea Hurmuz deschizând, practic,

regiunea  Golfului  pentru  comerț  și  pentru  alte  state  europene  (Olanda,  Franța,

Spania, Marea Britanie).

Imperiul Otoman, după cucerirea Irakului, și-a extins influența și în zona

Golfului,  amenințând prezența și interesele portugheze și, în general,  europene.

Începând  din  secolul  XVII,  după  începerea  consolidării  imperiului  britanic  în

India, o regiune de interes major pentru britanici a devenit Golful Persic, îndeosebi

partea  de  sud  a  acestuia,  în  care  și-au  extins  și  consolidat,  treptat,  poziția  pe

parcursul secolelor XVIII și XIX. Britanicii au deținut controlul asupra mai multor

(viitoare) state din Golf, între care Emiratele Arabe Unite, denumite inițial „Statele

de  Coastă  Truciate”  și,  în  diverse  perioade,  asupra  Bahrainului,  Kuwaitului,

Omanului și Qatarului.

Strâmtoarea  Hurmuz  a  făcut  obiectul  multor  comentarii  de-a  lungul

timpului. Începând cu invazia sovietică din Afganistan (1978), Revoluția Islamică

din Iran (1978-1979), războiul Iran-Irak (1980-1988), primul război din Golf –

conflictul asupra Kuwaitului (1990-1991) și al doilea război al Golfului declanșat

de invazia americană din Irak (2003), întotdeauna a existat preocuparea ca această

cale de acces în Golful Persic să fie liberă pentru navigație pentru a putea să fie

susținute  operațiunile  militare.  Din  perspectiva  unei  căi  maritime  comerciale,

statele industrializate, beneficiarii produselor încărcate pe tancurile petroliere sau

cu gaz lichefiat, depind aproape vital de ritmicitatea acestor transporturi, în timp

ce  statele  din  Golf,  în  aceeași  măsură,  sunt  subordonate  necesității  de

aprovizionare cu produse alimentare  și  alte bunuri  și,  bineînțeles,  de veniturile

provenite din exportul de hidrocarburi. 

Ca  urmare,  eforturile  de  asigurare  a  securității  vaselor  în  Strâmtoarea

Hurmuz s-au împletit întotdeauna cu interesele politice, făcând parte din strategia

regională a puterii. Spre exemplu, în 1977, Șahul Iranului a încheiat un acord cu

Omanul care permitea flotei sale să patruleze strâmtoarea și în apele teritoriale
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omaneze. Cu aceeași ocazie a susținut și pretenția teritorială asupra Insulelor Tunb

și  Abu  Musa  (revendicate  și  de  EAU),  ca  fiind  determinante  pentru  succesul

operațiunilor de menținere a securității87. 

După Revoluția Islamică,  Omanul a apelat  la sprijin extern – tehnic,  de

expertiză  și  financiar  -  și  a  pus  la  punct  baze  navale  proprii  și  forțe  navale

specializate  care  să  reia  patrularea  strâmtorii  și  menținerea  condițiilor

corespunzătoare de trafic. În plus, în zonă exista o prezență navală străină continuă

asigurată  de  marile  puteri  și  în  special  de  SUA.  Dar  trebuie  menționat  că,

indiferent de prezența în zonă a navelor omaneze sau străine, Iranul ar putea bloca

oricând această strâmtoare având sprijinul rachetelor instalate pe insula Abu Musa

și  Insulele  Tumb,  ca  și  cu  ajutorul  submarinelor  de  care  dispune  (încă  de  la

începutul anilor 90).

În secolul XX, interesul britanic, dar și al altor mari puteri a fost extins de

la cel  comercial  și de acces maritim la o nouă dimensiune (într-o nouă etapă),

urmare prospecțiunilor pentru petrol (și gaze naturale), respectiv creșterii rapide a

importanței acestei resurse.

Golful Persic și zonele sale de coastă, ca și mare parte a Peninsulei Arabe

reprezintă cea mai importantă sursă „compactă” de petrol din lume. Rezervele de

gaze naturale ale zonei sunt, de asemenea, cele mai mari din lume, cu cel mai mare

rezervor unic, compact, de gaz natural neasociat aparținând statului Qatar.

2.5. Evoluția  regională  și  implicațiile  politice  ale  Statelor  arabe

din Golf

Folosind exclusiv criteriul geografic (al vecinătății și accesului maritim în

Golful Persic) avem de a face, în Golf, cu șapte state arabe: Irakul (care dispune,

în prezent, de o foarte îngustă porțiune de litoral, în zona Basra – Shatt Al-Arab),

Arabia Saudită – statul arab cu cea mai mare zonă de coastă, statul Kuwait, regatul

Bahrain, statul  Qatar,  Emiratele  Arabe Unite și  Sultanatul Oman, ultimele șase

fiind parte a Consiliului de Cooperare al Golfului – CCG.

87 Abi-Aad N., Grenon M., Instability and Conflict in the Middle East: People, Petroleum and Security
Threats, St. Martin’s Press: New York, 1997, pag. 177 – 178.
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Dacă se ia în considerare evoluția istorică regională și implicațiile politice

pe care le are la nivelul Peninsulei Arabe, Republica Yemen poate și trebuie să fie

inclusă, de asemenea, în cadrul statelor arabe din Golf. Aprecierea are în vedere și

inițiativele  de cooptare,  în  perspectivă,  a  Republicii  Yemen ca stat  membru al

Consiliului  de Cooperare  al  Golfului  (deși  orizontul  de materializare  al  acestei

perspective este, încă, incert).

Din punct de vedere istoric, majoritatea statelor arabe (în forma actuală)

din Golf au avut o evoluție similară, cu multe elemente comune, mai ales datorită

faptului  că  în  perioada  pre-islamică  și  în  cea  islamică  (până  relativ  recent),

granițele erau foarte volatile în Peninsula Arabă, iar unele state nici nu existau în

forma în care ființează ele astăzi, structurile locale de guvernare și administrative

fiind relativ rudimentare și preponderent tribale.

Pe  de  altă  parte,  statele  arabe  din  Golful  Persic  au  o  serie  de  trăsături

istorice, economice și religioase care le evidențiază de celelalte țări arabe. 

Astfel, în Arabia Saudită se găsesc cele două principale locuri sfinte ale

musulmanilor suniți, Mecca și Medina (monarhul saudit fiind, conform titulaturii

oficiale, „custodele celor două locuri sfinte ale Islamului”). 

În sudul Irakului,  la Najaf,  Kerbala și  Al-Kut se află principalele locuri

sfinte  ale  musulmanilor  șiiți  care,  deși  sunt  îndeobște  asimilați  Iranului,  se

regăsesc în multe alte state arabe, mai ales în Golf. 

Yemenul – supranumit „Arabia Felix” în antichitate - a reprezentat punctul

de pornire și răspândire al limbii, culturii și civilizației arabe.

În fine, din perspectivă economică, țările arabe din Golf dispun, împreună,

de peste  jumătate  din  rezervele  mondiale  de țiței  și  gaze  naturale,  fapt  care  a

constituit, mai ales în ultimii 60 – 70 de ani, un atu major pentru dezvoltarea și

consolidarea lor ca state, în pofida persistenței unor caracteristici sociale tribale. 

Aceste  resurse  și  avantaje  economice  au,  însă,  și  o  serie  de  implicații

potențial  negative  pentru  statele  respective  și  pentru  stabilitatea  și  securitatea

regională,  zona  Golfului  fiind  marcată,  în  mod  aproape  „tradițional”,  de

numeroase tensiuni, dispute și conflicte, atât interne, cât și între state. Situația a

fost (și este, în continuare) accentuată și de veleitățile unora din lideri (ex. fostul
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președinte  irakian  Saddam  Hussein)  de  a-și  acredita  țara  ca  putere  regională,

inclusiv pe plan militar.

Urmare existenței acelorași resurse naturale, Orientul Mijlociu și mai ales

zona  Golfului  au  fost,  în  ultimele  decade,  marcate  de  prezența,  influența  și

interesele (adesea cu trăsături hegemonice) ale marilor puteri.

Statele  arabe  din  Golf88 se  evidențiază  prin  trăsături  specifice  și  relații

deosebite  între  ele  și  cu celelalte  state  ale  Orientului  Mijlociu,  precum și  prin

legături speciale cu marile puteri tot mai interesate, energetic, de rezervele masive

de  hidrocarburi.  Fiind  parte  integrantă  și  integrată  a  Orientului  Mijlociu,  în

abordarea diferitelor aspecte nu se poate face abstracție de celelalte state din Golf

în  primul  rând  și,  extrapolând,  de  cele  din  regiune.  Un  astfel  de  exemplu  îl

constituie  Iranul  -  stat  musulman  șiit,  ne-arab,  cu  care  țările  din  zonă  sunt

interconectate prin legături politice, economice, prin interese interne, externe, de

frontiere, sau politici de stabilitate regională.

Din  perspectiva  țărilor  arabe  din  Golf,  se  poate  spune  că  parcurgerea

secolului XX în Orientul Mijlociu s-a finalizat, regional, prin consolidarea statelor

arabe  ca  națiuni  independente.  Multe  dintre  acestea,  prin  aderarea  la  diverse

organizații  internaționale  și  respectând  reglementările  internaționale,  au  fost

acceptate și s-au integrat în comunitatea internațională. 

În funcție de resursele financiare,  statele arabe au beneficiat  din plin de

dezvoltarea tehnologică a epocii moderne și, chiar dacă bugetul alocat dezvoltării

sociale a fost în unele locuri mai modest, s-au cheltuit sume enorme achiziționând

armament de ultima oră (cursa înarmărilor fiind încurajată, cum era și normal, de

marile puteri, producătoare de armamente din ce în ce mai sofisticate). 

Relațiile dintre statele arabe din Golf s-au caracterizat,  de multe ori prin

inconsecvență  sau  contradicții,  chiar  dacă  guvernele  regimurilor  la  putere  au

conlucrat,  în  multe  ocazii,  inițial  conjuncturale  și,  ulterior,  cu  un caracter  mai

planificat, pe probleme politice, economice sau strategice. 

Ca urmare, se poate identifica două direcții  principale care au condus la

sentimente  de  frustrare  a  populației  arabe  din  clasele  de  mijloc  și  inferioare:

împotriva fraților lor arabi, favorizați de soartă prin deținerea unei reale bogății

88 Arabia Saudită, Bahrain, Irak, Kuweit, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen.
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(indiferent  dacă  pentru  o  perioadă  relativ  determinată,  fiind  rezerve

neregenerabile) și împotriva puterilor străine care, într-o primă fază și-au impus

superioritatea,  puterea și  progresul  prin  măsuri  coloniale,  readaptate  ulterior  în

relații preferențiale conforme necesităților și intereselor lumii occidentale. 

În  ceea  ce  privește  barierele  și  nemulțumirile  din  interiorul  regiunii,

realizările colective ale statelor arabe din secolul XX au fost modeste cu excepția

boom-ului celor din Golf, acumulările materiale ale producătorilor de petrol89 fiind

considerate un dar de la natură relativ „nemeritat”, iar animozitățile generate s-au

făcut  simțite  în  relațiile  regionale.  Modul  de  viață,  atitudinile  și  problemele

statelor  arabe din Golf  nu se armonizează  cu  cele  ale  restului  populațiilor  din

regiune, majoritatea acestora trăind în condiții mult mai austere. 

În relațiile cu lumea ne-araba, nemulțumirile au fost camuflate, de-a lungul

timpului,  într-o  aparentă  integrare  a  regiunii  în  comunitatea  internațională  în

general și în cea vestică în particular, politica occidentală contribuind prin toate

mijloacele  la  crearea  unei  astfel  de  imagini,  tributară  fiind  interdependenței

economice și intereselor politice care s-au format, în acest cadru, între cele două

regiuni. 

Indiferent  de gradul  în  care  populația  arabă a  beneficiat  de prosperitate

economică,  de  sprijin  militar  sau  de  susținerea  academică  sau  tehnologică,  la

nivelul societății a persistat senzația neplăcută de lipsă de autodeterminare. Parte

din aceste resentimente, îndreptate atât împotriva regimurilor aflate la putere, cât și

a străinilor, sunt o consecință directă a colonialismului occidental: zeci de ani de

situație  de  inferioritate  forțată,  impusă  în  schimbul  neechivalent  al  exploatării

resurselor, lasă urme dificil de înlăturat pe termen scurt și chiar mediu. 

Sentimentul  regional  că  arabii  nu  sunt  stăpâni  pe  soarta  lor,  că  sunt

manipulați cu succes de forțe externe și că regimurile din lumea arabă contribuie la

această situație, induce un sentiment semnificativ de frustrare, permanent și destul

de acut în rândul marii mase a populației, această stare de fapt fiind și o explicație

pentru succesul naționalismului arab, mai ales în anii 60 - 80. 

Acestui sentiment de opoziție semi-manifestă i  se datorează și  admirația

arabilor pentru personalitatea lui Saddam Hussein, indiferent cât de devastatoare

89 Mansour F., The Arab World, Nation, State and Democracy, Zed Books: London, 1992, pag 88.
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au fost urmările invaziei sale în Kuwait, mai ales pentru poporul irakian. Scriitorul

și comentatorul politic egiptean Muhammed Sid Ahmed este de părere că Saddam

Hussein constituie, pentru mulți arabi, personificarea opresiunii și despotismului,

dar  pentru  faptul  că  același  Saddam  a  îndrăznit  să  exprime  frustrarea  tuturor

arabilor contra occidentalilor este privit  și ca un fel de erou arab. Solidaritatea

provine, în acest caz, mai mult dintr-o reacție emotivă decât dintr-una logică90, dar

nu se poate face, totuși, abstracție de ea.

Din  nefericire,  atacul  terorist  de  la  11  septembrie  și  ofensiva  militară

declanșată  de  Statele  Unite  împotriva  Irakului  în  2003  a  readus  în  prim plan

deosebirile fundamentale dintre lumea arabă și cea occidentală, inclusiv în materie

de limbă, de cultură, de tradiții sociale, de temperament, de lipsa de respect sau

considerație pentru realizările celuilalt. 

În cadrul strategiei  și  acțiunilor luptei împotriva terorismului global și  a

armelor  de  distrugere  în  masă  s-a  ajuns  -  inițial,  datorită  superficialității

informațiilor  corecte  din  ambele  parți,  la  caracterizarea  lumii  arabe  printr-un

singur  cuvânt:  „islamism”  (termen  care  definește  islamul  militant),  situație  în

multe cazuri neconformă realității. În primul rând, lumea arabă nu este în totalitate

islamică și, de asemenea, nu se poate generaliza fundamentalismul extremist la toți

musulmanii. Nu s-au făcut, pe de altă parte, eforturi reale ca Islamul, pe de o parte,

și lumea arabă, pe de altă parte, să fie înțelese corect, cu toate că occidentul a

preluat  în  Evul  Mediu  multe  din  valorile  culturii  arabe  pe  care  le-a  adaptat

adăugându-le la bazele evoluției sale, iar puteri europene se regăsesc, după mai

mult  de un secol  de colonialism,  în  contact  direct  și  pe  alte  baze  cu  Orientul

Mijlociu. 

Ideea  unei  „noi  Cruciade”  este  o  teză  care  începe  să  prindă  contur  în

anumite cercuri arabe naționaliste – inclusiv în state din Golf - susținută de diverse

evoluții internaționale, cum au fost: persecuția musulmanilor din fosta Iugoslavie

(1992 și 1993), declarațiile și chiar o serie de măsuri arbitrare, mai ales americane,

împotriva unor cetățeni musulmani, imediat  după 11 septembrie 2001, situațiile

înregistrate în închisori cum ar fi cele din Irak sau Guantanamo ș.a..

90 Butt G.,  A Rock and a Hard Place: Origin of Arab-Western Conflict in the Middle East , Harper
Collins Publishers: London, 1994, pag 9.
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Ideea  a  fost  foarte  rapid  preluată  în  argumentația,  doctrina  și  strategia

anumitor grupări extremiste și fundamentalist islamice, fapt care induce, o dată în

plus, tensiuni și potențiale situații conflictuale în multe regiuni ale lumii. 

2.6. Statul rentier

Considerația că statul ar fi o entitate neutră și omogenă și că toate statele ar

avea aceleași caracteristici de bază reprezintă o abordare limitativă care decurge

din  considerente  de  analiză  economică  sau  pentru  elaborarea  argumentației  în

susținerea unor direcții pentru o politică economică specifică.91 Conceptul de stat

are, în mod curent, entitate de guvernare aflată la putere care exercită monopolul și

utilizează în mod legal măsurile de retorsiune. Considerat astfel, el ar fi expresia

societății, o dirijează, dar nu coincide cu ea. Conform altei definiții, conceptul se

referă la totalitatea sistemului social supus unei forme de guvernământ92.

Statul  dependent  concentrează  în  principal  atenția  asupra  structurii

finanțelor  publice,  lăsând  pe  al  doilea  plan  relația  dintre  clasele  sociale  sau

legăturile  politico-economice,  chiar  dacă  generează  clase  sociale  dependente93.

Această  teorie  interpretează  și  argumentează  răspândirea  sistemului  autoritar-

totalitar în diverse zone geografice.  Consecința este,  potrivit  opiniilor marxiste,

necesitatea trecerii la o condiție de autodeterminare, la independență economică,

pentru ca inserția în economia de piață să se facă de pe poziții egale. 

Experiența  istorică  a  arătat  că  pozițiile  izolaționiste  conduc  la  rezultate

dezastruoase.  Independența  politică  și  economică,  în  același  timp,  lasă  loc  de

participare cu ponderi diferite în această balanță, fără a însemna, totuși, izolare94.

Natura statului este, ca urmare, o combinație a indicatorilor esențiali care descriu

relația dintre stat și economie, respectiv raportul dintre cheltuieli și PIB, sursa și

structura  veniturilor  statului,  destinația  cheltuielilor,  cadrul  legislativ  care

organizează viața economico-socială.  În  altă ordine de idei,  însă,  există factori

determinanți  indirecți  pentru  natura  statului,  cum ar  fi  resursele  naturale.  Din

punctul de vedere al resurselor de petrol, lumea arabă este împărțită, simplist dar,
91 Luciani G., Salame G.,(eds) The Politics of Arab Integration, Croom Helm: London,1987, pag. 3.
92 Giddens A. The nation state and violence, Polity Press: Cambridge, 1985, pag. 7.
93 Baran A., The political economy of growth, Monthly Review Press:New York, 1957.
94 Cardoso F.H., Faletto E.,  Dependencia y desarollo en America Latina – Ensayo de interpretacion
sociologica, Instituto latinoamericano de Planification Economica y Social: Santiago, 1967, pag. 5 – 8.
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în bună măsură, în mod real, în state bogate și state sărace, ceea ce afectează în

mod semnificativ poziția și rolul fiecăruia în regiune, ca și relațiile dintre ele.

Se poate aprecia că statele arabe din Golf constituie o categorie specială,

respectiv  cea  de state  rentiere.  Ca  definiție,  statul  rentier  este  acel  regim care

depinde de colectarea rentei economice sub formă de venituri de pe urma unor

resurse naturale neregenerabile, exploatarea turistica a regiunilor, ajutor economic

de la alte state sau, în unele cazuri, prin activități și acte de corupție. 

În  cazul  statelor  arabe  din  Golf,  coloana  vertebrală  a  economiei  o

reprezintă  petrolul  și  gazele  naturale,  indiferent  dacă  se  referă  la  venituri,  la

conjuncturi  financiare și  sursele de venit,  la  politicile economice de dezvoltare

corelate  cu  deciziile  politice,  problematica  putând deveni  tot  mai  complexă pe

măsura aprofundării analizei. 

În  teoria  statului  rentier  Hazem  Beblawi95 insistă  asupra  câtorva

caracteristici importante:  renta poate să nu fie singurul venit al  economiei  unui

astfel de stat, deoarece nu există economie pură, dar trebuie sa fie predominantă;

originea acestei rente trebuie sa fie obligatoriu externă, fără a fi susținută la nivel

intern de o activitate productivă; beneficiara/generatoarea acestei rente trebuie să

fie o minoritate/ colectivitate foarte restrânsă, cu putere de control economică și

politică. 

Majoritatea populației contribuie, în schimb, la sistemul de distribuție și de

utilizare a fondurilor destinate acestui scop, conform regulilor elitei conducătoare. 

Dacă natura statului poate fi apreciată în funcție de componența veniturilor,

este firesc să existe o diferență notabilă între statele care se bazează pe venituri din

surse externe și  cele  care  folosesc  sistemul  intern  de taxare.  Diferiți  autori  au

subliniat, de-a lungul timpului, valoarea scăzută (sau inexistentă) a sistemului de

taxare  din  statele  arabe  din  Golf96,  respectiv  reflectarea  sursei  de  venituri  în

structura cheltuielilor, arătând că, indiferent cum sunt folosiți, acești bani nu sunt

rezultatul unui sacrificiu financiar făcut de investitor. 

Gradul de stabilitate ridicat de care se bucură în prezent statele arabe din

Golf,  ca  și  ratele  înalte  de  creștere  economică,  nu  au  la  bază  performanțele

95 Beblawi H., Luciani G.,The Rentier State in the Arab World, Croam Helm: London, 1987, pag. 52.
96 Amin G., The modernization of poverty, Brill: Leiden, 1974, pag. 49-50.
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economice sau politice ale statului, situație care a avut consecințe directe în modul

de cheltuire a acestor venituri, chiar pentru obiective nejustificate ca necesitate. 

Urmare  rezervelor  naturale  substanțiale,  disponibilitățile  financiare

excedentare au condus, mai ales în statele arabe din Golf, la politici specifice, cea

mai  importantă fiind redistribuirea veniturilor din renta pe hidrocarburi  și  gaze

naturale la nivelul societății, alături de programe de asistență pentru statele sărace

sau cu mai puține rezerve. A fost favorizată dezvoltarea unui sistem piramidal de

utilizatori  -  producători  de rentă,  în  această  categorie încadrându-se înarmarea.

Renta este unul dintre elementele care au favorizat cheltuielile militare din regiune

pentru procurarea de echipamente moderne și performante care să fie folosite în

interes  propriu,  unele  state  având  –  sau  estimând  că  au  -  nevoie  de  protecție

împotriva agresiunilor externe. 

În acest caz, importanța rentei este reflectată în capacitatea militară, sursa

de venit devenind pe cât de prețioasă pe atât de vulnerabilă în condiții de conflict,

fără a mai pune în balanță și faptul că eforturile pentru asigurarea necesarului de

armament  pot  avea  consecințe  serioase  și  complexe  pe  termen  lung  asupra

dezvoltării statului  (cazul Irakului).  În plus, capacitatea militară poate deveni o

sursă secundară de rentă, dacă este folosită ca sistem de protecție pentru alte state

care solicită asistență în acest domeniu.

Privită  din  perspectiva statului,  în  mod independent  de economie,  sursa

externă  de  venituri  este  denumita  rentă,  iar  statul  este  beneficiarul  direct  al

acesteia.  Din  punct  de vedere  al  organizării  și  politicilor  economice,  unui  stat

rentier îi corespunde o economie rentieră, ale cărei necesitați sunt susținute prin

alocarea  unei  părți  considerabile  a  veniturilor  externe.  Astfel,  statul  devine

principalul intermediar între sectorul producător de rentă (în speță cel petrolier) și

restul economiei, iar în acest caz veniturile alocate sunt canalizate spre cheltuielile

publice  necesare  și,  în  același  timp,  intermediază  transferul  bogăției  către

societate. 

În statele arabe din Golf important este cine deține puterea asupra statului,

fapt pentru care regimurile autoritare încearcă să-și ia cât mai multe măsuri pentru

a-și consolida, respectiv pentru a nu-și pierde poziția.
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În  aceste  țări,  liderul  și  familia  conducătoare,  conform  tradiției,  sunt

stăpânii  nu  numai  administratorii  lor.  Conform diverselor  informații97 familiile

domnitoare din statele arabe din Golf încasează ca venituri personale o mare parte

din renta provenită din petrol (în unele cazuri chiar 30-40%), restul mergând la

bugetul statului. Decizia de gestionare a cheltuielilor, atât personale cât și publice,

aparține în mod direct unui număr restrâns de persoane, consilierii având rolul de a

puncta numai cele mai potrivite oportunități. Chiar dacă modul de organizare a

încasării rentei externe este diferit de la un stat la altul, rezultatul este același98. 

În Kuwait, țară considerată ca având cea mai veche structură asemănătoare

statului modern, din rentă se asigură întâi venitul oficial al Emirului (estimat la

peste 60 miliarde USD), urmând ca restul veniturilor să intre în vistieria statului și

să fie canalizate către economie și către societate. 

În Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, șeful statului își însușește cca.

o  treime  din  veniturile  din  rentă,  în  timp  ce  în  Sultanatul  Oman și  în  Arabia

Saudită nu există o regulă anume, distinctivă între veniturile statului și cele ale

conducătorului său. 

Oricum, atât timp cât nu există înregistrări contabile la aceste niveluri, sau

chiar dacă ar fi, ele nu sunt făcute publice, respectiv nu există un control privind

veniturile statului sau a deciziilor de investiții, fiind vorba de sume foarte mari,

diferențele nu au importanță. În condiții normale, aceste aranjamente financiare,

mai ales că sunt în joc valori considerabile, ar conduce la contestarea puterii și

influenței conducătorului statului. 

Însă  în  țările  peninsulei  Arabe,  condițiile  normale  nu  au  întotdeauna

accepțiunea  occidentală.  Atât  timp  cât  activitățile  productive,  diferite  de  cele

asociate petrolului, sunt nesemnificative în raport cu acest  sector, statul devine,

direct sau indirect, cea mai importantă și aproape unică sursă de bogăție și venit

pentru întreaga societate.

Structura  finanțelor  publice  tinde  să  concentreze  puterea  economică  în

mâna unui număr restrâns de persoane99 care se va transforma într-o clasă rentieră

97 Butt G.,  A Rock and a Hard Place: Origin of Arab-Western Conflict in the Middle East , Harper
Collins Publishers: London, 1994, pag 201.
98 Mansour F., Amin S., The Arab world: nation, state and democracy, United Nation University: New
York,1992, pag 88.
99 Mehdavi H., The pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: the Case of Iran
in Studies in the Economic History of the Middle East, Oxford University Press: Oxford, 1970, pag
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cu  o  sursă  de  venit  independentă,  cu  un  volum  considerabil.  Mentalitatea

rentierului100 este  o  condiție  psihologică  cu  consecințe  profunde  pentru

productivitate:  contractele  sunt  distribuite,  foarte  des,  ca  o  recompensă,  fără  a

reflecta întotdeauna criterii economice raționale. 

În acest context, funcționarii de stat consideră foarte des că principala lor

îndatorire este prezența la birou în orele de lucru, oamenii de afaceri se orientează

spre sectorul petrolier care este puternic subvenționat, iar inițiativele private - care

necesită  efort  -  sunt  dezvoltate  sub  umbrela  și  în  paralel  cu  activitatea

guvernamentală. 

Forța  de muncă  ieftină  este  asigurată  de comunitățile  de expatriați  care

acoperă și domeniile considerate „degradante” pentru autohtoni, specialiștii sunt în

mică măsură autohtoni, iar politica de recompensare suplimentară a activităților

lucrative ale autohtonilor generează frustrare la nivelul comunităților de expatriați.

Mecanismul de funcționare al unei economii rentiere se bazează pe premisa

fluxului  masiv  și  continuu  al  venitului  provenit  din  rentă,  de  fapt  nu  numai

economia,  ci  întreaga  societate  devenind  dependentă  de  acest  sistem.  Ca  o

consecință,  bunurile și  serviciile importate au tendința să înlocuiască produsele

autohtone, deoarece acestea nu pot intra într-o competiție calitativă și de costuri

reală. 

Statele rentiere au la dispoziție un capital suficient de mare pentru diverse

proiecte,  urmărind  dezvoltarea,  în  primul  rând a  domeniilor  productive conexe

exploatării petrolului și gazelor naturale, ca și a metodelor și căilor de livrare către

beneficiari. Au, de asemenea, posibilitatea subvenționării sectoarelor secundare ale

economiei,  tocmai în ideea creării unor baze - modeste, este adevărat - care să

poată  fi  suficient  de  dezvoltate  în  momentul  în  care  va  interveni  declinul

industriilor principale urmare epuizării zăcămintelor exploatate. 

Statele  rentiere  au  avut  și  au  posibilitatea  achiziționării  de  tehnologii

performante și au investit semnificativ în dezvoltarea infrastructurii adecvate unor

state moderne. Pe termen lung, însă, realizările sunt mai puțin spectaculoase, cu

toată preocuparea pentru promovarea sectoarelor industriale, statele producătoare

de petrol fiind tributare producătorilor tehnologiilor achiziționate, mai ales pentru

428.
100 Beblawi H., Luciani G.,The Rentier State, Croam Helm: London, 1987, pag 42.
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întreținere și piese de schimb. Un aspect deloc de neglijat în adevăratul boom

al  statelor  arabe  din  Golf  este  legat  de  investițiile  foarte  mari  în  proiecte

neprofitabile sau relativ inutile, numai pentru prestigiu sau din orgoliu.

De  fapt,  statele  rentiere  din  Golf  sunt  state  totalitare  care  controlează

sursele principale de venit, asigurând în același timp atât funcțiile represive cât și

pe cele de coordonare și organizare a vieții economice, statul fiind primul colector

al  profitului provenit  din surplus. Ca urmare,  se poate considera că acesta este

principalul rentier, cu o putere și prerogative care nu ar fi acceptate într-o societate

productivă clasică, guvernată de cerere, ofertă și productivitate. 

Distribuția către populație a veniturilor obținute din rentă este organizată

piramidal,  bunurile publice și  avantajele particulare făcând parte integrantă din

acest  sistem.  Natura  statului  este  afectată  și  de  originile  tribale  ale  societății,

triburile fiind primele structuri piramidale consolidate care încă funcționează pe

aceleași criterii din perioada evului mediu. 

În cazul statelor rentiere, rolul statului ca producător de bunuri și servicii

prin  coerciție  este  înlocuit  de  emiterea  de  favoruri,  prin  bunăvoința  liderului

conducător.  Există  cazuri  în  care  distincția  între  serviciile  publice  și  interesele

particulare este dificil de remarcat, deoarece în statele arabe din Golf nu există,

deocamdată  cel  puțin,  nici  un  fel  de  conflict  de interese  în  a  ocupa  o  poziție

oficială și a derula, în același timp, afaceri personale. Se practică, încă, folosirea

intensă a poziției oficiale pentru promovarea afacerilor în numele familiei. 

Practica variază de la un stat la altul, printre practicile frecvent întâlnite

fiind  contracte  oferite  în  semn  de  recunoștință,  comisioane  pentru  elita

conducătoare,  contracte de brokeraj,  speculații  la  bursa de valori,  lobby pentru

familia regală și cei apropiați.

În alegerile recente din Irak și Yemen, șefii triburilor aveau pretenția să

voteze în numele tuturor membrilor acestuia, ca un fel de purtător de cuvânt și

responsabilitate. Cetățenia însăși devine o sursă de rentă, deoarece statul nu numai

că distribuie populației  naționale,  conform schemei  proprii,  veniturile provenite

din  rentă,  dar  este  și  cel  mai  mare  utilizator  de  forță  de  muncă.  Ca  urmare,

aspirația legitimă a fiecărui cetățean autohton este să devin și funcționar de stat,

poziție din care poate să se pensioneze practic atunci când dorește.
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Sistemul  legislativ  este  astfel  conceput  încât  să  se  adapteze  intereselor

populației locale. Familiile vechi și cu renume, influență și autoritate sunt legate

între ele nu numai prin relații de rudenie, dar și prin importante relații de afaceri. 

Comercianții locali primesc subvenții, dar companiile străine nu pot depune

nici măcar participarea la o licitație decât dacă au un reprezentant (sponsor) local.

Este, de asemenea, obligatorie existența unui partener local care, de obicei, deține

51% din acțiunile oricărei societăți, fără a participa, de multe ori, la desfășurarea

propriu zisă a procesului de producție101. 

Exista profesiuni care sunt deținute numai de cetățenii statului, cum ar fi

cea de „al-kafil” care s-ar traduce aproximativ prin „sponsor”. Aceste persoane

oferă, pentru străini (expatriați), garanția necesară în fața autorităților pentru ca

aceștia să se poată angaja într-o activitate în statul respectiv și primesc, în schimb,

prin contract, o parte din veniturile celor sponsorizați. 

Din acest al doilea val de rentieri fac parte cei care se ocupă cu speculațiile

la bursă, cu afacerile imobiliare, cu veniturile din credite bancare și cu ajutoare

diverse.

Exista  -  și  este  încurajata  -  după  cum am menționat  deja,  o  economie

productivă  care  asigură  bunurile  și  serviciile  necesare  condițiilor  normale  de

desfășurare a vieții, pe lângă funcționarea primară a sectorului petrolier și de gaze

naturale  (exploatare,  prelucrare,  distribuție,  transport)  precum și  a  segmentelor

productive secundare aparținând, în general, sectorului privat. 

Este evident că fluxul de venituri din petrol, de care depind toate rentele

din regiune într-un mod direct sau indirect, va cunoaște o reducere substanțială în

viitor.  Aceasta  se  va  datora  scăderii  zăcămintelor,  diminuării  prețurilor  sau

cantităților  de  care  va  fi  nevoie,  fluctuațiilor  pieței  etc.  Evaluările  privind

modificări  substanțiale  induse  în  modul  de  organizare  a  finanțelor  publice  în

statele arabe din Golful Persic de astfel de situații au determinat studierea și chiar

aplicarea unor programe de perspectivă privind modificări în politica economică. 

Ca  urmare,  un  accent  deosebit  a  început  să  se  pună  pe  consolidarea

economiei și cu alte surse de venit (decât petrolul și gazele naturale), respectiv

dezvoltarea  unor  sectoare  industriale  independente  de  veniturile  din  petrol.  Ca

101 Field M, The merchands: The Big Business Families in Arabia, John Murray: London, 1984, pag 82-
87.
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numitor  comun  tuturor  statelor  arabe  din  Golf  (mai  puțin  în  Yemen,  datorita

problemelor  politice),  există  un  important  și  dinamic  sector  de  construcții,

locuințele  fiind  o reală  problemă în  condițiile  creșterii  rapide a  populației  atât

autohtonă, cât și a străinilor rezidenți, ceea ce determină o industrie înfloritoare a

sectorului imobiliar. 

Este, de asemenea, destul de dezvoltat sectorul comercial și al vânzării cu

amănuntul, atât a produselor autohtone, cât și a celor importate, pe categorii de

calități și proveniențe, precum și în concordanță cu segmentele de piață existente. 

Unele state au construit complexe petrochimice de prelucrarea produselor

petroliere, altele au un sector agricol destul de dezvoltat (Omanul). Deși pare o

problemă  preponderent  de perspectivă,  diversificarea  producției  și  industriei  în

general trebuie luată în calcul mai ales de acele state care, în prezent, nu au alte

resurse de venit decât cel provenit din rentă. Fiind, însă, un motiv de preocupare

pentru  generațiile  viitoare,  atât  timp  cât  această  rentă  nu  va  fi  cu  adevărat

amenințată  să  dispară,  ea  va  continua  sa  acționeze  ca  un  factor  principal  de

echilibru social, și determinant al jocurilor și strategiilor politice.

Juxtapunerea necesitaților de producție, servicii și bunuri de consum pentru

o populație în creștere, cu pretenții din ce în ce mai ridicate, duce la coexistența a

două comunități  sociale:  cea  națională  și  cea  a  străinilor  (expatriată).  Forța  de

muncă străină este chemată să acopere necesarul de forța de muncă în majoritatea

domeniilor și  își  asumă activitățile productive pentru satisfacerea necesității  tot

mai însemnate de bunuri și servicii, acceptă activități pe care localnicii nu le-ar

desfășura,  iar  pentru  activități  similare  ca  poziție  și  complexitate,  volumul  de

muncă efectuată de autohtoni este mult inferior celui prestat de străini, cu toate că

salariul primit de autohtoni este, uneori, dublu.

Contrastul statutar al celor două comunități menționate este semnificativ,

uneori chiar foarte mare, nu numai din punct de vedere al veniturilor. Autohtonii

au toate drepturile politice și privilegiile financiare care decurg din cetățenie, în

timp  ce  expatriații,  chiar  dacă  formează  nucleul  forței  de  muncă  și  motorul

societății, sunt lipsiți de majoritatea drepturilor și, chiar dacă trăiesc și muncesc

într-un astfel de stat, sunt foarte rar acceptați și integrați de, respectiv în societatea

autohtonă. 
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Acest clivaj politic se adâncește cu atât mai mult cu cât renta cetățenilor

naționali  este  mai  mare,  iar  restricțiile  privind  mobilitatea  și  integrarea socială

cresc și ele, proporțional. Indiferent cât de deschise reformelor par statele arabe

din Golf, mentalitatea cetățenilor autohtoni este, încă, greu de modificat, deoarece

este  dificil  de  acceptat  renunțarea  la  o  situație  favorizantă  pentru  principii

democratice și egalitariste care nu le sunt necesare. 

Prin  urmare,  este  posibil  ca  naționalismul  local  rigid  și  beneficiile

restrictive  pentru  expatriați  să  continue  să  existe  până  la  implementarea  unor

reforme democratice  și  consolidarea unui rol  consistent  și  influent  al  societății

civile.  Pe de altă parte,  o serie de analiști  și  specialiști  regionali  consideră că,

deocamdată,  este  puțin  probabil  ca  statele  rentiere  să  se  angajeze  în  reforme

democratice  reale,  pentru  că  acestea  ar  afecta  situația  existentă  al  cărei  prim

beneficiar este însăși statul.  

Astfel, petrolul și gazele naturale, ca surse primare de rentă în statele arabe

din Golf, au generat surse secundare de rentă, influențând și statele arabe sărace în

petrol prin consecințe specifice (structura veniturilor, afaceri de familie ramificate

în diverse  alte  țări  arabe,  restricții  impuse expatriaților,  sponsorizări,  speculații

bursiere, afaceri imobiliare etc.), în paralel cu influențarea, în mod serios, a eticii

muncii, respectiv creării unui tipar comportamental specific societăților lor.

Un  alt  aspect  important  care  ar  putea  fi  supus  atenției  este  faptul  că

veniturile din petrol sub forma de rentă nu protejează statul respectiv de probleme

financiare,  cum a  fost  cazul  Irakului  (investițiile  s-au  îndreptat  spre  susținerea

conflictelor, generate de aspecte naționaliste și de orgolii personale, în loc să fie

dedicate  dezvoltării  socio-economice  a  statului),  iar  fluctuațiile  de  pe  piața

internaționala  a  petrolului  influențează  în  mod  semnificativ  situația  internă  a

statului respectiv. 

Un exemplu specific îl constituie Arabia Saudită.

Istoria modernă a Arabiei Saudite nu lasă nici o îndoială asupra sistemului

birocratic – tradițional, elitist - autoritar și distributiv al statului care nu are un

control instituționalizat asupra economiei în sensul acceptat în occident. Decizia
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de a abandona sistemul fiscal de taxare în favoarea distribuirii rentei provenite din

petrol a avut consecințe profunde și neprevăzute asupra economiei și societății102. 

Aceasta strategie a distribuției a susținut, în mod evident, agenda politică.

De altfel, preocuparea constantă a regimului saudit pentru securitatea internă poate

fi  apreciată  doar  dacă  este  corelată  cu  puterea  politică,  controlul  economic,

dezvoltarea și bazele legitimității familiei conducătoare. Aceasta nu a împiedicat,

totuși, economia saudită să se confrunte cu un deficit bugetar apreciabil, reglat la

un  nivel  corespunzător  la  mijlocul  anilor  90,  pentru  ca  în  urma  colapsului

prețurilor  la  petrol  din  1998 statul  să  fie  pus,  din  nou,  în  fața  unor  dificultăți

financiare103. 

Revenirea spectaculoasă a prețurilor în 1999-2000 a dezamorsat criza, dar

nu a redus cu nimic dependența regatului de veniturile din petrol și deficiențele

asociate cu această dependență. Orice scădere a veniturilor din petrol, coroborată

cu creșterea deficitului bugetar, va influența semnificativ procesul de dezvoltare, și

așa foarte lent, mai ales în privința industrializării și a diversificării producției. 

Nu trebuie scăpat din vedere nici faptul că progresul adus de descoperirea

petrolului  a  schimbat  și  societatea  Arabiei  Saudite  care  a  reacționat  printr-o

evidentă stare de nemulțumire în momentul profilării unei noi crize financiare. 

Echilibrarea  problemelor  bugetare  va  afecta  valoarea  pusa  la  dispoziția

societății  de regimul saudit  și  va marca imaginea de stăpân al  mediului  socio-

economic care deja este caracterizat de ineficiență, dezechilibre și inegalități.

Această situație se corelează cu o creștere a presiunii din partea instituțiilor

financiare  internaționale  care  insistă  pentru  o  restructurare  economică  mai

susținută în ideea unei participări directe la rolul de distribuitor al rentei. 

Conform standardelor FMI, mediul  juridic și  politic al  regatului nu este

încurajator  pentru  o  dezvoltare  satisfăcătoare.  Încurajarea  Arabiei  Saudite  în

direcția implicării  mai substanțiale în cursa generată de globalizarea economică

vine în principal din partea Statelor Unite, impulsuri în aceeași direcție provenind

102 Chaudhry  K.A.,  The Price  of  Wealth:  Economies  and  Institutions  in  the  Middle  East,  Cornell
University Press: Ithaca, New York, 1997, pag 146.
103 Champion D., The Paradoxical Kingdom: Saudi Arabia and the Momentum of Reform, Columbia
University Press: New York, 2003, pag 88-89.
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și de la alte state mai mici,  dar mai avansate în implementarea unor schimbări

(chiar dacă unele preponderent formale) din Consiliul de Cooperare al Golfului.

2.7. Regimurile autocratice și puterea în statele arabe din Golf

Regimurile  din regiunea Golfului  sunt  reprezentate  de monarhii  (Arabia

Saudită,  Bahrain),  sultanate  (Omanul),  emirate  (Qatar,  Emiratele  Arabe  Unite,

Kuwait) sau republici (Yemen și Irak). Cu excepția ultimei categorii, cele două

state fiind, oricum tratate separat în cuprinsul studiului datorită situației politice

deosebite și specificului lor contemporan, restul statelor arabe din Golf au multe

elemente  comune  din  punct  de  vedere  al  administrației  și  al  administrării,

similarități  de  bază  în  sistemele  politice,  economice  sau  sociale,  precum  și  o

politică externă și de alianțe relativ asemănătoare.

Cele  șase  state  sunt  conduse  de  regimuri  conservatoare,  compuse  din

familii  dinastice  stabilite  în  perioadele  pre-coloniale  sau  coloniale.  Acestea

exercită puteri autocrate, guvernând prin decrete și au controlul puterii financiare

prin  dispunerea,  în  mod  direct,  de  veniturile  provenite  din  petrol  (mai  puțin

Bahrain-ul, care este statul sărac dintre ele, din punct de vedere al petrolului, și

Kuwaitul care are o regulă bine stabilită), indiferent dacă intră în vistieria proprie

sau în cea a statului,  dispunând în mod „patern” de distribuția acestei  rente la

nivelul  societății.  Ca  urmare,  ele  au  un  interes  major  în  menținerea

tradiționalismului  politic,  gradul  ridicat  de participare  al  religiei  islamice  fiind

unul dintre elementele de sprijin. 

În general există un guvern care conduce activitatea diverselor ministere,

dar cabinetul este format preponderent din membri ai familiei conducătoare, din

ramuri familiale complementare, sau din membri apropiați ai altor vechi familii,

loiali familiei conducătoare. 

Un element  important  de menționat  este  faptul  că  domeniile  cheie  sunt

aproape întotdeauna, indiferent de momentul istoric, deținute de membrii familiei

regale: finanțele, apărarea, internele, petrolul, afacerile externe. Celorlalți le revin
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portofolii  mai  puțin  sensibile,  respectiv  alte  ministere  sau  diversele  agenții

guvernamentale care, oricum, rămân sub control regal permanent.104 

În  toate  cele  șase  state  partidele  și  activitatea  politică  a  acestora  sunt

interzise.  De  asemenea,  nu  există  sindicate  sau  uniuni  muncitorești.  Această

situație dă naștere la inevitabile activități politice subterane. În general, acestea

sunt reduse la tăcere sau, dacă nu există altă soluție, manipulate – cum este cazul

în Kuwait unde există grupări sau orientări politice care sunt atent monitorizate și

menținute la un nivel redus de intensitate, fiind preponderent o supapă de control

politic. 

Este, încă, valabil un obicei din timpul perioadei tribale, prin care supușii

intră în contact cu personalitățile importante, chiar și cu șeful statului, printr-un fel

de  audiențe  deschise  tuturor,  organizate  în  mod  regulat.  Acest  sistem  dă

posibilitatea  accesului  relativ  liber  la  palat,  unde  supușii  își  pot  prezenta

nemulțumirile,  problemele,  petițiile,  își  pot  primi  recompensele  -  dacă  liderul

respectiv consideră că este cazul - fiind modul în care conducătorul își marchează

direct prezența și influența.

Problema  trebuie  analizată  și  la  nivelul  societății.  După  descoperirea

petrolului și perioada de dezvoltare rapidă cunoscută, statele din Golf nu mai sunt

izolate  de  restul  lumii,  iar  populația  este  informată  și  poate  fi  influențată  de

evenimentele și evoluțiile internaționale, fie că sunt cetățeni autohtoni  care prin

educație  și  interese  sunt  ancorați  în  realitățile  globale,  fie  că  sunt  străini

(expatriați) care aduc cu ei informații, interese și o cultură politică diversă. 

Modernizarea  regiunii  a  atras  inevitabil  transformări  și  în  percepțiile

societății și așteptările de la conducătorii regimurilor. Clasa socială de mijloc, în

plină formare, cu o educație în stil european, implicată în dezvoltarea economică,

are aspirații politice distincte, fiind motorul care începe să facă presiune pentru

democratizare.105 

Apare, aici, confruntarea cu tradiționaliștii, care consideră schimbările ca

fiind  o  blasfemie  și  o  acceptare  a  unui  materialism  occidental  disprețuit  și

considerat ca având un standard moral inferior. Opoziția față de modernizarea de

104 Butt G.,  A Rock and a Hard Place: Origin of Arab-Western Conflict in the Middle East, Harper
Collins Publishers: London, 1994, pag. 178-179.
105 Abi-Aad N.,  Grenon  M.,  Instability  and  Conflict  in  the  Middle  East:  People,  Petroleum and
Security Threats, St. Martin’s Press: New York, 1997, pag. 23.
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acest tip este văzuta de tradiționaliști ca un argument în eforturile lor de renaștere

a Islamului și valorilor sale.

Ca urmare, cu diferențe specifice fiecărui stat, toate regimurile trebuie să

facă față unor opțiuni ale căror consecințe nu pot fi evaluate. Dilema principală,

din perspectiva modernizării  și  a  consecințelor  sale  se reduce la faptul  că  este

dificil să se dezvolte o națiune fără a accepta schimbările necesare, transformări

care în final duc la liberalizare politică și, automat, au influență asupra autorității

centrale. 

Amenințarea poate proveni, la fel de ușor, dintr-o lovitură militară sau o

revoltă populară, ambele alternative trebuind să fie prevăzute și anihilate pe cât

posibil.  În  plus,  datorită  absenței  unor  instituții  politice  reprezentative,

totalitarismul  mărește  vulnerabilitatea  regimurilor  în  fața  presiunii  mișcărilor

extremiste  care,  la  rândul  lor,  conduc  la  instabilitate,  tensiuni  și  potențiale

conflicte sociale. 

Este evident că prin introducerea unor măsuri de participare democratică,

soarta  acestor  monarhii  autoritare  ar  putea  fi  amenințată,  orice  schimbare

însemnând,  în  final,  polarizarea  și  necesitatea  folosirii  forței  sau  a  metodelor

represive care ar putea conduce la colaps politic. În același timp, regimurile sunt

conștiente că lucrurile ar putea scăpa de sub control dacă nu acceptă introducerea

unor  modificări  în  administrație.  Așa  deci,  acest  moment  este  caracterizat  de

schimbări vizibile (de apreciat chiar dacă sunt mai mult cosmetice) pentru o lume

rămasa patriarhală și tribală până foarte recent. Pașii foarte mici sunt meniți să

câștige timp în speranța că acționând în mod inteligent sau, mai bine spus, abil,  se

va putea  menține stabilitatea,  iar  regimurile  își  vor  consolida pozițiile  actuale,

evitând adoptarea unor măsuri care să amenințe starea de fapt. 

Este corectă aprecierea că democrația poate facilita posibilitatea rezolvării

unor  fricțiuni  inevitabile  în  moduri  non-violente  și  constructive.  Această

soluționare a problemelor la nivel intern se poate extinde și la nivel internațional106

.  Dar  democrația  este  un  sistem  care  a  apărut  din  necesitățile  de  dezvoltare

106 Schnabel  A.,  Nascent  Democratization  in  the  Middle  East,  în  Saikal  A,  Schnabel  A.  (eds),
Democratization in the Middle East: Experiences,  struggles,  challenges,  UN University Press: New
York, 2003, pag. 3.
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politico-socială ale lumii occidentale într-un anumit moment  istoric,  în condiții

specifice și s-a perfecționat până la dobândirea caracteristicilor  actuale. 

Importarea și implantarea acestor valori într-o lume care nu este pregătita și

nu are aceleași  elemente definitorii  poate avea repercusiuni  nedorite,  în  primul

rând  destabilizatoare.  Majoritatea  teoreticienilor  arabi  adepți  ai  modernizării

consideră că aceste concepte trebuie adaptate la mentalitatea și factorii locali, din

care  religia  islamica  este  unul  foarte  important.  Ca urmare,  ar  trebui  să  existe

voința  de  implementare  a  unor  reforme  din  partea  tuturor  actorilor:  a  statelor

autoritare  care,  în  acest  moment,  se angajează  formal  pe calea  schimbărilor,  a

liderilor tradiționaliști, eventual religioși, care moderează reformele impunându-le

un alt suport și din partea societății, căreia îi sunt destinate, de fapt aceste acțiuni. 

Aici intervine problema celor două mari categorii de populație existente în

statele arabe din Golf: cetățenii autohtoni și expatriații. 

Adaptându-se la noile realități, guvernele au optat pentru reforme sociale

limitate,  prin care se încearcă câștigarea loialității  societății  și liderilor religioși

prin cointeresarea în bunul mers al problemelor statului. Aceste acțiuni limitate au

drept scop prevenirea unei intervenții energice din partea unei opoziții latente. Dar,

și la nivel social, schimbarea trebuie să fie percepută ca necesară. Datorită creșterii

nivelului  de  educație  există  interes  pentru  participarea  politică,  dar  numai  un

segment al populației dorește să se implice efectiv în aceste activități. Inerția este

susținută și de faptul că acele clase sociale educate rămân, încă, în mare parte,

dezorganizate,  divizate,  demonstrând  o  disponibilitate  redusă  la  a  se  sacrifica

pentru binele public atât timp cât nevoile personale sunt satisfăcute din plin. 

Pericolul ar putea veni din partea numărului mare de expatriați (un procent

însemnat raportat la populația locală). Acest segment, în cea mai mare parte lipsit

de drepturi politice, este menținut prin legi și reglementări rigide într-o stare de

control cvasitotal, indiferent de nivelul de activitate prestat. 

2.8. Problema frontierelor

 Majoritatea liniilor de frontieră, respectiv crearea și demarcarea statelor în

mare parte a Orientului Mijlociu sunt o creație relativ recentă. Cele mai multe au

fost  stabilite  între  anii  1880  și  1930  și  definitivate,  preponderent  conform
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propriilor interese,  de puterile occidentale,  prin tratatele  de pace de la sfârșitul

primului război mondial. 

Este demonstrat, istoric, faptul că statele arabe în forma în care sunt ele

cunoscute  astăzi,  au  fost  delimitate  și  „modelate”  astfel  încât  să  creeze  și  să

mențină  o  atitudine  favorabilă  a  elitei  conducătoare  promovată  și  susținută  la

conducere de către puterile occidentale (încă puteri coloniale în acea perioadă),

acestea asigurându-și, astfel, alianțe și aliați pe termen lung. 

Arabia  Saudită,  lider  regional  important,  putere  economică,  și  principal

exponent  spiritual  religios  (wahabit107)  care  nu a  fost  dominată  de vreo  putere

străină sau vreo dinastie impusa din exterior, a intrat sub incidența unei puternice

influențe americane108 începând din anii 1930. 

Alte state din Golf au fost preluate sub controlul și influența Marii Britanii

printr-o  succesiune  de  acorduri  încheiate  cu  aceasta,  datând  de  la  sfârșitul

secolului  XIX  și  începutul  secolului  XX.  Strategia  și  tactica  britanice  vizau

reducerea – în favoarea lor - a activităților comerciale tradiționale pentru Peninsula

Arabică.

De asemenea, deoarece principalele rute comerciale trecând prin porturile

și orașele din Golful Persic, centrul de greutate s-a mutat, treptat, către activitățile

din interiorul regiunii. Ca urmare formațiunile tribale care au stat la baza diviziunii

politice  și  teritoriale  apărute  înaintea  primului  război  mondial  au  impus  ca

sistemul  politic  rigid,  ereditar  și  absolutist  din  zonă,  să  fie,  totuși,  preferat  de

britanici unuia mai puțin primitiv, bazat pe alternarea la putere a elitelor tribale,

conform unor reguli democratice liber consimțite109. 

Înlocuirea democrației  tribale cu una absolutistă a condus, conform unei

teze promovate de Fawzi Mansour110, la crearea a numeroase dispute și conflicte

107 Termenul  “wahabit”  desemnează  o  orientare  religioasă  islamică  sunită  caracterizată  prin
conservatorism și opoziție față de interpretări (mai flexibile) ale Coranului, wahabiții considerând că
învățăturile, recomandările și regulile coranice, promovate de profetul Mohammad, trebuie cunoscute,
adoptate și implementate ca atare, fără modificări și/sau adaptări moderne - n.n..
108 Butt G.,  A Rock and a Hard Place: Origin of Arab-Western Conflict in the Middle East, Harper
Collins Publishers: London, 1994, pag 196.
109 Kuwaitul s-a bucurat,  în dezvoltarea statului modern de o astfel  de moștenire,  fapt  pentru care
sistemul politic din acest stat a fost considerat întotdeauna cel mai apropiat de accepțiunea occidentala
asupra democrației.
110 Professor emerit de stiinte sociale la Universitatea Ain Shamps din cairo, multa vreme conducator al
Centrului  de Studii  Arabe din Cairo.  În  Mansour F.,  Amin S.,  The Arab world: nation, state and
democracy, United Nation University: New York,1992, pag 89-90.
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legate  de frontierele fără bază istorică, iar condițiile de cetățenie ale noilor state

sau stătulețe au devenit arbitrare.

De asemenea, în locul unui sentiment general de apartenență la un popor

sau  națiune,  chiar  împărțit  în  numeroase  triburi,  s-a  ajuns  la  încurajarea  unui

patriotism local al cărui nucleu era reprezentat, de fapt, de conducătorul - stăpânul

absolut și membrii apropiați din familia sa. 

Sunt puține frontiere în regiunea Golfului Persic care să corespundă unei

împărțiri istorice și culturale conforme realităților locale. În general,  acestea au

fost stabilite la fața locului sau după necesități (de a crea încă un „regat” pentru un

șef de trib loial), majoritatea fiind trasate pe hartă între două puncte caracterizate

doar prin latitudine și longitudine. Astfel s-au divizat bazine de râuri și fluvii, s-au

despărțit orașe capitală de regiunea pe care o deserveau, s-a întrerupt transhumanța

(drumurile  nomazilor)  și  comunicarea  tradițională,  sau  au  fost  create  lungi

frontiere foarte permeabile unui flux ilegal de populații și tranzitului de mărfuri de

contrabandă. În plus, frontierele internaționale nu au fost stabilite ca să reflecte o

distribuție oarecare a resurselor de apă sau de petrol111.

Frontierele maritime, însă, nu pot fi trasate decât pe hartă. Aici, jurisdicția

este mult mai complicată, deoarece chiar dacă reglementările internaționale sunt

clare, apartenența insulelor care sunt suficient de aproape de țărm induce probleme

deloc neglijabile privind apele teritoriale și, mai ales, exploatarea zăcămintelor de

petrol și gaze ale platformei maritime respective.

Au apărut, astfel, motive de tensiune regională greu de aplanat care nici în

ziua  de  astăzi  nu  își  găsesc  rezolvarea,  întrucât  nu  există  date  de  identificare

precise anterioare demarcării arbitrare. 

Disputa asupra frontierelor constituie, încă, un fel de bombă cu ceas, un

barometru al relațiilor politice care se reactivează în funcție de interese și ambiții

politice, amenințând stabilitatea regională.

111 Rezervele de petrol și de gaz nu țn seama de frontierele internațonale, astfel încât, de o parte sau de
cealaltă, se încearcă o exploatare intensivă, deoarece ceea ce nu este produs de o țara, va fi produs
(extras)  de  cealaltă.  Indiferent  dacă  cele  două  parți  se  înțeleg  să  coopereze,  neînțelegerile  asupra
exploatării acestor zacaminte pot provoca conflicte grave între state. A fost cazul răcirii subtanțiale a
relațiilor dintre Arabia Saudită și Yemen, a invaziei militare a Kuwaitului de catre Irak etc.
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Ansamblul  complex  al  divergențelor  asupra  frontierelor  din  Orientul

Mijlociu, respectiv din regiunea Golfului Persic, a fost împărțit în dispute active și

dispute înghețate, în funcție de data și gravitatea conflictului. 

Una dintre disputele active recente a fost cea dintre Qatar și Bahrain pentru

demarcarea apelor teritoriale și suveranității asupra insulei (arhipelagului) Hawar

(dispută soluționată, în final, de Curtea Internațională de la Haga), disputa dintre

Iran  și  Emiratele   Arabe  Unite  asupra  insulelor  Abu  Musa  și  Tunbul  mare  și

Tunbul mic, disputa dintre Iran și Irak asupra estuarului râului și zonei de ieșire la

mare de la Shatt Al-Arab. 

Kuwaitul și Irak-ul s-au confruntat militar pentru demarcarea frontierei și

împărțirea câmpului petrolier de la Rumaila - Ratqa. 

Între Arabia Saudită și Republica Yemen este un conflict deschis de multă

vreme  privind  frontiera  și  demarcarea  acesteia,  triburile  din  nordul  Yemenului

„oscilând” între Arabia Saudită și teritoriul yemenit și ocupându-se în principal cu

răpiri de persoane (turiști) pentru care se solicită, ulterior, despăgubiri.

O dispută de frontieră s-a înregistrat și între statul Qatar și Arabia Saudită,

în zona de graniță din vestul Qatarului, îndeosebi legat de prelungirea acesteia și

stabilirea frontierei maritime (zona fiind foarte bogată în rezerve de gaze naturale

neasociate).

În privința celorlalte dispute – cele considerate înghețate - chiar dacă au

fost inactive pentru un timp destul de îndelungat, nu înseamnă că sunt și rezolvate

de la sine sau că au perspective reale de soluționare. 

Este cazul divergențelor dintre regatul Bahrain și Iran, ca și între acesta din

urmă și  Kuwait.  Kuwaitul,  pe de altă parte,  are  o problemă de frontieră  și  cu

Arabia Saudită, îndeosebi privind delimitarea granițelor maritime ale zonei neutre

(„no man’s land”). 

Nu  s-au  rezolvat,  de  asemenea,  o  serie  de  probleme  de  delimitări  de

frontieră existente între Emiratele Arabe Unite și Oman, precum și între Emiratele

Arabe Unite și Arabia Saudită, înregistrându-se neclarități cu privire la delimitarea

diverselor Emirate inclusiv în interiorul Emiratelor Arabe Unite112.  Însăși structura

internă  și  administrativă  a  Emiratelor  este  un  rezultat  al  politicii  imperialiste

britanice  și  al  creării  sau  transformării  artificiale  ale  unor  comunități  –
112 Și în cadrul  Emiratelor Arabe Unite (federație formată din emiratele Abu Dhabi, Dubai, Ajman,
Fujairah, Sharjah, Ras Al-Qaimah și Umm Al-Qaiwain) împărțirea s-a făcut tot arbitrar, pentru a oferi
satisfacție (și a păstra loiale și fără veleități de preluare a puterii) unor principale triburi din zonă și
liderilor acestora. În afara emiratelor mari și cu resurse, respectiv Abu Dhabi și Dubai, celalalte emirate
depind, practic, de subvențiile / alocațiile asigurate de președintele EAU și emir al Abu-Dhabi-ului –
n.n. 
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preponderent tribale – în entități statale, iar șeful statului emiratez este, în același

timp,  și  „președinte”  al  Emiratelor  Arabe  Unite  și  „emir”  al  Abu  Dhabi-ului

(emiratul  cel  mai  bogat,  unde  exista  majoritatea  resurselor  de  țiței  și  gaze

naturale).  Deci,  o  situație  în  care  un  președinte  administrează  o  federație  de

emirate (practic, mici regate) conduse de emiri, fiind el însuși (și) emir (monarh).
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Capitolul 3 

Statele arabe din Golf

3.1. Regatul  Arabiei  Saudite  (  al-Mamlakah  al-Arabiyah  as-

Saudiyah)

3.1.1 Prezentare generală

Arabia Saudită este cel mai mare stat arab din peninsula Arabică. Este unul

dintre actorii principali ai lumii arabe și musulmane, dominând prin dimensiunile

sale geografice, prestigiul în calitate de custode al locului de apariție a Islamului și

statutul  de important  producător  de petrol.  Dintr-una dintre cele  mai  retrase și

izolate  state  ale  Orientului  Mijlociu,  Arabia  Saudită  s-a  transformat,  într-o

perioadă scurtă, dintr-o țară subdezvoltată deșertică într-una dintre cele mai bogate

națiuni din regiune, datorită rentei provenite din petrol. Punctul de pornire, însă, în

această evoluție spectaculoasă a avut urmări, guvernanții nefiind pregătiți pentru o

administrare a bogăției în folosul dezvoltării reale a regatului.

Succinte date istorice

Primul  Stat  saudit  a  fost  instaurat  în  1744  în  regiunea  Najd,  când

Muhammad  ibn  Abd-al  Wahhac  și  Prințul  Muhammad  ibn  Saud  au  decis  ca

susținând  doctrinele  religioase  ale  primului  să  curețe  practicile  islamice  de

moștenirile eretice113. Acest stat a durat până în 1818 fiind desființat de Muhamad

Ali Pasha (Guvernatorul Egiptului) din ordinul Sultanului Imperiului Otoman. 

113 Al-Rasheed M., (ed), A History of Saudi Arabia, Cambridge University Press, 2002, pag 15-23.
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Refăcându-și forțele, familia Saud a revenit în 1824, instaurând cel de-al

doilea Stat saudit tot în regiunea Najd. Acesta a durat până în 1891, când teritoriul

a fost cucerit de altă dinastie rivală, Al Rashid114.

Cel de-al treilea Stat saudit a fost fondat de Regele Abd-al Aziz ibn Saud,

cunoscut în istorie ca „ leul din Najd”. Acesta a început prin recucerirea în anul

1892 a capitalei străvechi (Ryiadul de astăzi)115, continuându-și expansiunea între

1913-1926 cu Al-Hasa, restul provinciei  Nejd, și Hejaz-  în care se găseau cele

două orașe de referință pentru musulmani Mecca și Medina. 

În 1932 toate provinciile au fost unite într-un stat care a luat numele regelui

cuceritor, numindu-se Regatul Arabia Saudită, sub monarhia absolutistă ereditară a

Dinastiei Saud. 

Combinația  între  faptul  că  administrează  locurile  sfinte  ale  Islamului  și

promovarea strictă a interpretării religiei musulmane cunoscută ca Wahhabism, a

dus la consolidarea unei puternice identități religioase a Regatului.

Succesele militare ale Regelui saudit nu au fost reflectate și în realizările

economice ale regatului, până la descoperirea petrolului în 1938. Programele de

dezvoltare  ale  domeniului  petrolier  și  exploatarea  efectivă  a  hidrocarburilor  a

început după cel de-al Doilea Război Mondial, conducând la prosperitate și la o

repoziționare regională și internațională.

În pofida faptului că Arabia Saudită domină lumea în calitate de producător

de petrol, deținând cele mai mari rezerve de hidrocarburi și gaze naturale, există

prognoze  care  susțin  că  la  actualul  ritm  de  exploatare,  acestea  se  vor  reduce

substanțial,  iar  proporțional  cu  ele  veniturile  obținute  din  exploatarea  acestor

valoroase rezerve naturale116. 

Performanțele  și  indicatorii  economici  globali  sunt  mai  mult  decât

mediocri, fiindcă veniturile din petrol au fost repartizate fără un program eficient

de dezvoltare economică,  precum și  în subvenționarea unor activități  colaterale

fără rezultate profitabile, mai ales de către numeroșii membri ai familiei regale.

Este greu de imaginat cum va evolua societatea saudită de la situația curentă la o

stare rațională, atât socială cât și politică și economică, cu atât mai mult cu cât

114 Idem, pag 37-38.
115 Idem, pag 41-43
116 Orwel G.,  Black Gold: the new frontier in oil for investors, John Wiley and Sons: New Jersey,
2006, pag. 43-47
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partea  tradiționalistă  a  argumentației  susține  că  guvernele  occidentale  și

companiile lor de petrol fac parte din marea problemă a Arabiei Saudite, nu din

rezolvarea  ei117.  Nemulțumirea  socială,  întreținută  de  teoriile  islamice

fundamentaliste și de rata îngrijorătoare a șomajului, constituie o provocare pentru

regimul absolutist al Casei Saud. Cea mai importantă și delicată sarcină la care

trebuie  să  răspundă  acum  clasa  conducătoare  este  dezvoltarea  economică  în

condițiile  presiunii  pentru  reforme  în  toate  domeniile  în  același  timp  cu

combaterea extremismului violent. 

Dintotdeauna familia regală a fost interesată să-și păstreze poziția de lideri

absoluți, și ca urmare a încercat să echilibreze situațiile conflictuale, să încurajeze

stabilitatea regională și să înăbușe elementele extremiste. Dar refuzul de a accepta

orice  fel  de  opoziție,  pe  fondul  nemulțumirilor  generale  regionale  împotriva

prezenței  SUA  în  regiunea  Orientului  Mijlociu  au  încurajat  dezvoltarea  unor

dizidenți de tipul Bin Laden care au știut să folosească resentimentele populare118.

Rolul savanților religioși, „ulema” are o istorie îndelungată, contopindu-se

cu istoria însăși a Statului Saudit, datorită primei alianțe dintre Muhammad bin

Saud și Imamul Muhammad bin Abdul Wahhab. Această colaborare a fost atât

politică cât și religioasă și a împământenit conceptul de stat în Islam, în care statul

și religia sunt inseparabile. Regatul Arabia Saudită este cel mai clasic exemplu de

stat  islamic  guvernat  conform  Coranului,  ceea  ce  face  ca  amestecul  liderilor

religioși în afacerile statului să fie inevitabile119. Ei au un rol important în toate

domeniile de guvernare, în justiție, în educație, în educația religioasă, în orientările

diverselor  domenii  de  activitate,  în  cercetarea  științifică,  în  păstrarea  strictă  a

tradițiilor islamice și evoluția generală a societății.

3.1.2 Constituția

Coranul  este  Constituția  Regatului  Arabia  Saudită.  Deoarece  acesta  nu

reglementează activitatea  curentă a statului,  Regele  Fahd a stabilit  prin decrete
117 Askari  H.,  Middle East oil  exporters,  what happened to economic development,  Edward Edgar
Publishing Ltd: UK, 2006, pag 82-83.
118 Al-Rasheed M., (ed),  Kingdom Without Borders: Saudi Arabia's Political, Religious, and Media
Frontiers, Columbia University Press, 2009, pag 19.
119 Commins D., The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, I.B.Tauris: UK, 2006.
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modalitatea  de organizare  administrativă.  În  1992 au  fost  adunate  toate  aceste

reglementări într-un singur document, numit Legea de Baza (nizam). Chiar dacă

Nizam nu este o constituție formală, suplinește într-o măsură oarecare obiectivele

unui astfel de document. Aceasta codifică Decretele regale în proceduri birocratice

de procedură și funcționare, specificând responsabilitățile și drepturile guvernului,

interzicând arestările arbitrare ale cetățenilor de către agențiile guvernamentale (în

general  religioase),  asigură  protecția  vieții  private  și  dă  mai  multă  autonomie

autorităților  din  provincii.  Înființează  Consiliul  Consultativ  pe  lângă  instituția

regală, dar nu include nici o garantare a vreunui drept fundamental al omului.

Autoritate regală este absolută, Regele având puteri legislative și executive.

În același timp deține puterea judecătorească supremă în Regat. Cu toate acestea,

libertatea regală de acțiune este condițională de unele limitări religioase legale, de

consensul membrilor familiei  regale ca și  de tradiția tribală a consultărilor.  În

problemele  importante,  mai  ales  de  natură  politică,  regele  apelează  la  acordul

sfatului familial  al bătrânilor,  format din prinții  în vârstă, la susținerea liderilor

religioși și a elitei politice, incluzând din liderii importantelor familii tribale ale

regatului. Instituția „majlisului”, respectiv a consultărilor populare este menținută

deoarece în mod tradițional Regele trebuie să fie abordabil de supușii săi, aceștia

supunând  judecății  regale,  în  general,  probleme  birocratice  pe  care  nu  le  pot

depăși.

Prevederi generale

Legea de Bază (Nizam), leagă existența regatului Arabia Saudită de religia

Islamică. Regele este consacrat în calitate de „Custode al celor două locuri sfinte”,

statul  trebuind  să  asigure  protecția  acestora.  În  acest  caz,  forțele  armate  sunt

responsabile nu numai să apere statul, ci și religia islamică în totalitatea ei. 

Cel mai important organism consultativ este Consiliul savanților islamici

superiori, care își exercită atribuțiile atât pe lângă rege cât și pe lângă Cabinet.

Activitatea  guvernului,  conform Legii  de Bază,  trebuie  să  se axeze  pe justiție,

consultări și dreptate, principiile importante ale legii islamice.
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Legea de Bază stabilește așa numitele „organe de control” cu drept de a

verifica activitatea Consiliului  de miniștri și  a investiga neregulile financiare și

administrative. Organigrama și modul de funcționare sunt stabilite prin lege.

Conform Legii de Bază, statul este responsabil cu protecția familiei. Un rol

important  este  atribuit  consolidării  unității  naționale,  ca  și  prevenirii  oricăror

motive care să conducă la divizare sau separare. Statul are datoria să inoculeze

tânăra  generație  cu  religia  islamică  și  să  protejeze  drepturile  omului  în

conformitate cu legea islamică.  Tot statul  este garantul sistemului de securitate

socială,  creează  locuri  de  muncă  și  veghează  la  aplicarea  corectă  a  legislației

privind angajații și angajatorii. 

Amendarea  Legii  de  Bază  nu  se  poate  face  decât  folosind  aceeași

modalitate în care a fost dispusă, respectiv numai prin Decret regal.

3.1.3 Puterea legislativă

În  1992  Regele  Fahd  a  creat  prin  Decret  regal  Consiliul  Consultativ

(Majlisas-Shura),  echivalent  cu  un  parlament  unicameral.  Acesta  era  alcătuit,

inițial, în afară de Președinte, din 60 de membri, după care numărul a crescut la 90

în anul 1997120, pentru ca începând din 2001 să numere 120 de membri. Dacă la

început Consiliul Consultativ era format aproape exclusiv din membri ai familiei

regale, în prezent structura reflectă diferitele segmente ale societății saudite, cel

mai însemnat grup fiind din savanți de diferite specialități.

Cea  mai  importantă  funcție  a  acestui  Consiliu  este  să  îi  ofere  asistență

Regelui. În mod normal se întâlnește în sesiune ordinară cel puțin o dată la două

săptămâni. Poate iniția legislație având atribuții în revizuirea politicii interne și

internaționale.

Conform Legii Consiliului Consultativ, mandatul membrilor este de patru

ani. În termen de două luni de la expirarea mandatelor, cel puțin o jumătate din

membri  trebuie desemnați  din nou. Această  remaniere  face parte din reformele

120 Lacey R.,  Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi
Arabia, Hutchinson:UK, 1981.
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politice introduse în Arabia Saudită, având în vedere că se practica ocuparea unei

poziții pe viață în acest Consiliu.

Regele poate, conform legii, să restructureze sau să dizolve Consiliul de

câte ori consideră că este necesar. În cazul în care este nevoie de investigarea unui

membru al Consiliului, aceasta se face de un colectiv format din alți trei membri ai

Consiliului, numiți de Președinte. Aceștia pot propune sancționarea inculpatului

prin  amendă,  prin  reducerea  salariului  sau  pierderea  calității  de  membru  al

Consiliului.

Activitatea  Consiliului  Consultativ  se  desfășoară  prin  Comitete

specializate121, care pot solicita sprijin de la autoritățile guvernamentale și experți,

cu aprobarea prealabilă a Președintelui.

Legislația emană, în principal, de la Consiliul de miniștri, și sunt ratificate

prin Decret  regal, trebuind să fie compatibile cu Sharia. Prin Decretul regal nr.

27/2003, Consiliul Consultativ poate propune legislație fără aprobarea prealabilă a

Regelui, dar trebuie să fie agreată de Consiliul de miniștri pentru a primi aprobarea

regală.

Procedura  legislativă  în  cadrul  Consiliului  este  reglementată  prin  lege.

Rezoluțiile Consiliului devin oficiale dacă sunt aprobate cu majoritate de voturi.

După aceea ele sunt înaintate Primului ministru, ca să fie supuse deliberării  în

guvern. Dacă opiniile celor două instituții coincid, rezoluția intră în vigoare prin

Decretul regal. Dacă nu coincid, medierea se face direct de Rege. 

Pentru actul legislativ, indiferent dacă este vorba de amendarea unei legi

existente sau de o lege nouă este nevoie ca aceasta să fie susținută de zece membri

ai Consiliului. Consiliul Consultativ trebuie să analizeze acordurile și tratatele, ca

și  concesionările,  și  după  aprobare  intră  în  vigoare  prin  publicarea  în  Gazeta

Oficială.

Consiliul Consultativ este membru al Uniunii Inter-parlamentare Arabe.

121 Comitetele  specializate ale  Consiliului  Consultativ se ocupă, conform reglementărilor  legale din
2002 de educație, probleme media și cultură, probleme sociale, sănătate, mediul înconjurător, afaceri
externe, probleme de securitate, legislație și administrație, comunicații și transport, afaceri  islamice,
probleme economice, probleme financiare și servicii și utilități publice.
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3.1.4 Puterea executivă

Arabia Saudită are o monarhie absolută islamică ereditară. Începând din

2005 este condusă de Regele Abdullah bin Abd al-Aziz al Saud care îndeplinește

și funcția de Prim ministru122.

Regele  emite  Decretele  regale  și  poate  elabora,  dacă  crede  de cuviință,

proiecte de lege. Toate reglementările oficiale, de la legi interne, tratate, acorduri,

reglementări sau concesii trebuie aprobate de Rege pentru a fi aplicabile. Tot la

latitudinea  Regelui  sunt  și  măsurile  de urgență  privind  protecția  statului  sau  a

integrității  teritoriale,  siguranța  poporului  sau  buna  funcționare  a  instituțiilor

statului.

În anul 2006 Regele a stabilit prin Decret regal înființarea unei Instituții a

Loialității, compusă din cei mai capabili sau mai integri membrii ai familiei regale

apropiate, până la gradul 2-3 de rudenie, care are ca sarcină să sprijine viitorul

rege și să aleagă prin vot secret Prințul Moștenitor. Tot din cadrul acestei instituții,

în caz de nevoie, se poate alcătui un consiliu tranzitoriu de regență care să asigure

pe o perioadă determinată bunul mers al treburilor statului123.

În calitate de șef al executivului, Regele numește atât Vice-prim miniștri

cât și Cabinetul (în principiu acesta are 22 de membri). De asemenea, monarhul

are  dreptul  să numească,  sa  dizolve sau să remanieze guvernul.  Conform unui

studiu în clasamentul regimurilor autoritare la nivel mondial, Democracy Index

din 2008, Arabia Saudită ocupă cea de-a șaptea poziție124(respectiv poziția 161 din

167  a  clasamentului.  Pentru  a-și  proteja  poziția  autoritară,  regii  saudiți  au

concentrat puterea, în mod treptat, la nivelul guvernului, indiferent cât de mare

este birocrația care susține această activitate centralizată. 

Administrarea teritorială

122 Regele Abdullah bin Abd al Aziz al Saud, în calitatea sa de Prinț Moștenitor, a condus de facto
Arabia Saudită începând din 1990, datorită problemelor de sănătate ale fratelui său Regele. 
123 Ayoob M., Kosebalaban  H.,  Religion  and Politics  in  Saudi Arabia:  Wahhabism and the State,
Lynne Rienner:Boulder, 2008, pag 74-78.
124 Publicația The Economist face anual un studiu prin care examinează nivelul democrației în 167 de
state ale lumii, prin calificative conform Economist Intelligence Unit Index of Democraty acordate la
următoarele categorii generale: pluralism și proces electoral, libertăți civile, funcționarea guvernului,
participare politică și cultură politică.
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Arabia  Saudită  este  împărțită  în  13  provincii,  fiecare  condusă  de  un

Guvernator. Aceștia sunt numiți de Rege și sunt sub directa lui coordonare. Cei

mai  mulți  Guvernatori  fac  parte  din  familia  Saud.  Autoritățile  guvernamentale

locale  reprezintă  guvernul  central  în  teritoriu  și  sunt  coordonate  de Ministerul

Arabiei  Saudite  pentru  afaceri  municipale  și  rurale.  Acesta  controlează

administrația  municipalităților,  planificarea  infrastructurii  și  sistematizarea

localităților,  programele  de  dezvoltare,  întreținerea  căilor  de  transport  și

canalizării125, iar bugetul alocat provine din bugetul central.

Alegeri locale

Consiliul  Consultativ  este  alcătuit  din  membri  numiți  de  Rege  pe  o

perioadă de patru ani. Ca o măsură de descentralizare, în anul 2003 Regele Fahd a

decis crearea de Consilii Consultative la nivelul fiecărei municipalități, format din

câte 14 membri. Pentru a lărgi participarea populară la procesul politic, Regele a

decis ca șapte dintre acești membri să fie aleși.

Evenimentul alegerilor saudite din 2005 a marcat viața politică a statului,

prin excelență islamic conservator. S-a stabilit un comitet general pentru alegeri, s-

au  organizat  consultări  cu  diversele  asociații  profesionale  academice,

guvernamentale sau ne-guvernamentale, s-au lansat apeluri pentru monitorizarea

acestor  alegeri  inclusiv  la  Asociația  Jurnaliștilor,  s-a  stabilit  și  un  comitet  de

analiza  contestațiilor.  Programul  Națiunilor  Unite  pentru Dezvoltare  (UNDP) a

acordat asistență Arabiei Saudite la organizarea acestor alegeri, dar nu a participat

la monitorizarea lor.

3.1.5. Puterea judecătorească

Sistemul juridic din Arabia Saudită se bazează în principal pe principiile

Sharia.

Regele Abdullah bin Abd al-Aziz al Saud a introdus o reformă importantă

în sistemul juridic, prin care judecătorii sunt independenți și nu sunt subordonați

125 Este de menționat că, datorită condițiilor geografice specifice, Arabia Saudită este un stat puternic
urbanizat, aproximativ 87% din populație locuind în orașe.
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nici unei autorități în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în afară de respectarea

prevederilor legii islamice, fiind interzis orice amestec în actul de justiție.

Sistemul  judiciar  este  compus  din  trei  Curți  Sharia.  Curțile  de  primă

instanță  sunt  de cinci  feluri:  Curți  generale,  Curți  penale,  Curți  pentru  statutul

personal  (religioase),  Curți  comerciale  și  Curți  pentru  problemele  de  muncă.

Curtea de Apel cu sediul în Riyad servește drept al doilea nivel, care pentru foarte

multe  cauze  reprezintă  treapta  finală.  Curtea  de apel  judecă  cu  trei  magistrați,

luând majoritatea deciziilor.

Curtea Supremă monitorizează  implementarea legii islamice și are datoria

să se asigure că niciuna dintre celelalte legi nu intră în contradicție cu prevederile

Sharia. Are și atribuții de judecată în cazul sentințelor curților de apel pentru crime

și alte cazuri foarte grave.

Consiliul  Juridic  Superior   rezolvă  problemele  legate  de  judecători.

Conform Legii din 2007, articolul 69 a stabilit limita de pensionare a judecătorilor

la 70 de ani. Tot prin lege sunt stabilite și procedurile în caz de demisie a unui

judecător, a unei retrageri înainte de vârsta limită de pensionare, a dovezilor de

incompetență, de dizabilități, sau de eliberare din funcție.

Reforma juridică și principiul independenței

În luna februarie 2009, Regele Abdullah bin Abd al-Aziz al Saud a făcut

prima remaniere guvernamentală de când a preluat puterea (din 2005). A schimbat

miniștri de la sănătate, educație, justiție, cultură și media. A creat o poziție nouă de

ministru  adjunct  la  educație,  unde  a  numit  prima  femeie  ministru  din  istoria

Arabiei  Saudite.  Aceste  schimbări  se  încadrează  în  ansamblul  de  reforme

instituționale  prevăzute  pentru  instituțiile  justiției,  legislativului,  armatei  sau

reorganizarea economiei.

Reforma  justiției126 din  2007  este   un  pas  foarte  mare  către  acea

independență care constituie un principiu de bază atât în Sharia, cât și în legislația

existentă, dar care nu s-a aplicat niciodată. În particular, pe lângă alte modificări,

legea din 2007 definește relația dintre ministrul de justiție și ministerul pe care-l

conduce, precum și relația între acesta din urmă și magistratură. Toate instituțiile

126 Ansari A.F., Judicial Reform and the Principle of Independence, în Arab Reform Bulletin,Carnegie
Endowment for International Peace: Washington DC, mai 2009.
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au atribuțiile clar definite și nu se mai suprapun. Un lucru important, de asemenea,

este că ministrul de justiție este complet absent din actul de justiție, inclusiv din

cel de la Curtea Supremă. Ministrul de justiție nu mai deține prerogative nici în

numirea curților sau judecătorilor, decizia aparținându-i în întregime Consiliului

Juridic  Superior.  Mai  mult,  conform noii  legi  acesta  din  urmă  este  abilitat  să

evalueze competențele judecătorilor, care trebuie să aibă studii de specialitate la

una  dintre  facultățile  de  drept  din  Regat  sau  un  grad  echivalent,  nivelul

cunoștințelor fiind supus unui examen de specialitate.

Ceea ce a rămas neschimbat în noua lege este numirea noilor judecători sau

eliberarea  din  funcție  a  celor  vechi  numai  prin  Decret  regal.  Aceasta  este  o

obligație care îi revine Regelui din Legea de Bază și chiar dacă s-ar putea modifica

nu impietează major asupra independenței justiției față de executiv.

3.1.6 Problematica drepturilor omului

Multe organizații  internaționale pentru drepturile omului, de la Amnesty

International și Human Rights Watch până la Comitetul ONU pentru drepturile

omului  au  emis,  de-a  lungul  anilor  o  multitudine  de  rapoarte  critice  privind

sistemul legislativ și încălcarea drepturilor omului în multe domenii, cum ar fi cel

politic, legal sau social, insistând în special asupra lipsei de drepturi a femeilor. 

Arabia Saudită este singura țară din lume în care femeile nu au dreptul să

conducă autoturismele pe drumurile publice. O pot face în afara străzilor sau în

cartierele  pentru  străini  înconjurate  de  garduri  înalte  și  păzite,  sau  pe  marile

proprietăți. Această interdicție s-ar putea ridica într-un viitor apropiat, dar vor fi

impuse anumite condiții de loc lejere. 

În  2002,  Comitetul  ONU  împotriva  torturii  a  criticat  Regatul  Arabiei

Saudite pentru pedepsele  corporale,  amputările și  pedepsele capitale dispuse în

baza principiilor Sharia127. Delegația Arabiei Saudite a răspuns apărând tradițiile

127 Este de menționat că sistemul legislativ saudit acceptă pedeapsa capitală și pedepsele corporale,
inclusiv amputări de mâini și picioare pentru delicte precum crimele, furturile, violurile, traficul  de
droguri, homosexualitatea și adulterul. Pedepse mai puțin severe sunt prevăzute pentru ofense publice,
cum ar  fi  beția.  Crimele  sau  morțile  accidentale  din  culpă,  precum și  vătămarea  corporală  pot  fi
pedepsite în mod direct de familia victimei. Recompensa poate fi în natură sau prin ceea ce s-a definit
ca blood money. Este adevărat că pentru o femeie accidentată recompensa este jumătate decât în cazul
unui  bărbat  accidentat,  fiindcă  se consideră  că bărbatul  este  susținătorul  financiar  al  familiei,  care
trebuie, în absența sa, să fie asigurată financiar cel puțin pentru o perioadă. Crimele pentru onoare nu
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legale aplicate în regiune încă de la începuturile Islamului (adică de cca 1300 de

ani), refuzând amestecul occidental în problemele de legislație internă.

Arabia  Saudită  este  semnatară  a  Convenției  privind  eliminarea  tuturor

formelor de discriminare rasială (1997), a Convenției privind eliminarea tuturor

formelor  de  discriminare  împotriva  femeilor  (2000),  a  Convenției  împotriva

torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (1997)

precum și a Convenției privind drepturile copilului (1996). A semnat cinci din cele

opt convenții importante ale Organizației Mondiale a Muncii: în 1978  Convenția

29 și Convenția 105 privind munca forțată, în 1978 Convențiile 100 și 111 privind

prevenirea discriminării legat de angajare și ocupație, precum și Convenția 182

contra folosirii  copiilor și minorilor în 2001. Bineînțeles că aceste convenții au

fost  semnate  cu  observații,  majoritatea  provenind din contradicții  punctuale  cu

legea islamică sau jurisdicția convenției prevalând asupra legii locale.

În general, având în vedere că statul în sine este un stat tradițional religios,

drepturile omului sunt privite în accepțiunea coranică și nicidecum în abordarea

occidentală cu care suntem obișnuiți. Oricum sub presiunea internațională Arabia

Saudită  a  făcut  un  pas  important.  În  2005  a  fost  stabilit  un  organism

guvernamental sub denumirea de Comitetul Național pentru Drepturile Omului.,

cu  o  schemă  organizatorică  de  24  de  membri.  După  o  perioadă  destul  de

îndelungată de deliberări, a primit aprobarea de înființare din partea Ministerului

de  Interne.  Noua  instituție  colaborează  strâns  cu  Asociația  națională  pentru

Drepturile  Omului,  aprobată  de fostul  rege Fahd în 2004.  Asociația  are  41 de

membri, din care 10 femei, iar mandatul ei cuprinde monitorizarea și urmărirea

evoluției  condițiilor  drepturilor  omului,  obiectul  principal  de  activitate  fiind

investigarea  plângerilor  și  reclamațiilor  primite.  Până  în  prezent,  Asociația  a

inspectat  condițiile din închisorile saudite, a publicat  rezultatele în unele cazuri

derulate  pe parcursul  anilor,  s-a  preocupat  de consolidarea societății  civile,  s-a

implicat  în  consultările  privind  propunerea  legislativă  pentru  acestea,  a  militat

pentru  egalitatea  pedepselor  pentru  același  tip  de delict  etc.  Mai  există  și  alte

sunt pedepsite ca cele normale. În general acestea se petrec în cadrul unei familii, ca o compensație a
unui act sau situații dezonorante.
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ONG-uri axate pe probleme complementare din domeniul drepturilor omului, dar

aprobarea de funcționare se primește foarte greu.

Pe plan regional și pentru promovarea lărgită a drepturilor omului conform

legii islamice, Arabia Saudită a aderat la Declarația de la Cairo privind drepturile

omului în Islam, promovată în 1990 de miniștrii de externe ai statelor musulmane.

De asemenea a fost semnatară a Cartei arabe privind drepturile omului de la Tunis,

din 2004, dar care a rămas neratificată, ca de altfel în toate statele islamice.

Dificultăți și impedimente

Condițiile  drepturilor  omului  în  Regatul  saudit  se  confruntă  cu  o  serie

întreagă  de  dificultăți,  iar  problemele  ridicate  nu-și  găsesc  ecou  la  nivelul

administrației. 

În primul rând, începând cam din 2003, terorismul a fost din ce în ce mai

prezent. În contextul combaterii acestuia, s-au înregistrat foarte multe victime din

partea reprezentanților ordinii  publice,  dar au rezultat,  de asemenea arestări ale

unor  suspecți  fără  suficientă  protecție  legală.  Ministerul  de  Justiție  a  stabilit

judecarea cazurilor de terorism în trei Curți speciale situate în Riyad, în Jeddah și

la  Damman.  Ministrul  de  interne  nu  le-a  denumit  ca  fiind  destinate  cazurilor

împotriva  securității  naționale,  ci  curți  normale  care  diferă  de  celelalte  prin

mecanismele specifice respectivului tip de suspecți.

Există foarte multe reclamații privind situația prizonierilor din închisori și

abuzurile la care au fost supuși pe perioada detenției, ca și perioadele extrem de

lungi până le-au fost judecate cauzele (mai ales în cazul arestaților străini). 

În loc ca legislația să se relaxeze, reglementările privind anumite drepturi

fundamentale,  printre care și acela de asociere, devin din ce în ce mai  dificile.

Proiectul  de  lege  care  până  la  urmă  a  fost  respins  de  Comitetul  Consultativ

cuprindea  pretenția  Cabinetului  de  a  fi  garantată  posibilitatea  ca  un  comitet

guvernamental să dețină puteri lărgite care să-i permită să intervină în activitatea

ONG-urilor. Autoritățile continuă să facă arestări în rândul celor care critică sau

sunt  suspecți  de  a  critica  politica  regimului,  împiedică  deținuții  eliberați  să

părăsească țara sau interzic demonstrații pașnice.
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Discriminarea împotriva femeilor și limitarea drepturilor lor atât în sfera

publică  și  în  cea  privată  rămâne  neschimbată  împotriva  tuturor  eforturilor

conjugate.

Expatriații sunt victimele unei exploatări nedisimulate, mai ales că sistemul

de sponsorizare lasă angajatul la bunul plac al acestui intermediar care garantează

pentru el contra unei părți substanțiale din venitul acestuia. 

3.2. Regatul Bahrain

3.2.1. Prezentare generală

Regatul Bahrain este situat în Golful Persic, fiind format dintr-un arhipelag

de insule cu o suprafață de aproximativ 712 kmp. În prezent statul adăpostește

sediul administrativ al Flotei a 5-a a SUA, iar Marea Britanie, putere ex-colonială

încă influentă, deține o bază aeriană. Având în vedere că Bahrainul nu se bucură

de  zăcăminte  de  petrol  sau  gaze  naturale  în  cantitate  mare,  a  trebuit  să-și

diversifice economia, să-și intensifice afacerile internaționale, principalele venituri

provenind din industria turistică și serviciile bancare. 

Bahrainul a fost locuit din preistorie, civilizația Epocii Bronzului cunoscută

sub numele  de  Dilmun  durând  peste  doua milenii.  Ulterior  Bahrainul  a  urmat

istoria  regiunii,  fiind  ocupat  alternativ,  printre  alții  mai  puțin  însemnați,  de

babilonieni, sumerieni, greci, perși, portughezi, iranieni, turci128.

În secolele III și IV ale erei noastre populația a adoptat Creștinismul, iar la

apariția Islamului, Bahrainul s-a numărat printre primele state care au adoptat în

mod pașnic noua religie. Dominația persană din secolul al  XVIII-lea a lăsat  în

urmă o numeroasă populație musulmană șiită (astăzi aparținând școlii Iraniene și

reprezentând cam 70% din populație),  dar  începând din anul  1783 familia  Al-

128 Hoyland R., Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, Routledge: New
York, 2001, pag. 28.
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Khalifa,  originară  din  Kuwait  a  izgonit  perșii  și  se  află  fără  întrerupere  la

conducerea țării129.

Un  moment  important  este  anul  1913  când  între  guvernele  Imperiului

Otoman și cel al Marii Britanii a fost semnat un tratat prin care Bahrainului i se

recunoștea independența, dar rămânea în administrare britanică. 

Bahrainul  a  fost  primul  stat  din  partea  arabă  a  golfului  în  care  s-a

descoperit petrol, dar, cum am menționat deja, zăcămintele au fost nesemnificative

în comparație cu ale celorlalte state din Golful Persic130.

Perioada 1961-1999

În 1961 Șeicul Issa bin Salman Al-Khalifah a devenit Emirul Bahrainului,

fiind părintele independenței totale de sub protectoratul britanic. În 1970, Emirul a

transformat  Consiliul  Administrativ  care-l  ajuta  în  administrarea  țării  într-un

Consiliu de Stat, format din 12 membri. 

Bahrainul și-a declarat independența în 1971, Emirul declarând țara un

stat arab islamic sub conducerea ereditară a Emirului. 

A fost semnat un nou tratat de prietenie cu Marea Britanie, iar Consiliul de

Stat  a  devenit  guvern  condus,  până  astăzi,  de  fratele  său  în  calitate  de  Prim

ministru. Este de menționat că în 1970 Iranul a avut o tentativă de reclamare a

suveranității  sale  asupra  insulei,  dar  și-a  retras  pretențiile  sub  presiunea

Organizației Națiunilor Unite131.

Au  urmat alegeri pentru o Adunare Constituantă, fiind primiți la vot numai

cetățenii de sex bărbătesc în vârstă de peste 20 de ani. După intrarea în vigoare a

Constituției emiratului (108 articole), în decembrie 1973, au fost organizate noi

alegeri pentru o Adunare Națională unicamerală, formată din 44 de membri: 14

membri  ai  cabinetului  numiți  de  Emir  și  30  de  membri  aleși.  Datorită

neînțelegerilor dintre legislativ și executiv, în 1975 Emirul a dizolvat Adunarea

Națională, urmându-și guvernarea prin decrete. 

129 Fuccaro N., Persians and the space in the city in Bahrain 1869-1937, în Transnational Connections
and the Arab Gulf by Madawi Al-Rasheed (ed), Routledge: New York, 2005 pag. 39.
130 James Onley J.,  The Politics of Protection in the Persian Gulf: The Arab Rulers and the British
Resident in the Nineteenth Century, Exeter University: Londra, 2004, pag. 44.

131 Wilkinson  J.,  Arabia's  Frontiers:  The  Story  of  Britain's  Boundary  Drawing  in  the  Desert,
I.B.Tauris:London, 1991, pag. 44.
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Datorită presiunilor interne în direcția unor reforme democratice, în 1992

Emirul a numit pentru o perioadă de patru ani un Consiliu Consultativ format din

30 de persoane alese dintre oamenii  de afaceri,  lideri  politici,  cetățeni normali,

inclusiv câțiva membri ai fostei Adunări Naționale. Trei ani mai târziu, în 1995, la

o remaniere guvernamentală Emirul a numit în guvern 5 miniștri șiiți.

Perioada 1999-2009

Conducerea  statului  fiind  ereditară,  la  dispariția  din  viață  a  Emirului,

puterea a fost preluată de fiul său,  Șeicul Hamad bin Issa Al-Khalifa, care imediat

l-a numit pe fiul său, Șeicul Salman ca Prinț Moștenitor. Conducător de stat cu

vederi  largi,  noul  Emir  a  încercat  să  ia  cele  mai  potrivite  masuri  pentru

echilibrarea statului. 

Astfel în anul 2000 Emirul a numit în Consiliul Consultativ patru femei

(dintre care una era creștină) și un om de afaceri evreu. În 2001 Emirul a dispus

organizarea unui referendum național privind reformele politice pe care le avea în

vedere,  transformarea  emiratului  într-o  monarhie  constituțională  ereditară,  cu

parlament și putere judecătorească independentă și a dat drept de vot femeilor. În

același an au avut loc primele alegeri parlamentare după 30 de ani. În 2004 Regele

a numit prima femeie ministru având sănătatea ca portofoliu. La alegerile din 2006

opoziția șiită a câștigat 40% din voturi, iar un musulman șiit, Jawad bin Salem al

Oraied  a  fost  numit  vice-prim  ministru.  În  2008  Regele  a  numit  o  femeie

ambasador al unui stat arab musulman în SUA, important fiind nu faptul că este o

femeie ambasador, ci că are origine ebraică.

3.2.2 Constituția Regatului Bahrain

Prin Decretul nr. 8-2001 al Emirului cetățenii Bahrainului au fost chemați

să participe la un referendum național pentru a aproba Carta Națională de Acțiune.

La referendum au avut drept de vot toți cetățenii, bărbați și femei, în vârstă de

peste 21 de ani. Participarea la vot a fost de 90%, iar din aceștia 98,4% au aprobat

Carta.
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Statul s-a transformat în 2002 în Regatul Bahrain, monarhie constituțională

ereditară, iar Șeicul Hamad a devenit primul rege132. 

Constituția din anul 2002 a consfințit prevederile Cartei Naționale, stabilind

un Parlament bicameral și garantând femeilor dreptul de vot.

Prevederi generale

Constituția stabilește în mod clar puterile Regelui. 

Conform  articolului  33  al  Constituției  Regatului  Bahrain,  Regele  este

simbolul inviolabil  al  unității  naționale și  protectorul credincios al  țării.  Deține

puteri  depline în  mod direct  și  prin  intermediul  miniștrilor  pe care  îi  numește

personal, care sunt responsabili în comun de politica generală a guvernului, dar

fiecare își asumă responsabilitatea personală în fața regelui. 

Regele este comandantul suprem al forțelor armate și Președintele Înaltului

Consiliu de Justiție, calitate în care, la propunerea Consiliului, numește judecătorii

prin Ordin regal.  Când se găsește în afara țării, iar Prințul Moștenitor nu îl poate

reprezenta dintr-un motiv oarecare, Regele numește prin Ordin regal un adjunct cu

puteri limitate.

Regele poate emite oricând decrete cu putere de lege, dar acestea trebuie

înaintate pentru aprobare celor două camere ale Parlamentului, în cel mult o lună

de la promulgare, iar dacă acestea nu sunt în sesiune, în decursul primei luni de la

reluarea activității. Dacă respectivele decrete nu sunt aprobate, ele își încetează

activitatea retroactiv. Regele are dreptul să cheme populația la referendum pentru

orice lege sau problemă importantă.

Regele are dreptul să dizolve Camera Deputaților, dar are și posibilitatea

să-i prelungească termenul în aceeași formulă cu încă doi ani. Dacă aceasta este

dizolvată,  sesiunile  Consiliului  Consultativ  se  suspendă  de  la  sine.  Regele  are

dreptul, de asemenea, să recheme în dispozitiv o Cameră a Deputaților dizolvată.

Drepturile civile

132 Kéchichian  J., Power  and  succession  in  Arab  monarchies:  a  reference  guide,  Lynne  Rienner
Publishers: University of Michigan, 2008, pag 81-83.
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Constituția denunță tortura fizică și psihologică, ca și tratamentul inuman al

prizonierilor, aceste acțiuni fiind supuse pedepselor legale. Constituția definește

Regatul Bahrain ca un stat de drept, care apără moștenirea arabă și islamică. Statul

garantează libertatea, egalitatea, securitatea, liniștea, educația, solidaritatea socială

și egalitatea de șanse. Conform articolului 2, statul apără familia și valorile ei prin

garantarea dreptului la moștenire, protejează mama și copilul, asigură dreptul la

muncă  femeii,  la  egalitate  cu  bărbatul  dar  fără  a  contraveni  prevederilor  legii

islamice, Șaria, care este recunoscută drept principala sursă de legislație.  Statul

mai asigură educație, asigurări sociale, adăpost pentru săraci și îngrijiri medicale,

protejând cetățenii împotriva ignoranței, fricii sau sărăciei.  

Libertățile civile, așa cum sunt ele prevăzute în constituție, includ protecția

împotriva percheziției ilegale, arestării, detenției sau domiciliului forțat. Cetățenii

se bucură de dreptul la judecată, de libertate de conștiință, de exprimare, libertate

academică,  libertatea presei,  dreptul la viață personală,  libertatea de asociere și

uniuni  comerciale  cu  scopuri  lucrative  și  pașnice,  precum  și  adunări  publice

aprobate  în  prealabil.  Legea  marțială  poate  fi  impusă  numai  pentru  trei  luni

(articolul 36), dar se poate prelungi prin votul majorității membrilor prezenți ai

Adunării Naționale.

Curtea Constituțională

Compusă dintr-un președinte și șase membri, este numită prin Decret regal.

Este un organism independent de Adunarea Națională, având competența să decidă

asupra eventualelor neînțelegeri care apar privind constituționalitatea legilor sau a

altor reglementări oficiale.

Amendamentele Constituției și alte proceduri

Orice amendament al constituției se poate face numai cu votul majorității a

doua treimi  din  membrii  celor  două camere  ale  Adunării  Naționale.  Dacă  este

respins, nu mai poate fi promovat încă o dată în același an.

Religia statului nu poate fi pusă în discuția vreunui amendament, la fel ca și

principiul monarhiei constituționale ereditare, cel al libertății și egalității și cel al

sistemului bicameral al Adunării Naționale.
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Constituția  din  2002  a  fost  amendată  pentru  a  crea  Oficiul  de  Control

Financiar, un organ independent atât de guvern cât și de Camera Deputaților, care

are drept de control asupra veniturilor și cheltuielilor statului în limitele prevăzute

de buget.

3.2.3. Puterea legislativă

După cum am menționat deja, Adunarea Națională bicamerală ( al-Majlis al

Watani)  are  o  Cameră  a  Deputaților133 formată  din  40  de  membri  aleși  pe  o

perioadă de patru ani, iar Consiliul Consultativ (Shura Council) are 40 de membri

numiți de Rege tot cu un mandat de patru ani.

În caz că se creează un loc vacant în Consiliul Consultativ, Regele numește

un înlocuitor care să funcționeze până la sfârșitul mandatului. În cazul unui loc

vacant la Camera Deputaților, în următoarele două luni trebuie să se organizeze

alegerea unui nou membru care să acopere mandatul până la sfârșit, doar dacă nu

au mai rămas maxim șase luni până la noile alegeri generale.

Legile trebuie să fie aprobate de fiecare din cele două camere. Și apoi să fie

promulgate de Rege.  În cazul unui dezacord, Regele trebuie să returneze legea

legislativului  pentru  reconsiderare.  Dacă  Regele  returnează  legea  și  ea  este

aprobată din nou de o majoritate de două-treimi din membrii Adunării Naționale,

Regele are obligația să o ratifice și să o promulge în termen de o lună.

La ultimele alegeri din 2006, opoziția șiită a câștigat 17 locuri din Camera

Deputaților, reprezentând blocul principal,  sunniții  numai 13 locuri,  dar oricum

parlamentarii  musulmani  controlează  legislativul,  balanța  fiind  de  22  la  18  în

favoarea  guvernului.  În  Consiliul  Consultativ,  cu  aceeași  ocazie,  Regele  a

prelungit prin decret mandatul la 25 de membri, făcând numai 15 nominalizări noi.

Noul Consiliu este dominat de tehnocrați și oameni de afaceri, are 10 femei printre

membrii și Regele a avut grijă să fie reprezentate și minoritățile creștină și ebraică.

133 Membrii Camerei Deputaților au fost aleși în decembrie 2006, următoarele alegeri fiind prevăzute
pentru anul 2010.
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3.2.4. Puterea executivă

Regele este șeful statului și are prerogativele clar definite de Constituție.

Primul ministru este desemnat de Rege, ca și Consiliul de miniștri (Cabinetul) pe

care-l conduce. 

Regatul  Bahrain,  datorită  dimensiunilor  sale  insulare,  este  puternic

urbanizat, cu o densitate mare de populație activă. Guvernul central controlează

problemele economice și de dezvoltare, înregistrându-se o slabă descentralizare la

nivelul luării deciziilor.

Împărțire administrativă

Regatul  a  moștenit  un  sistem  format  din  12  municipalități  care  sub

conducerea Autorității Centrale Municipale aveau autonomie redusă. Urmare Legii

Municipalității  nr  35/2001 și  Legii  descentralizării/2002,  au fost  create  în  anul

2002  cinci  consilii  municipale,  corespunzătoare  fostelor  guvernorate  ale

Bahrainului (Manama-capitala, Muharraq, de Nord, de Centru și de Sud). Aceste

municipalități,  funcționând  sub  coordonarea  Ministerului  locuințelor,

municipalităților și mediului, au un director general numit și zece membri aleși,

conform  Legii  alegerilor  locale/2002.  Aceasta  dă  drept  de  vot  bărbaților  și

femeilor peste 21 de ani, dar și cetățenilor din Consiliul de Cooperare al Golfului

care dețin proprietăți în acea municipalitate.

Ultimele alegeri municipale au avut loc în 2006, desfășurându-se în două

tururi de scrutin. Au participat 165 de candidați, printre care s-au aflat și cinci

femei, dar nici una dintre acestea nu a reușit să ocupe vreun loc.

3.2.5. Puterea judecătorească

Puterea judecătorească își găsește reflectarea în Constituție, care stipulează

că este independentă, organizarea și funcționarea făcându-se conform legii134. 

Sistemul juridic din Bahrain este o combinație bazată pe modelul britanic și

tradițiile sunnite și șiite din interpretarea Sharia. Astfel sunt în vigoare un Cod de

Procedură Civilă din 1971 cu modificările din 1990, Legea Comerțului din 1971

134 Rahdi H.A., Judiciary and Arbitration in Bahrain:  a historical and analytical  study,  Kluwer Law
International: New York, pag 103-134.
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cu modificările din 1990, Codul Penal din 1987 și Codul de Procedură Penală din

1966.  Structura  organizatorică  și  îndatoririle  judecătorilor  sunt  prevăzute  în

Decretul nr. 13 privind legislația, din anul 1971.

Actul juridic este prestat în cadrul a două ramuri: Curțile Civile și Curțile

Religioase. 

Curțile  Civile sunt  autorizate  să  rezolve  cauzele  comerciale,  civile  și

penale, ca și toate cauzele care se referă la statutul personal al cetățenilor de altă

religie decât cea musulmană. Aceste Curți sunt structurate în trei discipline: Curtea

cauzelor minore ( Curtea inferioară), Curtea de execuție – dedicată cauzelor civile

și comerciale și Curtea penală. La următorul nivel se află Înalta Curte de Apel, la

care cauzele sunt prezidate de minim doi judecători.

Curțile Religioase au jurisdicție supra tuturor problemelor legate de statutul

personal al musulmanilor, indiferent dacă sunt cetățeni ai Regatului Bahrain sau

nu, respectiv moșteniri, cadouri, testamente, donații pentru caritate (waqf). Și aici

există două nivele: Curtea Sharia și Înalta Curte Sharia de Apel. La fiecare nivel

este o Curte Sharia Sunni, care judecă cauzele musulmanilor sunniți, în timp ce

Curtea Sharia Jaafari este dedicată musulmanilor șiiți. Înalta Curte de Apel Sharia

judecă în prezența a minim doi judecători. În caz de neînțelegere, Ministerul de

Justiție desemnează un al treilea judecător, iar decizia se ia cu majoritate de voturi.

Decretul nr. 13 din 1971 organizează actul judecătoresc și sub alte aspecte.

Stabilește  că  limba  arabă  este  limba  oficială  în  sălile  de  judecată,  putând  fi

disponibili  la  cerere  traducători  de  engleză,  hindi  și  persană  aparținând

Ministerului de Justiție. Audierile se fac în ședințe publice, dar și cu ușile închise

dacă curtea consideră. Judecătorii civili sau religioși de la Curțile superioare sunt

desemnați de Ministerul de Justiție și numiți prin decret regal. Judecătorii de la

celelalte curți sunt desemnați de Ministerul de Justiție, dar numiți prin Decret de

Primul ministru. Înaltul Consiliu de Judecată, prezidat de Rege, numește membrii

Curții Constituționale.

Curtea  Supremă de  Apel  sau  Curtea  de  Casație face  obiectul  Legii

nr.8/1989. Această  instituție servește  pentru judecarea finală  a tuturor  cauzelor

civile, comerciale și penale. Curtea de Casație are un președinte și trei judecători
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care sunt numiți prin decret.  În practică, curțile civile nu invocă Sharia decât în

probleme de moșteniri.

Curtea Constituțională are  atribuțiile  stabilite  prin Constituția  din 2002.

Are  un președinte  și  șase  membri  numiți  prin  Decret  regal,  pentru  o  perioadă

determinată  de  timp.  Orice  legislator,  membru  al  guvernului  sau  persoană  în

măsură,  poate să supună discuției  constituționalitatea  unei  legi.  Decizia  acestei

curți este finală, și cu aplicare imediată, în afara cazului în care Curtea stabilește

altfel. Toate condamnările penale care au fost găsite neconstituționale se anulează

automat.

Instanțele  speciale  erau reglementate până în 2001 de Decretul nr. 7 din

1975,  care  stabilea  că  de problemele  legate  de securitatea  internă  și  externă a

statului  se  ocupa  Curtea  pentru  Securitatea  Statului,după  care  Decretul  a  fost

anulat și Curtea desființată. A rămas însă Curtea militară, care este stabilită prin

Legea  Forțelor  Armate  din  1970.  Constituția  restricționează  jurisdicția  acestor

curți la cauzele militare comise de membrii Forței de Apărare, Gărzii Naționale și

Forțelor de Securitate.

3.2.6. Problematica drepturilor omului

Constituția regatului Bahrain este un document destul de complex în ceea

ce privește protejarea și garantarea multor drepturi și libertăți fundamentale pentru

cetățenii statului. 

În anul 2005, Consiliul de miniștri a luat în discuție drepturile omului de

generația  a  doua  și  a  hotărât  să  adere  la  cele  două  Pacte  internaționale  ale

Organizației  Națiunilor Unite privind drepturile civile și  politice,  respectiv cele

economice, sociale și culturale, dar nu și la protocoalele opționale ale celor două

convenții. 

Astfel Pactul Internațional privind drepturile economice, sociale și culturale

a intrat în vigoare în septembrie 2007, iar Pactul internațional privind drepturile

civile și politice a fost ratificat în 2006 și așteaptă intrarea în vigoare. 

Regatul Bahrain este semnatar și al următoarelor convenții internaționale,

intrate în vigoare: Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de

discriminare  rasială  (1990),  Convenția  pentru  eliminarea  tuturor  formelor  de

discriminare  împotriva  femeilor  (2002),  Convenția  împotriva  torturii  și  a  altor
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tratamente  sau  pedepse  inumane  sau  degradante  (1998),  Convenția  privind

drepturile copilului (1992), Protocolul opțional privind convenția pentru drepturile

copilului în caz de conflict armat (2004), Protocolul opțional privind drepturile

copilului – vânzare, prostituție, pornografie (2004).

Este  de  menționat  interesul  integrării  în  lupta  împotriva  combaterii

corupției, a spălării de bani, a terorismului internațional și finanțării acestuia, fiind

semnatar al Convenției împotriva corupției din 2005 (dar neintrată încă în vigoare)

și a Convenției ONU împotriva crimei organizate transnaționale (din 2004).

3.3. Emiratele Arabe Unite (EAU) - Dawlat al Imarat al Arabiyya al

Muttahida

3.3.1 Prezentare generală

Emiratele Arabe Unite (EAU), după cum sugerează și denumirea, sunt o

federație de emirate. Situate în Golful Persic, aceste state dispun de aproximativ

10% din rezervele mondiale de petrol și peste 16% din totalul de rezerve OPEC (o

participare  aproape comparabilă  cu a  Irakului135).  Ca rezultat  al  acestei  masive

surse de venit, statul se bucură de unul dintre cele mai mari venituri pe cap de

locuitor,  aproximativ  25  000  USD136,  aceasta  dacă  este  considerată  totalitatea

populației137.

Primele vestigii istorice din EAU datează din al șaselea mileniu î.e.n., când

populația locală se ocupa cu creșterea animalelor și meșteșugurile. Începând din

mileniul  al  treilea  s-au deschis  drumurile comerciale  cu Mesopotamia și  India,

primele monede locale datând din anul 300 î.e.n.

După o perioadă de Creștinism, de la jumătatea secolului al VII-lea Islamul

a fost adoptat în urma presiunilor armate ale misionarilor musulmani, devenind

religia majoritară până în zilele noastre.

135 Această rezervă este aproximată la 100 miliarde de barili, a patra ca mărime în lume. În Van Der
Meulen H.,  The Role of Tribal and Kinship Ties in the Politics of the United Arab Emirates,  teza de
doctorat, Fletcher School of Law and Diplomacy, 1997, pag. 76-78.
136 CIA World Factbook 2005.
137 Anexa 6 - informații demografice.
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Secolul al XVI este cunoscut pentru comerțul făcut de portughezi în zonă,

iar din secolul XVIII britanicii și-au făcut simțită prezența. În 1853 între șeicii șefi

de triburi și britanici a fost încheiat un acord, prin care regiunea a fost denumită

„Coasta Trucială”, intrând sub administrație britanică din 1873. Oferind protecție

militară  în  schimb,  Marea  Britanie  devenea  promotoarea  relațiilor  de  politică

externă, lăsând autonomie monarhilor arabi tradiționali (șeici)  pentru rezolvarea

problemelor interne.

În anul 1952 a fost stabilit un organism local, numit Consiliul Trucial, format din

șapte șeicate, cu rolul de a încuraja adoptarea unor politici comune în probleme

administrative.  Chiar  dacă  în  regiune  se  descoperise  petrol  iar  exploatările

începuseră din 1930, de-a lungul coastei maritime a Abu Dhabi, au fost descoperit

în 1958 largi zăcăminte de petrol, baza prosperității moderne.

Ca și în celelalte state arabe din Golful Persic, anunțul Marii Britanii de

retragere  din  regiune  a  dus  la  definitivarea  sistemului  statal  al  EAU.  În  1968

Bahrainul și Qatarul s-au alăturat Statelor Truciale, formând Federația Emiratelor

Arabe.  Cele două Emirate, însă, s-au dovedit a avea interese diverse față de micile

Emirate  Truciale,  fapt  pentru  care,  fiecare  din  ele  au  devenit  în  1971  state

independente138.

În  1971  șase  Emirate:  Abu  Dhabi,  Dubai,  Sharjah,  Umm  al-Qaiwain,

Ajman  și  Fujairah  au  adoptat  o  Constituție  federală  care  să  consfințească

independența statului sub forma Emiratelor Arabe Unite. În 1972 s-a alăturat și cel

de-al șaptelea Emirat, Ras al Khaimah. Șeicul Zayed al Abu Dhabi (din 1966) a

devenit primul Președinte al EAU. Șeicul Rashid bin Said al Maktoum, Emirul

Dubaiului din 1958 a devenit Vice-președintele statului, fiul său preluând poziția

de Prim ministru al Consiliului federal de miniștri. 

La  dispariția  din  viață  a  tatălui  său,  Șeicul  Maktoum  bin  Rashid  al

Maktoum  a  preluat  și  conducerea  Dubaiului  și  poziția  de  Vice-președinte  al

statului federal.

Șeicul  Zayed  bin  Sultan  al  Nahyan  a  condus  Abu  Dhabi  în  paralel  cu

poziția de Președinte al EAU până la dispariția sa din viață în 2004, post în care a

fost reales în mod regulat, o dată la cinci ani. Personalitate puternică, a fost o forță

138 Heard-Bey F., From Trucial States to United Arab Emirates, Motivate Publishing :Dubai, 2004.
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motrice în crearea federației, în ridicarea nivelului social al populației (educație,

sănătate, locuințe, bunăstare), subvenționând cu veniturile Emiratului său diverse

proiecte în toată federația. 

Pe  plan  internațional  a  fost  recunoscut  drept  un  partener  consecvent,

interesat să promoveze rezolvarea pașnică a conflictelor. Echilibrului și calităților

sale datorează EAU stabilitatea internă de care s-a bucurat de-a lungul timpului,

fapt care alături de posibilitatea financiară internă de dezvoltare economică a creat

EAU așa cum îl cunoaștem astăzi139.

3.3.2. Constituția Emiratelor Arabe Unite

În 1971, după mai mult de trei ani de discuții și negocieri, cele șase Emirate

cunoscute ca Statele Truciale au ratificat Constituția provizorie a EAU, care a fost

promulgată  odată  cu  declararea  independenței  statului  federal.  Constituția

provizorie urma să fie înlocuită după cinci ani cu un document permanent,  dar

negăsindu-se soluții consensuale în principal pentru contribuția la bugetul federal

și  pentru  aspecte  legate  de integrarea  apărării  militare,  de abia  în  1996 a  fost

adoptată o Constituție definitivă.

Constituția provizorie a pus bazele separării puterilor executivă, legislativă

și judecătorească, stabilind expres atribuțiile rezervate guvernului federal (politica

externă,  apărarea,  securitatea,  imigrația,  comunicarea  etc.),  restul

responsabilităților revenind fiecărui Emirat.

Conform  acestei  Constituții  provizorii,  Președintele  era  șeful  statului,

Președintele  Consiliului  Federal  Suprem  (format  din  conducătorii  celor  șapte

emirate), cea mai înaltă autoritate executivă și legislativă și Comandantul Forțelor

de Apărare ale Uniunii. Consiliul Federal Național ar fi trebuit să fie principala

autoritate legislativă, dar a rămas numai cu un rol consultativ. 

Consiliul Național Federal și Consiliul Federal Suprem au amendat în 1996

Constituția din 1971, fiind promulgată sub forma actuală.

Constituția  din  1996  statuează  forma  autorității  executive  și  legislative.

Astfel, cel mai înalt organism federal este Consiliul Suprem Federal, compus din

139 Davidson C., After Shaikh Zayed: The Politics of Succession in Abu Dhabi and the UAE , în Middle
East Policy, vol.XII, nr.1, spring 2006,  pag 42-45.
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Emirii celor șapte state. Fiecare dintre aceștia are o poziție ereditară atât în stat, cât

și  în  Consiliu.  Cei  șapte  membri  aleg  Președintele  și  Vice-președintele.

Președintele numește, apoi, Primul ministru, Vice-prim ministru și un Consiliu de

Miniștri. Guvernul federal astfel format se ocupă și de problemele legislative și

răspunde în fața Președintelui și a Consiliului Federal Suprem.

Prin Constituție sunt prevăzute cinci instituții  federale:  Consiliul Federal

Suprem, Președintele federației și Vice-președintele, Consiliul Național Federal și

Justiția Federală, precum și stabilirea capitalei federale la Abu Dhabi.

Prevederi generale

Conform  Constituției,  Consiliul  Federal  Suprem  este  cea  mai  înaltă

autoritate ca putere executivă, cât  și  legislativă.  Stabilește politicile generale și

aprobă  legislația  federală.  Emirii  din  Abu-Dhabi  și  Dubai  au  drept  de  veto.

Consiliul Federal Suprem se întâlnește trimestrial.

Articolele 120 și 121 din Constituție stabilesc domeniile de responsabilitate

ale guvernului federal: apărare, securitate, afaceri externe, naționalitate, imigrare,

educație,  sănătate publică,  monedă, poștă și telecomunicații,  controlul traficului

aerian,  precum și  alte  activități  specifice  cum ar  fi  problemele de muncă,  cele

bancare,  extrădarea criminalilor sau stabilirea apelor teritoriale.  Articolul 121 a

fost amendat în anul 2004 pentru a se putea permite înființarea unor reprezentanțe

federale locale, odată cu deschiderea Centrului Internațional Financiar din Dubai.

Emiratelor le revin toate responsabilitățile care nu intră în sarcina federală

(în conformitate cu articolele 116 și 122 ale Constituției). Conform Constituției

provizorii,  fiecare  Emirat  avea  dreptul  să  fie  membru  al  Organizației  statelor

exportatoare de petrol OPEC și a Organizației statelor arabe exportatoare de petrol

OAPEC, dar cum nici unul dintre state, exceptând Abu Dhabi, nu a aderat la aceste

organizații,  prin  Constituția  definitivă  s-a  stipulat  că  acesta  va  reprezenta  și

interesele celorlalte în respectivele organizații.

Relația între guvernul federal și cele locale este într-o evoluție continuă.

Micile  Emirate  au  beneficiat  de  sprijin  din  partea  federației  în  dezvoltarea
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turismului  și  educației.  În alte domenii,  cum ar  fi  justiția,  direcția este către o

coordonare voluntară a autorităților locale și federale.

Drepturile civile

În EAU, prin Constituție, este asigurată continuarea coexistenței formulelor

tradiționale și moderne de conducere. Liderii politici nu sunt aleși, iar cetățenii

Emiratelor (care nu sunt foarte numeroși) își pot exprima opiniile prin mecanisme

tradiționale,  în  cadrul   întâlnirilor  deschise  („majlis”)  sau  al  unor  adunări

informale.

Constituția  interzice  tortura  sau  tratamentele  degradante,  ca  și  arestarea,

percheziția,  detenția  în  cazurile  în  care  legea  nu  stabilește  altfel.  Justiția  este

independentă,  dar  deciziile  pot  fi  revizuite  de  liderii  politici.  Tot  prin  această

constituție sunt prevăzute egalitatea înaintea legii, indiferent de rasă, naționalitate,

convingeri religioase sau statut social, ca și libertatea de opinie în condițiile legii.

Curtea Constituțională

Prin  Constituție,  Curtea  de  Casație  este  împuternicită  cu  atribuții  de

analizare a cauzelor de neconstituționalitate legislativă.

Alte proceduri prevăzute în Constituție

Cea mai importantă prevedere a Constituției care s-ar putea discuta la acest

capitol este modalitatea de amendare a legii de bază a statului. Conform articolului

144, modificările pot fi aduse Constituției numai de Consiliul Federal Suprem și

trebuie  aprobate  cu  majoritatea  votului  a  două-treimi  din  membrii  Consiliului,

după care Președintele are datoria să urmărească transformarea hotărârii în lege și

aplicarea ei.

3.3.3. Puterea legislativă

Puterea legislativă este deținută de Consiliul Național Federal,  Al-Majlis

Al-Watani Al-Ittihadi, organism unicameral format actualmente din 40 de membri,

Constituția nefăcând precizări  exprese referitoare la modalitatea alegerii-numirii

membrilor parlamentului.
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Consiliul Național Federal revizuiește legislația și propune amendamente,

dar  nu  are  puterea  de  a  respinge  legi  și  nici  de  a  le  iniția.  Ca  urmare,  acest

parlament  este  din  acest  punct  de  vedere,  numai  un  organ  consultativ.  Este

responsabil,  însă  de  analizarea  bugetului  anual.  În  afară  de  acestea,  una  din

atribuțiile importante ale Consiliului constă în dreptul de a audia miniștri federali

privind  legislația  propusă  de  fiecare  sau  activitatea  depusă,  ca  și  analizarea

realizărilor propriilor membri.

Activitatea Consiliului național federal este condusă de un Președinte, doi

vice-președinți, doi observatori care să-la ajute pe președinte și un secretar general,

aleși dintre membrii Consiliului. Președintele, vice-președinții, secretarul general

și alți patru membri aleși formează Comitetul Executiv. Regulamentul de lucru al

Consiliului  Național  Federal  (Decretul  Federal  nr.  97)  prevede  regulile  și

procedurile, inclusiv constituirea comitetelor permanente de lucru pe domenii și a

Comitetului Executiv.

Președintele  are  drept  de  control  asupra  Biroului  Consiliului  și  asupra

comitetelor  parlamentare,  supervizează  activitatea  Secretariatului  general,

pregătește  propunerile  de  buget,  conduce  sesiunile,  deliberările,  organizează

discuțiile, supraveghează corectitudinea votării și anunță rezoluțiile.

Membrii  Consiliului  Național  Federal  sunt  liberi  să-și  exprime  opiniile.

Fiecare  membru  trebuie  să  funcționeze  cel  puțin  într-un  comitet  permanent.

Membrii acestor comitete se aleg anual, în prima sesiune de lucru. În funcție de

necesități, se pot forma și comitete temporare, având ca durată de funcționare un

ciclu legislativ. Parlamentarii se bucură de imunitate, exceptând crimele flagrante.

Imunitatea  unui  membru  al  Consiliului  se  ridică  cu  aprobarea  prealabilă  a

Președintelui Consiliului și a Comitetului juridic și legislativ, înainte de a fi supusă

votului  general.  Pentru  a  fi  valabilă  solicitarea  de ridicare  a  imunității  trebuie

aprobată de majoritatea membrilor Consiliului.

Sesiunile legislative, respectiv perioadele de lucru sunt stabilite prin Decret

Prezidențial. Propunerile legislative sunt înaintate de Consiliul de Miniștri către

Consiliul  Național  Federal,  unde  sunt  supuse  întâi  comitetelor  responsabile  de

domeniu.  Dacă respectivul comitet  propune eventuale amendamente,  respectiva

propunere legislativă trece la Comitetul  juridic și  legislativ pentru consultări  și
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formularea corectă a prevederilor. Apoi legea este supusă dezbaterii Consiliului în

plen, după care, în formă finală, este prezentată Președintelui Federației.

Consiliul Național Federal este membru al Uniunii Inter-Parlamentare și al

Uniunii Inter-Parlamentare Arabe.

Sistemul electoral

Conform  tradiției  implementate  prin  Constituția  provizorie,  până  la

alegerile din 2006 membrii Consiliului național federal erau numiți de guvernanți.

În  anul  2005,  la  propunerea  Președintelui  EAU,  Șeic  Khalifa  Bin  Zayed  Al-

Nahayan, a fost introdus un nou sistem electoral, EAU organizând pentru prima

dată în istoria sa alegeri parlamentare.

Distribuția  celor  40  de  locuri,  este  bine  stabilită,  în  corespondență  cu

importanța și dimensiunea Emiratelor din Federație, astfel încât  pentru Abu-Dhabi

și Dubai revin câte 8 membri de fiecare, pentru Sharjah și Raas al Khaimah câte 6

membri de fiecare, iar celelalte trei emirate au câte 4 membri fiecare. Aceștia au

un  mandat  de  doi  ani,  cu  posibilitatea  de  prelungire.  În  2006  alegerile  s-au

desfășurat  în  trei  runde.  20 de parlamentari  au fost  aleși,  în  final,  de 7000 de

reprezentanți, numiți de guvernele locale astfel încât să fie reprezentate în mod

echilibrat  toate  triburile  și  grupurile  sociale.  Ceilalți  20  au  fost  numiți  de

autoritățile din fiecare Emirat,  ca să se completeze numărul de reprezentanți  în

Consiliul Național Federal alocat fiecărui Stat. În final, Consiliul Național Federal

a  fost  aprobat  în  2007  prin  Decret  Prezidențial,  având  în  componență  40  de

membri, din care 9 femei. 

Având  membrii  parțiali  aleși,  Consiliul  a  adoptat  un  rol  proactiv  mai

vizibil.  Pe  termen  lung  obiectivul  urmărit  prin  procesul  de  reformă  este  ca

parlamentul EAU să devină, ca oriunde în lume,  un organism ales în totalitate.

3.3.4. Puterea executivă

EAU constituie un stat federal în care puterea executivă este deținută de

Președinte, Vice-președinte și Consiliul Federal Suprem, pe care l-am amintit,deja,

când am vorbit de Constituție, atribuțiile sale fiind extrem de clar stipulate.
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Președintele, actualmente Șeicul Khalifa bin Zayed Al-Nahyan (din 2004)

deține un mandat de cinci ani, care se poate prelungi140. 

Consiliul de miniștri sau Cabinetul Federal este descris în Constituție drept

autoritatea executivă a Federației, care include portofoliile ministeriale uzuale și

care este condus de un prim ministru ales de președinte prin consultări cu colegii

săi  din Consiliul  Federal  Suprem.  Primul  ministru poate fi,  după caz,  și  Vice-

președinte (așa cum este în acest  moment).  Primul  ministru alege miniștrii  din

toate Emiratele, dar tradițional, emiratele mari au furnizat întotdeauna mai mulți

miniștri.  Ultimul  Cabinet,  desemnat  în  2006  la  propunerea  Primului  ministru,

Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, care a fost solicitat să alcătuiască un

nou guvern.

Constituția statului suveran federal EAU stipulează clar împărțirea puterii

între  guvernul  federal  și  guvernele  locale  ale  Emiratelor.  Practic,  de-a  lungul

timpului, guvernul federal și-a mai asumat și alte sarcini, ca acelea referitoare la

rezervele de apă sau la problemele justiției, domenii în care statele au dorit să-și

reunească forțele. 

Gradul de organizare locală al fiecărui emirat depinde de dimensiunea lui și

a populației aferente141. De exemplu în Abu-Dhabi, care este cel mai mare emirat,

funcționează  un  guvern  paralel  cu  guvernul  federal,  inclusiv  un  Consiliu

Consultativ și o organizare conformă a administrației publice. În zonele rurale , ca

și în emiratele mai mici sau mai  slab dezvoltate, pentru echilibrare, autoritățile

federale tind să-și asume un rol mai important.

În mod tradițional, conducătorul unui Emirat, șeicul era în același timp și

liderul celui mai puternic trib (nu neapărat cel mai numeros), indiferent de faptul

că  fiecare  trib,  cât  de  mic,  avea  un  conducător  care  purta  denumirea  de  șeic.

Liderul  își  menținea  poziția  atât  timp  cât  se  bucura  de  susținerea  membrilor

tribului său, care, de fapt era o exprimare democratică a alegerii conducătorului142.

Principiul nescris, dar clar împământenit transmis până astăzi, era ca oamenii să

140 Kechichian  J.,  Power  and  succession  in  Arab  monarchies:  a  reference  guide,  Lynne  Rienner
Publishers: University of Michigan, 2008, pag 217.
141 Koury M, The United Arab Emirates, its political system and politics, Institute of Middle Eastern
and North African Affairs, 1980, pag. 16.
142 Rugh A., The Political Culture of Leadership in the United Arab Emirates, Palgrave: New York,

2007.
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aibă acces liber la șeicul lor, acesta oferind o posibilitate frecventă deschisă tuturor

la  „majlis”  sau consiliu,  în care  membrii  tribului  să-și  spună păsurile.  Această

democrație  era  potrivită  societăților  reduse numeric,  dar  este  tot  mai  dificil  de

păstrat ca mecanism de funcționare al relației dinte cetățean și liderii cu putere de

decizie,  datorită  evoluției  și  complicării  metodelor  de  administrare  ale

problemelor, astfel încât este mult mai ușor ca cetățenii să se adreseze direct unor

instituții  abilitate în rezolvarea problemelor  decât  să caute să ajungă prin orice

mijloace la șeic sau la conducătorul respectiv. Cu toate acestea,  la fel  ca și  în

celelalte state din Golful Persic, instituția tradițională a consultărilor prin majlis își

păstrează  valabilitatea.  Nu  numai  șeful  statului,  dar  toți  membri  marcanți  ai

familiilor locale continuă să păstreze acest obicei de „casă deschisă”, ocazie cu

care cei care participă discută o gamă largă de subiecte de interes personal sau

general. 

În  Emiratele  mici,  este  evident  ca  „majlisul”  șeicului  sau  al  Prințului

moștenitor sunt deosebit de solicitate. Șeicul din Fujaira, de exemplu, are stabilit

„majlisul”  săptămânal,  fiind  vizitat  atât  de  localnici  cât  și  de  expatriați  care

așteaptă  îndelung  ocazia  să  discute  direct  cu  liderul  lor  decât  să  se  adreseze

circuitelor  administrative.  Datorită  existenței  instituțiilor  moderne  dezvoltate

pentru a răspunde cât  mai  bine necesităților și  cererilor  publicului,  și  instituția

tradițională  a  „majlisului”  s-a  adaptat,  solicitanții  ridicând  la  aceste  întâlniri

probleme complexe sau aparent nerezolvabile.  

Astfel,  societatea  emiratelor  oferă  atât  o  administrație  modernă,  dar

menține funcționale și mecanismele tradiționale de democrație tribală.

3.3.5. Puterea judecătorească143

Constituția Emiratelor Arabe Unite declară Sharia drept principala sursă de

legislație  în  statul  federativ.  Sistemul  legal  a  fost,  de  asemenea,  influențat  de

legislația Egiptului, păstrându-se și o parte din jurisprudența egipteană alături de

143 Federal Research Division, United Arab Emirates: A Country Study, 2004, pag 110-113.
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obiceiurile și tradițiile locale.  Actul de judecată se face pe baza Codului Civil,

conținut în Legea 5-1985, Codului Penal Federal – conținut în Legea 3/1987, Legii

10/1992 cu privire la problemele civile și comerciale, Codul de Procedură Civilă -

regăsit în Legea 11/1992 și Codul de Procedură Penală din legea 35/1992. 

Limba oficială de judecată este limba arabă.

Președintele federației numește toți judecătorii pe posturi. Cei care servesc

la Curtea de casație,  trebuie aprobați în prealabil de Consiliul Suprem Federal.

Judecătorii  emiratezi  au  numirea  pe  viață,  în  timp  ce  judecătorii  expatriați

funcționează pe bază de contract  cu durată determinată,  care,  este adevărat,  se

poate prelungi. Ministerul de justiție este singurul abilitat să aducă acuzații unui

judecător, care va fi judecat de un organ judiciar special.

Problemele civile sunt tratate la nivelul structurilor federale,  cu excepția

Dubaiului  și  Ras  al  Khaimah care  au  optat  să  rămână în  afara  acestui  sistem.

Există în fiecare Emirat câte o Curte de Primă Instanță, O Curte Federală de Apel

și la cel mai înalt nivel din structură, Curtea de Casație care se află în Abu Dhabi.

Curțile  Penale  și  Curțile  Sharia  sunt  separate.  Cazurile  din  cadrul  curților

religioase sunt judecate în apel de Curțile Civile de Apel și în final de Curtea de

Casație.

Atribuțiile Curții Supreme aparțin Curții Federale de Casație, care servește

drept  ultimă  treaptă  de  apel  pentru  toate  curțile,  și,  de  asemenea,  mediază

neînțelegerile  dintre  curțile  emiratelor  individuale.  În  plus,  apreciază

constituționalitatea  legilor,  atât  la nivelul  federal  cât  și  la cel  local,  al  statelor,

având  sarcina  reactualizării  conținutului  juridic  al  legilor.  Judecarea  ofenselor

aduse Federației  și  investigarea  înalților  funcționari  guvernamentali  intra  tot  în

atribuțiile acestei curți.

3.3.6. Problematica drepturilor omului

Datorită  dezvoltării  rapide  a  Emiratelor  Arabe  Unite  dintr-o  societate

tradițională cum era la jumătatea secolului al XX-lea într-o societate modernă și

multiculturală, evoluția prevederilor legale și a reglementărilor practice nu a reușit

să țină pasul cu realitățile secolului XXI. Problemele majore care se înregistrează

în  domeniul  drepturilor  omului  nu  se  referă  la  cetățenii  naționali,  ci  într-o
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majoritate  covârșitoare  la  expatriați.  Aceștia  reprezintă  aproximativ  80%  din

populația Emiratelor, iar principalele probleme se datorează nerespectării de către

companii  și  angajatori  a  legislației  statului  în  domeniul  muncii.  Guvernul  a

restricționat  libertatea de opinie și  libertatea  presei,  iar  media locală practică o

auto-cenzură serioasă tocmai pentru a evita criticile din partea guvernului144.

Dintre convențiile ONU, EAU au semnat Convenția internațională pentru

eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare  rasială  (1974),  Convenția

internațională  pentru  eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare  împotriva

femeilor  (2004)  și  Convenția  pentru  drepturile  copilului  (1997).   Dintre

convențiile internaționale promovate de Organizația Mondială a Muncii, au aderat

la șase dintre ele, respectiv la două pentru eliminarea muncii forțate (Convenția 29

în 1982 și Convenția 105 în 1997), două convenții privind prevenirea discriminării

relative la angajare și ocupație (Convenția 100 în 1997 și Convenția 111 în 2001),

precum și două convenții privind exploatarea copiilor și minorilor, Convenția 182

în 1998 și Convenția 183 în 2001).

Cu toate că în anul 2005 Ministerul muncii și afacerilor sociale a refuzat

două aplicații care solicitau înființarea unor instituții dedicate drepturilor omului,

în anul 2006 același minister a înființat prima organizație în acest domeniu din

EAU, respectiv Asociația pentru Drepturile Omului din EAU, având ca bază legală

Legea  nr  6/1974  cu  amendamente,  privind  societățile  publice  de  binefacere.

Această  organizație  este,  după  părerea  vice-președintelui  său,  o  instituție

intermediară  între  cetățeni  și  agențiile  care  emit  rezoluții  critice  legate  de

drepturile omului, în special cu referire la expatriați.

În  Raportul  național  privind  drepturile  omului,  elaborat  de  un  comitet

compus din reprezentanți ai diverselor ministere și instituții guvernamentale și ne-

guvernamentale,  susținut  în  fața  Consiliului  ONU pentru  Drepturile  Omului  în

decembrie 2008, sunt subliniate eforturile în domeniu și problemele cu care se

confruntă țara. Printre acestea se poate aminti faptul că este necesară elaborarea

unui  mecanism  de  protecție  a  drepturilor  omului  în  concordanță  cu  evoluțiile

naționale  și  internaționale,  ca  și  o  reactualizare  a  instrumentelor  legale  și

mecanismelor  de aplicare  a  lor.  Se  are  în  vedere  o  strategie  națională  privind

144 Human Rights Watch, Exploatation of migrant workers in the United Arab Emirates, Vol 18 nr 8E,
nov. 2006, pag 16-18.
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educarea societății în direcția promovării și respectării drepturilor omului, ca și a

libertăților  fundamentale.  Este  necesară  reglementarea  raporturilor  dintre

angajatori  și  forța  de  muncă  folosită,  cu  accent  pe  respectarea  demnității  și

drepturilor acestora. La nivelul federal s-a implementat deja o politică de atragere

a femeilor  în circuitul  muncii  pentru societate,  încurajându-se rolul lor activ și

implicarea în diverse domenii conform pregătirii și capacității lor145.

În prezent, guvernul EAU studiază stabilirea unei comisii naționale pentru

drepturile omului.

3.4. Statul Kuwait - Dawlat al Kuwait

3.4.1. Prezentare generală

La o primă vedere, Statul Kuwait are două caracteristici foarte importante,

care le influențează în mod determinant pe toate celelalte: poziția geo-strategică (la

graniță cu Arabia Saudită, și cu Irak, Iranul găsindu-se pe cealaltă parte a Golfului

Persic)146. Petrolul a fost descoperit la începutul secolului XIX, primele exploatări

începând  în  1930.  Prima  concesiune  de  petrol  s-a  făcut  în  1934,  dezvoltarea

industriei  petroliere  transformând  caracterul  statului  și  marcându-i

viitorul147.Industria  petrolieră  și-a  luat  avânt,  ca  în  toate  celelalte  state

producătoare de petrol, după cel de-al Doilea Război Mondial și mai ales după

proclamarea independenței în 1961, petrolul dominând economia și din punct de

vede al veniturilor reprezentând aproximativ 90% din venituri.

Regiune  deșertică,  Kuwaitul  a  fost  populat  din  vechime,  descoperirile

arheologice indicând existența unei vechi civilizații, contemporană cu sumerienii. 

Istoria  modernă a  Kuwaitului  începe în  secolul  XVIII,  statul  cunoscând

câteva  perioade  istorice  de dezvoltare:  Șeicat  deșertic  (1756-1899),  Protectorat

145 Raportul Grupului de lucru privind revizuirea periodică a situației drepturilor omului din EAU a fost
adoptat în unanimitate la cea de-a 10 sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva,
martie 2009.
146 Anexa 7 – harta Statului Kuwait.
147 Youssif S., Al Sabah F., The Oil Economy of Kuwait, Kegan Paul International Ltd: Boston, 1980,
pag 45.
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Britanic (1899-1961), Stat național independent (1961-1991),  Invazia și ocupația

irakiană (1990-1991), Reconstrucția (1992-1999) și perioada contemporană. 

Înainte  de  descoperirea  petrolului,  puterea  era  împărțită  între  liderii

familiilor de crescători de animale pescari și pescuitori de perle, cu marile familii

de comercianți.  În 1756 familia  Al-Sabah a preluat  conducerea,  cu condiția ca

toate deciziile importante să fie luate prin consultări între liderii tuturor familiilor

puternice.  Aceasta a fost baza istorică a structurii democratice a Kuwaitului de

astăzi, fundamentul Constituției din 1962 și puterea deosebită pe care a moștenit-o

parlamentul în actul decizional. O altă specificitate a Kuwaitului, stat caracterizat

printr-o monarhie  constituțională  ereditară,  este  modul  în  care  s-a  transmis,  în

cadrul familiei Al-Sabah, tronul regal. Începând din timpul lui Mubarak cel Mare

(1896-1915), puterea a alternat între descendenții celor doi fii ai săi, Jabir și Salim.

Tradiția a fost încălcată în 1865, când au fost doi emiri succesivi din ramura Al-

Salim, și în prezent, când Prințul Moștenitor este tot din familia Al-Jabir148.

După desprinderea teritorială din Imperiul  Otoman149,  și  stabilirea noilor

state și frontiere de britanici, Irakul a refuzat să accepte suveranitatea Kuwaitului.

De abia după ce în 1963 Kuwaitul a fost admis în Liga Arabă, guvernul irakian l-a

recunoscut  ca  stat  independent,  dar  nu  a  renunțat  să  ridice  pretenții  de

apartenență150. 

Disputele,  atât  teritoriale,  cât  și  privind statutul și  frontierele151 nu și-au

găsit  rezolvarea în timp, ba mai  mult,  au fost  alimentate  de gospodărirea unor

depozite comune de petrol și de dorința de a deveni un mare lider regional a lui

Saddam Hussein. Invazia Kuwaitului a urmărit folosirea unei armate numeroase

care nu-și mai avea rostul, dar nici posibilitatea de reorientare, dată fiind situația

economică  dificilă  a  Irakului  după  războiul  cu  Iranul,  pentru  însușirea  unui

teritoriu extrem de bogat în hidrocarburi, care putea aduce venituri esențiale pentru

refacerea economică. Cu aceeași ocazie Irakul a încercat să anuleze și datoria de

aproximativ 30 miliarde USD cu care Kuwaitul sprijinise războiul acestuia contra

148 Casey M., The history of Kuwait, 2007, Greenwood Press: Westport SUA, 2007, pag 143.
149 Majid Khadduri, Edmund Ghareeb,  War in the Gulf, 1990-91: The Iraq-Kuwait Conflict and Its
Implications, Oxford University Press: New York, 1997, pag 20-27.
150 Diller D., Loore J.,  The Middle East, Congessional Qarterly inc, 1995, pag 273.
151 Finnie G., Shifting lines in the sand: Kuwait’s elusive frontier with Iraq, 1992, Harvard University
Press, pag 119.
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Iranului. Intervenția ONU și a statelor arabe a eliberat după câteva luni Kuwaitul

de sub ocupație, documentele oficiale punctând etapele și rolul fiecăruia152.

Perioada de reconstrucție a Kuwaitului a fost caracterizată de o activitate

intensă pe toate planurile și a durat relativ puțin. Chiar dacă efectele invaziei au

fost dramatice, guvernul kuwaitian s-a mișcat repede și eficient după eliberarea din

februarie 1991, refăcând infrastructura și reluând producția de petrol și exporturile.

Situația  a  fost  ținută  sub control  datorită  veniturilor  apreciabile  și  a  politicilor

financiare prudente, economia având o inflație redusă, o valută stabilă și un sistem

liberal de comerț și plăți. Cu toate acestea instabilitatea continuă din Irak, inclusiv

violența sectară, a indus o doză de nesiguranță kuwaitienilor cu privire la viitor.

După aproape 20 de ani de la invazie, investițiile interne nu au, încă, amploarea

din celelalte state arabe din regiunea Golfului. 

În  afara  de  trauma  propriu-zisă  suferită  de  poporul  kuwaitian  datorită

invaziei, bunul mers al statului ar fi afectat de orice dezechilibru din Irak,  fie că ar

fi datorat amplificării neînțelegerilor până la nivelul unui război civil, fie că s-ar

hotărî  descompunerea  Irakului  ca  stat.  Pe  plan  intern,  alături  de  întărirea  și

diversificarea  economiei,  rezolvarea  problemelor  succesorale  și  continuarea

democratizării, mai ales schimbarea poziției femeii în viața publică prin acordarea

dreptului de vot și de participare la alegeri, au marcat un moment de restructurare

a Emiratului.

Sistemul de guvernare se bazează pe separarea puterilor în stat.  Puterea

legislativă  este  împărțită  de  Emir  cu  Adunarea  Națională.  Puterea  executivă

aparține  Emirului,  ca  șef  al  statului  și  Cabinetului.  Puterea  judecătorească

funcționează într-un sistem de curți, care împart dreptatea în numele Emirului și în

limitele  acordate  de  Constituție.  Odată  ce  este  ales,  persoana  Emirului  este

imuabilă.  Chiar  dacă  Adunarea  Națională  are  autoritatea  să  acorde  voturi  de

neîncredere  miniștrilor,  individual  sau  întregului  Cabinet,  parlamentarii  nu  pot

interfera cu activitatea judecătorească sau executivă.

O altă deosebire a Kuwaitului față de celelalte state arabe din Golf este

efervescența  activității  politice  a  unor  grupări  politice  care  nu  sunt  partide,

deoarece partidele sunt interzise prin lege. Acestea au diverse orientări, în funcție

152 Lauterpacht  E.,  Greenwood  C.J.,  Weller  M.,  The  Kuwait  Crisis:  Basic  Documents,  Grotius
Publications Ltd: Cambridge, UK, 1991.
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de  interesele  politice  ale  membrilor  lor:  beduini,comercianți,  activiști  religioși

moderați sunniți sau șiiți, liberali seculari, naționaliști etc. Fracțiunea kuwaitienilor

fundamentaliști  a  declarat  în  2005  stabilirea  primului  partid  din  Kuwait,  sub

numele de Partidul Națiunii153, care continuă să aibă o existență modestă, cu toate

că guvernul kuwaitian nu i-a autorizat nici legitimitatea și nici dreptul la activism

politic. 

Printre cele mai  importante blocuri  parlamentare,  care au la bază aceste

grupări politice se pot aminti: Mișcarea Islamică Constituțională (ICM), Mișcarea

Salafistă,  Mișcarea  Națională  Democratică  (NDM),  Forumul  Democratic

Kuweitian (KDF), Alianța Națională Islamică Șiită (NIA) ș.a. 

Chiar dacă ideea legalizării oficiale a partidelor reprezentând un pas înainte

spre liberalizare politică, este un subiect rămas la ordinea zilei de câțiva ani buni,

victoria în alegerile parlamentare din 2009 a unui număr semnificativ de candidați

independenți, dintre care unii recunoscuți ca având înclinații ideologice, ar putea fi

interpretat  ca  o dovadă că  electoratul  încă  nu este  pregătit  pentru  o  asemenea

schimbare.

3.4.2. Constituția

Kuwaitul  este  o  monarhie  constituțională  ereditară.  În  1962  Adunarea

Constitutivă a votat Constituția Kuwaitului, care a intrat în vigoare în 1973, o dată

cu prima întrunire a Adunării Naționale. A fost considerată, la vremea respectivă,

drept o Constituție vizionară și a rămas una dintre cele mai moderne din lumea

arabă.

Prevederi generale

Potrivit Constituției, familia domnitoare alege Emirul, care este totodată și

șeful executivului. 

Emirul  are  dreptul  să  inițieze  și  să  promulge  legi,  să  emită  decrete  și

reglementări pentru punerea în aplicare a legilor. În cazul în care este nevoie de

153 Secretarul  General al așa numitului Partid Național a declarat presei că partidul a fost stabilit să
confirme dreptul  poporului de a participa în alegerea conducătorilor conform principiilor pluraliste,
puterea să fie transferată prin mijloace pașnice și să îndeplinească sarcina ca prevederile Legii islamice
să fie aplicate în toate domeniile de activitate.
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luarea  unor  măsuri  urgente  Emirul  poate  emite  decrete  cu  forță  de  lege,  care

trebuie să fie constituționale și  în conformitate  cu legea bugetului țării.  Aceste

decrete trebuie înaintate Adunării Naționale în următoarele 15 zile de la emitere,

dacă Adunarea Națională este în sesiune, sau se poate întruni de urgență. Dacă

Adunarea Națională nu este în sesiune sau este suspendată, legile stabilite prin

Decretele  Emirului  rămân  în  vigoare  până  când  Adunarea  Națională  își  reia

activitatea,  iar  atunci,  în  termenele  stabilite  de  Constituție,  sunt  analizate  de

Adunarea Națională. În cazul în care primește girul parlamentar, legile respective

rămân  în  vigoare,  în  cazul  în  care  sunt  refuzate  (cum  a  fost  cazul  acordării

dreptului  de  vot  femeilor  prin  Decretul  Emirului  în  1999,  când  Adunarea

Națională era dizolvată) ele sunt anulate retrospectiv.

Legile emană și de la Adunarea Națională. Promulgarea legilor propuse de

Adunarea Națională trebuie să aibă loc în termen de 30 de zile de la înaintarea lor

către Emir, după confirmarea lor în Adunarea Națională cu o majoritate de două

treimi. În caz de urgență, termenul se reduce la șapte zile. 

Conform Constituției, Emirul are dreptul să declare război de apărare a țării

sau legea marțială. Aceste decrete se înaintează către Adunarea Națională în 15

zile. Legea Marțială nu poate continua, însă, decât dacă este validată cu majoritate

de voturi de Adunarea Națională. Emirul încheie acorduri, tratate sau înțelegeri

internaționale, iar decretul trebuie aprobat de Adunarea Națională. Emirul numește

și revocă autoritățile civile, militare și diplomatice. Emirul poate acorda iertarea

sau comutarea unei sentințe, însă nu are dreptul să facă o amnistiere generală decât

în  condițiile  legii.  În  cazul  absenței  sale  din  țară  și  a  imposibilității  Prințului

Moștenitor  de  a-l  substitui,  Emirul  desemnează  un  înlocuitor  care  trebuie  să

depună, în fața Adunării Naționale, un jurământ de loialitate față de Emir.

Constituția  descrie  sistemul  politic  kuwaitian  drept  democratic,

suveranitatea  având  la  bază  poporul.  Dreptate,  libertate,  egalitate  și  cooperare

socială fac parte dintre valorile susținute de textul Constituției, statul fiind chemat

să asigure securitate, liniște și egalitate de șanse cetățenilor săi. Sunt garantate prin

Constituție  libertatea  personală  și  egalitatea  în  drepturi  și  îndatoriri  în  fața

legii,indiferent de rasă, origine, limbă sau religie. Constituția se opune arestărilor

arbitrare și torturii. Asigură mobilitatea, prezumția de nevinovăție și dreptul la o
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judecată dreaptă. Constituția consideră libertatea religioasă drept absolută. Statul

este  obligat  să  acorde  dreptul  ca  fiecare  cetățean  să-și  poată  practica  religia

conform unor obiceiuri bine stabilite, având grijă ca să nu intre însă în conflict cu

politica publică sau bunele moravuri. 

Constituția  asigură  libertatea  de  întrunire,  dar  aceasta  este  practic

restricționată de Legea întrunirilor publice emisă în 1979 prin Decretul Emirului,

într-o perioadă în care parlamentul era suspendat. Legea a fost aprobată de acesta

la reluarea activității, în 1981. Prin această lege se impune obligativitatea obținerii

unei  permisiuni  anterioare  organizării  oricărei  astfel  de  activități  publice

(mitinguri, demonstrații etc.). 

În mai 2006, înaintea alegerilor, Curtea Constituțională a abrogat acea parte

a Legii întrunirilor publice, astfel încât Campania electorală să se poată desfășura

normal.  Ca  urmare,  cetățenii  kuwaitieni  trebuie  numai  să  notifice  în  prealabil

autoritățile despre intenția lor de a organiza o întrunire publică sau o demonstrație,

fără a fi nevoie de o aprobare oficială.

Drepturile civile

Constituția  garantează  libertatea  de  opinie,  a  presei  și  publicațiilor.

Libertatea de a forma asociații și uniuni până la nivel național și în scopuri pașnice

este garantată, dar numai în cazul în care acestea nu contravin moralei, și numai în

condițiile și modalitățile prevăzute de lege. Este garantată libertatea de a forma

asociații sau uniuni comerciale, dar, după cum am amintit deja, numai în condițiile

legii.

Fiecare cetățean kuwaitian are dreptul la muncă și la alegerea activității pe

care să o presteze. Reședința cetățenilor este inviolabilă, fiind interzise tortura și

deportarea cetățenilor kuwaitieni. 

Curtea Constituțională

Curtea Constituțională Superioară, cum se numește aceasta în Kuwait, are

abilitatea să interpreteze Constituția și să medieze disputele în ceea ce privește

constituționalitatea legilor, statutelor sau ordonanțelor. 
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În  același  timp,  Curtea  Constituțională  Superioară  este  cea  mai  înaltă

instanță  judecătorească,  hotărârile  emise  prevalând  în  fața  tuturor  Curților

inferioare.

Alte dispoziții procedurale

Revizuirea  Constituției  prin  amendare  poate  fi  făcută  la  propunerea

Emirului  sau  a  unei  treimi  din  membrii  Adunării  Naționale.  Dacă  Emirul  sau

majoritatea  Adunării  naționale  aprobă  subiectul  revizuirii,  Adunarea  națională

dezbate propunerile articol cu articol. Pentru ca modificarea să fie aprobată, este

supusă votului Adunării Naționale, și are nevoie de o majoritate de două treimi.

Nu pot fi supuse revizuirii prevederile constituționale privind Emirul, ca și

principiile libertății  și  egalității.  Singura excepție pe care  o face Constituția  în

acest domeniu este în direcția garantării unor drepturi și libertăți lărgite - dacă va fi

cazul,  sau  dacă  vreodată  se  va  considera  necesară  vreo  modificare  în  actuala

denumire a Kuwaitului.

3.4.3. Puterea legislativă

Conform  Constituției,  puterea  legislativă  aparține  în  Kuwait  Adunării

Naționale. În mod curent are 65 de membri, din care 50 sunt aleși cu un mandat de

patru ani, iar 15 sunt membrii Cabinetului. Guvernul este numit de Emir și toți

membrii săi fac automat parte din Adunarea Națională, indiferent de numărul de

miniștrii pe care Emirul îl consideră necesar pentru buna funcționare a activității

(deci în cazul în care ar crește numărul de miniștri, s-ar mări  automat numărul

membrilor Adunării Naționale). Dacă Emirul consideră potrivit pentru portofoliul

de  ministru  un  parlamentar  deja  ales,  nu  se  mai  alege  altcineva  care  să-l

înlocuiască până la sfârșitul mandatului. 

Perioada de lucru normală a Adunării Naționale nu trebuie să fie mai mică

de opt luni.  În mod normal,  în luna octombrie  a fiecărui an, Emirul convoacă

Adunarea Națională să se întrunească pentru începerea activității. Dacă invitația

este lansată mai târziu, atunci prima întrunire va avea loc în cea de-a treia sâmbătă

din luna care s-a avut în vedere.
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Ședințele  Adunării  Naționale  sunt  de  obicei  publice,  fiind  necesară

prezența a cel puțin jumătate din membrii ca să aibă loc. Constituția prevede și

cazul în care întâlnirea poate avea loc cu ușile închise: la cererea Cabinetului, la

solicitarea  președintelui Adunării sau a zece parlamentari. Aprobarea unei astfel

de ședințe se face prin vot secret. Dacă întrunirile Adunării Naționale nu respectă

locul sau timpul stabilit, conform legii rezultatele dezbaterilor sunt anulate. Dacă

Emirul  consideră  necesar,  sau  la  cererea  majorității  parlamentarilor,  Adunarea

Națională se poate întâlni și în sesiune extraordinară.

La deschiderea sesiunii parlamentare, în fiecare an Emirul trece în revistă

situația țării, problemele importante din anul precedent și principalele direcții de

acțiune ale guvernului pentru perioada următoare. Adunarea națională alege dintre

membrii săi un comitet care să redacteze un răspuns la discursul Emirului, care să

cuprindă comentariile și pozițiile Adunării naționale. Acest răspuns este discutat în

plen și după aprobare este înaintat Emirului.

Adunarea  Națională  are  ca  atribuții  principale  dezbaterea  politicilor

statului,  analizarea  programelor  guvernului  precum  și  discutarea  și  aprobarea

legilor. Este permisă interpelarea miniștrilor154 și acordarea individuală a votului

de  neîncredere  pentru  membrii  Cabinetului,  aspect  democratic  care  admite

controlul Adunării Naționale asupra activității guvernului, fiind, de fapt, motivul

principal  al  permanentelor  discuții  și  nemulțumiri  dintre  legislativ  și  executiv.

Situația  se  acutizează  periodic,  determinând  Emirul  să  aplice  prevederile

Constituției  pentru  ca  aceste  crize  politice  să  nu  influențeze  bunul  mers  al

treburilor statului. 

Adunarea Națională nu poate acorda Primului Ministru vot de neîncredere,

dar dacă se consideră imposibilă găsirea unor căi amiabile de cooperare, problema

este supusă judecății Emirului. În acest caz, Emirul poate să înlocuiască Primul

ministru și  să se numească un nou Cabinet,  sau să dizolve/suspende Adunarea

Națională, așa cum s-a întâmplat de multe ori. Suspendarea Adunării Naționale,

conform  legii,  nu  poate  depăși  o  lună.  În  caz  că  Emirul  dizolvă  prin  Decret

Adunarea Națională, trebuie să stabilească noi alegeri parlamentare într-o perioada

154 Articolul 100 din Constituția Kuwaitului din 1962.

136



de două luni. În caz contrar, Adunarea Națională este repusă în drepturi până la

organizarea de noi alegeri. 

Începând din 1963, Emirul și-a exercitat de cinci ori dreptul de a dizolva

Adunarea Națională: în 1976, în 1986, în 1999, în mai 2006 și în martie 2008.

Din punct de vedere organizatoric, Adunarea Națională alege, cu majoritate

absolută a membrilor prezenți, un președinte și un vice-președinte, iar dacă este

nevoie  de  un  al  doilea  tur  de  scrutin  pentru  aceste  nominalizări,  majoritatea

relativă  este  suficientă.  Președintele  are  sarcina  să  convoace  sesiunile,  să

stabilească și  să modifice agenda,  să organizeze dezbaterile și  să fixeze durata

intervențiilor, să examineze corectitudinea legilor și amendamentelor, să distribuie

textele spre analiză comitetelor competente, să decidă modalitățile de votare sau să

anuleze votul în caz de eventuale nereguli. Are posibilitatea să propună subiecte în

afara ordinii de zi și să organizeze dezbateri. Stabilește bugetul necesar Adunării

Naționale și îl supune aprobării. Personal, ia parte la votare, propune legi noi sau

amendamente  la  cele  existente  și  intervine  în  procedurile  parlamentare  de

ratificare. Este persoana cu care Emirul se consultă pentru desemnarea Primului

ministru și joaca un rol special în politica externă și în cea de apărare a țării.

Biroul  Adunării  Naționale  este  alcătuit  din  președinte,  vice-președinte,

secretar,  președintele  Comitetului  legislativ  și  al  afacerilor  juridice  și  cel  al

Comitetului pe probleme economice și conduce problemele curente ale Adunării

Naționale între două ședințe.

Conform  reglementărilor  procedurale,  Adunarea  Națională  analizează  și

decide,  votează,  ridică  probleme,  interpelează  și  acționează  în  conformitate  cu

prevederile constituționale. Se sancționează absența nemotivată a parlamentarilor

de la activitățile Adunării Naționale sau ale comitetelor din care fac parte.

Adunarea Națională stabilește anual  comitete  de lucru pe probleme,  sau

deleagă grupuri-membri ai parlamentului să cerceteze anumite aspecte de interes,

în funcție de competențele lor. Miniștrii  în mod separat, sau tot Guvernul, sunt

obligați să aducă în fața Adunării naționale dovezi, documente sau justificări dacă

acestea le sunt cerute.

Conform legislației, Guvernul propune bugetul anual, inclusiv veniturile și

cheltuielile statului și îl supune Adunării Naționale pentru discutare și aprobare, cu
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cel puțin două luni înainte de terminarea anului financiar. Există un Birou de Audit

pe  lângă   Adunarea  Națională155 și  Guvern,  care  stă  la  dispoziția  acestora  să

verifice dacă propunerile de venituri și cheltuieli se încadrează în limitele bugetare

acceptate. Acest organism este obligat ca, anual, să prezinte în plenul Adunării atât

observațiile sale cât și un raport de activitate.

Prin  Constituție,  nici  o  lege  nu  poate  fi  promulgată  dacă  nu  a  fost,  în

prealabil,  adoptată  de  Adunarea  Națională.  Deciziile  Adunării  Naționale  sunt

valabile  dacă  lucrările  se  desfășoară  în  prezența  a  mai  mult  de  jumătate  din

numărul total de parlamentari. Dacă o lege este aprobată cu o majoritate de două

treimi, Emirul poate să treacă la promulgarea ei. Dacă legea nu obține numărul

necesar  de voturi,  nu  trebuie  neapărat  reluată  în  aceeași  sesiune.  Dacă  în  altă

sesiune  legea  este  aprobată  de Parlament,  atunci  Emirul  poate  să  o  promulge.

Promulgarea legilor are loc la cel mult treizeci de zile de la primirea legii de la

adunarea  Națională.  Dacă  perioada prevăzută  de Constituție  pentru promulgare

expiră,  iar  Emirul  nu înapoiază  legea Adunării  Naționale  pentru reconsiderare,

atunci aceasta se consideră promulgată de la sine. Legile intră în vigoare de la data

publicării lor în Gazeta Oficială.

Parlamentul  kuwaitian  este  membru  al  Uniunii  Inter-parlamentare  și  al

Uniunii inter-parlamentare arabe.

Alegeri legislative

Prima  Adunare  Națională  kuwaitiană  a  fost  aleasă  după  adoptarea

Constituției, în anul 1963. Adunarea Națională a fost dizolvată de patru ori. Prima

dată, în 1976 se consideră că dizolvarea a fost neconstituțională. În 1981 a fost

suspendată  Constituția.  Tot  neconstituțională  se  consideră  a  fi  și  dizolvarea

parlamentului din 1986. Constituția a fost reabilitată după eliberarea Kuwaitului de

sub ocupația irakiană, Emirul aflat în refugiu în Arabia Saudită, pentru a-și putea

relua  tronul,  trebuind  să  promită  celor  rămași  să  reziste  în  țară  reinstaurarea

Constituției și alegeri parlamentare156.  Apoi, în 1996 Adunarea Națională a fost

dizolvată  pentru  a  treia  oară,  de  același  Emir,  tot  datorită  unor  probleme

155 Conform articolului 151 din Constituția Kuwaitului din 1962.
156 Casey M., The history of Kuwait, 2007, Greenwood Press: Westport SUA, 2007,  pag 123-125.
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constituționale. De data aceasta alegerile parlamentare au avut loc două luni mai

târziu. 

În mai 2006, la câteva luni după depunerea jurământului ca Emir, datorită

cererii  a  trei  membrii  ai  Adunării  Naționale  de  a  interpela  chiar  pe  Primul

ministru157, Șeicul Sabah Al-Ahmed Al Sabah a hotărât organizarea de noi alegeri

parlamentare, decretul de dizolvare a fost concomitent cu cel de stabilire a unor

noi alegeri parlamentare pe 29 iunie 2006. Pe 17 martie 2008, în urma demisiei

întregului Cabinet pe considerentul că nu se poare desfășura o activitate eficientă

datorită  comportamentului  iresponsabil  și  al  depășirii  autorității  de  către  unii

parlamentari.  Conform  Constituției,  Emirul  avea,  din  nou,  aceleași  două

alternative:  stabilirea  unui  nou  Prim  ministru  și  numirea  altui  guvern  sau

dizolvarea parlamentului. A optat pentru cea de-a doua variantă, ocazie cu care,

pentru prima dată cele 25 de districte electorale s-au redus la cinci.

Exprimarea votului nu este obligatorie. Dreptul de vot este acordat tuturor

kuwaitienilor peste 21 de ani, care au cetățenie kuwaitiană de minim treizeci de

ani. Pot vota, de asemenea, cei care au locuit în Kuwait din 1920. Membrii poliției

și cei ai armatei nu au drept de vot. Conform statisticilor, în anul 2003 numai 15%

din populația kuwaitiană de aproximativ 885 000 persoane puteau vota158.

Anul 2005 a marcat  un progres important,  acordarea drepturilor politice

femeilor  kuwaitiene.  În  mai  2005,  cu  ocazia  alegerilor  pentru  Consiliile

Municipale, Adunarea Națională a aprobat un amendament la Legea Alegerilor,

conform căruia femeile puteau participa la scrutin atât ca alegători cât și sub formă

de candidați. În privința acordării dreptului de vot femeilor, Adunarea Națională

kuwaitiană avea deja la activ două respingeri: prima la reluarea activității în anul

1999, când a anulat un Decret al Emirului din perioada în care Parlamentul fusese

dizolvat,  iar  a doua oară în 2003, când susținătorii  acestei  legi au pierdut la o

diferență de două voturi în fața parlamentarilor tradiționaliști. La prima votare, cea

157 Interpelarea înseamnă că Adunarea națională contestă ministrul pus în discuție, dar dacă se referă la
Primul ministru,  înseamnă că acesta este supus votului de neâncredere al Parlamentului, eveniment
consemnat  pentru  prima  dată  în  istoria  constituțională  a  Kuweitului.  Conform articolului  102  din
Cosntituție, Primul ministru trebuie să notifice Emirul, care este obligat să ia măsurile pe care le crede
de cuviință. În acest caz miza a fost legiferarea reducerii districtelor electorale de la 25 la 5, pentru
reducerea fraudelor electorale, ceea ce s-a și legiferat după alegerile parlamentare din 2006.
158 Rizzo Mary, Islam, Democracy and the status of women: the case of Kuwait, Rouletge: New York,
2005,  pag 9- 10.
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din  2006  participarea  femeilor  a  fost  redusa,  apreciindu-se  prezența  la  urne  a

aproximativ 28,7% din cele care ar fi avut dreptul sa-și exprime poziția. 

La ultimele alegeri (din 2009), din cele 361.000 persoane cu drept de vot,

procentul  de  55%  a  fost  reprezentat  de  femei159.  Conform  noii  organizări,  în

fiecare district electoral se aleg cate 10 candidați, platformele electorale fiind axate

pe îmbunătățirea serviciilor de educație și sănătate, combaterea creșterii costului

vieții  și  o  mai  bună  distribuire  a  veniturilor  din  petrol  cetățenilor  kuwaitieni.

Participarea  la  vot  a  fost  de  69%.  La  alegeri  au  participat  grupările  politice

islamice și liberale, alături de cele tribale și candidații independenți. Chiar dacă

rezultatele finale au conferit  forțelor  conservatoare,  islamice160 (21 de locuri  în

parlament) și tribale161 (24 de locuri în parlament) o victorie decisivă, alegerile din

2008 au marcat începutul unei noi etape162. 40% din parlamentari sunt noi, ceea ce

aduce  un  suflu  proaspăt  valoros,  cu  toate  că  dintre  cei  realeși  sunt  câțiva

parlamentari care au militat, în anul 2006, pentru interpelarea Primului ministru.

Important este că pentru prima dată, printre cei 50 de membri aleși ai Adunării

Naționale  sunt  patru  femei,  din  care  două  nu  poartă  văl.  Se  pare  că

pretextele/presiunile religioase folosite în campania electorală de islamiști nu au

fost  considerate,  alegătorii  susținând schimbarea  și  acordând  femeilor  o  șansă.

După  cum  am  menționat  deja,  indiferent  de  simpatiile  politice,  candidații  au

participat  la  alegeri  mai  mult  ca  independenți,  popularitatea  mișcărilor  politice

părând să se reducă.

Viitorul democrației parlamentare kuwaitiene depinde într-o mare măsură

de  modul  în  care  guvernul  este  dispus  sau  este  pregătit  să  implementeze  un

159 Kuwait Ministry of Planning's Central Statistical Office in its Annual Statistical Abstract.
160 Interesantă este și structura blocului parlamentar islamic: 4 locuri  Societatea pentru Revigorarea
Moștenirii – de factură șiită; 3 locuri pentru Mișcarea Islamică Constituțională – ramura kuwaitiană
moderată  a  Fraților  musulmani  (au  pierdut  3  locuri  față  de  Parlamentul  anterior);  3  locuri  pentru
Partidul Kuweitian al lui Allah – de orientare șiită fundamentalistă. Din punct de vedere sectar, 21
reprezentanți  în Parlament sunt sunniți,  dar – evoluție foarte importantă,  fiindcă Kuwaitul are 25%
populație șiită, care nu au avut reprezentare corespunzătoare până acum - 9 parlamentari  sunt șiiți.
Chiar dacă 8 parlamentari sunt pro-guvernamentali, opoziția își menține, în continuare, controlul asupra
legislativului.
161 În cele două luni de campanie electorală, au fost înregistrate ciocniri între forțele de ordine și unele
triburi  care  au  încercat  să  organizeze  alegeri  preliminare  interne,  încălcând  legea  kuwaitiană  și
Constituția,  sau  să  impună  legalizarea  votului  prin  reprezentare  pentru  ca  femeile  să  poată  fi
reprezentate de persoana de sex bărbătesc a familiei, ca în multe cazuri promovate de Legea islamică și
să-i asigure acestuia o putere electorală substanțială.
162 Hesham al  Awadi,  New Faces,  Same Potential for Trouble,  în  Arab Reform Buletin, Carnegie
Endowment for International Peace, Washington DC, iunie 2009.
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program economic  care  să  fie  favorabil  dezvoltării  țării.  În  plus,  indiferent  de

progresele înregistrate și de abilitatea politicii guvernului, interpelările nu pot fi

decât  amânate,  nicidecum  desființate,  practică  ce  constituie  nota  distinctivă  a

democrației kuwaitiene.

3.4.4. Puterea executivă

După cum am menționat deja,  Kuwaitul  este o monarhie constituțională

condusă  de  un  Emir.  Încă  de  la  jumătatea  secolului  al  XVII  (1756),  liderul

kuwaitian  a  provenit  din  familia  Al-Sabah,  care,  de  atunci  conduce  țara  prin

consultări  cu  alte  familii  puternice,  din  care  unele  importante  de  comercianți.

Actualul Emir, Șeicul Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah și-a preluat mandatul în

ianuarie  2006163,  datorită  decesului  Emirului,  (fratele  său  mai  mare)  și  a

imposibilității  Prințului  Moștenitor  (cu  probleme  grave  de  sănătate)  să  preia

această poziție164. Situația tensionată dintre membrii familiei a fost adjudecată de

Adunarea Națională conform Constituției din 1962, deoarece criza politică care a

marcat începutul anului 2006 în Kuwait amenința să degenereze. 

Conform Constituției, Emirul este restricționat să guverneze prin Consiliul

său  de  miniștri.  Emirul  are  dreptul  să  demită  prințul  moștenitor,  miniștrii,

guvernatorii locali, ofițerii superiori ai forțelor armate etc.

Emirul  numește  Primul  ministru pe care-l  împuternicește  să formeze  un

nou guvern165 dintre parlamentari sau alte personalități kuwaitiene. Miniștrii sunt

responsabili atât în fața Emirului, cât și a Adunării Naționale. Conform tradiției,

dar nespecificat în Constituție sau vreo altă lege, de obicei Prințul Moștenitor este

și  Prim  ministru.  Chiar  dacă  în  2006,  pentru  o  perioadă  Prințul  moștenitor  a

cumulat cele două poziții, datorită divergențelor cu Parlamentul a renunțat, astfel

încât din nou Primul ministru este o persoană desemnată.

163 Șeicul Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah a ocupat mai multe posturi importante, fost ministru de
externe pentru multă vreme, iar când Prințul Moștenitor, datorită situației de sănătate nu a mai putut
gestiona și poziția de Prim ministru (cumul de atribuții tradițional ), a fost desemnat pentru această
funcție. De facto Șeicul Sabah a condus Kuweitul câțiva ani buni, datorită declinului sănătății celor doi
lideri de drept, Emirul și Prințul Moștenitor.
164 Casey M., The history of Kuwait, 2007, Greenwood Press: Westport SUA, 2007, pag 136,137
165 Ultimul guvern kuweitian și-a început activitatea pe 20 mai 2009.
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Membrii familiei Al-Sabah au un rol important în Cabinet. Primul guvern

din 1962, după declararea independenței, număra doisprezece membri de familie

din cei cincisprezece miniștri. Sub presiunea publică, numărul s-a mai redus, dar

familia regală și-a păstrat întotdeauna monopolul asupra portofoliilor importante și

are cel mai mare număr de membri în guvern proveniți dintr-o singură familie.

Restul  de  miniștri  aparțin  altor  familii  importante.  În  general  este  un  sistem

tradițional,  care  să  asigure  reprezentare  proporțională  diferitelor  triburi  și

convingeri ideologice.

Actualul  guvern  este  alcătuit  din  tehnocrați,  specialiști  în  domeniul  de

activitate pe care îl conduc. Din guvern face parte și o femeie.

Ca în toate statele arabe din Golful Persic, aparatul de stat este foarte vast.

Birocrația normală a căpătat dimensiuni speciale după prima concesiune de petrol,

când veniturile, încasate direct de Emir și consilierii săi erau distribuite la restul

cetățenilor  după  bunul  lor  plac.  În  1938  elita  istorică,  mai  ales  negustorii  au

obiectat împotriva acestui aranjament printr-o mișcare puternică de împotrivire. 

Ca urmare s-a trecut la un salariu - impresionant de altfel,  dar salariu -

pentru Emir, și la un sistem modern de gestionare a veniturilor provenite din rentă,

parțial  datorită  protestelor  publice,  parțial  datorită  necesității  creării  unor  noi

funcții  ale  statului  care  să  gestioneze  toate  aspectele  legate  de  exploatarea

petrolului, folosirea eficientă a banilor și distribuirea rentei către populație. Astfel,

în  timp,  au  apărut  miniștrii,  bugetele,  controalele  financiare,  toate  aspectele

administrației publice caracteristice unui stat modern. 

Prin urmare, Kuwaitul are un număr considerabil de agenții și corporații

publice. Alături de cei din ministere, toți angajații sunt funcționari publici.

Cele  mai  extinse  instituții  sunt  cele  destinate  sistemului  educațional  și

serviciilor publice. Chiar dacă politica guvernului este să asigure locuri de muncă

în primul rând kuwaitienilor166, iar majoritatea acestora lucrează pentru stat, mana

de lucru și  specialiștii  sunt în mod determinant asigurate de străini.  Garantarea

locurilor de muncă cetățenilor naționali devine o problemă destul de însemnată

166 Cetățenii statului, având un venit anual asigurat din rentă, nu mai au motivația unui serviciu retribuit
și activitatea lor de funcționar public constă într-un timp petrecut,  fără a depune un efort  deosebit.
Majoritatea kuweitienilor au propria afacere, pe care o gestionează după orele de program. 
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pentru guvern167.  Au fost făcute nenumărate încercări  de reformare a sistemului

birocratic, dar au rămas la nivel teoretic.

Administrația locală 

Kuwaitul se evidențiază între statele din Golf prin sistemul său de alegeri

municipale.  Cele  cinci  guvernorate  administrative  sunt  conduse  de  Consilii.

Consiliile  municipale  sunt  formate  din  16  membrii,  zece  sunt  aleși,  șase  sunt

desemnați de Emir. Fiecare Consiliu are câte cinci sub-comitete, care la rândul lor

se divid după responsabilitățile administrative.  

Consiliile locale gestionează drumurile, sistematizarea urbană, sistemul de

canalizare și cel al deșeurilor menajere, inspecția alimentară, problemele de mediu,

autorizațiile, etc. Din punct de vedere fiscal, însă, administrația rămâne puternic

centralizată, deoarece datorită dimensiunilor reduse ale statului descentralizarea nu

este nici o prioritate politică, nici o problemă importantă168.

3.4.5. Puterea judecătorească

Sistemul judiciar al Kuwaitului este, practic, un amalgam de legi britanice,

drept civil francez, principii islamice de drept și legislație egipteană.

Problemele personale și de familie (ex. divorțuri, moșteniri) sunt judecate

de  tribunale  separare,  familiale,  care  activează  conform  legislației  religioase,

fiecare religie (islamică sunită, islamică șiită, creștină) având propriile seturi de

legi și tribunalele aferente.

Sistemul judecătoresc este structurat pe trei niveluri: la nivelul de bază sunt

Curțile  de  primă  instanță  care  au  în  atribuțiuni  cazurile  civile,  comerciale  și,

separat, pe cele penale. Deciziile acestor tribunale pentru delicte de conduită cu

pedepse mai mici de trei ani de închisoare sau amenzi mai mici de 250 Dinari (cca.

750 USD) nu pot fi contestate la curțile superioare; Curțile de Apel, formate din

167 O mare problemă o reprezintă absolvenții universităților religioase, cel puțin câte 300-400 anual.
Aceste așa zise cadre cu studii superioare apte a fi folosite în orice domeniu, sunt, de fapt specialiști în
ceea ce au studiat, formați pe principii religioase, dar care trebuie plasați în cadrul sistemului birocratic,
îngreunându-l atât numeric cât și ideologic. Portofoliul ministerului religiei și cel al educației a fost
preluat  de  grupările  islamiste  imediat  după  invazia  irakiană,  ca  o  condiție  a  sprijinului  pentru
reîntoarcerea Emirului din refugiu în 1991.
168 William L. Cleveland W., Bunton M., A history of the modern Middle East, Westview Press, 2000
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câte  trei  judecători,  care  au rol  dublu,  de Curți  de apel  intermediare  și  finale;

Curtea de Casație.

Majoritatea  ședințelor  tribunalelor  sunt  publice,  iar  limba  oficială  este

araba, deși nu este interzisă folosirea și altor limbi, cu translator.

Sistemul judecătoresc este administrat de Consiliul Judecătoresc format din

președintele și vice-președintele Curții de Casație, Președintele și vice-președintele

Curții de Apel, Procurorul General, Președintele Curților Kullyyia (religioase) și

adjunctul ministrului de justiție.

Curtea Supremă

Este  reprezentată  de  Curtea  de  Casație,  structură  adăugată  sistemului

judecătoresc kuwaitian în 1990.

Are mai multe secții, Comercială, Civilă și Penală și, cu toate că deciziile

Curții nu sunt obligatorii pentru tribunalele inferioare, ele sunt, în mod normal,

respectate.

Structuri specializate

Există și tribunale cu jurisdicție limitată și specializată. Prin Legea nr. 26

din  1969  s-a  creat  Tribunalul  pentru  Securitatea  Statului,  autorizat  să  judece

cazurile legate de aspecte interne și externe ale securității Kuwaitului. Tribunalul

este compus din trei  membri,  recomandați  de ministrul justiției și  instalați  prin

Decret.

Sentințele  pronunțate  de  aceste  tribunale  sunt  definitive  și  irevocabile,

neputându-se face apel împotriva lor.

Profesie, educație și specializare

Membrii sistemului judecătoresc trebuie să fie absolvenți ai unor instituții

de învățământ de profil, acreditate, și un minim de 6 ani de experiență în domeniul

legislativ.

Judecătorii sunt numiți de emir, prin Decret și nu pot exercita nici o altă

profesie după numire. Vârsta de pensionare este de 65 ani.
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Eventualele  măsuri  disciplinare,  inclusiv  suspendarea  sau  revocarea  din

funcție a judecătorilor se iau de către Consiliul judecătoresc, iar implementarea lor

se face de către Consiliul Disciplinar judecătoresc.

3.4.6.Problematica drepturilor omului

Statul Kuwait este parte la șase din cele șapte principale Convenții pentru

drepturile  omului  ale  Națiunilor  Unite,  respectiv  la:  Cele  două  Convenții  pe

drepturi civile și politice și, respectiv, pe drepturile economice, sociale și culturale;

Convenția internațională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

(1968);  Convenția  împotriva  torturii  și  altor  pedepse  sau  tratamente  inumane,

brutale sau degradante (1994); Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de

discriminare împotriva femeilor (1994) și Convenția privind drepturile copilului

(1995). Kuwaitul a semnat, de asemenea, primul și al doilea protocol opțional al

Convenției privind drepturile copilului, respectiv cele legate de implicarea copiilor

în conflictele armate (2004) și traficul de copii și exploatarea lor în prostituție și

materiale pornografice (2004)

Kuwaitul  este,  de  asemenea,  semnatar  a  șapte  din  cele  opt  Convenții

privind  drepturile  omului  ale  Organizației  Internaționale  a  Muncii,  respectiv:

Convenția  (87)  pentru  libertatea  de  asociere  și  negociere  colectivă  (1961);

Convenția (29) privind munca forțată (1998); Convenția (111) pentru prevenirea

discriminării la angajare și profilul de muncă (1976); Convenția (182) privind cele

mai  rele  forme  de  muncă  pentru  copii  (2000);  Convenția  (138)  privind  vârsta

minimă  (2006)  și  Convenția  (105)  privind  abolirea  muncii  forțate  (2007);

Convenția (98) privind dreptul de organizare și negociere colectivă (2007).

Pe plan regional,  Kuwaitul a subscris la „Declarația de la Cairo privind

drepturile omului în islam”,  adoptată în 1990 de miniștrii  de externe din țările

musulmane169. Este, de asemenea, parte la „Carta Arabă a Drepturilor Omului /

Amendată”, adoptată la summitul arab din Tunisia, în mai, 2004170.

Instituții în sfera drepturilor omului

169 Declarația este un document orientativ, care nu necesită ratificare – n.n.
170 Kuwaitul, ca și majoritatea statelor arabe, nu au ratificat, încă, documentul – n.n.
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În Kuwait există două tipuri de astfel de instituții, un comitet parlamentar și

organizații neguvernamentale (ONG-uri).

Structura parlamentară se numește „Comitetul pentru protecția drepturilor

omului” și  a fost  creat  în 1992,  având ca principale atribuțiuni:  propunerea de

schimbare  a  legislației  care  contravine  drepturilor  omului;  supravegherea

activității  guvernului pentru problematica specifică drepturilor omului; primește

plângeri privind încălcarea drepturilor omului și formează comisii de anchetă în

limita prevederilor legale.

Organizațiile  neguvernamentale  sunt:  „Uniunea  Kuwaitiană  a  Asociației

Femeilor”, formată în 1963; „Societatea Culturală și Socială a Femeilor” (1963);

„Societatea  Kuwaitiană pentru Promovarea  Copiilor  Arabi”  (1980);  „Societatea

Kuwaitiană pentru Drepturile Omului”, prima societate de profil real, autorizată în

2004.

Asociații și sindicate

Principalele asociații existente sunt cele cooperatiste care activează atât pe

plan  economic,  cât  și  civic,  controlând  peste  80  %  din  piața  vânzărilor  cu

amănuntul.  Ministerul  afacerilor  sociale  dispune  de  posibilități  însemnate  de

control  asupra acestor  asociații,  putând chiar să dizolve consiliul  de conducere

dacă acesta este implicat în activități altele decât cele din statut sau dacă fondurile

nu sunt cheltuite judicios.

În Kuwait sunt cca. 55 de societăți cu cca. 40 mii membrii, organizate în

diverse scopuri, cum ar fi: reforma pe criterii de sex, liberalizarea economică și

politică, promovarea valorilor islamice etc. 

În privința sindicatelor,  muncitorii  au dreptul să facă parte din astfel  de

structuri, însă drepturile au fost limitate prin autorizarea numai a unui sindicat pe

ramură profesională. Cu toate că au dreptul la negociere colectivă și, de asemenea,

la grevă, astfel de activități sunt cvasi-inexistente.

Conform unor rapoarte internaționale pe problematica drepturilor omului,

la nivelul anului 2004, drepturile omului în Kuwait  sunt,  în continuare,  relativ

reduse171.  Ar  exista  rapoarte  despre  discriminarea  musulmanilor  șiiți,  abuzuri

171 U.S. Department of State, Human Rights Report, Washington, 2004
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împotriva  muncitorilor  străini  (forța  de  muncă  ieftină,  îndeosebi  din  Asia),

acceptarea unui singur sindicat pe ramura profesională ș.a.

3.5. Statul Qatar – Dawlat Qatar

3.5.1. Prezentare generală

Ca locație geografică, statul Qatar este plasat aproximativ în centrul zonei

marine a Golfului, fiind o peninsulă la mijlocul coastei de est a Peninsulei Arabe.

Teritoriul său include și câteva insule mici (Haloul, Sheraoun, Al-Ashat) și insula

Hawar  (câștigată  de  Qatar,  la  Curtea  Internațională  de  Justiție,  în  disputa  cu

Bahrainul). 

Statul Qatar ocupă locul al treilea pe plan mondial în privința resurselor de

gaze  naturale  (on-shore  și  off-shore),  unul  din  rezervoare  fiind  cel  mai  mare

zăcământ de gaz natural neasociat din lume.

Din perspectivă istorică, triburi nomade (beduini) au întemeiat, pe teritoriul

actual al Qatarului, câteva așezări rudimentare în jurul anilor 1700 e.n., principala

ocupație  fiind  pescuitul  de  perle  și  comerțul.  S-a  conturat,  treptat,  localitatea

principală, Doha care este în prezent capitala Qatarului. 

Până la începutul secolului XX au avut loc mai multe dispute și conflicte cu

Bahrainul, iar turcii otomani au menținut o garnizoană în Doha între 1871 și 1913.

În 1916, emirul a semnat un acord cu britanicii, prin care aceștia din urmă

controlau afacerile externe ale Qatarului, în schimbul asigurării protecției.

Transformarea substanțială a Qatarului – ca și a majorității statelor din zonă

– a început odată cu descoperirea resurselor de petrol, în 1939, însă exploatarea

acestora  s-a  făcut  după al  doilea  război  mondial,  conducând la  o  modernizare

relativ rapidă a infrastructurii Qatarului.

În 1968, Marea Britanie a anunțat că își va retrage forțele din Golf. Imediat

după acest anunț, Bahrainul, Qatarul și ceea ce astăzi sunt Emiratele Arabe Unite

au convenit formarea unei confederații.
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Statul Qatar a devenit independent la 3 septembrie 1971, iar anul următor,

printr-o lovitură de palat,  Khalifa Bin Hamad Al-Thani a înlăturat de la putere

familia conducătoare și a instaurat domnia familiei Al-Thani.

În 1995 emirul Khalifa Bin Hamad Al-Thani a fost înlăturat de la putere,

tot  prin intermediul unei lovituri  de palat,  de fiul  său; Hamad Bin Khalifa Al-

Thani care este și în prezent emir al Qatarului.

Cea mai  mare parte a teritoriului  Qatarului (care însumează cca.  11.500

Kmp) este formată din teren plat, deșert și semi-deșert, cu foarte rare zone fertile și

foarte  puține  resurse  naturale  de  apă.  Cea  mai  mare  parte  a  apei  (nu  numai

potabilă,  ci  pentru  orice  altă  utilizare)  este  obținută  prin  desalinizarea  și

remineralizarea apei de mare, în instalații relativ complexe care produc, în paralel

cu  desalinizarea  apei  de  mare,  și  energie  electrică.  Climatul  este  de  deșert,

moderat, cu temperaturi foarte ridicate vara și moderate iarna, precipitațiile fiind

foarte reduse.

Populația Qatarului ar fi, conform recensământului din 2009, de cca. 1,5

milioane locuitori,  din care peste 80 % este concentrată în capitala Doha și în

localități limitrofe. Circa două treimi din populația menționată sunt reprezentate de

forță de muncă ieftină, imigrată, temporar, mai ales din state asiatice (Indonezia,

Sri Lanka, Nepal, India, Pakistan etc.) și care dispune de drepturi mult mai limitate

decât autohtonii172.

În afara capitalei, Doha, principalele localități sunt Al-Wakrah, Al-Khor,

Dukhan, Al-Shamal, Messaieed, Ras Lafan.

Din perspectivă politică și de guvernare internă, Statul Qatar este unul din

cele mai deschise și mai democratice din statele Golfului – în limitele accepțiunii

arab-islamice  a  termenului  –  promovând o deschidere  reală  pe linia  unora din

principiile fundamentale ale drepturilor omului, cel puțin comparativ cu perioade

anterioare.  Spre  exemplu,  până  în  anii  1995,  chiar  la  nivelul  ministerelor  și

conducerii acestora existau zone în care relațiile familiale prevalau asupra altor

considerente (profesionale, de specializare, capacități manageriale etc.)173. 

172 U.S. Human Rights Report 2008: Qatar, Country Reports on Human Rights Practices, Februarz 25,
2009, pag. 25.
173 Crystal, Jill,  Oil and Politics in the Gulf. Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar,  Cambridge
University Press, 1995, pag. 6.
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Pe planul relațiilor externe, Qatarul are o politică echilibrată, fiind un aliat

principal al SUA în zonă. În Qatar se afla cea mai mare bază regională americană

(inclusiv  aviatică),  la  Al-Udeid,  iar  la  As-Sayilya,  aproape  de  Al-Udeid,  este

amplasată  baza  Comandamentului  Regional  al  SUA,  de  unde  au  fost  și  sunt

coordonate acțiunile militare din Irak și Afganistan.

În afara SUA, Qatarul are relații bune cu majoritatea statelor europene, ca

și  cu o serie  de state asiatice  – în  privința  cărora  interesele  sunt  preponderent

economice și comerciale (exporturi qatareze de gaz natural lichefiat).

Având  în  vedere  resursele  naturale  deosebit  de  mari,  mai  ales  de  gaze

naturale,  Qatarul  a dezvoltat  o infrastructură modernă și  extinsă de exploatare,

prelucrare și transport a gazului lichefiat, profiturile obținute plasând acest  stat,

pentru mai mulți ani la rând, pe unul din primele locuri în lume ca venituri pe cap

de locuitor (cca. 30 mii USD pe an).

Un alt element important, legat și de populația autohtonă redusă (în jur de

200 mii persoane), îl reprezintă faptul că în Statul Qatar nu există probleme de

natură  etnică,  religioasă,  sau  divergențe  politice  (nu există  partide  politice  sau

disidență politică), iar drepturile familiei Al-Thani la conducerea statului nu sunt

contestate practic de nimeni174. 

3.5.2. Constituția Statului Qatar

Primele semne și evoluții către un sistem mai democratic au apărut odată

cu  alegerile  municipale175 din  1999,  primul  astfel  de  scrutin  de  la  dobândirea

independenței, în 1971.

După o elaborare  și  analizare  relativ  îndelungată,  în  aprilie  2003 a  fost

aprobată,  prin  vot  popular,  Constituția  Qatarului,  document  care  prevede,  în

principal, formarea unui legislativ de 45 de membri.

174 Situația  se  datorează,  în  bună  măsură,  veniturilor  substanțiale  obținute  de  Statul  Qatar  din
exporturile de petrol și, mai ales, gaze naturale, o pare a cărora sunt alocate păstrării unui nivel ridicat
de trai al  populației autohtone (aspect  caracteristic statului rentier despre care s-a discutat,  deja,  în
lucrare) – n.n.
175 Herb, Michael,  All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern
Monarchies, Albanz, Sunnz Press, 1999, pag 178.
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Deși adoptată în aprilie 2003, Constituția a intrat în vigoare în iunie 2005,

asigurând și baza pentru câteva procese de reformă democratică – pornite de la

vârf.

Documentul aprobat prin referendum în 2003 are, totuși, o serie de limitări

importante,  chiar  comparat  cu  Constituțiile  altor  state  arabe.  Cu toate  acestea,

Constituția Qatarului oferă un rol  politic inedit  în lumea arabă pentru cetățenii

qatarezi,  fiind  percepută  de  specialiști  și  ca  un  posibil  teren  de  testare  pentru

potențiale procese de reformă în Arabia Saudită.

Constituția prezintă Qatarul ca fiind un stat democratic în care este garantat

sufragiul  universal,  în  paralel  cu  reafirmarea  rolului  statului  în  asigurarea

bunăstării  sociale,  economice  și  educaționale  pentru  cetățenii  săi.  Conducerea

statului este de monarhie (emirat) ereditară, iar legea islamică, Sharia, reprezintă

principala sursă de legislație. 

Constituția  prevede,  după  cum  am  menționat,  deja,  crearea  unui  corp

legislativ, Consiliul Shoura (Majlis Al-Shoura), un consiliu consultativ, în cadrul

căruia 30 de membri sunt aleși, iar 15 numiți de emir.

Consiliul va avea trei principale puteri: să aprobe (dar nu să întocmească)

bugetul național; să monitorizeze activitatea și rezultatele miniștrilor, pe care îi

poate interpela și/sau sancționa și prin vot de neîncredere; să discute și să propună

proiecte  legislative  care  se  pot  materializa  în  legi  numai  cu  susținerea  unei

majorități de două treimi din legislativ și cu aprobarea emirului.

Pentru Qatar, cunoscut anterior (până la preluarea puterii de către actualul

emir) ca fiind „un stat conservator, relativ închis, Constituția actuală reprezintă,

într-adevăr, o schimbare reală și substanțială”176.  Anterior adoptării  ei,  cetățenii

qatarezi  aveau  drepturi  politice  limitate  (femeile  nu  aveau  nici  un  astfel  de

drept177) și foarte puține sau nici o modalitate de participare directă la actul politic,

decizional.

Prin alegerile municipale din 1999 au oferit prima bază de participare reală

a cetățenilor  la actul  decizional,  respectiv  la implicarea  și  influențarea politicii

176 Hawthorne, Amy, Qatar’s New Constitution: Limited Reform from the Top – Paperwork-comments,
Carnegie Endowment for International Peace, june 2003.
177 U.S. Department of State, Bureu of Democracy, Human Rights and Labor  - Country Reports on
Human Rights Condition – 2002, Qatar, Washington DC, , March 31, 2003.
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naționale  și  la  crearea  unui  sistem  și  a  unor  căi  de  control  și  răspundere  a

oficialilor guvernamentali.

Cu  toate  acestea,  Constituția  Qatarului  nu  reprezintă  un  document

revoluționar la nivel arab și nici cel puțin la nivelul statelor din Golf, prevederile

despre rolul statului și puterile relativ limitate ale legislativului fiind similare celor

care se regăsesc în Constituțiile Kuwaitului și Bahrainului, ca și celor avute în

vedere să fie adoptate în Emiratele Arabe Unite și Sultanatul Oman.

Din perspectiva drepturilor  politice  și  civile  Constituția  Qatarului  (ca  și

cele  menționate ale Kuwaitului și  Bahrainului)  este foarte săracă și  nu permite

formarea de partide politice. De asemenea, evită orice aspecte legate de drepturile

persoanelor străine aflate la muncă în Qatar (cu toate că reprezintă majoritatea

populației).

Procedural, emirul aprobă și numește cabinetul și agendele de discuții ale

acestuia, are puterea de a bloca orice inițiativă legislativă, poate implementa legi

prin decrete și poate oricând dizolva legislativul.  

Altfel spus, modul în care procesele de reformă din Qatar pot susține și un

proces de democratizare reală nu trebuie exagerate și nici nu constituie o noutate la

nivelul lumii arabe. Prin urmare, reformele – mai ales constituționale – din Qatar

nu trebuie confundate cu procesul de democratizare178, inclusiv pentru faptul că ele

au fost promovate de la vârf,  luând adesea prin surprindere populația,  și nu au

venit  ca  răspuns  la  eventuale  nemulțumiri/necesități  populare  așa  cum  s-a

întâmplat în alte state din zonă.

Drepturile civile

Conform  Constituției,  cetățenii  Qatarului  beneficiază  de  drepturi  și

responsabilități egale, fără discriminare pe criterii rasiale, lingvistice, sexuale sau

de religie. 

Sunt garantate drepturile și libertățile personale, iar tortura este interzisă.

Constituția garantează și  dreptul  de asociere179 pentru toți  cetățenii  (în  ceea  ce

178 Hawthorne, Amy, Qatar’s New Constitution: Limited Reform from the Top – Paperwork-comments,
Carnegie Endowment for International Peace, june 2003
179 U.S. Human Rights Report 2008: Qatar, Country Reports on Human Rights Practices, Februarz 25,
2009, pag. 11.
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reprezintă  asociații  profesionale),  conform prevederilor  legii180.  Din perspectivă

juridică, prevalează prezumpția de nevinovăție.

Alte libertăți civile includ libertatea presei (deși în unele cazuri se aplică

cenzura,  iar  o  parte  importantă  a  presei  aplică  auto-cenzura181)  și  dreptul  de

rezidență.  Extrădarea cetățenilor  qatarezi  este interzisă,  aceștia  neputând fi  nici

exilați.  Pe de altă  parte,  Constituția  cere  tuturor  celor  care  trăiesc  în  Qatar  să

respecte ordinea publică, tradițiile și valorile morale ale statului qatarez.

Curtea Constituțională

Emirul Qatarului, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, a ratificat, la 18

iunie 2008, legea care prevede formarea Curții Constituționale și care a intrat în

vigoare în  octombrie  același  an.  Conform legii,  Curtea Constituțională  este  un

organism judecătoresc independent, cu buget independent, și este formată dintr-un

președinte  și  șase  membri  care  sunt  numiți  de  emir.  Președintele  Curții

Constituționale are rang de ministru.

Amendamente și proceduri constituționale

Emirul sau o treime din membrii Consiliului Consultativ (legislativul) pot

solicita amendarea Constituției. Un amendament poate fi adoptat cu o majoritate

de două treimi a Consiliului  și  trebuie să fie aprobat de emir.  O propunere de

amendament respinsă nu poate fi reiterată decât după o perioadă de minimum un

an.

Nu pot fi amendate prevederile legate de conducerea statului și sistemul

ereditar și nici cele legate de prerogativele emirului. 

Nu pot fi, de asemenea, aduse amendamente care să restrângă drepturile și

libertățile deja garantate prin Constituție.

În fine, Constituția nu poate fi amendată decât după trecerea a 10 ani de la

intrarea ei în vigoare (în 2005).

180 Constituția Statului Qatar, 29 aprilie 2003 – Art. 45.
181 Country Reports (U.S. Department of State) – 31 March, 2003.
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3.5.3.Puterea legislativă 

Este exercitată de Consiliul Shoura, unicameral, format din 45 de membri,

30 aleși prin vot, iar 15 numiți de emir, pentru o perioadă de patru ani.

Atribuțiuni

Constituția Qatarului a extins rolul preponderent consultativ al Consiliului

Shoura (care, anterior, putea formula numai observații la unele legi, iar agenda era

fixată de emir). În prezent, legislativul qatarez are autoritatea de a propune, discuta

și  adopta legi,  în  consultare  cu guvernul.  Orice membru al  legislativului  poate

interpela pe primul ministru. O treime din membrii pot interpela orice ministru.

Legislativul poate exercita procedura votului de neîncredere, decizia fiind adoptată

cu o majoritate de două treimi, caz în care ministrul respectiv este demis.

Legislativul poate amenda bugetul anual, pe care ulterior îl aprobă prin vot

direct.

Sesiuni; dizolvarea legislativului; situații de excepție

Legislativul se reunește în sesiuni ordinare timp de opt luni pe an, începând

din luna octombrie. Emirul sau reprezentantul său deschide și închide fiecare din

sesiuni  și  se  adresează  Consiliului  la  deschiderea  fiecăreia.  Emirul  poate,  de

asemenea, să amâne o sesiune a legislativului, dar nu pentru o perioadă mai mare

de o lună și numai o dată în fiecare an.

Sesiuni  extraordinare  pot  fi  convocate  de  emir  sau  de  o  majoritate  a

legislativului și nu pot fi discutate și alte probleme decât cele care au determinat

convocarea sesiunii respective.

Toate ședințele legislativului sunt publice, excepție făcând cazurile în care

guvernul sau o treime din legislativ solicită ca sesiunea să fie cu ușile închise.

Emirul  poate  dizolva  legislativul  prin  Decret  în  care  să  fie  prezentate

motivele  dizolvării.  Alegerile  sunt  convocate  într-un termen de șase luni  de la

dizolvare. Legislativul nu poate fi dizolvat de două ori pentru același motiv. 

În perioada de șase luni, guvernul și emirul asumă și puterile legislative. În

cazul decretării legii marțiale, legislativul trebuie să fie notificat asupra motivelor,

a măsurilor care vor fi luate și asupra perioadei în care legea marțială va fi în

vigoare. Legislativul continuă să se întâlnească și în aceste circumstanțe și trebuie,
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de  asemenea,  să  aprobe  o  eventuală  extindere  a  perioadei  de  aplicare  a  legii

marțiale prevăzută de decretul care a instaurat-o.

Secretariatul general

Legislativul qatarez este format dintr-un președinte (speaker) al Consiliului,

un vice-președinte, un Birou al Consiliului și Comisii ale Consiliului.  Speakerul

prezidează  reuniunile  legislativului  și  conduce  și  Biroul  Consiliului  format  din

Speaker,  adjunctul  său  și  președinții  comisiilor.  Speakerul  poate  decide,  de

asemenea, prin votul său, în cazurile de balotaj la vot.

Comisiile legislativului

Constituția prevede pentru legislativ  posibilitatea  creării  oricâtor  comisii

consideră  necesar.  În  prezent  ființează  comisiile  pentru:  afaceri  juridice  și

legislative,  afaceri  financiare  și  economice,  utilități  și  servicii  publice,  afaceri

interne și externe și afaceri culturale și de informare.

Fiecare comisie trebuie să aibă minimum cinci membri, iar fiecare membru

al legislativului trebuie să fie membru și în cel puțin o comisie.

Dezbaterile din comisii nu sunt publice.

3.5.4. Puterea executivă

Emirul este șeful statului, persoana sa este inviolabilă și trebuie respectată

de toți  ceilalți  membri ai  societății.  Este și  comandant-șef al  forțelor armate și

reprezintă  Statul  atât  pe  plan  intern,  cât  și  pe  plan  extern.  Principalele  sale

atribuțiuni includ: stabilirea politicii generale a statului, cu sprijinul Consiliului de

Miniștrii; ratificarea și promulgarea legilor; convocarea oricând consideră necesar

a Consiliului de Miniștrii, pe care îl prezidează ori de câte ori participă la lucrările

acestuia; numirea demnitarilor publici și revocarea lor conform legii; acreditarea

șefilor de misiuni diplomatice; acordarea grațierii sau comutarea pedepsei conform

legii; conferirea de ordine, medalii etc.; stabilește, organizează și supraveghează

funcțiunile organelor consultative care îl asistă în elaborarea politicii statului.

Prințul Moștenitor asigură o parte a atribuțiunilor emirului în lipsa acestuia.

Este desemnat de emir în cadrul unui consiliu al familiei emirului.
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Consiliul de Miniștrii

Emirul  desemnează  și  numește  pe  primul  ministru  și  pe  miniștrii

Cabinetului și  îi  poate revoca prin Decret.  Cabinetul este format  prin decret  al

emirului bazat pe propunerea primului ministru. Responsabilitățile și atribuțiunile

miniștrilor și a departamentelor guvernamentale sunt specificate prin lege.

Deciziile Consiliului de Miniștrii sunt aprobate și semnate de premier, după

care sunt supuse spre aprobare emirului.

Între atribuțiunile principale ale Consiliului de Miniștrii sunt: propunerea

de  proiecte  de  lege  și  decrete  Consiliului  Shoura  (Legislativului)  pentru  a  fi

discutate înaintea prezentării lor emirului pentru ratificare; andosarea rezoluțiilor

și  reglementărilor  pregătite  de  ministere  pe  domeniile  de  responsabilitate;

supravegherea  implementării  legilor,  decretelor,  rezoluțiilor  și  verdictelor

tribunalelor;  crearea  și  organizarea  structurilor  guvernamentale  și  a  instituțiilor

publice  conform prevederilor  legale;  supravegherea sistemelor  administrative și

financiare;  managementul  funcționarilor  publici  și  supravegherea  activității

acestora;  crearea  sistemelor  necesare  menținerii  ordinii  și  securității  publice;

supravegherea cheltuielilor statului și elaborarea proiectului de buget; andosarea

proiectelor economice și căilor și metodelor de implementare a lor; supravegherea

și  protejarea  intereselor  externe  ale  Qatarului,  în  condițiile  prevăzute  de  lege;

pregătirea  rapoartelor pentru fiecare  an fiscal;  orice  alte îndatoriri  îi  revin prin

lege.

În  prezent,  primul  ministru  este  și  ministru  de  externe,  iar  vice-prim

ministrul este și ministru al industriei și energiei.

Împărțirea administrativă a Qatarului; administrația locală

Qatarul este împărțit în zece districte administrative sau municipalități: Ad

Dawhah,  Al  Ghuwayriyah,  Al  Jumayliyah,  Al Khawr,  Al Wakrah,  Ar Rayyan,

Jarayan, Al Batinah, Madinat ash Shamal, Umm Said și Umm Salal.

Urmare alegerilor municipale din 1999, a fost  creat  Consiliul  Municipal

Central ca entitate unică la nivel național, fiind compus din 29 de membri aleși din

diversele  districte  menționate.  Consiliul  Municipal  Central  răspunde  de
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implementarea  legilor  și  rezoluțiilor  Ministerului  Afacerilor  Municipale  și

Agriculturii, al cărui ministru poate dizolva Consiliul dacă apreciază necesar.

După alegerile din 1999 au mai avut loc alegeri municipale în 2003 și în

2007.

Consiliul  Municipal nu are puteri  executive,  ci  numai  consultative și  de

supraveghere a activităților care intră în competențele sale, mai ales proiectele de

infrastructură, coordonate de Ministerul Afacerilor Municipale și Agriculturii.

Alte instituții publice principale

Consiliul Planificării, prin care statul își organizează aparatul administrativ

și de servicii publice.

Biroul de Stat pentru Audit, care desfășoară inspecțiile de pre-audit pentru

licitațiile  guvernamentale,  asigură  implementarea  proiectelor  și  verifică  dacă

activitățile  financiare  și  procedurile  de  audit  sunt  efectuate  conform

reglementărilor și în cadrul prevederilor bugetare.

3.5.5. Puterea judecătorească

Este  exercitată  în  tribunale,  în  conformitate  cu  prevederile  Constituției.

Toate  deciziile  (sentințele)  tribunalelor  sunt  pronunțate  în  numele  emirului.

Constituția prevede că supremația legii reprezintă baza guvernării și administrării

statului182,  iar  onoarea,  integritatea  și  imparțialitatea  judecătorilor  garantează

drepturile și libertățile cetățenilor.

Judecătorii  sunt  independenți,  nefiind  supuși  nici  unei  alte  autorități  în

exercitarea  funcțiunilor  lor  conform  legii.  Constituția  prevede  că  nu  pot  fi

exercitate ingerințe în actul de justiție. În mod normal, ședințele tribunalelor sunt

publice. Toate pronunțările se fac numai în ședințe publice. 

Legea prevede în ce cazuri judecătorii pot fi revocați din funcții, precum și

ce sancțiuni / pedepse li se pot aplica dacă este cazul.

Este  de menționat  faptul  că  majoritatea  judecătorilor  (inclusiv  cei  de la

tribunalele  islamice  –  Sharia)  nu  sunt  cetățeni  qatarezi  (fiind  puțini  cetățeni

qatarezi  calificați  în  acest  domeniu).  Conform  cercetătorului  politic  Nathan

182 Constituția Statului Qatar, 29 aprilie 2003, Art. 129.
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Brown, există cazuri în care judecătorilor care dau sentințe nepopulare li se revocă

viza de rezidență în Qatar sau nu li se reînnoiește contractul183.

Consiliul Judecătoresc Suprem

A  fost  format  în  1999  pentru  a  asigura  independența  sistemului

judecătoresc. Are, în principal, următoarele funcții:  enunță opinii /  recomandări

pentru funcționarea sistemului judecătoresc; studiază și propune elemente speciale

legislative  pentru  dezvoltarea  acestui  sistem;  formulează  opinii  cu  privire  la

numirea, promovarea, transferul sau pensionarea judecătorilor, în conformitate cu

prevederile  legii;  decide  asupra  problemelor  legate  de  conduita  judecătorilor,

decizia Consiliului fiind definitivă; îndeplinește și alte funcțiuni prevăzute de lege,

în afara celor pe care președintele Consiliului Judecătoresc Suprem decide să le

aducă în dezbaterea acestuia.

Instituția Procurorului Public

Inițiază și conduce acțiunile în numele poporului, supraveghează aplicarea

legii și asigură punerea în practică a legislației penale. 

Tribunalele

Legea Autorității  Judecătorești din 2003 stabilește cadrul general în care

tribunalele își desfășoară activitatea și își regăsesc locul în societate. Prevede, de

asemenea, că judecătorii sunt independenți și nu pot fi revocați din funcții decât în

condițiile legii, precum și faptul că independența actului de justiție este inviolabilă

și protejată de lege împotriva oricăror ingerințe din partea oricăror alte autorități.

Principalele categorii de tribunale sunt:

Curtea de Casație  care  decide asupra necesității  sau oportunității  casării

unor sentințe anterioare.

Curtea de Apel care decide în cazurile în care se face apel la sentințe care

includ prevederi doctrinare, pedepse, cazuri penale, civile și comerciale, afaceri

personale, moșteniri, dispute administrative etc.

183 Brown, Nathan,  The Qatar Legal System, Herbert Kritzer ed., în  Legal Systems of the World: A
Political, Social and Cultural Encyclopedia, Santa Barbara: ABC – CLIO, pag 1335.
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Curțile preliminare care au secții specializate pe sentințele deja enumerate.

Președinția Tribunalelor

Pentru  tribunale  este  desemnat  un  președinte  care  are  următoarele

atribuțiuni: să organizeze activitatea judecătorească a tribunalelor și să repartizeze

activitatea  la  nivelul  judecătorilor;  să  desemneze  înlocuitori,  temporari,  pentru

judecătorii care nu-și pot exercita atribuțiunile, din rândul judecătorilor aceluiași

tribunal; să evalueze diversele situații create și să ia decizii disciplinare, dacă este

cazul, împotriva angajaților tribunalelor, conform prevederilor legii.

Președintele  tribunalelor  este  singurul  oficial  care  răspunde  direct

Ministrului  de  Justiție  pe  problemele  administrative  și  financiare,  pe  cele  de

supraveghere și inspecții, în afara sarcinilor de supraveghere a judecătorilor și a

aspectelor administrative și financiare legate de activitatea acestora.

Președinția Tribunalelor islamice – Sharia

Președinția  tribunalelor  Sharia  este  formată  din  următoarele  structuri

administrative:  Curțile  Sharia  de  Apel,  care  includ  două  secții;  Curțile  Sharia

Preliminare, care includ secțiile de afaceri și drepturi matrimoniale, crime majore

și  prevederi  doctrinare,  moșteniri,  arhivele  Sharia,  executarea  sentințelor;

Probleme  administrative  și  financiare;  Biroul  tehnic;  Biroul  de  inspecție

judecătorească.

3.5.6. Problematica drepturilor omului

Statul Qatar este parte la patru din cele șapte principale Convenții pentru

drepturile  omului  ale  Națiunilor  Unite,  respectiv  la:  Convenția  internațională

pentru  eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare  rasială  (1976);  Convenția

împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente inumane, brutale sau degradante

(2000);  Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva

femeilor (2009) și Convenția privind drepturile copilului (1995). Qatarul a semnat,

de asemenea, primul și al doilea protocol opțional la Convenția privind drepturile

copilului, respectiv cele legate de implicarea copiilor în conflictele armate (2002)

și traficul de copii și implicarea lor în prostituție și materiale pornografice (2001)
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Qatarul este, de asemenea, semnatar la cinci din cele opt Convenții privind

drepturile omului ale Organizației  Internaționale a Muncii, respectiv: Convenția

(29) privind munca forțată (1998); Convenția (111) pentru prevenirea discriminării

la angajare și  profilul  de muncă (1976);  Convenția (182) privind cele mai  rele

forme  de  muncă  pentru  copii  (2000);  Convenția  (138)  privind  vârsta  minimă

(2006) și Convenția (105) privind abolirea muncii forțate (2007).

Pe  plan  regional,  Qatarul  a  subscris  la  „Declarația  de  la  Cairo  privind

drepturile omului în islam”,  adoptată în 1990 de miniștrii  de externe din țările

musulmane184. Este, de asemenea, parte la „Carta Arabă a Drepturilor Omului /

Amendată”, adoptată la summitul arab din Tunisia, în mai, 2004.

Instituții ale Drepturilor Omului

În Qatar sunt relativ puține instituții  pe problematica drepturilor omului,

cum  ar  fi  Consiliul  Suprem  pentru  Afacerile  Familiei  sau  direcțiile  care

administrează problematica drepturilor omului la ministerele de externe și interne. 

Există,  de  asemenea,  o  instituție  denumită  „Comitetul  Național  pentru

Drepturile  Omului”,  înființată  prin  Decret  al  emirului  la  12  noiembrie  2002.

Principalele  atribuțiuni  ale  acestui  Comitet  sunt:  stabilirea  obiectivelor

Convențiilor  internaționale  pe  problematica  drepturilor  omului;  revederea,

periodică, a legislației existente în vederea armonizării ei cu principiile de bază ale

drepturilor  omului;  primește  plângeri  legate  de  situația  drepturilor  omului  și

sugerează  modalități  de  rezolvare  a  lor;  diseminează  aspectele  culturale  și

educaționale legate de drepturile omului.

În componența Comitetului Național intră o serie de personalități publice și

unii miniștrii. 

Cu toate că acest Comitet nu respectă criteriile de la Paris, existând și fiind

implicată o componentă guvernamentală substanțială, a dovedit, totuși, o atitudine

serioasă față de cazurile de încălcare a drepturilor omului și a luat în discuție și

probleme sensibile la nivel național.

184 Declarația este un document orientativ, care nu necesită ratificare – n.n.
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Rapoartele Comitetului au avut, în multe cazuri, o notă critică serioasă la

adresa legislației interne qatareze care nu s-a aliniat la standardele internaționale,

recomandând modificarea respectivei legislații. 

Comitetul  prezintă,  periodic,  rapoarte,  analize  și  evaluări  guvernului  și

publică și un raport anual, inclusiv pe site-ul său web (www.nhrc.org.qa).

Publicații în domeniul drepturilor omului

Deși  anterior  creării  Comitetului  Național  pentru  Drepturile  Omului

publicațiile  de  profil  erau  foarte  rare  și  aleatoare,  după  începerea  activității

Comitetului situația s-a schimbat semnificativ. Astfel, Comitetul a publicat, anual,

încă de la crearea sa, rapoarte anuale consistente, iar din 2006 publică și o revistă

trimestrială denumită „Ziarul”.

De  asemenea,  începând  din  2001  a  fost  organizată,  anual,  o  conferință

internațională pe problemele democrației  și comerțului liber, ale cărei lucrări și

documente sunt publicate, regulat, începând din 2004.

Orientări și programe de perspectivă

Principalele astfel de programe sunt: 

Urmare  recomandării  făcută  de  Comitetul  Național  pentru  Drepturile

Omului, Consiliul de miniștri are în vedere semnarea, de către Qatar, a unora din

Convențiile de profil la care nu este, încă, parte.

Qatarul este în curs de finalizare a pregătirii primelor alegeri parlamentare

din istoria sa. 

Ministerul  qatarez  al  Muncii  a  Problemelor  Sociale  a  pregătit  (în  iunie

2008) un proiect de lege (aflat în dezbatere) care să reglementeze relația dintre

angajații care lucrează, particular, la diverse familii și familiile respective185.  

185 Proiectul de lege este o urmare a cazurilor tot mai numeroase în care angajați (mai ales cetățeni
străini)  ai  unor  familii  au  fost  ținta  unor  tratamente  inumane  sau  degradante,  existând  numeroase
plângeri, inclusiv în presă, în acest sens – n.n.
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3.6. Sultanatul Oman

3.6.1. Prezentare generală

Sultanatul Oman este cel mai vechi independent stat dintre statele arabe

din Golf, una dintre cele mai tradiționale țări și până în 1970 una dintre cele mai

izolate. 

Ocupând zona de sud-est al Peninsulei Arabice, are o importantă poziție

strategică, fiind situat la intrarea în Golful Persic, la 35 de km de Iran, asumându-

și rolul de paznic al strâmtorii Hurmuz. Omanul este direct interesat în problemele

de stabilitate regională și securitate, având în vedere apropierea geografică de Iran

și Irak, două amenințări, în primul rând religioase pentru sultanat.

Omanul  a adoptat  Islamul în secolul al  VII,  în timpul vieții  profetului,

rămânând singura țară islamică din lume cu populație majoritară ibadhi186. Această

doctrină  a  evoluat  separat  de  dogmele  șiismului  și  sunnismului.  Menținând

principiile  consultării  și  alegerii  liderilor  prin  consens,  a  constituit  un  sistem

moderat, capabil, care a durat în forma inițială vreme de trei secole, suficient ca să

fie puternic înrădăcinat în cultura și tradiția omaneză. Unii cercetători au ajuns la

concluzia că poate fi privită drept cea mai îndelungată experiență democratică din

istoria umanității.

Contactul cu Europa s-a datorat prezenței pentru mai bine de un secol a

cuceritorilor  portughezi,  începând  din  1508,  în  zona  de  coastă  a  Omanului,

fortificațiile construite de ei fiind vizibile până în zilele noastre.

Exceptând o scurtă perioadă în care a fost invadat de Iran, Omanul a fost

dintotdeauna  un stat  independent.  Mai  mult,  după  1650  și-a  construit  propriul

imperiu prin cuceriri ale unor regiuni de pe coasta estică a Africii, perioadă în care

și conducerea statului a trecut din mâinile imamilor, lideri religioși aleși, în cele

ale liniei ereditare de sultani, care au stabilit capitala la Muscat. 

Extinzându-și controlul și pe coasta persană a Golfului, până în Pakistanul

de astăzi, la începutul secolului al XIX-lea  Omanul devenise cel mai puternic stat

din Peninsula Arabică și de pe coasta de est a Africii. Imperiul s-a destrămat în

186 Ghubash H., Oman: The Islamic Democratic Tradition, Routledge: New York, 2006, pag 27-33.
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1856 când moștenitorii sultanului au acceptat divizarea, prin mediere britanică, în

două părți distincte, cea africană și Muscatul și Omanul de cealaltă parte.187 

Este important de menționat faptul că, încă din secolul al XIX-lea, între

Oman și Marea Britanie au existat o succesiune de acorduri, iar în 1951 printr-un

nou  tratat  de  prietenie,  comerț  și  navigație,  Marea  Britanie  a  recunoscut

independența totală a Omanului.

În a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX, rivalitatea

dintre imami și sultani a creat îndelungi conflicte interne, care s-au finalizat cu

ajutorul  britanicilor  în  1959,  când  sultanul  a  și  desființat  instituția  imamului,

acesta  exilându-se  în  Arabia  Saudită.  Liniștea  a  fost  relativă,  deoarece  sub

influența ideilor marxiste din Yemenul  de Sud o întreagă provincie (Dhofar) a

început o revoltă separatistă188.

În 1970, cu o educație occidentală,  Sultanul Qaboos bin Saaid a preluat

puterea  de la  tatăl  său  printr-o  lovitură  de stat  și  s-a  angajat  în  reorganizarea

statului,  confruntându-se  cu  insurgenții,  cu  sărăcia,  bolile  și  analfabetismul.  A

anulat  multe dintre restricțiile  dure impuse de tatăl  său,  a modernizat  structura

guvernului,  a  lansat  programe  de  educație  și  îngrijirea  sănătății,  a  construit  o

infrastructură modernă, a reorganizat armata și a trecut la exploatarea bogățiilor

naturale. 

Cu  ajutorul  Marii  Britanii,  Iranului  și  Iordaniei,   în  1975  revolta

insurgenților a fost definitiv înăbușită. Se poate aprecia că de la preluarea puterii,

prin reformele sale, Sultanul Qaboos a impus un echilibru al intereselor tribale,

etnice și regionale, reorganizând fundamental administrația și economia statului.

3.6.2. Legea de Bază a Sultanatului Oman

Omanul este un stat cu o monarhie ereditară absolutistă, condus de Sultanul

Kaboos bin Said al Said din 1970. Legea  de  Bază  este  echivalentul  unei

Constituții189. A fost promulgată de Sultanul Qaboos în 1996, prin Decretul regal
187 Regiunea africană, cu capitala la Zanzibar a plătit tribut regiunii Muscat-Oman până ce și-a căpătat
independența, în 1964.
188 Peterson J.E., Oman’s Insurgencies – the Sultanate’s Struggle for Supremacy,Saqi: London, 2007.
189 The White Book - the Basic Law of the Sultanate of Oman : Royal  Decree 101/96, Oman web
directory, Muscat, OM http://directory-oman.com/basiclaw.htm.
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nr. 101/96, și consfințește că sistemul de guvernământ din Oman este un Sultanat

ereditar, succesiunea trecând la descendenții de sex bărbătesc ai primului Sultan,

respectiv Sayyid Turki bin Said bin Sultan.

Prevederi generale

Legea de Bază stabilește în mod foarte clar poziția și atribuțiile Sultanului

Sultanul  este  șeful  statului  și  comandantul  suprem  al  forțelor  armate,

conduce prin decrete și trebuie ascultat fără comentarii. Sultanul declară starea de

necesitate, mobilizarea generală, declară război și încheie pace în conformitate cu

prevederile  legale.  Sultanul  ratifică  legi  și  semnează  acorduri  și  tratate

internaționale.

Conform  articolului  42  al  Legii  de  Bază,  Sultanul  conduce  guvernul.

Consiliul  de  miniștri  are  sarcina  să  prezinte  Sultanului  recomandări  privind

activitatea  economică,  politică  și  socială,  precum  și  cea  legată  de  probleme

administrative.  Miniștri  pot  propune  legi  și  decrete,  având  și  îndatorirea  să

urmărească  implementarea  și  aplicarea  corectă  a  tuturor  legilor,  decretelor,

ordonanțelor sau deciziilor, a deciziilor judecătorești și a tratatelor internaționale.

Deliberările  Consiliului  de  miniștri  sunt  secrete,  iar  deciziile  se  iau  cu  votul

majorității celor prezenți. Responsabilitatea în fața Sultanului, după cum am mai

amintit, este atât colectivă cât și individuală. Sultanul are puterea să numească și

să  demită  vice-prim  miniștrii,  miniștrii,  miniștrii  adjuncți,  secretarii  generali,

guvernatorii  provinciilor  și  judecătorii  superiori.  Totodată,  Sultanul  deține

portofoliile ministerului apărării, al afacerilor externe și al finanțelor. 

Pentru evitarea conflictelor de interese, Legea de Bază interzice miniștrilor

să  aibă  interese  personale/participări  la  companiile  private  folosite  de  guvern,

separând astfel relațiile politice de cele economice.

Sultanul conduce în mod direct toate Consiliile Specializate, sau stabilește

președinți pentru ele. Cele mai importante, la acest capitol, sunt Consiliul Național

de  Apărare,  care  colaborează  cu  ministrul  apărării  și  cu  cel  al  internelor

coordonând, în același timp activitatea Forțelor Armate Regale și Forțele de Poliție

ale  Omanului  și  Consiliul  Național  de  Dezvoltare,  cu  sarcina  planificării

dezvoltării.
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Drepturile civile

Legea  de  Bază  garantează  drepturile  civile  și  libertățile,  afirmând  cu

claritate  statul  de  drept  și  independența  justiției.  Conform  articolului  17,  toți

cetățenii sunt egali în fața legii, indiferent de sex, origine, culoare, limbă, religie,

sectă,  domiciliu  sau  statut  social.  Este  specificat   că  în  Sultanatul  Oman

conducerea se bazează pe lege, consultări și egalitate. Participarea cetățenilor la

problemele publice se face tot conform legii.

Libertățile  personale  sunt  garantate…conform legii.  Nici  o  persoană  nu

poate fi supusă torturii psihice sau fizice. Nici o declarație nu este valabilă dacă a

fost obținută ca urmare a torturii, mitei, amenințărilor sau unui tratament umilitor.

Funcționează prezumția de nevinovăție până justiția dovedește contrariul, persoana

în  cauză  având dreptul  la  apărare  conform legii.  Sunt  recunoscute  și  protejate

drepturile la consiliere, la atac și  la  apel.  Nici  o persoană nu poate fi  arestată,

cercetată, deținută, sau lipsită de libertate, exceptând cazurile în care legea prevede

altfel.

Libertatea de religie este respectată în măsura în care nu afectează ordinea

publică și o conduită corectă. Tot în limitele legii este prevăzut și modul în care au

dreptul  cetățenii  să  organizeze  adunări.  Libertatea  de  opinie  și  exprimare  este

garantată  în  limitele  legii,  este  respectată  libertatea  la  viață  privată  și  secretul

corespondenței, iar libertatea presei, tipăriturilor și publicațiilor este garantată în

condițiile  și  circumstanțele  definite  de lege.  Este  categoric  interzisă  publicarea

unor materiale care să producă discordie, violează secretele de stat sau denigrează

demnitatea și drepturile personale ale altui individ.

Respectarea  ordinii  publice  și  ordinii  morale  reprezintă  o  îndatorire  a

tuturor cetățenilor rezidenți în Sultanat.

Alte prevederi

Articolul 9 al  Legii  de Bază prevede că puterea în  Sultanat  are  la bază

consultările (Shura).

Legea de Bază definește Consiliul Juridic Superior ca responsabil general

privind problemele justiției.
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Activitatea  legislativă  este  reglementată  conform  prevederilor

constituționale, Consiliul Omanului reprezentând legislatorul bicameral al statului,

compus din Consiliul Consultativ și Consiliul de Stat.

3.6.3 Puterea legislativă

În pofida lărgirii participării reprezentanților aleși la actul de guvernare și

al reformelor  administrative succesive, procesul legislativ în sine a fost menținut

în  atribuțiile  Sultanului,  parlamentul  în  actuala  lui  structură  având  atribuții

consultative.

Consiliul Consultativ a înlocuit în 1981 Consiliul Consultativ al Statului,

compus din 55 de membrii numiți, din care făceau parte, alături de alte persoane

considerate  demne  de  această  poziție,  oficiali  guvernamentali  și  funcționari

publici. În sistemul adoptat încă din anul 1991, Consiliul Consultativ a căpătat un

rol de consiliere, reducându-i-se dependența de administrație.

Conform  Legii  de  Bază  din  1996,  parlamentul  omanez  este  bicameral,

compus dintr-o cameră superioară, denumită Consiliul de Stat ( Majlis ad-Dawlah)

și  o  cameră  inferioară,  Consiliul  Consultativ (Majlis  ad-Ahura),  care  sunt

independente una de alta atât administrativ cât și financiar. Jurisdicția, termenele,

sesiunile, regulile de procedură, reglementările de funcționare a celor două camere

sunt strict reglementate prin lege.

Consiliul de miniștri primește anual câte un raport din partea președinților

celor  două  camere  și  poate  numi  un  birou  de  legătură  permanentă  pentru

coordonarea  activității  între  cele  trei  organisme.  Cei  doi  președinți  au,  de

asemenea, datoria ca anual să prezinte un raport detaliat și Sultanului.

Funcționare

În anul 1991 Sultanul a făcut primele schimbări în Consiliului Consultativ,

dar  actuala structură a fost definitivată prin prevederile Legii de Bază din 1996.

Consiliul Consultativ are în prezent 82 de membri aleși prin alegeri limitate cu un

mandat de trei ani. Candidații sunt aleși prin majoritate de voturi în cele 59 de

municipalități,  districtele  care  au o populație  mai  mare  de 30 000 de locuitori

având dreptul la mai mulți reprezentanți. Sultanul are autoritatea supremă asupra
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procesului  acestor  alegeri,  făcând  selecția  finală  a  reprezentanților  și  având

posibilitatea să invalideze rezultatele. 

Consiliul  Consultativ  este  un  organism  care  reflectă  denumirea,  având

puteri  limitate  în  propunerea  legislației.  Principalele  atribuții  sunt  acelea  de  a

revedea și comenta legislația în domeniul economic și social, în concordanță cu

planurile cincinale  ale activității Omanului. Legislația este pregătită de miniștrii

de resort în coordonare cu Consiliul de Stat, sau reprezintă propuneri făcute de

Sultan în aceste domenii.

Consiliul  de Stat  a  fost  stabilit  în  1997,  conform prevederilor  Legii  de

Bază,  fiind  alcătuit  din  48  de  membri  numiți  de  Sultan  dintre  personalitățile

proeminente ale Omanului. Este tot un organ consultativ, sarcina principală fiind

aceea de a funcționa ca veriga de legătură între guvern și cetățeni. Pregătește studii

care să stea la baza adoptării strategiilor de dezvoltare, trebuie să propună soluții

pentru  rezolvarea  problemelor  financiare,  sociale  și  economice.  Consiliul  face

propuneri  pentru încurajarea  investițiilor  și  impulsionarea proceselor  politice  și

administrative.  Consiliul  analizează  propunerile  legislative  ale  guvernului  și

împreună cu Consiliul Consultativ prezintă concluziile Sultanului și miniștrilor.

Sesiunile plenare ale celor două camere au loc trimestrial. 

Sistemul electoral

Legea  de Bază  lasă  la  latitudinea  legii  organizarea  procesului  electoral.

Reclamațiile trebuie supuse Comitetului Principal al Alegerilor în cadrul primelor

cinci zile de la alegeri. Nu pot fi alegeri politice, deoarece partidele politice nu

sunt  permise,  candidații  participând mai  degrabă în  calitate  personală,  decât  în

baza unor programe sociale sau economice.

 La alegerile din 1997, vârsta minimă prevăzută pentru alegători a fost 30

de ani, dar a fost redusă la 21 pentru alegerile din anul 2000. Până în anul 2003,

atât alegătorii cât și candidații trebuiau să fie aprobați de guvern ca să se poată

înregistra pe listele de votare, iar cetățenii omanezi cu domiciliul în străinătate nu

aveau drept de vot.  Pentru ultimele  alegeri  sultanul a înlăturat  aceste  restricții,

generalizând participarea la vot a tuturor cetățenilor peste 21 de ani.
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Comitetul Principal al Alegerilor este alcătuit din 12 membrii ai Consiliului

Consultativ și are rolul organizării acestora. Garantarea corectitudinii o are, însă,

Secția privind Naționalitatea și Problemele Alegerilor din cadrul Ministerului de

Interne, Sultanul având autoritatea să anuleze rezultatul acestor alegeri.

Ultimele  alegeri  legislative au avut  loc în  anul  2007.  Nu s-a  considerat

oportună  invitarea  unor  observatori  străini,  însă  au  fost  acceptați  92  de

reprezentanți mass-media din state arabe și nearabe să acopere procesul electoral.

Participarea la vot a fost de 62,7%.

3.6.4. Puterea executivă

După cum am amintit deja, guvernul este condus direct de Sultan, care

deține o parte din portofolii. 

Este de remarcat faptul că din 2007 a fost creat un Minister al mediului și

afacerilor  climatice,  care  să  gestioneze  impactul  și  problematica  dezastrelor

naturale și a încălzirii globale190, ca și faptul că singura femeie din această listă

este Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Omanului în SUA.

O descentralizare formală a ministerelor există în cadrul municipalităților

corespunzătoare  împărțirii  teritoriale,  dar  în  mod  practic  aceste  sub-unități  au

autonomie limitată191, fiind subordonate Ministerului municipalităților regionale și

resurselor de apă. Acesta aprobă taxele locale și alocă fondurile de la buget care

sunt necesare administrării municipalității respective. Consiliul municipal este un

organism  legislativ  al  municipalității  responsabil  pentru  propunerea  și

implementarea politicilor, propunerea taxelor și a alte surse de venit și utilizarea

acestora.

3.6.5. Puterea judecătorească

Independența justiției este garantată de articolul 60 al Legii de Bază din

1996, iar prin Decretul regal 90-93 din 1999 Sultanul a impus ca sistemul juridic

190 Omanul a ratificat Protocolul de la Kyoto din 2005, alături de Protocolul pentru bio-securitate de la
Cartagena (în  vigoare  din 2003) și  Convenția  privind schimbările  climatice)  în  vigoare  din 1995).
Omanul este semnatar și a ratificat (din 1995), Convenția pentru diversitate biologică, dar aceasta încă
nu a intrat în vigoare.
191 Omanul are 43 de municipalități, 14 secții municipale și 23 de unități rurale.
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să  fie  adaptat  condițiilor  constituționale.  Aceste  reforme  au  simplificat  mult

procedurile și au consolidat jurisdicția curților speciale. Decretul ministerial 128

din 2001 a stabilit responsabilitățile judecătorilor în arbitraje, exprimarea publică a

pozițiilor legale și emiterea de „fatwa”192.

Datorită necesităților de adaptare la problemele contemporane, chiar dacă

sistemul  juridic  al  Omanului se  bazează  în  mod  principal  pe  tradițiile  Sharia

(conform dogmelor musulmane ale școlii Ibadhi), alături de obiceiuri, tradiții și

jurisprudența Sharia care ocupă un loc important în modul de luare a deciziilor,

există un corp de legi din ce în ce mai reprezentativ care are alte surse de inspirație

decât cele religioase. Astfel, în anul 1991 a intrat în vigoare o legislație comercială

în virtutea Decretului regal 55/1990. Principiile de bază ale acestui cod de legi au

fost preluate din codul comercial al Kuwaitului din 1981, din Codul civil francez

și din sistemul legal al Egiptului. Legea muncii a fost codificată încă din 1973, și a

fost amendată de atunci de câteva ori. Codul penal din Oman a fost stabilit prin

Decretul  regal  nr.7/1974  în  timp  ce  Legea  sistemului  bancar  din  1974  este

considerată, încă, drept una dintre cele mai avansate din regiunea Golfului.

În 1994 a fost creat Ministerul afacerilor legale cu scopul de a servi ca

organ administrativ pentru justiție.  Acest minister are menirea să reanalizeze toate

decretele  și  propunerile  legislative  înaintea  publicării  lor  în  Gazeta  Oficială

precum și să coordoneze dezvoltarea domeniului.

Articolul 66 din Legea de Bază stabilește înființarea Consiliului suprem al

magistraturii,  a  cărui  organigramă  și  funcționare  sunt  definite  în  1999  prin

Decretul  regal  93.  Acest  Consiliu  este  condus  de  Sultan  și  are  ca  atribuții

asigurarea independenței justiției și formularea politicii juridice.

Începând din 1999,  conform Decretului  regal  90/1999 sistemul  curților

separate: Comercială, Penală și Civilă a fost înlocuit cu un altul mai eficient, în

care toate cauzele (civile, penale sau comerciale) se judecă în cadrul unei Curți de

primă  Instanță  (cate  una  în  fiecare  provincie).  Cazurile  speciale  intră  în

competența Curților aflate în cele șapte municipalități mari, care pot judeca cu un

complet  format  din trei  judecători.  Următoarea  treaptă  este  Curtea de Apel,  în

192 Fatwa este o decizie religioasă musulmană, o opinie savantă sau o problemă de legislație islamică.
Este emisă de o autoritate religioasă islamică, recunoscută și apreciată pentru cunoștințe și înțelepciune
și nu are neapărat  legătură cu problemele religioase.  Teoretic devine obligatorie  pentru credincioșii
musulmani care o iau la cunoștință.
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număr  de  șase  în  tot  Omanul,  iar  completul  de  judecată  este  alcătuit  din  trei

judecători  religioși  numiți  „qadis”.  În  final  se  ajunge  la  Curtea  Supremă,

responsabilă  pentru  standardizarea  principiilor  legale  și  revizuirea  deciziilor

curților inferioare. Peste Curtea Supremă, cauzele pot fi aduse în fața Sultanului,

care face dreptate conform propriei noțiuni de justiție.

Curțile Sharia își păstrează specificul, ocupându-se de problemele legate

de statutul personal și de cele familiale.

Trebuie  amintit  în  acest  sistem  legal  Curtea  Securității  Statului,  care

tratează  cauzele  legate  de  securitatea  națională,  chiar  dacă  este  recunoscută

clemența Sultanului Qaboos precum și Curtea Administrativă dedicată cazurilor

privind deciziile și acțiunile organismelor guvernamentale. 

3.6.6. Problematica drepturilor omului

După cum am amintit deja, Legea de Bază a Sultanatului Oman garantează

libertatea de opinie și exprimare în limitele stabilite de lege. 

Libertatea de asociere este privită ca având scopuri legitime, care nu intră

în conflict cu prevederile constituționale. Deoarece partidele politice sunt interzise,

capacitarea interesului cetățenesc pentru treburile statului este făcută personal de

Sultan, care, o dată pe an călătorește prin țară însoțit de principalii săi miniștri. În

timpul acestor turnee, sunt organizate întâlniri informale cu cetățenii, demnitarii

ascultând în mod direct problemele și răspunzând solicitărilor.

Societatea civilă lipsește aproape cu desăvârșire. Prin Decretul regal 74-

2006, Sultanul a legalizat uniunile comerciale și a împuternicit Ministerul muncii

să  pregătească  reglementări  privind  negocierea  colectivă,  condițiile  de  muncă,

modalitățile  autorizate  de  grevă  precum și  protecția  personalului  la  închiderea

unităților. Există o Cameră de Comerț și Industrie a Omanului, dar deocamdată are

o prezentă nesemnificativă.

Conform  Legii  presei  și  publicațiilor  din  1984,  guvernul  cenzurează

publicațiile  dacă  au  subiect  politic,  cultural  sau  indecent.  Statul  deține  și

controlează companiile de televiziune și radio locale, iar Ministerul Informațiilor

operează postul național de radio și televiziune. Nu există companii media private,
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dar  sunt  permise  antenele  de  satelit,  iar  accesul  la  internet  este  asigurat  de  o

societate monopol de stat

Omanul a aderat  la trei  din cele șapte convenții  majore ale Organizației

Națiunilor  Unite  privind  drepturile  omului,  respectiv  Convenția  internațională

privind eliminarea oricăror forme de discriminare rasială (2003), Convenția pentru

drepturile  copilului  (1996),  Convenția  pentru  eliminarea  oricăror  forme  de

discriminare  împotriva  femeilor  (2005),  ca  și  cele  două  protocoale  opționale:

Protocolul opțional privind convenția pentru drepturile copilului în caz de conflict

armat  și  Protocolul  opțional  privind  drepturile  copilului  –  vânzare,  prostituție,

pornografie (2000).

Omanul a ratificat, de asemenea patru convenții ale Organizației Mondiale

a Muncii, respectiv cele referitoare la munca forțată și sclavie (Convenția 29 în

1998 și Convenția 105 în 2005) și  două privind prevenirea folosirii  copiilor și

minorilor (Convenția 82 în 2005 și Convenția 138 în 2001). 

Pe plan internațional, Sultanul Qaboos a  aprobat Declarația de la Cairo

privind drepturile omului în Islam, elaborată în 1990 de miniștrii  de externe ai

statelor musulmane193. De asemenea Omanul a aderat la Carta arabă a drepturilor

omului-varianta modificată, pregătită de Summit-ul arab de la Tunis din 2004, dar

cum majoritatea statelor arabe nu au ratificat-o, a rămas în același stadiu.

Trebuie  menționat  că  Ministerul  afacerilor  externe  dispune  de  un

departament specializat  în drepturile omului, dar nu există o instituție națională

specializată în această direcție. În toată țara au fost deschise centre de reabilitare

pentru femei subvenționate de stat, ca și un directorat public pentru problematica

femeilor. Singurele ONG-uri existente, de altfel, au ca principală preocupare grija

pentru femei, copii și persoane cu dizabilități.

193 Declarația  de  la  Cairo privind drepturile  omului  în  Islam este un document  orientativ,  care  nu
necesită ratificare.
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Capitolul 4 

Consiliul de Cooperare al Golfului și Uniunea Europeană

4.1. Procesul de integrare – aspecte generale

Procesul evolutiv al societății, în general, dar și problemele și dificultățile

induse de relațiile, interesele și raporturile de forțe au determinat, încă din fazele

de structurare a comunităților pre-statale, tendințe de apropiere, de grupare și de

formare de alianțe. După cum menționa, într-una din lucrările sale, profesorul J.

Tier, „Lumea (de astăzi) este….mai interconectată decât oricând în istoria sa”194.

Termenul de integrare provine din latină, „integer” și reprezintă – la modul

general - procesul prin care diferențele, de naturi multiple, sunt depășite, în mod

treptat, creându-se o entitate omogenă.

Elementele pozitive remarcate și avantajele creării grupărilor și alianțelor

între comunități și, ulterior, state, au contribuit substanțial la apariția conceptelor

moderne  de  cooperare,  grupare  (și,  mai  recent,  integrare)  sub-regională  și

regională, în diverse formate și la diferite niveluri de integrare, dar cu un numitor

comun, respectiv promovarea, în condiții cât mai bune și mai avantajoase, a unor

interese convergente195.

Cu  toate  că  este  posibil  ca  unele  din  aceste  structuri  de  cooperare  și

integrare  (cum ar  fi  cele  europene)  să fi  influențat  destul  de mult,  în decursul

timpului, apariția celor din alte zone geografice, acestea din urmă nu au apărut

numai ca reacție la obiectivele și influența primelor ci, după cum am arătat deja, și

ca vectori pentru promovarea propriilor interese.

194 Tier  J.,  Internationalism,  Ethnic  Diversity  and  the  aquisition  of  intercultural  competencies,
Intercultural Education, 2003, pag. 77-91.
195 Exista  și  opinii  conform  cărora  structurile  sub-regionale  și  regionale  sunt  și  o  consecința  a
fenomenului de globalizare. Deși este posibil sa existe o influenta și a acestui fenomen, factorii care au
generat și sunt definitorii pentru integrarea și cooperarea la nivelurile menționate au precedat cu mult
apariția eventualelor efecte ale globalizării (n.n.).
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Un criteriu însemnat pentru astfel de grupări a fost și este, în continuare, cel

geografic  -  în  afara  unor  afinități  obiective  (etnice,  religioase,  culturale)  sau

interese sociale, economice, militare etc.

Un alt factor important și chiar determinant pentru crearea structurilor de

cooperare și/sau de integrare regională îl constituie și necesitatea existenței unor

garanții cât mai solide de securitate pentru entitățile (statele membre), respectiv

includerea  alianței  (și,  în  multe  cazuri,  a  cooperării)  militare  directe  ca  o

componentă, de regulă explicită, a structurilor menționate. 

Crearea unui cadru de cooperare multidisciplinară, cu un grad ridicat  de

integrare – într-un sistem federal sau confederal – și cu o funcționalitate complexă,

deși este mult mai dificil de obținut poate fi, mai ales în prezent, mult mai solidă,

mai  stabilă  și  mai  eficientă  decât  o  grupare  mai  simplă  care  ar  include,  de

exemplu, numai componente economice și comerciale.

Funcționalitatea și eficiența structurii – raportată la obiectivele acesteia și

la  rezultatele  obținute  -  constituie  principalii  factori  de  stabilitate  a  sa,  fiind

resimțite  și  evaluate  de  membrii  entităților  care  fac  parte  din  structura,  prin

reflectarea directă în modificarea standardului lor de trai, a gradului de siguranță

oferit și a perspectivelor lor de evoluție în cadrul societății.

Apariția  structurilor  subregionale  și  regionale  s-a  datorat,  de  asemenea,

activității și, mai ales, eficienței reduse a grupărilor mai mari (cum ar fi Mișcarea

de nealiniere, Grupul 77, etc.) și orientate, preponderent, spre promovarea unor

principii politice și economice la scara macro (și în acest caz, totuși, cu rezultate

efective puțin semnificative). Comparativ cu acestea, structurile sub-regionale și

regionale (care includ, de regulă, mai puțin de 10 state) beneficiază, în general, de

premise mult mai bune pentru promovarea și susținerea intereselor membrilor lor.

Pe  de  altă  parte,  dacă  entitățile  (statele)  membre  nu  au  un  nivel  de

dezvoltare relativ comparabil,  compatibil  și,  eventual,  complementar,  integrarea

lor  într-o  structură  comună  devine  dificilă,  lipsind  majoritatea

elementelor/intereselor care să asigure minima coeziune necesară196.

196 În majoritatea acestor cazuri, eventualele afinități etnice, religioase și/sau culturale nu sunt suficiente
pentru crearea unei structuri integrate, neexistând factorii care sa asigure interesele comune și pârghiile
de punere a lor în practică (n.n.).
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Este  important  de menționat  că  termenul  și  conceptul  de integrare  sunt

diferite  de  „unificare”.  Astfel,  integrarea  se  referă  în  principal  la  procese

economice, sociale și culturale, pe când unificarea are preponderent un conținut

instituțional. Spre exemplu, o țară poate fi unificată politic și totuși să fie foarte

diversă economic și/sau social. Mai mult, o națiune sau un grup de națiuni pot să

fie integrate la un nivel înalt, însă nu unificate politic.

De asemenea, procesul de integrare este unul multidimensional ale cărui

componente nu trebuie, în mod necesar, să evolueze în paralel la toate nivelurile.

Integrarea economică, spre exemplu, are un grad mare de independență față de cea

lingvistică, de cea culturală, socială sau religioasă.

Procesul de integrare este, aproape fără excepție, legat de existența unor

interese specifice dar care nu se regăsesc, în mod obligatoriu, la nivelul tuturor

componentelor din fiecare entitate în parte. De exemplu, statele Uniunii Europene

sunt integrate în domenii cum ar fi comerțul, agricultura, comunicațiile etc. însă,

din punct de vedere militar și al apărării, nu toate sunt integrate în NATO structură

care, la rândul său, include și state care nu sunt membre ale UE.

Din perspectiva intereselor se poate aprecia că, deși unele pot fi percepute

ca prioritare sau mai importante decât altele, nu există motive întemeiate ca ele să

nu poată coexista și evolua în paralel. De asemenea, nu se poate spune nici că

evoluția și influența unui (unor) astfel de interese trebuie să genereze și evoluția

altora.

La nivelul oricărei societăți, fie ea mică sau mare, există factori favorabili

integrării,  dar  și  factori  favorabili  divizării.  Ca  urmare,  integrarea  constituie  o

problemă politică regăsită pe toate planurile pe care se manifestă acțiunea politică.

Un exemplu de astfel de structurare subregională - care ține cont atât de o

serie  de afinități  cât  și  de  celelalte  aspecte/elemente  deja  menționate,  ca  și  de

influența pe care acestea o induc în crearea și  funcționarea structurii   -  este și

Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), care va fi prezentat în acest capitol.

4. 2. Conceptul arab de integrare

Societățile  arabe sunt,  în  marea  lor  majoritate,  divizate,  între  principalii

factori  determinanți  pentru  această  situație  fiind  diferențele  sociale,  tribale,
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religioase și chiar etnice (diferențele între suniți și șiiți, între druzi și alawiți, între

maroniți și ortodocși, între copți și protestanți, iar din punct de vedere etnic între

arabi, kurzi, berberi etc.).

Cu toate acestea, având în vedere că diferențe semnificative se înregistrează

și  în  alte  societăți,  ne-arabe,  este  discutabilă  poziția  -  avansată  de  mai  mulți

cercetători  și  analiști  – conform căreia societățile arabe sunt în mod evident și

considerabil mai divizate decât alte societăți și că acest fapt ar avea implicații mai

importante în privința politicii statelor arabe decât a altor state, ne-arabe197. 

În  societățile  și  statele  arabe  au  existat,  succesiv,  tendințe  și  curente

favorabile integrării pan-arabe (în Sudan, în anii 80, sub conducerea lui Jafar An-

Nimeiry,  în  Egiptul  condus de Jamal  Abd Al-Nasir  –  una din țările,  respectiv

liderul,  care au alimentat  cel  mai  mult  naționalismul arab, în Irak,  în perioada

partidului  și  ideologiei  baasiste  –  naționalistă  arabă  și  socialistă  etc.).  Totuși,

având de rezolvat problema prioritară și, în multe cazuri, acută a realizării unei

integrări reale și de substanță pe plan intern, majoritatea liderilor arabi și statele

respective nu au acordat nici atenție și nici sprijin corespunzătoare unei minime

integrări la nivel pan-arab. 

De altfel, la nivel arab islamic, în afara caracteristicii tradițional autoritare a

majorității regimurilor, o altă trăsătură specifică a reprezentat-o colectivismul care

includea  structuri  de la  cea  de nucleu  familial,  familie  extinsă și  până la  trib.

Liderul  acestora  era,  de  regulă,  persoana  care  dispunea  de  cele  mai  multe

conexiuni în cadrul structurilor respective reunite. Colectivismul respectiv ar putea

fi  definit  ca  „o  sumă  sau  asociere  de  atitudini,  convingeri  și  comportamente

aplicate unui număr mai extins de persoane…”198.

          Există, cu toate acestea, la nivelul unora din statele arabe, structuri cu

caracteristici reale de integrare, cea mai importantă și mai dinamică fiind Consiliul

de  Cooperare  al  Golfului  –  CCG  (o  altă  structură  –  dar  care  este  cel  puțin

înghețată, pentru moment, datorită divergențelor dintre unele din statele membre –

este Uniunea Maghrebului Arab – UMA).

197 Luciani G, Salame G. ,–The Politics of Arab Integration, Mackays of Chatham Ltd.:  Kent, UK,
1988.
198 Darwish A, Huber G,  Individualism vs Collectivism in Different Cultures. A cross-cultural Study,
Intercultural Education, 2003, pag. 47-55.
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Consolidarea,  treptată,  a  statelor  arabe  în  perioada  contemporană,

favorizată atât de factori interni, cât și externi, constituie un element și argument

favorabile  perspectivei  unei  integrări,  întrucât  aceste  state  devin  mai  puțin

preocupate  –  și  îngrijorate  –  de  eventualele  tendințe  centrifuge,  respectiv  pot

deveni  mai  deschise  în  privința  redefinirii  rolului  statului  și  societății.  Aceste

tendințe structural-evolutive sunt importante și din perspectiva faptului că procesul

de integrare este strâns legat de cel de democratizare, un alt obiectiv în direcția

realizării căruia statele arabe nu au înregistrat, încă, progrese de substanță.

Pe de altă parte, în mod inevitabil, obiectivul unificării politice va suscita

atitudini de reticență și chiar respingere cel puțin tot atât de importante ca cele de

susținere,  fapt pentru care numai sprijinul oferit de o voință populară solidă ar

putea să determine prevalența idealului unitar.

Astfel,  dacă  în  primul  rând  arabii  înșiși,  și  nu  statele  arabe  ar  deveni

protagoniștii procesului de integrare, acest proces va avea, foarte probabil, șanse

reale de reușită.

Pentru  perioada  următoare  se  prefigurează,  totuși,  o  evoluție  către

democratizare și abandonarea controlului social extins numai la unele din statele

arabe,  fapt  care  va  conduce,  probabil,  către  un  proces  de  integrare  doar  a

respectivelor state.

Este foarte important faptul ca procesele integrative sociale să nu fie privite

ca  potențiale  pericole  la  existența  și  independența  statelor  arabe,  respectiv

promovarea  conceptelor  de  integrare  și  democratizare  să  fie  făcută  prin

intermediul instituțiilor inter-arabe existente (în primul rând Liga Statelor Arabe).

Problema în acest sens o reprezintă faptul că, pentru promovarea unor astfel de

concepte de către și prin intermediul instituțiilor pan-arabe, evoluțiile ar trebui să

fie cvasigeneralizate, ceea ce, deocamdată, nu este cazul.

Pe de altă parte, dacă statele arabe vor înregistra evoluții politic-divergente,

unele fiind „preluate” de curentele fundamentalist-islamice, altele continuând să

rămână într-un sistem de conducere totalitară  și  numai  foarte  puține evoluând,

eventual,  pe  calea  democratizării,  atunci  dimensiunea  pan-arabă  își  va  pierde,

treptat, importanța și interesul pe care ar trebui să-l suscite în rândul populației. 
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Mai mult, o astfel de alternativă ar conduce la o polarizare de tip est-vest și

la nivelul țărilor arabe, cu accentuarea diferențelor dintre statele arabe bogate (cu

resurse mari de petrol – „state rentiere”) și cu o populație relativ redusă, și cele

(mai) sărace, cu o populație numeroasă și dinamică demografică accentuată.

Există, în prezent, tendințe și abordări contradictorii în privința evoluțiilor

din lumea arabă islamică, o parte a lor fiind orientate către elemente novatoare și

deschidere (adoptarea de noi tehnologii, crearea de instituții educaționale moderne,

publice și/sau private și dezvoltarea unor sectoare economice199), iar o altă parte

axându-se pe factorii de stagnare a proceselor din societățile arabe islamice urmare

unor  caracteristici  specifice  acestora,  cum  ar  fi  tradiționalismul  social  și

conservatorismul religios200.

4.3. Principalele componente ale procesului de integrare arabă

Societățile arabe islamice au fost, în general, caracterizate în istoria lor de

un conservatorism tradițional manifest față de ideile și orientările moderne, față de

progresele  tehnologice  și  față  de  evoluția  cadrului  legislativ,  mai  ales  a

componentelor democratice ale acestuia201.

Considerând,  totuși,  ca  viabil  scenariul  optimist  al  evoluției  majorității

statelor arabe în direcția proceselor democratice și de integrare, sunt de interes a fi

menționate principalele componente (dimensiuni) ale procesului arab de integrare.

4.3.1. Componenta culturală 

Este reprezentată  în  primul  rând de limba arabă – ca  principal  factor și

numitor comun al unui proces integrativ pan-arab. Astfel, cu toate că istoria arabă

contemporană a înregistrat numai puține tentative de unificare politică (tentative

care  fie  nu  au  durat  decât  scurt  timp,  fie  nu  s-au  materializat  decât  la  nivel

declamativ și scriptic), lumea arabă continuă să fie unită prin vorbirea unei limbi

199 Smith C., Gervase W.,  Technological and Scientific change in the Early Modern Islam, c.1450 –
1850, Paperwork for IEHC: Helsinki, 2006.
200 Savage-Smith E., Islam, Cambridge History of Science, Cambridge University Press, 2003, vol IV,
pag. 649-68 .
201 Coșgel M.,  Stagnation and Change in Islamic History,  Paperwork for the Conference “Law and
Economic Development: a Historial Perspective”, University of Conneticut, Sept. 2007.
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comune. Limba arabă este, prin urmare, un simbol general și un instrument de

afiliere comună cu rădăcini istorice, culturale și/sau religioase. 

Deși în privința integrării politice limba arabă joacă un rol  secundar, ea

constituie principalul factor de legătură în integrare și pentru caracterul unitar al

identității  arabe.  Mai  mult,  limba arabă (urmare și  unor  considerente legate de

religia islamică – transmiterea inițială orală a Coranului) face dovada unei mai

mari  omogenități  decât  alte  limbi  contemporane,  oferind  arabilor  sentimentul

apartenenței  la  o  comunitate  lingvistică  unică  (în  pofida  diferențelor  dialectale

uneori semnificative. Totuși, limba arabă literară – „fosha” – sau limba Coranului

este unică și păstrată ca atare).

În contextul dezbaterilor despre regionalism, s-a evidențiat faptul că statele

au urmat, individual, unele linii politice care se regăsesc, aproape identic, la nivel

pan-arab și chiar internațional, situație care constituie sau va constitui un avantaj

în perspectiva procesului de integrare. 

Una din problemele foarte serioase o reprezintă incapacitatea aparentă a

statelor arabe de a rezolva conflictul conceptual pe care îl percep între cerința de a

fi  arab  și  cerința  de  a  fi  „modern”.  Sunt  foarte  puține  state  arabe  care  au

implementat un program efectiv de arabizare, marea majoritate înregistrând situații

în care sunt utilizate limbi străine inclusiv pentru procesul educațional (mai ales în

învățământul superior tehnic). 

Un dublu standard se înregistrează și în tratamentul preferențial aplicat pe

piața muncii pentru cei care au studiat în limbi străine, atât în sectoarele de stat, cât

și  în  cele  private.  Ca  urmare,  citând  o  evaluare  a  unui  cercetător  marocan,

„arabizarea  va  continua  să  navigheze  în  ape  învolburate  atât  timp  cât  elitele

implicate în deciziile politice flirtează cu limba arabă, predicând arabizarea, dar

trimițându-și copiii la școlile franceze”202.

Un al doilea segment al componentei culturale îl reprezintă mass-media, ca

principal  vector al  comunicării  în societate și  factor important al  procesului de

integrare.

202 Tahila B.,  Language Attitudes Among Arabic-French Bilinguals in Morocco,  Multilingua Matters:
Cleveland, USA, 1983, pag. 124.
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Comunicarea  implică  un  ansamblu  de  elemente  –  lingvistice,  culturale,

sociale și economice – care nu pot fi separate și nu reprezintă – așa cum este,

îndeobște perceput în prezent – numai un instrument de transmitere de mesaje.

În afara mass-mediei, sau în completarea rolului acesteia, și alte instituții

din  statele  arabe  contribuie  major  la  formarea  (și,  în  unele  cazuri,  chiar  la

manipularea)  opiniei  publice,  un  exemplu  important  constituind-ul  moscheile,

imamii  constituind,  conform  unei  tradiții  mai  vechi,  nu  numai  personalități

religioase, ci și lideri politici și sociali, moscheile putând juca un important rol și

pe plan educațional și cultural, nu numai religios. Un alt exemplu – specific arab și

mai  ales  zonei  Golfului  –  îl  reprezintă  „diwaniile”,  reuniuni  preponderent

masculine,  informale,  care  constituie  un  cadru  preferat  pentru  discutarea

problemelor politice, sociale, familiale etc.

Fără  a  intra  în  detaliile  instrumentelor  de  comunicare  și

obiectivelor/rezultatelor  acestora,  trebuie  menționat  faptul  că  acest  segment  al

componentei culturale în procesul de integrare are un rol important care poate fi

pozitiv sau distructiv, funcție de modul și scopul în care este utilizat și de impactul

pe care îl are la nivelul maselor.

Un al treilea segment al componentei culturale îl reprezintă rolul educației

în procesele de integrare, atât pe plan intern, cât și inter-arab. Una din trăsăturile

importante  al  sistemului  educațional  din majoritatea  statelor  arabe o reprezintă

gradul destul de ridicat  de interdependență, dar și de dependență al acestuia de

sistemele occidentale de învățământ – cu excepția domeniului educațional religios.

Programele de învățământ diferă destul de mult de la un stat arab la altul, funcție

de  fostele  influențe  coloniale  (mai  ales  franceză  și  engleză),  constituind,  din

această perspectivă o problemă deloc ușoară de rezolvat în procesul de integrare,

întrucât generează dileme de identitate semnificative (evidențiate de sondaje de tip

„cine sunt”203

De asemenea, nivelul de generalizare a sistemului de învățământ în statele

arabe este diferit, existând state cu un grad scăzut de analfabetism, dar și unele cu

203 Starr P., The October War and Arab Students „self conception, The Middle East Journal, 1978, 32-4,
pag. 444-55.
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un grad ridicat, mai ales cele sărace, cu populație numeroasă și care au înregistrat

și/sau înregistrează, încă, situații conflictuale interne sau între state.

4.3.2. Componenta economică și socială

Include,  la  rândul  ei,  câteva  segmente  principale  și  influente  din

perspectiva procesului de integrare, respectiv:

Interdependența  economică  și  suveranitatea  națională,  caracterizate  de

încercările (chiar din perspectivă istorică, nu numai contemporană) statelor arabe

de a-și păstra independența și suveranitatea în contextul evoluțiilor colonialiste și,

mai  recent,  economic  neo-colonialiste,  precum  și  modul  în  care  economiile

statelor arabe pot inter-acționa într-un eventual proces pan-arab de integrare. Până

în  prezent,  în  afara  unor  firave  astfel  de  inter-acțiuni,  s-a  înregistrat  și  se

înregistrează,  în  continuare,  o  delimitare  evidentă  a  intereselor  economice  și

sociale ale statelor arabe bogate față de celelalte,  mai sărace și  cu populație și

probleme  sociale  serioase.  Continuarea  acestui  mod  de  abordare  a  relațiilor

economice  și  sociale  la  nivel  pan-arab  nu  este,  în  nici  un  caz,  de  natură  să

favorizeze începerea unui proces real de integrare arabă.

Un alt segment, strâns legat de cel anterior, este migrația forței de muncă

din statele arabe sărace și cu probleme sociale majore, fie către statele arabe (mai)

bogate, fie către state occidentale, situație care, în ultima perioadă, a condus la o

relativă recrudescență a fenomenelor xenofobe în occident, mai ales în contextul

crizei economice și financiare mondiale.

Opțiunile și pârghiile de care dispun statele arabe pentru prevenirea acestui

fenomen (în cazul în care au dorința reală să-l prevină) rămân destul de limitate,

întrucât  regimurile la putere nu au (majoritatea nici  nu au avut ca prioritate să

dezvolte)  posibilități  de  a  asigura  o  minimă  protecție  socială  internă,  ca  și  o

dezvoltare corespunzătoare a pieței interne a muncii, inclusiv printr-o distribuire

mai eficientă a veniturilor naționale.

Statele arabe bogate din Golf sunt o destinație de mare interes pentru forța

de muncă din țările arabe cu un nivel de trai și social mai scăzut, însă măsurile

impuse de primele în materie de imigrație și de acceptare a forței de muncă din

exterior  sunt  foarte  restrictive  și,  mai  mult,  sunt  orientate  spre  acceptarea  –
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exclusiv în măsura în care au nevoie – de forță de muncă mai ieftină din state

asiatice sărace. În afara costului mai redus, utilizarea forței de muncă din țările

asiatice nu implică nici eventuale complicații  pe care monarhiile din Golf le-ar

putea avea cu alte state arabe urmare măsurilor restrictive drastice impuse.

În orice caz, migrația în interiorul zonei arabe implică, tot mai mult, o serie

de factori și probleme cărora statele trebuie să le facă față, îndeosebi în contextul

integrării politice și sociale. 

Dobândirea  cetățeniei  ar  putea  reprezenta  o  soluție  pentru  integrarea

politică  a  emigranților,  însă  majoritatea  țărilor  arabe  au  în  vigoare  o legislație

restrictivă în acest sens mai ales, așa cum am precizat, deja, cele cu un standard

ridicat de trai (urmare resurselor naturale și veniturilor obținute, dar și populației

mult mai reduse decât în celelalte state arabe). Așa cum remarca, încă din anii 80,

sociologul Al-Ebraheem guvernarea prin participare (a maselor) nu reprezintă o

trăsătură prevalentă mai ales în statele (arabe) din Golf204.

Pe de altă parte, urmare necesităților resimțite în aceste state arabe bogate

(cu  mentalitatea  rentieră  inclusiv  la  nivelul  cetățenilor  lor),  s-a  dezvoltat  un

mecanism aparte  de  integrare,  prin  prezența  și  activitatea  cetățenilor  altor  țări

arabe în numeroase structuri administrative, servicii civile, sistemul educațional,

mass-media,  armată  etc.,  unde  o  condiție  necesară  pentru  cei  angajați  este  să

cunoască limba arabă.

Ca  apreciere  generală  se  poate  spune  că,  indiferent  de  forma  și

complexitatea pe care o va avea procesul de integrare ca urmare a migrației la

nivelul statelor arabe, dinamica sa va trebui să fie adaptată transformărilor sociale,

interacțiunii tot mai mari și mai complexe între cetățenii diverselor state arabe și

caracteristicilor lor comune. Prin urmare, procesul de integrare politică devine tot

mai mult unul regional și nu (numai) bilateral.

4.3.3. Componenta politică și instituțională

Evoluțiile și procesele politice actuale din statele arabe, cu o dinamică și

complexitate în creștere, constituie factori majori pentru integrarea la nivel pan-

204 Al-Ebraheem  H.A.,  Kuwait  and  the  Gulf,  Center  for  Contemporary  Arab  Studies,  Georgetown
University: Washington, 1984, pag 80.
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arab. Dimensiunile unor probleme cum sunt procesul de pace, situația din Irak,

situațiile conflictuale din multe state și regiuni din state arabe (sudul Sudanului,

Liban, Yemen, Algeria ș.a.), creșterea demografică, precum și implicațiile lor în

raporturile lumii arabe cu celelalte state, îndeosebi marile puteri, au o influență

majoră asupra ansamblului procesului de integrare arabă. 

Până  în  prezent,  această  influență  a  fost  preponderent  negativă,  toate

inițiativele  de  coordonare  la  nivel  pan-arab  rămânând  în  stadiul  scriptic,

declamativ sau al unor rezoluții (neimplementate) ale Ligii Statelor Arabe.

Este important și faptul că adoptarea unor noi direcții  și căi  de evoluție

poate fi, de multe ori, privită cu reticență sau respinsă, chiar dacă ele sunt relativ

cunoscute și, în general acceptabile, temerile fiind legate de potențialele rezultate

(negative) și de costurile pe care le-ar implica schimbările respective205.

Cealaltă  componentă,  cea  a  cadrului  instituțional  are,  de  asemenea,  o

pondere  și  influență  majore  pentru  procesul  de  integrare.  Astfel,  principala

structură instituțională pan-arabă (conform multor specialiști singura, în prezent)

susceptibilă  să demareze și,  ulterior,  să susțină procesul  de integrare este Liga

Statelor Arabe - LSA.

Această  structură  este,  însă,  și  ea  marcată  și  limitată  de  politica  și

interesele, de multe ori divergente, ale statelor membre (în fapt ale elitelor aflate la

conducerea acestor state). 

Pe  planul  cooperării  la  nivel  arab,  LSA a  inițiat  numeroase  proiecte  /

acțiuni, îndeosebi în domeniile culturii și economiei, care, dacă ar fi fost aplicate și

continuate, ar fi condus, deja, la un grad ridicat de integrare arabă. Din acest punct

de vedere s-a discutat și se discută despre eventuala necesitate de modificare a

cadrului legislativ și politic-administrativ de funcționare al Ligii. Totuși, chiar și

astfel  de modificări  nu ar fi  de natură să producă efecte  pozitive de substanță,

întrucât problema nu este dacă o decizie se ia în unanimitate sau cu majoritatea

voturilor, ci dacă și cum va fi ea implementată de fiecare din statele membre. La

acest capitol, influența Ligii, ca principală structură politică și administrativă pan-

arabă, a fost și este, încă, deficitară.

205 Grief A., Institutions and the Path to Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, Cambridge
University Press, 2006.
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Ca urmare, problemele nu sunt legate de birocrație, de Carta sau de bugetul

Ligii,  ci  de  discrepanțele  majore  dintre  idealul  de  unitate  arabă  și  realitățile

existente  în  politicile  inter-arabe.  De  asemenea,  din  perspectiva  multora  din

regimurile la putere, un nivel superior de integrare al lumii arabe ar constitui o

amenințare directă la poziția, influența și interesele lor. 

Prin  urmare,  în  contrast  cu  eventuala  retorică  pro-integrare  pe  care  o

promovează,  conjunctural,  aceste  regimuri  continuă  să  se  opună,  în  mod

sistematic, procesului de integrare, chiar atunci când susțin curentele naționalist-

arabe  (aflate  de  altfel,  și  ele,  într-o  fază  de  stagnare).   Contextul  a  fost  –  și

continuă  să  fie  –  utilizat  de statele  din  afara  zonei  arabe  pentru  a-și  promova

interesele,  mai  ales  pe  planul  relațiilor   bilaterale,  situație  care  contribuie  la

păstrarea  divizării  arabe  și  la  complicarea  semnificativă  a  implementării  unui

proces real de integrare.

4.4. Scurt istoric al formării CCG; principalele obiective

Evoluțiile înregistrate în zona Golfului, îndeosebi după încheierea celui de

al doilea război mondial, au avut la bază, în mare parte, dinamica deosebită de

dezvoltare  a  industriei  petrolului  și  produselor  petroliere  și  au  produs,  rapid,

schimbări substanțiale în raportul regional de forțe, sub toate aspectele (politic,

militar - strategic, economic, social-demografic etc.).

Aceste  schimbări  au generat  numeroase riscuri  politice  și  economice pe

plan  regional,  ca  și  pe  plan  internațional,  context  care  presupune  o  abordare

diferită și cu o viziune superioară celei la nivel de stat206.

Situația a determinat statele din zonă – posesoare ale principalelor resurse

mondiale  de  petrol  și  gaze  naturale  -  să  își  adapteze  politica,  obiectivele  și

acțiunile la noile provocări politico-strategice și economice actuale.

Un aspect foarte important din perspectiva statelor din Golf l-au reprezentat

(și îl reprezintă, în continuare) potențialele amenințări, inclusiv militare, la adresa

integrității și suveranității lor, amenințări care, mai ales în contextul actual, pot fi

206 Europe and the Gulf Region – Towards a New Horizon,  Discussion Paper,  12 Kronberg Talks,
Special Edition, Riyadh, May, 2009,
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generate nu numai de factori externi, ci și de importanți factori interni (ținând cont

de natura regimurilor la putere, de o serie de restricții semnificative pe linie socială

și a drepturilor individuale, de modul de distribuție a veniturilor etc.). 

Astfel, înființarea unei structuri arabe comune în Golf a avut la bază, spre

deosebire de alte structuri similare din alte regiuni, mai ales necesitatea statelor

membre  de  a  crea  un  mecanism  comun  de  apărare  pe  care  s-au  articulat,  de

asemenea, importante componente economice și politice convergente ale statelor

membre.

În zona Golfului se făceau remarcate, deja, atât tendințe pentru confruntări

militare de serioase, cât și urmările modificărilor din raportul regional de forțe,

Iranul promovând, după căderea regimului șahului, o politică agresivă de obținere

a statutului de (mare) putere regională.207

Ținând cont, în acest context general, de structura, specificul și obiectivele

foarte  apropiate  ale  statelor  arabe  din  Golf,  crearea  unei  structuri  comune  de

protejare  și  promovare  a  intereselor  lor  a  fost  o  opțiune  logică  și  normală,

materializată la începutul anilor '80.

Consiliul  de Cooperare  al  Golfului,  organizație  regională  arabă  sunnită,

politică, economică și de apărare, a luat ființă la reuniunea șefilor de stat ai țărilor

arabe din Golf – Arabia Saudita, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Oman, Qatar și

Bahrain – care a avut loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Poate fi caracterizată ca o grupare geopolitică relativ omogenă, având la

bază voința statelor membre de a-și apăra, în mod colectiv și solidar independența,

suveranitatea, securitatea și funcționarea sistemului politic și economic. 

Astfel, la 25 mai 1981, conducătorii (monarhi și emiri) din Arabia Saudita,

Emiratele  Arabe  Unite  (EAU),  statul  Kuwait,  statul  Qatar,  statul  Bahrain  și

Sultanatul  Oman,  s-au reunit  la  Abu Dhabi,  în EAU, unde au convenit  asupra

constituirii unui cadru comun de cooperare al celor sase state menționate, pentru a

implementa  coordonarea,  integrarea  și  inter-conectarea  lor,  în  toate  domeniile,

207 Situația  politico-militară regională la  momentul formării  Consiliului  era dificilă și  tensionată pe
fondul începerii conflictului dintre Iran și Irak, al accentuării orientării militante a fundamentalismului
iranian (exportul de revoluție islamică) și a tensiunilor în creștere în relațiile israeliano-palestiniene -
n.n.).
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astfel  încât  să  se  creeze  premisele  pentru  realizarea  unei  uniuni,  conform

articolului 4 al Cartei CCG.208 

Sunt confirmate, în acest sens, relațiile speciale, caracteristicile comune și

similaritatea  sistemelor  bazate  pe  Islam,  credința  într-un  destin  și  obiective

comune și, de asemenea, convingerea că o cooperare între statele membre va servi

"obiectivele sublime ale națiunii Arabe".

În preambulul Cartei CCG se menționează, de asemenea, că "…decizia de

constituire  a  Consiliului  nu a  fost  rezultatul  unei  conjuncturi,  ci  materializarea

instituțională a unei realități istorice, sociale și culturale". 

Exista, de asemenea, numeroase legături religioase și culturale între cele

șase  state  membre  ale  CCG  și  -  aspect  foarte  important  (și  în  multe  cazuri,

prevalent  la  nivel  social  și  chiar  politic),  relații  de familie  și  tribale  solide (și

extinse) între cetățenii acestor țări. 

Ca urmare se poate aprecia, pe de o parte, că CCG este o continuare și o

instituționalizare  a  unor  realități  istorice  și,  pe  de  altă  parte,  constituie  un

instrument  practic  de  reacție  la  amenințările  de  securitate  și  la  evoluțiile

economice din regiune.

Legat de acest ultim aspect, războiul din Irak, din 2003, a generat o serie de

implicații  negative  de  securitate  pe  plan  regional,  sporind  riscurile  la  adresa

statelor CCG, atât pe plan intern (recrudescența extremismului și terorismului), cât

și extern, urmare climatului din zonă (situația dificilă din Irak, programul nuclear

iranian, deteriorarea situației în cadrul procesului de pace în Orientul Mijlociu etc.)

și  noii  strategii  occidentale,  mai  ales  a SUA, de a restructura regiunea și  de a

impune o serie de reforme mai ales statelor din Golf209. 

Consiliul de Cooperare al Golfului poate fi considerat, de asemenea, și ca o

materializare a unora din aspirațiile cetățenilor din statele membre către o uniune

regională arabă.

Astfel,  în Carta Consiliului  de Cooperare al  Golfului se menționează că

principalele sale obiective vizează, pe ansamblu, crearea unei structuri regionale

cu baze și obiective comune și cu un sistem integrat. 

208 Declarația reuniunii de la Abu Dhabi, 25 mai 1981 - fundamentarea conceptuala a CCG – preambul
la Carta Consiliului de Cooperare al Golfului.
209 Al-Eissawi A. S.,  Ramifications of the Second and Third Gulf Wars on the Security of the GCC
States- A Comparative Study, GRC Books, Gulf Research Centre, 2007, Cap. Conclusions.
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Obiectivele menționate sunt: punerea în practică a unor măsuri de integrare,

coordonare  și  inter-conectare  între  statele  membre,  în  toate  domeniile;  -

consolidarea legăturilor dintre popoarele lor; adoptarea unor reglementări similare

în diverse  sfere de activitate  cum ar  fi  economia,  finanțele,  comerțul,  sistemul

vamal,  legislația,  administrația,  turismul;  facilitarea  implementării  rezultatelor

progresului științific și tehnic în dezvoltarea industriei, agriculturii, resurselor de

apă și zootehnie; crearea unor centre de cercetare științifică pentru aceste domenii;

facilitarea  creării  de  societăți  mixte  cu  participarea  companiilor  din  statele

membre; încurajarea cooperării în sectorul privat. 

4.5. Elemente comparative de ansamblu între CCG și UE

Statele  arabe  din  Golf  pot  beneficia  direct  de  pe  urma  procesului  de

integrare europeană, prin studierea experienței și evoluției europene, respectiv a

modului  în care statele membre ale Uniunii  au reușit  să depășească o serie de

diferențe și chiar divergențe istorice, adaptând și aplicând modelul la specificul

local210 

Comparând-o cu alte structuri comunitare, respectiv cu Uniunea Europeană

- ca pondere a statelor membre - CCG a fost constituit având ca centru pivotal și

de  greutate  Regatul  Arabiei  Saudite.  Acesta,  prin  dimensiunea  geografica  și

potențialul său financiar și economic domină, practic, întreaga grupare și, în relativ

numeroase ocazii, nu ezită să sublinieze și să uzeze, oficial sau semi-oficial, de

acest statut în relațiile cu celelalte state membre ale Consiliului deși, ca principiu,

poziția statelor membre și modalitățile de promovare a intereselor lor în cadrul

Consiliului ar fi așezate pe baze de egalitate.211

În privința UE, în pofida faptului că există state cu o economie mult mai

puternică decât a celorlalte, cu o populație mai numeroasă și cu potențial financiar

210 Neugart F., Koch C.,  A Window of Opportunity: Europe, Gulf Security and the Aftermath of the
Iraq War, GRC Books, Gulf Research Centre, 2005
211 În  interiorul  acestei  structuri  și  a "ierarhiei" menționată s-au manifestat,  în mai multe ocazii,  și
veleități autonomiste, mai ales din partea Kuwaitului și, într-o mai mică măsura, ale Emiratelor Arabe
Unite, ale Sultanatului Omanului și/sau Statului Qatar,  dar fără a-i afecta,  totuși, echilibrul în mod
semnificativ (n.n.).
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diferit, structura are un caracter mai omogen și elaborarea politicilor comunitare și

participarea la actele decizionale se fac cu respectarea proporționalității. 

De asemenea,  ansamblul acțiunilor comunitare în cadrul Uniunii  au atât

rolul  de  a  proteja  (economic,  financiar,  social,  de  securitate  etc.)  obiectivele

acesteia,  statutul  și  standardul  statelor  membre,  cât  și,  în  egală  măsură,  de  a

promova cât  mai  eficient,  mai  coerent  și  mai  concertat  interesele  în  raport  cu

entități din afara comunității.

În cadrul CCG, în afara unor acțiuni/obiective pe plan politic,  militar și

economic/industrial, orientarea de ansamblu sau, cel puțin, rezultatul acesteia, este

protejarea statutului  și  intereselor  țărilor  membre  și,  într-o măsură mai  mică  –

deocamdată  cel  puțin  –  promovarea  lor,  în  mod  concertat,  în  raporturile  cu

exteriorul Consiliului.212

Au existat (și sunt promovate, în continuare, la reuniunile la nivel înalt ale

CCG) și propuneri pentru realizarea unei cooperări mai strânse și mai coordonate

în domeniul financiar (nu numai existența unei taxe vamale unice) care să creeze

premise și pentru unificarea monedei, a sistemului de plăți, a băncilor naționale și

politicilor acestora în cadrul CCG și în raporturile cu sisteme/entități bancare din

exterior etc.  În pofida acestei abordări, propunerile sunt, în continuare, după mai

mulți  ani,  preponderent  în  stadiu  declamativ,  cu  perspective  reale  reduse  de

materializare.

Situația  se  datorează,  în  linii  mari,  pe  de o parte  faptului  că  un sistem

financiar  unificat  ar  ridica  o  serie  de  probleme  legate  atât  de  aspecte  ale

independenței  și  suveranității  naționale  ale  statelor  membre  (din  perspectiva

poziției, ponderii și influenței Arabiei Saudite), iar pe de altă parte unor aspecte

subiective, legate de accesul familiilor conducătoare la băncile centrale, respectiv

reducerea  masivă  a  posibilității  acestui  acces  în  cazul  unui  sistem unificat  (ca

funcționare și, de asemenea, ca și control).

212 Acest context este determinat și de specificul componentei statale a celor două structuri comunitare
(UE și CCG). Astfel, în cadrul CCG toate cele șase state membre sunt monarhii totalitare, pe când în
cadrul UE există ca state republici parlamentare, monarhii constituționale și monarhii parlamentare –
n.n.

186



Mai mult, planurile și dinamica de dezvoltare, ca și creșterile de producție

în țările membre CCG sunt, de asemenea, foarte diferite, fapt care se reflectă, la

rândul său, în mod limitativ, asupra unui sistem financiar unificat.

 

4.6. Comparație la nivel structural între CCG și UE

4.6.1. Structura instituțională a CCG

Conform prevederilor Cartei Consiliului de Cooperare al Golfului, adoptată

la 25 mai  1981,  la Abu Dhabi,  în Emiratele  Arabe Unite,  CCG - cu sediul în

Arabia Saudită, a fost înființat cu următoarea structură:

Consiliul Suprem al CCG, ca cea mai înaltă autoritate, format din șefii

statelor  membre.  Președinția  Consiliului  este  asigurată,  prin  rotație,  în  ordinea

alfabetică a numelui statelor, fiind preluată cu ocazia reuniunii anuale213 ordinare a

Consiliului.  Reuniunile  au  loc  dacă  este  asigurată  prezența  a  două  treimi  din

numărul statelor membre (șase în total), fiecare dintre aceste state dispunând de un

singur vot. Adoptarea unor rezoluții de importanță majoră necesită unanimitatea214

celor prezenți,  în timp ce celelalte rezoluții  (pe probleme procedurale)  necesită

numai majoritatea simplă.

Principalele  atribuțiuni  ale  Consiliului  Suprem  al  CCG sunt:  discutarea

problemelor  de  interes  din  perspectiva  statelor  membre  ale  CCG;  stabilirea

politicilor  de  ansamblu  și  a  direcțiilor  generale  de  materializare  a  acestora;

analizarea  și  aprobarea  propunerilor,  rapoartelor,  studiilor  etc.,  înaintate  de

Consiliul Ministerial; aprobarea orientărilor de bază în promovarea relațiilor cu

alte  state  și  cu  organizații  internaționale;  aprobarea  regulilor  de  procedură  ale

Comisiei  pentru  rezolvarea  disputelor  și  numirea  membrilor  acesteia;  numirea

secretarului general; aprobarea regulilor interne de procedură; aprobarea bugetului

pentru Secretariatul General; posibilitatea amendării Cartei CCG.

Afiliate Consiliului Suprem al CCG sunt două comisii, respectiv:

213 În 1998 s-a adoptat un sistem care prevede posibilitatea organizării unei reuniuni consultative între
reuniunile anuale (n.n.).

214 Sesiuni extraordinare ale Consiliului pot fi convocate la cererea oricăruia din statele membre, dacă
cererea este andosată de încă un stat membru (Carta Consiliului de Cooperare al Golfului).
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Comisia consultativă formată din 30 de membrii (câte cinci din fiecare

stat). Are sarcina de a analiza toate problemele care îi sunt repartizate de Consiliul

Suprem.

Comisia  pentru  rezolvarea  disputelor este  înființată  ad-hoc,  de  către

Consiliul Suprem, pentru fiecare caz în parte, în funcție de natura disputei.

Este  de  menționat  faptul  că,  până  în  prezent,  dintre  problemele  mai

semnificative supuse arbitrajului acestei comisii, marea majoritate nu și-au găsit

rezolvarea în acest cadru. Un exemplu a fost disputa dintre Qatar și Bahrain cu

privire la suveranitatea asupra insulei Hawar, a cărei soluție, acceptată în final, a

fost cea a Curții Internaționale de Justiție.   

Consiliul ministerial al CCG, format din miniștrii afacerilor externe sau

alți miniștrii delegați de cei de externe în locul lor. Președinția, prin rotație, este

asigurată de ministrul din statul care deține și președinția Consiliului Suprem (sau,

dacă este cazul, de cel următor). Se reunește în sesiune ordinară la fiecare trei luni.

Sesiuni extraordinare pot fi convocate tot la cererea unui stat membru, andosată de

un al doilea stat, iar reuniunile au loc dacă este asigurată prezența a două treimi

din țările membre. 

Principalele  sale  atribuțiuni  sunt  legate  de:  propunerea  de  politici,

recomandări,  studii  și  proiecte  de  dezvoltare  a  cooperării  statelor  membre  în

domeniile de interes; sprijinirea dezvoltării și coordonarea activităților între statele

membre,  în  toate  domeniile,  rezoluțiile  necesare  fiind  înaintate  spre  aprobare

Consiliului Suprem; prezentarea de recomandări diverșilor miniștri cu privire la

cooperarea  în  sectorul  lor  de  activitate;  sprijinirea  cooperării  în  domeniul

sectorului privat și al Camerelor de Comerț și Industrie din țările membre, precum

și  libera  circulație  a  forței  de  muncă;  trimiterea  către  comisiile  tehnice  a

problemelor  de  cooperare  care  trebuie  analizate  mai  detaliat,  așteptând

recomandările  acestora;  analizarea  și  avansarea  de  recomandări  cu  privire  la

eventualele  propuneri  de  amendare  a  Cartei  CCG;  aprobarea  regulilor  sale  de

procedură  și  pe  cele  ale  Secretariatului  General;  aprobarea  propunerilor

secretarului  general  pentru  posturile  de  secretari  generali  adjuncți;  aprobarea

rapoartelor  periodice  ale  Secretariatului  General  cu  privire  la  reglementări

administrative, tehnice și financiare și înaintarea lor la Consiliul Suprem; aspectele
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tehnice  de  organizare  și  agenda  reuniunilor  Consiliului  Suprem;  analizarea

problemelor care îi sunt repartizate de Consiliul Suprem.

Secretariatul General al CCG care este format dintr-un secretar general,

numit de Consiliul Suprem pentru o perioadă de trei ani, cu o singură posibilitate

de reînnoire a mandatului; trei secretari generali adjuncți, pentru afaceri politice,

economice și, respectiv, militare, precum și un șef al delegației CCG la Bruxelles,

toți  numiți  de  Consiliul  Ministerial,  la  sugestia  secretarului  general,  pentru  o

perioadă de trei ani, cu o singură posibilitate de reînnoire a mandatului; directori

generali  pentru  diversele  compartimente  ale  Secretariatului  General,  numiți  de

secretarul  general.  Aceste  compartimente  sunt  pentru  afacerile  politice,

economice, militare, umanitare și de mediu, și legislative.

Există și Birouri pentru afacerile secretarului general, pentru cele financiare

și administrative, de patente, dezvoltare administrativă, audit intern, un Centru de

informare și unul de telecomunicații (acesta din urma, relativ recent, este localizat

în Bahrain).

Bugetul CCG este  format  prin  contribuțiile,  în  părți  egale,  ale  statelor

membre.

4.6.2. Structura instituțională a UE

Procesele,  inclusiv  decizionale,  la  nivelul  Uniunii  Europene  implică,  în

principal, șapte instituții (care reprezintă, în fapt, baza structurală):

Parlamentul European, ales direct de cetățenii U.E. pentru a le reprezenta

interesele în relațiile cu celelalte structuri, alegerea directă fiind și o garanție a

legitimității democratice a legilor adoptate. 

Membrii Parlamentului European nu sunt grupați pe criterii  naționale, ci

conform principalelor  grupări  politice  europene  care  reprezintă  întreaga  paletă

politică aferentă integrării europene.

Parlamentul European are trei principale locații de lucru: la Bruxelles (unde

sunt organizate, de regulă, întâlnirile Comitetelor și, uneori, sesiunile plenare ale

Parlamentului),  Luxemburg  (unde  este  sediul  administrativ  –  "Secretariatul

General") și Strasbourg (unde se țin, de regulă, sesiunile parlamentare plenare).

Principalele roluri ale Parlamentului European:
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- adoptarea legilor europene împreuna cu Consiliul Uniunii Europene (Consiliul

Miniștrilor) ceea ce constituie un act co-decizional; în contextul intrării în vigoare

a  prevederilor  Tratatului  de  la  Lisabona,  co-decizia  va  deveni  „procedura

legislativă  ordinară”  și  se  va extinde  în  zone  politice  noi  cum sunt  libertatea,

securitatea și justiția, fapt care va consolida puterile legislative ale Parlamentului

European;

- exercitarea supravegherii (monitorizarea) democratice a celorlalte instituții  ale

UE, mai ales a Comisiei Europene. Este abilitat să aprobe sau să respingă numirile

comisarilor europeni și are dreptul de a cenzura Comisia ca structură;

- are autoritate asupra bugetului UE – împreună cu Consiliul Uniunii Europene

(Consiliul Miniștrilor). Tratatul de la Lisabona asigură, de asemenea, un rol sporit

Parlamentului în aprobarea bugetului Uniunii. 

Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor

membre,  precum  și  din  președintele  său  și  președintele  Comisiei.  Înaltul

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri  externe și politica de securitate (și vice-

președinte al Comisiei) participă la lucrările Consiliului European.

A fost creat în 1974 ca forum informal de dezbatere între șefii de stat sau

de guvern. A devenit, rapid, organul care stabilește obiectivele Uniunii și linia de

urmat  în vederea realizării  acestora,  în toate domeniile de activitate ale UE. A

dobândit un statut formal prin Tratatul de la Maastricht din 1992, conform căruia

"Consiliul  European  impulsionează  dezvoltarea  Uniunii  și  definește  orientările

sale  politice  generale".  De  la  1  decembrie  2009,  conform  Tratatului  de  la

Lisabona, Consiliul European a devenit una dintre cele șapte instituții principale

ale Uniunii.

Consiliul European definește orientările și prioritățile politice generale ale

Uniunii Europene. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1

decembrie  2009,  Consiliul  European  a  devenit  o  instituție  care  oferă  Uniunii

impulsurile necesare dezvoltării  acesteia  și  îi  definește orientările și  prioritățile

politice generale, fără a exercita funcții legislative.

Consiliul  European  își  alege  Președintele  cu  majoritate  calificată.  Mandatul

Președintelui este pentru o perioadă de doi ani și jumătate și poate fi reînnoit o singură dată.

Atribuțiunile sale  sunt  de a  prezida reuniunile  Consiliului,  de a coordona permanent
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activitatea acestuia și de a reprezenta Uniunea Europeană la cel mai înalt nivel, sporind

consistența și vizibilitatea activităților UE. 

Se înregistrează o schimbare semnificativă față de sistemul anterior, în care

statul  membru  care  deținea  președinția,  prin  rotație,  pentru  6  luni,  prezida  și

Consiliul European. 

Actualul Președinte este Herman Van Rompuy.

Consiliul  Uniunii  Europene (denumit  și  „Consiliul”  sau  „Consiliul  de

Miniștrii”) este constituit din miniștrii  reprezentând guvernele celor 27 de state

membre.

Consiliul  UE  este  un  organism  decizional  care  coordonează  politicile

economice ale Uniunii, jucând un rol central și în politica externă și de securitate

ale acesteia.

Împarte  puterile  legislative  și  pe  cele  legate  de  buget  cu  Parlamentul

European,  perspectiva,  mai  ales  după  Tratatul  de  la  Lisabona,  fiind  ca  votul

majoritar  să prevaleze tot  mai  mult  asupra deciziilor unanime.  Intenția este ca,

începând din 2014, să fie introdus un sistem denumit dublă majoritate, deciziile

Consiliului  având  nevoie  de  susținerea  a  55  %  din  statele  membre  care  să

reprezinte cel puțin 65 % din populația Uniunii, sistem care se apreciază că va da o

dublă legitimare deciziilor respective.

Tot urmare Tratatului de la Lisabona, Consiliul Miniștrilor de Externe va fi

prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri  externe și politica de

securitate  și  vice-președinte  al  Comisiei  Europene  (funcție  creată  prin  Tratatul

menționat).

În  alte  domenii  cum ar  fi  agricultura,  finanțele  și  energia,  Consiliul  va

continua să fie prezidat de ministrul de resort al țării care deține președinția prin

rotație a Uniunii Europene.

Fiecare  ministru  din Consiliu  este  împuternicit  să  angajeze  guvernul  pe

care îl reprezintă și răspunde în fața parlamentului din țara sa și în fața cetățenilor

pentru  pozițiile  angajate.  Acest  context  asigură  legitimitatea  democratică  a

deciziilor Consiliului.

Principalele responsabilități ale Consiliului Uniunii Europene:

- adoptarea legilor europene, împreună cu Parlamentul European;
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- coordonarea politicilor economice de ansamblu ale statelor membre;

-  încheierea  Acordurilor  internaționale  între  UE și  alte  state  și/sau  organizații

internaționale;

- aprobarea bugetului UE, împreună cu Parlamentul European;

- promovarea politicilor externe și de securitate comune ale UE, pe baza liniilor

directoare stabilite de Consiliu;

- coordonarea cooperării între Curțile Naționale de Justiție și forțele de politie în

problemele criminalității.

Majoritatea  acestor  responsabilități  sunt  bazate  pe  delegarea  de

responsabilități  și,  mai  ales,  de  puteri  decizionale,  către  instituțiile  UE,  acest

concept  reprezentând  principalul  pilon,  existențial  și  funcțional  al  Uniunii

Europene.

Comisia Europeană este o structură independentă de guvernele naționale.

Rolul său este de a reprezenta și promova interesele UE ca structura unitară. Este

singura instituție a Uniunii  Europene care  pregătește,  în  acest  sens,  evaluări  și

proiecte  legislative  pe  care  le  prezintă  Parlamentului  și  Consiliului  Uniunii

Europene.

Este, de asemenea, instrumentul executiv al Uniunii, respectiv răspunde de

implementarea deciziilor Parlamentului și ale Consiliului, prin gestionarea zilnică

a afacerilor comunitare: implementarea politicilor UE, desfășurarea programelor și

cheltuirea fondurilor.

Ca și Parlamentul și Consiliul UE, Comisia Europeană își are originile în

anii 1950, legat de Tratatele de baza ale UE.

Membrii Comisiei sunt cunoscuți sub termenul de "Comisari" și au, fiecare,

o  pregătire  și  experiență  politică  însemnată  în  țările  din  care  provin,  mulți

deținând, anterior, și portofolii ministeriale. Pe de altă parte, însă, ca membrii ai

Comisiei, se angajează să acționeze exclusiv în interesul UE și să nu urmeze, în

nici un fel, eventuale instrucțiuni ale guvernelor naționale.

Comisia este numită, la fiecare cinci ani, la șase luni după alegerile pentru

Parlamentul European, astfel:

Guvernele statelor membre convin asupra desemnării noului președinte al

Comisiei,  după  care  președintele  –  desemnat  al  Comisiei  este  aprobat  de
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Parlament.  În  continuare,  președintele  Comisiei  discută  cu  guvernele  statelor

membre pentru alegerea celorlalți membrii ai Comisiei.

Parlamentul discută, în parte, cu fiecare membru desemnat al Comisiei și

își prezintă opinia asupra întregii echipe. După aprobarea sa, Comisia își poate

începe activitatea.

Comisia Europeană răspunde în fata Parlamentului Europei care are puterea

de  a  dizolva  întreaga  Comisie,  prin  adoptarea  unei  moțiuni  de  cenzură.  Dacă

președintele Comisiei o solicită în mod explicit, membrii vizați ai Comisiei trebuie

să-și prezinte demisia.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009,

Uniunea Europeană are personalitate juridică și a preluat competențele conferite

anterior Comunității Europene. Prin urmare, dreptul comunitar a devenit dreptul

Uniunii Europene și include, de asemenea, toate dispozițiile adoptate în trecut în

temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, în versiunea anterioară Tratatului

de la  Lisabona.  În  prezentarea  care  urmează,  expresia  „drept  comunitar"  va fi

utilizată atunci când este vorba despre jurisprudența Curții de Justiție anterioară

intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Este compusă din 27 de judecători și

8 avocați generali desemnați de comun acord de guvernele statelor membre.

Curtea  de  Conturi  Europeană,  formată  din  27  de  membri,  realizează

auditul  pentru  finanțele  Uniunii  -  veniturile  și  cheltuielile.  Verifică  evidențele

contabile ale tuturor instituțiilor Uniunii, statelor membre și a altor entități care pot

beneficia  de  fonduri  europene,  astfel  încât  toate  operațiunile  financiare  să  se

desfășoare în conformitate cu legile europene.

Curtea de Conturi nu are atribuțiuni și prerogative executive, iar în cazul în

care constată nereguli informează instituțiile competente.

Banca  Centrală  Europeană  răspunde  de  politica  monetară  europeană.

Principala atribuție a BCE este menținerea puterii de cumpărare a euro și, implicit,

asigurarea stabilității prețurilor în zona euro. Aceasta din urmă este formată din

cele 16 state ale Uniunii Europene care au adoptat euro începând cu anul 1999.
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Există, încă, și Eurosistemul care cuprinde BCE și BCN ale statelor care au

adoptat moneda euro. Eurosistemul și SEBC vor coexista atâta timp cât vor exista

state membre UE în afara zonei euro.

În afara acestor șapte principale instituții ale U.E., sunt și alte instituții și

organisme:  Ombudsmanul  European,  Autoritatea  Europeană  pentru  protecția

datelor,  Comitetul  Regiunilor  (reprezintă  autoritățile  regionale  și  locale),

Comitetul Economic și Social European (reprezintă societatea civilă, angajatorii și

angajații),  Banca  Europeană  de  Investiții  (finanțează  proiecte  de  investiții

europene)  și  Fondul  European  de  Investiții  (pentru  sprijinirea  întreprinderilor

mici).

4.6.3 Domenii importante pentru obiectivele majore

În cazul CCG

Principalele domenii definitorii, structurale și funcționale sunt:

Domeniul politicii externe 

CCG  are  în  vedere  și  acționează  pentru  promovarea  unor  elemente  de

politică externă comună, legate de aspecte geo-politice și strategice regionale care

ar putea afecta statele membre, de păstrare a alianțelor și avantajelor obținute în

relațiile  cu  alte  state  (mai  ales  cu  statele  occidentale  și/sau  puternic

industrializate215), sau de sprijinire a obiectivelor economice și de securitate.

Elementele comune de politică externă ale CCG au și importante conotații

propagandistice  (legate,  de  exemplu,  de  faptul  că  cele  două  locuri  sfinte  ale

islamului, Mecca și Medina sunt în Arabia Saudită, regele saudit fiind "custodele"

acestora).

Un alt factor determinant al politicii CCG este și suportul legislativ, unica

sursă de drept fiind legea Coranului – Sharia.

CCG  asigură  o  serie  de  instrumente,  modalități  și  căi  de  consultări  și

coordonare în politica externă, la diferite niveluri (reuniunile periodice la nivel
215 În privința intereselor în relațiile cu statele occidentale este de menționat faptul că, deocamdată,
marea majoritate a fondurilor familiilor conducătoare și a cetățenilor din Golf cu resurse financiare
semnificative sunt în bănci și/sau investiții în Occident, mai ales SUA (cu tendințe de re-locare a lor
după adoptarea pachetelor de masuri restrictive în contextul acțiunilor de lupta împotriva terorismului –
n.n.).
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înalt,  întâlnirile  periodice  ale  Consiliului  Ministerial  și  întâlniri,  tot  la  nivel

ministerial, în marja unor reuniuni pan-arabe sau internaționale). 

Un  rol  important,  ținând  cont  de  specificul  și  tradițiile  locale  îl  au,  în

continuare,  chiar  în  cadrul  prevăzut  de  organizație,  și  întâlnirile  /  consultările

bilaterale pe problemele mai sensibile ce implică țări membre. 

Există,  de asemenea,  o  serie  de factori  obiectivi  care  asigură facilitarea

coordonării  între  statele  membre  și  obținerea  unor  poziții  unitare  ale  CCG în

diverse conjuncturi politice sau vizând obiective politice de interes. Factorii sunt

circumscriși  faptului  că  statele  membre  ale  CCG au,  în  ansamblu,  o  structură

social-politică omogenă, cu aceeași experiență istorică (recentă) și într-un spațiu

geografic cu frontiere comune.216

Este  important  și  faptul  că,  în  pofida  unor  dispute  teritoriale  și/sau  la

nivelul familiilor conducătoare din statele membre,  în ultima perioadă – ținând

cont de contextul regional și de interesele economice convergente – aceste state au

reușit  să ajungă, în destul de multe situații, la prezentarea unor poziții  comune

constructive de politică externă și  la rezolvarea unor litigii  în spiritul  dreptului

internațional, cu respectarea principiilor Cartei ONU și a angajamentelor specifice

la nivel arab și la nivel islamic. 

Astfel  de  exemple  sunt  poziția  comună  adoptată  în  cazul  invaziei

Kuwaitului, rezolvarea prin decizie a Curții  Internaționale de Justiție a disputei

dintre  Qatar  și  Bahrain  asupra  insulei  Hawar,  pozițiile  avansate  în  majoritatea

organizațiilor internaționale și organismelor lor specializate etc.

Domeniul economic

Statele CCG sunt – ca resurse proprii – aproape în întregime dependente de

producția și exportul de țiței și gaze naturale. Strategia lor economică se bazează,

ca  urmare,  în  mare  parte,  pe  sectorul  petrolier  și  petrochimic  și  urmărește

dezvoltarea ramurilor prelucrătoare alternative – de regulă industrii energofage.

Cele între 60 și 100 miliarde dolari SUA rezultate anual din exportul de

țiței și gaze naturale (cifrele sunt funcție de evoluția pieței) le conferă statutul de

puteri  financiare  și  se  reflectă  în  proiectele  de  dezvoltare  programate  sau  în

216 Aceste caracteristici au determinat, de altfel, și o percepție foarte apropiata – daca nu identica – pe
plan internațional a statelor membre ale organizației și modului de manifestare ca entitati statale (n.n.).
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desfășurare și venitul pe cap de locuitor care variază, de la țară la țară, între 10 și

35 mii USD.

Legat de activitatea din domeniul economic, statele CCG au dezvoltat  o

politică  aparte  –  și  care  suscită  numeroase  critici  din  perspectiva  respectării

drepturilor  omului  -  în  privința  forței  de  muncă.  Astfel,  în  cvasi-totalitatea

cazurilor, deficitul local de forță de muncă – mai ales forța de muncă necalificată -

este suplinit prin prezența masivă de mână de lucru (ieftină) din alte țări arabe și

din state asiatice.217

Ca element comun (deja menționat) legat de obiectivele politice promovate

de  statele  CCG,  cu  reflectare  în  sectorul  economic,  este  acela  că  fluxurile

comerciale și economice externe ale statelor CCG sunt direcționate, în principal,

spre  SUA,  țările  Uniunii  Europene  și  statele  cu  dezvoltare  dinamică  din  Asia

(Japonia, Coreea, India și China).

În vederea consolidării cooperării economice în cadrul Consiliului și creării

premiselor  unei  integrări,  treptate,  a  economiilor  statelor  membre,  organizația

dispune de instrumentele prevăzute și de o serie de acorduri (un cadru juridic),

între care: Acordul de unificare economică (document de bază și cu prevederi pe

termen lung, încheiat și ratificat de statele membre în 1981), Acordul de creare a

unei zone de liber schimb (1983) și, un element important, o unificare a taxelor

vamale (Uniunea vamală), Acord adoptat în martie 2005. Se apreciază, astfel, ca ar

fi întruniți principalii factori pentru o etapă superioară, respectiv o piață comună a

CCG,  ceea  ce  ar  implica  libera  mișcare  a  bunurilor  și  ar  elimina  majoritatea

barierelor  pentru  liberalizarea  producției  (libera  circulație  a  persoanelor,

capitalurilor,  respectarea dreptului la muncă,  obținerea de proprietăți,  rezidentă,

etc.).

Deși, teoretic, există aceste premise pentru funcționarea unei piețe comune

a  CCG,  mai  sunt,  încă,  numeroase  aspecte  dificile  în  calea  materializării

funcționale a acestei structuri. Problemele sunt generate, în principal, de aspecte

217 În EAU și Qatar, imigranții reprezintă majoritatea raportat la totalul populației. Prezenta substanțială
a forței de muncă ieftine se întâlnește și în Arabia Saudită și Kuwait. Un procent mult mai redus se
înregistrează în Sultanatul Oman și Regatul Bahrain, ai căror cetățeni au un venit mult mai modest
decât în celelalte state ale CCG.
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legate  de politica  internă  a  statelor  membre  și,  mai  ales,  de nivelul  de  trai  și

protecția sociala din cadrul acestora.

Astfel, state cum sunt Qatarul, Emiratele Arabe Unite și chiar Kuwaitul au

reușit să mențină un standard ridicat al protecției sociale pentru proprii cetățeni și

să promoveze o politică relativ coerentă de investiții în exterior (la nivel de stat, nu

numai la nivelul familiilor conducătoare, cum este, în mare măsura, cazul Arabiei

Saudite).  Aceste  investiții  reprezintă  un  factor  de  perspectivă  deosebit  de

important pentru veniturile alternative resurselor naturale existente.218 

Alte state membre, cum sunt Arabia Saudită, Sultanatul Oman și Regatul

Bahrain, au o serie de probleme economice și financiare serioase, reflectate direct

și  semnificativ  în  sfera  socială,  fapt  care  se materializează într-un potențial  de

tensiune și chiar conflictual intern și într-o tendință crescândă de migrare a forței

de muncă spre statele vecine din cadrul CCG (cu venituri și protecție sociala mai

mari).219 

Contextul  prezentat  constituie  un  element  nefavorabil  important  în

materializarea pieței comune, cu libertățile și drepturile aferente la nivelul tuturor

cetățenilor din statele membre.

Alte probleme similare sunt generate de măsuri conjuncturale (cum ar fi, de

exemplu, păstrarea și chiar consolidarea controlului la frontiere, controlul strict al

circulației  capitalurilor  și  persoanelor,  aspecte  legate  de  recrudescența

fenomenului  terorist  și  de  crima  organizată,  ca  și  măsurile  adoptate  pentru

combaterea acestora).

Ca  element  pozitiv  de  perspectivă  trebuie,  totuși,  menționat  că,  urmare

coordonării politico-economice la un nivel corespunzător, în 1988 a fost semnat un

Acord de cooperare între CCG și Comunitatea Economică Europeană, creându-se

premise de evoluție structurală mai rapidă la nivelul CCG, pe baza experienței –

deși cu specific diferit – a UE.

218  Situația din aceste țări este determinată de existenta unui raport foarte favorabil al numărului de
cetățeni  autohtoni  și  resursele  naturale  existente,  ceea  ce  permite  subvenționarea  substanțială  a
veniturilor populației, neexistând, practic, cetățeni qatarezi sau emiratezi săraci (n.n.).
219 Gestionarea defectuoasă a veniturilor – foarte mari – din petrol (în cazul Arabiei Saudite) și lipsa
unor resurse naturale satisfăcătoare (în cazul Regatului Bahrain și al Sultanatului Oman) au determinat
plasarea  acestora  pe  un  palier  mult  mai  scăzut  în  raport  cu  celelalte  trei  țări  membre  în  privința
climatului și protecției sociale. Ca urmare, se înregistrează, în continuare, tendința de migrare a forței
de muncă (în interiorul CCG), fapt care nu convine statelor "vizate"(n.n.).
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În prezent, sunt în curs negocieri ale CCG cu Uniunea Europeana pentru

finalizarea unui Acord de liber schimb (FTA).220

Domeniul militar și de securitate

Este cel în care se regăsesc, poate, unele din cele mai "solide" elemente

(motivații) de politică unitară și comună a statelor CCG, ca o contra-pondere la

potențialele  amenințări  regionale  între  care,  în  prezent,  Iranul  ocupa  locul

principal.

Plasat în imediata vecinătate a statelor din Golf,  Iranul a avut și  are, în

continuare, o prezență și influență însemnate în mai multe state membre ale CCG

(în principal Bahrain, dar și în EAU și Kuwait), prin existența a numeroase familii

de  origine  iraniană  și/sau  mixte.  În  context,  tendința  de  evoluție  și  veleitățile

Iranului  de  a  deveni  principala  putere  regională  contribuie,  de  asemenea,  la

necesitatea  păstrării  unei  poziții  și  a  unei  politici  militare  comune  a  statelor

CCG.221

La nivelul organizației,  statele CCG acționează pentru crearea unei forțe

comune de apărare (nu s-au înregistrat,  totuși, progrese semnificative în ultimii

ani)  și  au  reușit  să  unifice  o  serie  de  proceduri  operaționale,  antrenamente  și

pregătire militară, inclusiv exerciții comune. 

Sunt în curs negocieri pentru materializarea compatibilității sistemelor de

identificare a amenințărilor, de avertizare rapidă și apărare, ca etape importante în

crearea forței comune de apărare.

Apariția unor noi riscuri legate de recrudescența terorismului, de războiul

din Irak, de dosarul nuclear iranian, ca și o serie de (alte) riscuri, asimetrice, statele

220 Ca regulă generală,  CCG a urmărit și urmărește dezvoltarea și promovarea relațiilor cu structuri
similare (grupuri  de state); singurele țări care au raporturi,  negocieri  și chiar înțelegeri  cu CCG ca
organizație sunt SUA și, mai recent,  Japonia (doi dintre partenerii  economici  cei mai importanți ai
statelor CCG în afara UE – n.n.).
221  În  paralel  cu aceasta  politica de apărare comuna (care  nu ar  fi  deloc suficienta ca garanție  de
securitate),  statele  CCG  au  promovat  și  dezvoltat  o  politica  de  apropiere  și  încheiere  de  alianțe
(bilaterale, nu la nivelul Consiliului ca organism sub-regional) cu SUA, Marea Britanie și Franța. Pe de
alta parte, aceste state, mai ales SUA, au fost interesate în mod deosebit și au promovat, la rândul lor,
încheierea de alianțe militare cu statele CCG, fapt care le permite consolidarea poziției și intereselor lor
în zona Golfului, inclusiv din perspectiva politico-militara și strategica, nu numai din cea economica
(n.n.).
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CCG  au  avut  și  au  nevoie  de  aliați  (mari  puteri)  care  să  le  poată  garanta

securitatea, independența și suveranitatea.

În  afara  aliatului  tradițional,  SUA,  țările  arabe  din  Golf  s-au  orientat,

îndeosebi  după  momentul  11  septembrie  2001  (urmare  mai  ales  măsurilor

restrictive adoptate de americani) și spre dezvoltarea altor alianțe și parteneriate,

un  loc  central  în  acest  sens  ocupându-l  Uniunea  Europeană.  Totuși,  în  cadrul

relațiilor CCG-UE, componenta de securitate nu este,  încă,  definită clar și  nici

studiată la un nivel corespunzător222. 

 Domeniul industrial

Este un domeniu relativ avansat în privința integrării la nivelul CCG, sau,

cel puțin, un domeniu în care statele membre depun eforturi pentru o integrare cât

mai  avansată,  având în vedere avantajele  pe plan regional,  pentru toate statele

membre, ale unui sistem industrial coerent. 

Ținând cont de distribuția inegală a resurselor naturale și  de necesitățile

energetice  (și  de  apă)  în  creștere,  la  nivelul  organizației  au  fost  convenite  și

demarate  o  serie  de  proiecte  de  anvergură,  realizate  și,  mai  ales,  finanțate

preponderent de companii și grupuri de companii locale223, dar cu participare și

expertiză  tehnică  și  tehnologică  a  unor  companii  sau  grupuri  de  companii

internaționale.

Majoritatea  acestor  proiecte  vizează  aprovizionarea  cu  gaze  naturale

(proiecte, în derulare, de transport de gaz din Qatar în EAU – proiectul "Delfin" –

și,  în  continuare,  în  Oman;  din  Qatar  în  Kuwait  etc.)  și  crearea  unei  rețele

energetice unificate care să poată regla consumurile cu necesarul și disponibilul de

energie electrică și, de asemenea, să poată permite un export coerent și avantajos

de energie spre alte state din zonă.

A fost convenită, astfel, în cadrul unui Acord de unificare economică la

nivelul  CCG, scutirea  de orice taxe (vamale  sau de orice  alt  fel)  a produselor

industriale din statele membre.224

222  Koch C.,  EU-GCC Relations and Security Issues: Broadening the Horizon,  GRC Books, Gulf
Research Center, 2008.
223 Producerea de energie electrică în statele CCG se face, în cea mai mare parte, prin combustia gazelor
și/sau a combustibililor petrolieri și este asociată, de cele mai multe ori, cu centrale de desalinizare a
apei de mare pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (în prezent, cca. 90% din apa potabilă în
statele din CCG – mai puțin Omanul – este asigurată prin desalinizarea apei de mare).
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Domeniul financiar

Integrarea nu a înregistrat, deocamdată, rezultate substanțiale (în afara unor

sisteme  tehnice,  cum  ar  fi  rețele  de  automate  ATM  etc.),  îndeosebi  datorită

negocierilor relativ greoaie pentru unificarea monetară și, mai ales, pentru crearea

unei Bănci Centrale la nivelul CCG (perspectivă care nu convine -  din motive

obiective  și  subiective  -  practic  nici  unuia  din  regimurile  la  putere  în  statele

membre).

Astfel, statul în care să fie amplasat sediul Băncii comune a CCG (cu rol

decizional  la  nivelul  Consiliului,  de  supraveghere  a  efectuării  plăților  și  de

coordonare  a  integrării  financiare  a  țărilor  membre)  și  adoptarea  unei  monede

comune reprezintă, încă, aspecte divergente majore225.

Domeniul transporturilor și comunicațiilor 

A înregistrat  progrese relativ  mai  importante prin crearea de avantaje  –

pentru statele CCG – în utilizarea facilitaților portuare și aero-portuare, crearea

unui  sistem  rutier  fiabil  și,  tratament  unificat  pentru  operatorii  comerciali  ai

companiilor de transport în statele membre etc.226

Domeniul legislativ

Este unul din domeniile în care s-a realizat o integrare relativ mai avansată,

îndeosebi datorită convenirii, în 1982, a faptului că legea Coranului (Shari'a) este

singura sursă de drept în statele CCG.

S-au  realizat,  de  asemenea,  progrese  importante  în  promovarea  și

consolidarea relațiilor între instituțiile legislative și organismele judecătorești. Au

fost  încheiate  o  serie  de  acorduri  cu  privire  la  proceduri  judecătorești  (1995),

Legea personală (Legea persoanei) unificată (1996),  unificarea legislației  civile

(1997) și unificarea Codului Penal (1997).

224 Este de menționat, în context, că în statele CCG nu există nici un fel  de taxe cum ar fi  TVA,
impozite pe venituri etc., ci numai o taxă vamală, unificată din 2004, de 4%. Acest sistem – viabil
datorită resurselor financiare existente – permite o promovare și o dinamică substanțiale ale investițiilor
externe, respectiv a creșterii producției (n.n.).
225 Badr I., Economic Co-operation in the Gulf: Issues in the Economies of the Arab Gulf Co-Operation
Council States, Routledge Publlishing, 2007, pag. 29.
226 În  pofida  eforturilor  depuse  pana  în  prezent,  nu s-a  reușit,  de  exemplu,  crearea  unei  companii
aviatice a CCG (care sa opereze chiar în paralel cu transportatorii naționali). Mai mult, unii din acești
transportatori s-au retras dintr-o companie relativ comuna (Gulf Air, care includea patru din cele sase
state ale CCG).
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Alte domenii  de cooperare în  care  s-au  realizat  unele  progrese pentru

integrarea sistemică și o funcționalitate administrativă care să satisfacă, la un nivel

cât  de cât  corespunzător,  orientările/interesele  statelor  membre,  sunt:  domeniul

planificării  și  dezvoltării;  domeniile  științei  și  tehnologiei;  domeniul  sănătății;

domeniile  educației  și  învățământului;  domeniul  social;  protecția  mediu

înconjurător  și,  domeniul  relativ  recent  al  combaterii  schimbărilor  de  climă;

domeniile tineretului și sportului.

Evaluări

După cum se poate remarca, obiectivele și direcțiile de acțiune ale CCG

ating majoritatea domeniilor specifice unui sistem de tip comunitar, fiind bazate pe

elemente de interes pentru statele membre.

Pe de alta  parte,  sistemele  economice  ale  statelor  CCG nu sunt  atât  de

complexe  ca  cele  din  statele  UE  (nu  includ  domenii  cum  sunt  agricultura,

zootehnia,  sisteme  hidrografice  și  hidro-energetice,  industrie  forestieră  și

gestionarea  resurselor  forestiere  etc.),  iar  populația  autohtonă,  din  perspectiva

numerică, este mult mai redusă ca cea din statele UE, raportat și la dimensiunile

lor.

Nu  sunt  avute  în  vedere  –  cel  puțin  deocamdată  –  planuri  /  strategii

semnificative  pentru  o  concertare  sau  o  integrare  a  sistemului  legislativ,  a

sistemului  și  facilitaților  sociale,  a  comerțului,  a  problematicii  culturale  și

educaționale, a politicii financiar-fiscale etc., cu state sau grupări de state din afara

CCG. 

Din perspectiva apărării și securității statelor membre, cooperarea în cadrul

CCG are, de facto, un caracter aproape în exclusivitate defensiv, reactiv, nu pro-

activ.

CCG nu dispune, practic,  de nici un fel de pârghii pentru a implementa

eventualele decizii în situațiile în care există dispute cu state vecine (sau chiar între

statele membre). Astfel, de peste 10 ani, există în dispută problema insulelor Abu

Mussa și Tunbul Mare și Tunbul Mic, aparținând Emiratelor Arabe Unite și care

au fost ocupate de Iran. Legat de această situație, tot ceea ce a "întreprins" CCG au

fost  declarații  de  solidaritate  cu  poziția  EAU și  apeluri  adresate  Iranului  de a
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respecta  dreptul  EAU asupra  insulelor.  Nu s-au  adoptat  nici  un  fel  de acțiuni

concertate de sancțiuni, boicot și, cu atât mai puțin, alte eventuale acțiuni. 

În cadrul CCG, în pofida faptului ca nu sunt necesare vize pentru cetățenii

din tarile membre și,  în  unele  cazuri,  chiar  și  pentru rezidenții  străini,  nu este

încurajată (mai ales din perspectiva statelor mai mici și cu resurse financiare mari -

Qatar, Kuwait, EAU) libera circulație a cetățenilor, îndeosebi ca forță de muncă.

De asemenea, CCG nu are, deocamdată, o politică și obiective concrete și

coerente pentru programe de asistență sau acordare de ajutoare unor entități din

afara organizației, inclusiv la nivel pan-arab. Eventualele proiecte de acordare de

asistență sau ajutoare, în varii domenii, sunt decise la nivelul fiecărui stat în parte,

fără consultare și/sau concertare (cazul unor ajutoare financiare sau programe de

asistență în Bosnia, Kosovo, Irak, teritoriile palestiniene ș.a.).    

În cazul Uniunii Europene

Comparativ  cu  elementele  comune  politicii  statelor  CCG,  sistemul

european și statele membre ale UE au dezvoltat și implementat mai multe structuri

și  mecanisme  de  cooperare,  mai  complexe,  în  majoritatea  sferelor  politico-

diplomatice, sociale, economice, comerciale, financiare, educaționale, culturale, de

știință și tehnologie, militare, comunicații și informații, transporturi, de protecție a

mediului, drepturile omului etc.

Este,  de  asemenea,  de  remarcat  faptul  că  UE,  ca  structură  regională,

acoperă o zonă și include o populație cu mult mai mari decât CCG. Ca urmare,

pentru  a  asigura  funcționalitatea  și  eficiența,  nivelul  de  integrare  și  mai  ales

mecanismele de funcționare sunt, în mod obiectiv, mai complexe și mai structurate

la nivelul UE.

Fără a detalia o serie de aspecte deja bine-cunoscute legate de funcționarea

și obiectivele UE este util, totuși, să fie menționate următoarele elemente aferente

obiectivelor majore (păstrând și o linie similară cu cele prezentate în cazul CCG,

pentru a facilita comparația):

Domeniul politicii externe

Este un domeniu în care se avansează relativ rapid, îndeosebi după intrarea

în vigoare a Tratatului  de la Lisabona,  pentru realizarea unei politici  europene
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coerente  și  unitare,  deși  interesele  unora  din  statele  membre,  sau  acorduri

bilaterale ale acestora cu entități din afara UE, nu au fost de natură să sprijine

promovarea unei politici externe comune (ex: poziția diverselor state membre UE

fata de intervenția militara din Irak, abordări și poziții diferite față de perspectiva

integrării unor noi state etc.). 

Crearea,  prin  Tratatul  menționat,  a  postului  de  Înalt  Reprezentant  al

Uniunii  pentru  afaceri  externe  și  politica  de  securitate  constituie  un  important

avantaj în acest sens.

Domeniul economic  

Este,  poate,  cel  mai  semnificativ  pentru  cooperarea  și  coordonarea  la

nivelul UE (și a reprezentat baza creării acesteia ca structură, sugerată inclusiv de

fosta titulatură de "Comunitatea Economică Europeană") și include, practic, toate

sectoarele unei economii dezvoltate.

Statele UE au convenit adoptarea unei politici economice comune, bazată

pe coordonarea politicilor economice naționale, obținându-se rezultate deosebite și

avantajoase  pentru  statele  membre  (și  constituind,  în  multe  cazuri,  principalul

"obiectiv" al  statelor candidate la aderare,  ținând cont de rezultatele și  efectele

sociale pozitive ale acestei politici).

Coordonarea  se  realizează  prin  intermediul  miniștrilor  economiei  și

finanțelor din statele membre (ECOFIN) și vizează, în unele cazuri, și domenii

conexe  celui  economic  (crearea  de  locuri  de  muncă,  dezvoltarea  sistemelor

educațional, de protecție socială și de sănătate).

Deși  fiecare  din  statele  membre  are  propria  arie  și  politică  de

responsabilitate pentru aceste domenii, se ajunge, în multe cazuri, la convenirea

unor  obiective  comune  și  se  facilitează,  în  mod  substanțial,  schimbul  de

experiență, proces cunoscut ca "metodă deschisă de coordonare", care este derulat

prin intermediul Consiliului. 227

 Domeniul militar și de securitate

La nivelul UE, problemele de apărare și cele de securitate se pun la un alt

nivel și cu un specific mult diferit față de cazul statelor CCG. Această situație se

227 Rodriguez-Pose A.,The European Union: Economy, Society, and Polity,  Oxford University Press,
January 2002
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datorează atât  specificului diferit  și  eterogenității  structurale mai  mari  a UE în

raport cu CCG, cât și specificului regional, respectiv potențialelor amenințări la

integritatea și securitatea UE, mult diferite, de asemenea, de cele care privesc țările

CCG.

Mai mult, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sunt parte și a

Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), structură politico-militară și de securitate

care asigură existența unor garanții solide pe aceste planuri.228

Pe de altă parte, pentru a fi în măsură să gestioneze și să răspundă mai ușor

și  mai  eficient  unor  situații  de  criză  (regionale  sau  internaționale),  Uniunea

Europeană  a  creat  o  forță  de  reacție  rapidă.  Această  structură  nu  poate  fi,

deocamdată,  asimilată  unei structuri  militare a UE, deoarece personalul  aferent

rămâne parte a, și sub comanda forțelor armate ale statului din care provin. De

asemenea,  rolul  actualei  structuri  este  relativ  limitat,  vizând  îndeplinirea  unor

sarcini  /  operațiuni  umanitare,  de  salvare  în  cazul  unor  situații  grave  și  de

amploare  generate  de  cataclisme,  epidemii  etc.,  de  menținere  a  păcii  sau  alte

potențiale aspecte legate de soluționarea unei crize (ex: operațiunile de menținere a

păcii din Bosnia).

 Domeniul industrial

Spre deosebire de CCG, în care este abordat, separat, ca o componentă a

Consiliului cu o importanță majoră, în cadrul UE el este inclus în problematica

gestionată prin ECOFIN.

Situația  se  datorează,  în  principal,  faptului  ca  la  nivelul  statelor  CCG

industria joaca rolul major în dezvoltarea societăților respective, dependente, într-o

proporție foarte mare, de resursele de petrol și gaze și de exportul și prelucrarea

acestora, neexistând venituri din alte (re)surse cum ar fi, în cazul UE, agricultura,

zootehnia, industria forestieră, sisteme hidro-energetice etc. 

Domeniul financiar

Este inclus, în cazul UE, în politica economică și financiară promovată prin

ECOFIN,  ca  și  prin  structuri  centrale  europene,  îndeosebi  Banca  Centrală

228 Este de menționat faptul ca și în aceste domenii, respectiv apărarea și securitatea, statele membre UE
isi rezerva dreptul de a avea un control independent și suveran, respectiv aceste arii de responsabilitate
nu au făcut obiectul unor referendumuri pentru aprobarea "integrării" lor.
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Europeană, Banca Europeană de Investiții și, cu rol de control foarte important,

Curtea Europeană de Conturi.

În cazul CCG, există un sector clar delimitat, relativ îngust de consultare și

cooperare numai pe problematica financiară, coordonat de miniștrii de resort. În

acest sector nu s-au înregistrat, până în prezent, după cum am arătat, deja, progrese

semnificative  legate  de  aspectele  importante  cum  ar  fi  mai  ales  unificarea

monedei, crearea unei Bănci Centrale funcționale a CCG și adoptarea unor politici

financiare unice.

 Transporturi și comunicații

În cadrul UE, problematica este gestionată de Consiliul pentru transporturi,

telecomunicații și energie, politica și sistemele comune în aceste domenii având,

deja, un grad ridicat de integrare, pe o bază legislativă europeană adecvată.

 Domeniul legislativ

Din punct de vedere legislativ, UE dispune de o structură, infrastructură și

de pârghii mult mai avansate, mai coerente și mai integrate decât CCG.

După cum am menționat anterior, la nivelul CCG, în afara câtorva inițiative

(acorduri)  pe  legislație  specifică,  legată  mai  ales  de  structurarea  sistemului

judecătoresc,  singurul  aspect  (acord)  unitar  important  îl  reprezintă  prevederea

conform căreia legea Coranului (Sharia) este singura sursă de drept.

În privința UE, domeniul legislativ este adoptat într-o manieră mult mai

flexibilă,  cu posibilitatea cetățeanului de a participa la elaborarea infrastructurii

legislative și  beneficiază  atât  de coordonarea (inter-dependentă)  a  principalelor

instituții, respectiv Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia

Europeană, cât și de sprijinul altor două structuri importante, Curtea (europeană)

de Justiție și Curtea de audit.

Astfel,  "triunghiul  instituțional"  format  de  Parlamentul,  Consiliul  și

Comisia  europene  elaborează  politicile  și  legile  care  sunt  aplicate  la  nivelul

întregii  comunități  (propunerile  Comisiei  Europene  sunt  analizate  și  aprobate,

împreună, de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European). Ulterior,

Comisia Europeană are rolul de a supraveghea ca legislația, după adoptarea ei, să

fie corect aplicată la nivelul întregii Uniuni.
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Celelalte  două structuri  menționate  au,  de asemenea,  un rol  deosebit  de

important, Curtea de Justiție în andosarea și susținerea aplicării legii europene, iar

Curtea de audit în supravegherea și verificarea activităților financiare ale UE.

Atribuțiunile,  puterile  și  răspunderile  acestor  instituții  sunt  precizate  în

tratatele  de bază  ale  Uniunii  Europene.  Ele  stabilesc,  de asemenea,  regulile  și

procedurile care trebuie urmate, respectiv susținute și implementate de instituțiile

UE. Aceste tratate sunt convenite la nivel înalt, respectiv al președinților și/sau

prim-miniștrilor  din  statele  membre.  Documentele  sunt,  ulterior,  ratificate  de

parlamente.

Domeniul educației, tineretului și culturii

Segmentele  incluse  în  acest  domeniu  (structurarea  este  cea  a  UE)  se

regăsesc,  după  cum  am  prezentat  anterior,  într-o  abordare  separată  în  cadrul

structural al CCG, fiind coordonate și gestionate de miniștrii de resort, în cadrul

unor  întâlniri,  periodice.  Rezultatele,  din  perspectiva  utilității,  eficienței  și

aplicabilității lor la nivelul CCG sunt, totuși, mult mai reduse decât în privința UE.

Ca exemplu, legat de sfera educațională, în tarile CCG avem de a face, pe

de o parte,  cu  un sistem în general  similar  și  simetric,  de învățământ  specific

islamic, cu accent pe religie și materiile conexe (sistem educațional prevalent în

toate statele arabe din Golf) și, pe de altă parte, cu aplicarea, în paralel, a unor

sisteme de învățământ de tip occidental (britanic, american, francez), cu diplome

recunoscute, în unele cazuri, pe plan internațional. În pofida co-existenței acestor

sisteme  (local  și  internațional)  nu  s-au  înregistrat,  până  în  prezent  cel  puțin,

tendințe de apropiere între ele, respectiv de adaptare și ajustare a celui local la

vreunul din sistemele internațional recunoscute.

 Domeniile muncii,  politicii sociale, sănătății și afacerilor și protecției

consumatorilor

Sunt abordate de structura aferenta în cadrul Consiliului Uniunii Europene

și includ sfere care nu se regăsesc (sau se regăsesc la un nivel mult mai redus) în

abordarea CCG, cum ar fi dreptul la muncă, protecția socială și politici sociale

coerente (cele existente,  într-o formulă mult  mai  simplă decât  în structura UE,

vizează îndeosebi segmentul autohton al populației), protecția consumatorilor ș.a.
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În statele CCG, majoritatea populației (rezidentă) nu este cea autohtonă, ci

forța de muncă ieftină, provenită mai ales din state asiatice cu un venit scăzut pe

cap  de  locuitor  (India,  Pakistan,  Filipine,  Nepal,  Sri-Lanka,  Indonezia).  În

majoritatea  cazurilor nu există,  pentru forța de muncă respectivă,  infrastructura

legislativă minim necesară pentru protecția sociala sau alte drepturi de bază.

 Domeniul mediului înconjurător

Este  un  domeniu  cu  o  importanță  deosebită  și  în  creștere  continuă  din

perspectiva UE,  pentru  care  există  atât  o  infrastructură  legislativă eficientă  (în

sensul măsurilor obligatorii de protecție a mediului și a căilor de aplicare a lor), cât

și  resurse  materiale  și  financiare  de  implementare  a  legislației  și  măsurilor

amintite.

În  privința  CCG ca  organizație,  dar  și  a  fiecărui  stat  membru  în  parte,

problematica protecției mediului înconjurător este, încă, într-o fază incipientă, cu o

minimă  infrastructură  instituțională  care,  în  multe  cazuri  –  ținând  cont  și  de

specificul local – nu poate gestiona corespunzător problemele apărute (cu atât mai

mult cu cât lipsa vegetației în tarile CCG complică rezolvarea aspectelor legate de

regenerarea mediului, în special a oxigenării aerului).

Se remarcă, totuși, un interes în relativă creștere al autorităților din statele

CCG pentru problematica  mediului înconjurător,  atât  datorită conștientizării  lor

asupra importanței acesteia, cât și datorită prezenței marilor companii occidentale

(care  dețin  o  parte  semnificativă  a  pârghiilor/  contractelor  de  exploatare  a

resurselor majore – petrol și gaze) care sunt obligate să adopte (prin statutul lor de

funcționare) și măsuri  de protecție a mediului corespunzătoare standardului din

statele lor de origine.

 Domeniul agriculturii și pescuitului 

Din perspectiva UE este, și în acest caz, un domeniu deosebit de important,

pentru gestionarea căruia există infrastructura legislativă și instituțională adecvată,

precum  și  fonduri  însemnate  pentru  păstrarea  echilibrului  și  funcționalității

sistemice.

La nivelul CCG nu există o abordarea unificată a unui domeniu similar,

mai ales având în vedere că,  datorită specificului geografic și al solului,  nu se

poate practica o agricultură cât  de cât  eficientă (marea majoritate a produselor
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agroalimentare  fiind  importate).  În  privința  pescuitului  nu  există  reglementări

comune la nivelul CCG, respectându-se restricțiile impuse de delimitările apelor

teritoriale.

4.6.4. Concluzii

Din prezentarea  –  principială  –  a  organizării,  structurării  și  funcționarii

Consiliului  de  Cooperare  al  Golfului  și  Uniunii  Europene,  respectiv  din

perspectiva  unei  evaluări  comparative  la  nivel  macro,  rezultă  următoarele

concluzii mai relevante:

Existența  unei  diferențe  semnificative în  privința modului  de formare și

funcționare  a  celor  două  structuri.  Astfel,  UE  are  la  bază  o  serie  de  Tratate

complexe și comprehensive adoptate de statele membre, în mod democratic,  pe

când  CCG  are  ca  bază  o  Cartă  convenită  la  nivelul  conducerii  (familiilor

conducătoare) din statele membre. Astfel, din punct de vedere al constituirii celor

două structuri ca și, în consecință, din cel al funcționării lor, participarea, opțiunile

și  rolul  cetățeanului  sunt  reduse  –  în  multe  cazuri  inexistente  în  CCG,  spre

deosebire de UE, unde atât Tratatele de bază, cât și mecanismele de funcționare

plasează cetățeanul și opțiunile sale pe un loc principal;

Organizarea  și  funcționarea  UE,  perfecționate  și  dezvoltate  în  timp  (ca

proceduri  și  ca  aderare  a  unor  noi  state)  au  favorizat  apariția  unor  structuri

specializate,  conexe  principalelor  structuri  comunitare,  respectiv  organisme

consultative (ex: Comitetul  economic și  social  european);  organisme financiare

(ex:  Banca  Centrală  europeană);  oficiul  Ombudsman-ului  european;  organisme

inter-instituționale  (ex:  Biroul  pentru  publicații  oficiale  ale  comunităților

europene);  organisme  (agenții)  descentralizate  (ex:  Agenții  ale  Comunității

Europene). 

Aceste  structuri  permit  o  abordare  mult  mai  flexibilă  și  mai  eficientă  a

problematicii de care se ocupă și, prin păstrarea principiului "responsabilității" în

fața unui alt organism comunitar, asigură și garantarea funcționarii democratice și

în interesul cetățenilor din UE;

Un aspect important îl constituie structurarea și funcționarea segmentului

legislativ al UE, plasat pe un loc central, datorită rolului și importanței pe care
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legislația  îl  are  în  ansamblul  funcțional  al  Uniunii.  Astfel,  legislația  –  în

permanentă perfecționare și adaptare la cerințele și dinamica de dezvoltare ale UE

– asigură atât implementarea eficientă a politicilor comunitare, în toate domeniile

de  interes,  cât  și  păstrarea  legăturii  continue  cu  cetățeanul,  prin  informarea

acestuia  și  prin  pârghiile  pe  care  i  le  pune  la  dispoziție  pentru  influențarea

deciziilor politice.  

În  cazul  CCG,  după  cum  am  arătat  anterior,  principala  caracteristică

legislativă unitară la nivelul organizației o reprezintă, deocamdată, faptul că legea

Coranului, Sharia, este singura sursă de drept în legislația țărilor membre. Aceasta

situație nu lasă, practic, nici o marjă de flexibilitate și participare, chiar indirectă, a

cetățeanului la procesul decizional în problematica  legislativă și  administrativă,

ceea  ce  se  reflectă  direct  și  în  posibilitățile  de  acces  și  influențare,  de  către

cetățean, și a altor domenii de acțiune ale CCG ca organizație;

În cazul CCG, principiul eligibilității, la nivelul cetățeanului – ca verigă

socială  de  bază  –  este,  practic,  inexistent,  constituirea  diverselor  structuri

funcționale  ale  Consiliului  fiind  făcută  prin  decizii  la  nivel  înalt  și,  în  mare

majoritate, prin numirea – nu prin alegerea – persoanelor în diversele posturi /

poziții;

Chiar  și  în  cazul  unor  aspecte  tehnice,  se  pot  constata  diferențe

semnificative între funcționarea CCG și UE, atât ca atribuțiuni, responsabilitate și

mod de asumare al acestora, cât și ca dinamică a activității pe diversele sectoare

(domenii) de acțiune. Astfel, în cazul CCG, reuniunile ministeriale și chiar cele la

un  nivel  inferior  sunt  organizate  la  intervale  de  timp  relativ  mari  și  cu  o

problematică mult mai simplă decât în cazul UE.229

Este de evidențiat,  în final,  faptul că Uniunea Europeană are în vedere,

pentru procesele legislative și cele decizional-executive, principii de bază cum ar

fi cele legate de accesibilitatea cetățeanului la procesele respective, prin pârghii

democratice  de  participare  și  control  și,  de  asemenea,  principiul  răspunderii,

229 Aceasta situație are și o determinare obiectivă (în afara celei indusă de sistemul de organizare și
funcționare),  având în vedere că problemele existente la nivelul statelor CCG și, prin urmare,  și la
nivelul  organizației  în  sine,  sunt  mai  puțin complexe și  mai  puțin numeroase  ca  cele  care  trebuie
abordate și soluționate la nivelul UE (n.n.).
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conform căruia fiecare structură și/sau persoană este responsabilă în fața unei alte

structuri / persoane – fapt care constituie baza funcționarii sistemelor democratice.

4.7. Relații între instituții și cetățean în sistemul statelor CCG 

4.7.1. Considerații generale

Evoluțiile – din ce în ce mai dinamice și mai complexe - înregistrate pe

plan internațional, percepute, cel puțin o parte din ele, ca elemente de bază ale

fenomenului  globalizării,  impun  ca  necesare  o  analiză  și  o  evaluare  cât  mai

aprofundate și, de asemenea, continue ale relațiilor internaționale și, mai ales, a

celor la nivel regional și sub-regional.

Aprecierea  are  în  vedere,  în  afara  complexității  evoluțiilor  menționate,

necesitatea atât de a evalua implicațiile lor din perspectiva intereselor naționale

și/sau regionale, cât  și propunerea unor căi și mijloace de promovare a acestor

interese, cu respectarea și, eventual, adaptarea la condițiile specifice existente.

Astfel, din perspectiva României, îndeosebi ca stat membru al UE, ca și al

unor alianțe majore (ex. NATO), înțelegerea cât mai bună a funcționării sistemice

în state cu tradiții, cultură, religie, sistem politic și orientări diferite (cum sunt cele

din Golf) îi poate permite să-și folosească la un nivel și cu o eficiență superioare

relațiile tradiționale, în multe cazuri chiar privilegiate, pe care le-a avut / le are cu

statele arabe.

Pentru  susținerea  intereselor  și  articularea  corespunzătoare  a  căilor  și

mijloacelor  de  promovare  a  acestora  în  statele  arabe,  este  utilă  –  alături  de

reglementări standard cum ar fi "regimul străinilor", "posibilități de afaceri" etc., și

cunoașterea  raporturilor  dintre  principalele  instituții  ale  statelor  respective  și

cetățean,  respectiv  posibilitățile  și  libertățile  acestuia  de  a  acționa  în  sistemul

economic și social. În acest sens, pentru statele arabe, mai ales cele din Golf, o

componentă  importantă  o  reprezintă  și  religia  islamică,  respectiv  prezența  și

influența acesteia în structurile de guvernare, în cele economice și în cele sociale.
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Participarea cetățenilor la actul decizional și la procesele de guvernare este

nu numai importantă,  ci  este esențială într-un sistem democratic,  mai  ales  prin

sistemul de vot și participarea la acesta.

Cu toate acestea, democrația este mai mult decât posibilitatea cetățenilor de

a-și alege conducătorii. Democrația implică, de asemenea, posibilitatea cetățenilor

de  a  comunica  și  interacționa  cu  autoritățile  alese,  direct  sau  prin  intermediul

asociațiilor civile sau partidelor politice.

Fundamentul  sistemului  politic  democratic  –  alegeri  libere  și  corecte,

societate civilă, cadrul constituțional pentru actul de conducere – este, încă, într-o

fază incipientă în statele membre ale CCG. Unele state – Kuwait, Bahrain, Qatar –

au construit sisteme politice care au o structură democratică, deși forma lor nu

implică în mod necesar și o funcționare corespunzătoare.

Astfel, majoritatea instituțiilor politice din CCG nu au o funcționare minim

corespunzătoare pe linie democratică, întrucât nu sunt, deocamdată, articulate pe

principiile transparenței, reprezentării politice, participării cetățenilor la actele de

conducere  ș.a.  În  multe  cazuri  instituțiile  executive  și  administrative  servesc

preponderent  (sau  chiar  exclusiv)  interesele  elitelor,  determinând  clivaje

substanțiale între ele, activitatea lor și marea masă a cetățenilor.

Statele din Golf sunt încă tributare unui accentuat conservatorism politic,

înregistrând  o  posibilitate  de  participare  foarte  redusă  a  cetățenilor  la  actul

decizional.  În pofida faptului  că unii  lideri  sunt favorabili  unei tranziții  spre o

societate  democratică,  posibilitățile  lor  de  acțiune  sunt,  totuși,  limitate  de

ansamblul relațiilor conservatoare de tip tribal, cultural, religios și chiar etnic, în

unele cazuri.

Dinamica proceselor înregistrate în regiunea Golfului începând din anii '90

a evidențiat  necesitatea creării  unor organizații/organisme "de tranziție" care să

promoveze și să susțină participarea cetățenilor la actul decizional și la structurile

aferente acestuia, respectiv care să asigure reprezentarea și susținerea intereselor

lor în fața structurilor de conducere naționale și regionale.  
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4.7.2. Sistemul instituțional - administrativ în statele CCG

Majoritatea  țărilor  membre  ale  Consiliului  de  Cooperare  al  Golfului

(Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Oman, Qatar) sunt state

relativ  tinere,  care  și-au căpătat  independența  și  suveranitatea  relativ  recent,  în

mare parte după cel de al doilea război mondial și în contextul dezvoltării masive a

exploatărilor petroliere.

Având în  vedere că  principalele  resurse  naturale  sunt  petrolul  și  gazele

naturale, iar majoritatea (peste 90 %) veniturilor sunt legate de exportul acestora,

nu  este  deloc  surprinzător  că  structurarea,  funcționarea  și  dezvoltarea  statelor

respective s-au circumscris acestei realități.

Toate cele șase state membre ale CCG sunt monarhii absolute, deși unele

din  ele  (Kuwait,  Qatar,  Bahrain)  au  început  să  implementeze  și  unele  măsuri

(preponderent de imagine, deocamdată) pentru acordarea unei importanțe sporite

parlamentului – ca structură de bază în democratizarea socială. Arabia Saudită și

Bahrainul (din 2001) sunt regate, cu succesiune ereditară, Omanul este sultanat (la

fel, ereditar), iar Kuweitul, Qatarul și EAU sunt emirate.

În  pofida  existenței  unor  structuri  guvernamentale,  a  unor  Consilii

Consultative (Shoura) – transformate în unele din state (Kuwait, Bahrain, Qatar) în

structuri parlamentare – și a unei organizări a executivului relativ similară celei

din alte state, centrul de greutate al puterii de stat, ca și principalele pârghii de

exercitare a acesteia (indiferent că este vorba de sfera politică, de cea economică,

socială,  comercială,  etc.)  sunt  deținute  de  monarhii  respectivi  și  de  familia

apropiată.

Dezvoltarea  infrastructurii  guvernamentale  (existența  majorității

ministerelor "tradiționale" – externe, apărare, interne, comerț, finanțe, transporturi

și comunicații,  industrie,  petrol, resurse de apă, justiție,  învățământ, învățământ

superior etc.)  s-a făcut atât  în contextul evoluției  sociale și  inter-relaționării  pe

plan regional  și  internațional,  cât  și  urmare  necesității  de a proteja  și  gestiona

corespunzător exploatarea resurselor menționate, valorificarea lor și, de asemenea,

ca o orientare relativ recentă, eforturilor de diversificare a economiilor respective,
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în principal în vederea reducerii dependenței masive de exporturile de petrol și

gaze naturale230.

În afara șefului statului (monarhul), la nivelul guvernelor din statele CCG,

principalele portofolii – sau portofoliile "sensibile" pentru stabilitatea regimului –

sunt  deținute,  în  cea  mai  mare  parte,  tot  de  membrii  de  familie  apropiați  ai

monarhului.  Coordonarea  în  cadrul  executivului  se  face  prin  intermediul

reuniunilor (ședințelor) de guvern.

În  privința  inițiativelor  legislative,  în  afara  monarhului,  care  are

posibilitatea să propună legi, guvernul poate propune, de asemenea, proiecte de

legi  care  sunt  dezbătute  în  cadrul  parlamentelor  (acolo  unde  există  această

structură ca atare) sau Consiliilor Consultative (Shoura)231, care dau un aviz (în cea

mai mare parte consultativ), după care legile respective sunt promulgate de emir și

publicate în gazeta (monitorul) oficială.

La  nivel  teritorial,  de  "guvernorate"  (județe),  deciziile  executivului  sunt

implementate de structurile administrative locale, conduse de guvernatori (numiți,

de regulă de șeful statului).

O altă caracteristică social-politică este gruparea/structurarea preponderent

pe  familii  (triburi,  la  origine),  formulă  în  care,  în  unele  din  statele  CCG,  se

participă și la alegerile pentru parlament.

Este  cazul,  spre exemplu,  al  Qatarului  (al  doilea  stat,  după Kuwait,  din

Consiliul  de  Cooperare  al  Golfului  care  a  adoptat  și  o  Constituție,  în  afara

structurii parlamentare). 

În general, în statele CCG nu este încurajată formarea unor partide politice,

cu  platforme  proprii,  politica  generală  fiind  stabilită  la  nivelul  șefului  statului

(familiei  conducătoare).  Ea  implică,  bun  înțeles,  discuții,  negocieri  și  chiar

230 În vederea reducerii dependenței lor de exporturile de petrol, o parte a statelor din CCG s-au orientat
atât spre crearea unor fonduri de investiții  și plasamente financiare ("pentru generațiile viitoare") și
achiziționarea de acțiuni la companii importante (ex: familia Sabah, din Kuwait, deține cca. 25-30 %
din acțiunile la Daimler), cât și spre diversificarea economiilor lor (în principal în sectoarele legate tot
de resursele principale), astfel încât să poată exporta și produse finite, cu un grad superior de finisare
(deci, mai scumpe), nu numai petrol și gaze ca materii prime, brute (n.n.). 
231  Consiliile Consultative – Shoura – sunt caracteristice  majorității  statelor  arabe  și  constituie un
forum în care sunt dezbătute probleme mai importante, inițiative legislative etc. Membrii lor sunt aleși
–  o  parte  –  și  numiți  –  o  altă  parte,  dintre  cetățenii  considerați  ca  personalități,  cu  experiență,
recunoscuți ca atare. Deciziile Consiliilor Consultative nu au, după cum am menționat, în cea mai mare
parte, caracter obligatoriu (n.n.).
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"compromisuri" pentru a satisface cerințele membrilor mai influenți și pentru a

păstra "unitatea" și interesele familiei conducătoare. 

Există,  însă,  și  situații  unde  a  fost  permisă  organizarea  unor  partide

politice232 și accesul lor în legislativ, deși se păstrează, în continuare, în cea mai

mare parte, un control și o monitorizare stricte asupra orientărilor, opțiunilor și

activităților lor233. 

În afara instituțiilor oficiale, la nivelul statelor CCG există (foarte) puține

structuri/instituții independente, neguvernamentale, ale societății civile etc. și cu

atât  mai  puțin  "afiliate"  unor  structuri  similare  regionale  și/sau  internaționale.

Această  situație  nu  este  numai  o  eventuală  consecință  a  sistemului  politico-

administrativ  din statele  respective,  ci  și  o urmare  a tradițiilor  etnic-religioase,

culturale, educaționale etc., ca și a unui nivel de trai (în cazul unora din statele

menționate) mai mult decât satisfăcător, fapt care a implicat mai puțin decât în alte

state  necesitatea  (obiectivă)  formării  unor  structuri  neguvernamentale,  ale

societății  civile,  ca interfață în relația cetățean – autorități  sau ca modalități de

monitorizare  și  eventuale  forumuri  critice  la  adresa  autorităților  (structuri  care

sunt,  deja,  răspândite,  active  și  cu  rezultate  semnificative  în  democrațiile

occidentale).

Se fac remarcate, totuși, și în statele CCG, tendințe de coagulare a unor

astfel de structuri, îndeosebi în contextul în care conducerile unora din aceste țări

au început să adopte o serie de măsuri și inițiative democratice, determinate și de

necesitatea  de  a  promova  o  politică  externă  "pozitivă"  și  de  a  participa  la

dialog/cooperare cu state și grupuri de state democratice234.

Promovarea unor astfel de structuri, și mai ales, de valori, ca și explicarea

și perspectiva (destul de îndepărtată, deocamdată) extinderii lor la nivel social în

statele  CCG,  vor  facilita  și  susține,  la  un  nivel  important,  abordarea  relațiilor

232 În Kuweit, de exemplu, primul stat din CCG care a format o structură parlamentară, există mai multe
grupări  politice  care  au  reprezentanți  în  legislativ  și,  urmare  ponderii  deținute,  au  și  portofolii
ministeriale.  Astfel,  partidul  (organizația)  "Frații  Musulmani"  a  obținut  la  alegerile  din 2006 două
portofolii ministeriale.
233 În  alte  cazuri,  cum este  Bahrainul,  fost  emirat  transformat  în  monarhie,  parlamentul  are  două
camere, în cea inferioară fiind aleși membrii, iar în cea superioară numiți de rege. Există, astfel, un
control și pârghii suficiente la nivelul șefului statului pentru păstrarea liniei politice, a inițiativelor și
acțiunilor sale (n.n.).
234  Este cazul, spre exemplu, al dialogului instituționalizat și cooperării între Consiliul de Cooperare al
Golfului și Uniunea Europeană, al CCG - Japonia și CCG - SUA (n.n.).
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dintre instituții și cetățean în favoarea acestuia din urmă care este (care trebuie să

fie), în fapt, nu numai beneficiarul, ci și susținătorul structurilor oficiale. 

Sferele  în  care  se  manifestă,  deocamdată,  această  tendință  sunt  cele  ale

culturii, învățământului, comerțului (în unele cazuri235), abordarea fiind pozitivă și

obiectivă. 

Caracterul pozitiv și, mai ales, obiectiv, decurge din faptul că domeniile

menționate  sunt  cele  mai  accesibile,  cu  un  impact  corespunzător  la  nivelul

societății  și,  pe  de  altă  parte,  nu  produc  "perturbații"  în  sferele  politicului,

securității, economiei, finanțelor, astfel încât sunt fie acceptate, fie chiar încurajate

de unii lideri din Golf în societățile respective. 

Astfel,  chiar  dacă  pentru  început  manifestările  acestor  structuri  nu  sunt

substanțiale, ele contribuie semnificativ la liberalizarea și democratizarea gândirii

la nivelul maselor, a unei abordări mai flexibile a diverselor aspecte noi, inedite –

care nu se regăsesc în tradițiile, cutumele și religia islamică.

Promovarea  acestor  elemente  reprezintă,  din  experiențele  istorice

internaționale, una din cele mai bune și accesibile căi de extindere și consolidare a

valorilor  democrației,  libertăților  și  drepturilor  omului  ca  valori  sociale

fundamentale.

4.7.3. Guvernarea în statele CCG; succesiunea la conducere

Este  important  de  menționat  faptul  că  statele  membre  ale  CCG  sunt

conduse de o serie de personalități distincte, ancorate în obiceiurile și moravurile

conservatoare ale societăților tradiționaliste. Aspectele care-i deosebesc pe liderii

CCG  de  alți  lideri  regionali  sunt  legate  de  modul  de  viață,  de  abordare  a

problemelor, de interesele și, nu în ultimul rând, de modul în care s-au format ca

persoane și ca educație.  Sistemul politico-social în care trăiesc și își desfășoară

activitatea,  cu  toate  particularitățile  lui,  constituie  un  alt  factor  important  în

"modelarea" și formarea liderilor CCG.

235  În această sferă a comerțului este de menționat experiența emiratului Dubai, din cadrul EAU care,
prin adoptarea unor măsuri deschise, liberale și chiar de pionierat tehnic și de comunicare (zona de
comerț  liber,  zona  investițională  privilegiată  etc.)  nu  numai  ca  și-a  păstrat,  ci  și-a  dezvoltat,  în
continuare, statutul de placă turnantă de comerț și de e-comerț.
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Cu toate că, pe plan local, foarte puține evaluări și studii au abordat poziția

și  profilul  liderilor  autohtoni,  la  nivelul  segmentului  mai  tânăr  și,  în  general,

educat al populației, ca și la cel al analiștilor și observatorilor politici, evaluările

converg  către  aprecierea  că  liderii  regionali  actuali  din  CCG  sunt  mai  puțin

puternici, influenți și eficienți comparativ cu cei care au condus statele din zonă la

momentul formării Consiliului, la finele anilor '80. Ca motivații sunt avansate în

principal vârstele ridicate și/sau infirmități fizice ale diverșilor lideri. 

Evaluările au avut și au în vedere temerile legate de nivelul și capacitatea

actualilor  lideri  de a face față unor provocări  și  situații  dificile și  cu dinamică

ridicată,  specifice  în  prezent  zonei  Orientului  Mijlociu,  ca  și  modului  în  care

situația de fapt complică componentele politice și sociale interne ale statelor CCG.

Există,  de asemenea,  temerea  ca pe fondul  unor complicații,  tensiuni  și

chiar  dispute  interne  legate  de  poziția  și  influența  actualilor  lideri  s-ar  putea

accentua  "ofensiva"  liderilor  și  grupărilor  islamiste,  fundamentaliste,  care  ar

percepe conjunctura actuală ca pe o oportunitate pentru consolidarea pozițiilor și

influențelor lor.

În privința succesiunii la conducerea statului, tradițiile implică desemnarea,

de către șeful statului, a unui prinț moștenitor (în cazul majorității emiratelor din

CCG – în afară de Arabia Saudită și Regatul Bahrain, în care succesiunea este

ereditară). Regulile,  legate și de tradiții  islamice,  coranice,  prevăd că primul

născut ar trebui să ocupe poziția de prinț moștenitor, însă opțiunea nu mai este

respectată în totalitate. 

Se  ține  cont,  astfel,  de  capacitățile  și  abilitățile  sociale,  inter-umane,

educaționale și ca lider ale viitorului prinț moștenitor, precum și de potențialele

implicații ale relațiilor, disputelor și/sau alianțelor din cadrul familiei conducătoare

(având în vedere că majoritatea liderilor au mai multe soții, deci potențialii prinți

moștenitori sunt frați numai după tată).

Numirea  prințului  moștenitor  nu  înseamnă  neapărat  că  acesta  va  prelua

puterea în cazul decesului liderului sau incapacității sale de a conduce. 

De regulă,  după moartea  liderului,  are  loc un consiliu  de familie  (cu o

participare relativ restrânsă) în cadrul căruia se discută și, în final, se decide dacă

prințul moștenitor existent constituie cea mai bună alternativă de succesiune, în

caz contrar fiind desemnat un alt succesor. 
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Această practică a favorizat și chiar încurajat, în numeroase ocazii, apariția

și dezvoltarea unor divergențe, tensiuni și dispute în sânul familiilor conducătoare,

situații care s-au materializat, ulterior - în unele cazuri - chiar în conflicte deschise,

lovituri de palat sau lovituri de stat etc.

Arabia Saudită și Regatul Bahrain236 au un sistem de succesiune ereditară,

însă și în acest caz pot apare probleme și dispute în cadrul familiilor conducătoare

(foarte numeroase ca membrii, mai ales în Arabia Saudită și cu interese adesea

divergente).

Se poate aprecia că toate aceste aspecte, numiri de lideri, prinți moștenitori,

anularea acestor numiri, înlăturarea de la putere a unor lideri de către proprii copii

etc.  sunt  caracteristice  și  elocvente  pentru  stadiul  actual  de tranziție  la  nivelul

CCG,  un  fel  de  tranziție  prin  tradiție,  idei  și  acțiuni  novatoare  încercând  sau

trebuind  să  co-existe  cu  tradiții  și  cutume  învechite  și  rigide.  Aceste  evoluții

înregistrate în zonă, ca și dinamica lor într-o perioadă relativ scurtă de timp (sub

40 de ani) sunt unice și evidențiază, fără dubiu, tendința de schimbare și adaptare

la perioada actuală, chiar cu păstrarea unor trăsături și tradiții specifice.

4.7.4. Aspecte  demografice.  Dependența  de  forța  de  muncă  din

exterior

Organizarea  și  funcționarea  instituțională  în  statele  membre  ale  CCG,

menționate  în  sub-capitolul  precedent  sunt,  în  bună  parte,  o  consecință  și  a

structurii demografice a lor, nu numai a specificului și tradițiilor regionale, arabe

și islamice.

Astfel, deși în țările CCG se remarcă, în perioada ultimilor ani, o tendință

de creștere demografică pronunțată (inclusiv pe fondul unui nivel de trai relativ

confortabil pentru autohtoni), există, în continuare, o cerere substanțială de forță

de muncă, atât calificată, cât și, mai ales, necalificată.

Situația este o urmare a câtorva factori obiectivi și subiectivi, între care:

236 Emiratul  Bahrain s-a proclamat regat  în 2001, unul din principalele motive fiind tocmai dorința
actualului lider – A. Al-Khalifa – de a asigura succesiunea ereditară la tron. De asemenea, termenul
"regat" a fost apreciat ca fiind mai "reprezentativ" – deși acesta ocupă o insulă cu o suprafață mai mica
decât un județ din România (n.n.).
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- existența relativ scurtă ca state suverane și independente, fapt care nu a dus,

deocamdată, la o conștientizare și generalizare a unor sisteme economice și

sociale bazate  exclusiv pe principiile unei  economii  de piață,  inclusiv a

forței de muncă locale;

- repartizarea/alocarea, până nu demult (în unele cazuri chiar și în prezent), a

veniturilor  substanțiale  obținute  mai  ales  din  exporturile  de  petrol  și  la

nivelul populației,  până la celula sa de bază – cetățeanul care beneficia,

astfel, de un venit suficient pentru un trai decent, fără ca acest venit să fie,

de cele mai multe ori, o consecință a muncii prestate;

- veniturile obținute de multe familii din investiții (mai ales în exterior), ceea

ce a contribuit, nu în puține cazuri, la crearea unor mentalități de "rentier";

- numărul  prea  mic  al  populației  aptă  de  muncă  și  care  are  o  minimă

calificare, raportat la dezvoltarea și diversificarea economiilor din statele

CCG.

Ca  urmare,  o  caracteristică  importantă  în  societățile  statelor  din  Golf  o

reprezintă  importul  substanțial  de  forță  de  muncă  din  exterior,  din  statele

occidentale – pentru activitățile care presupun o pregătire și calificare superioare –

și din statele asiatice subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, mai ales din Asia –

pentru activitățile, mult mai numeroase, care solicită forță de muncă necalificată

sau puțin calificată.

Principalele state din care țările arabe din Golf importă forță de muncă,

îndeosebi  necalificată,  sunt  India,  Pakistan,  Bangladesh,  Sri  Lanka,  Filipine,

Nepal237.   "Importul"  este  semnificativ  ca  număr,  însă  condițiile  impuse  de

legislațiile locale previn o eventuala extindere necontrolată a străinilor.

Astfel, în unele cazuri (Qatar, EAU, chiar Bahrain), forța de muncă străină

depășește  cu  mult  (de  cca.  două  ori  în  cazul  Qatarului)  numărul  populației

autohtone, în celelalte fiind cel puțin comparabilă numeric.

 Această  situație  a  impus,  pe  parcursul  creșterii  comunității  străine  din

statele CCG, adoptarea unor măsuri, inclusiv legislative, care să permită un control

237 Este relativ surprinzător faptul că în nici unul din statele din Golf nu se regăsește – la un nivel
semnificativ  -  forța  de  muncă din China,  având în vedere  dinamica  exportului  de forță  de  muncă
promovat  de acest  stat.  Unii  specialiști  ai  zonei pun acest  fapt  pe seama prezenței  "tradiționale" a
Indiei, Pakistanului și Filipinelor în statele CCG, inclusiv a creării, de către rezidenții respectivi, a unor
structuri compacte, cu influență, care acționează permanent, prin pozițiile pe care le au și activitățile
desfășurate, pentru prevenirea pătrunderii pe piețele locale ale forței de muncă și din alte state (n.n.). 
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eficient  al  prezenței  și  activității  străinilor  și,  de  asemenea,  care  să  ofere  și

pârghiile necesare prevenirii oricăror influențe majore ale comunităților respective

în direcția populației autohtone, a poziției și a intereselor sale. 

4.7.5. Religia și sfera politică

În toate  țările  membre  ale  CCG,  religia  de stat  este  religia  islamică,  în

modul în care este interpretată de Islamul Sunnit Wahabit (conservator). În pofida

caracterului  preponderent  sunnit,  atât  musulmanii  sunniți  cât  și  cei  șiiți  pot

practica religia în mod liber, fiecare în moscheile lor.

Guvernele statelor CCG, ca și familiile conducătoare au legături puternice

cu  instituțiile  și  practicile  islamice.  În  toate  aceste  țări  există  ministere  ale

afacerilor  islamice  (Awqaf)  care  administrează  problemele  de  religie,  ale

clericilor,  construcțiile  de  moschei,  ca  și  componenta  educației  islamice,  atât

pentru autohtoni, cât și pentru noii convertiți.

Șefii  de stat  și  de guvern participă,  de regulă,  la  rugăciunile publice  cu

ocazia sărbătorilor importante și finanțează, de asemenea, la un nivel semnificativ,

pelerinajele la Mecca (Hajj) pentru musulmani săraci.  

Cu excepția  Arabiei  Saudite – a  cărei  poziție este,  în  continuare,  foarte

conservatoare  și  inflexibilă –  guvernele din celelalte  state  CCG au acceptat  să

acorde unele libertăți religioase și cetățenilor de alte confesiuni decât cea islamică:

catolici, creștini ortodocși, anglicani, copți, ca și unor creștini indieni.238

Pentru confesiunile recunoscute, guvernele statelor CCG au alocat, în unele

cazuri  (Kuwait,  Qatar,  EAU),  spații  și  terenuri  pentru lăcașe de cult,  acordând

acestora și statut juridic, astfel încât să poată sponsoriza vize pentru diverși clerici,

să poată deschide conturi în bancă, importa cărți și alte publicații religioase etc.

Nu sunt, totuși, încurajate, în nici un fel, activitățile de prozelitism (altele

decât cele islamice), iar circulația publicațiilor altor religii este ținută sub control.

Sunt  permise,  totuși,  în  majoritatea  cazurilor,  importul  și  comercializarea  unor

materiale specifice diverselor sărbători creștine, cum ar fi Paștele și Crăciunul. 
238  Teoretic, și adepții unor alte religii pot solicita recunoașterea de către statele respective dar, până în
prezent, nu sunt cunoscute alte cazuri de religii care să fi acționat în acest sens – Country Report on
Human Rights – DOS, 2006. 
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În  toate  școlile  publice,  educația  islamică  este  obligatorie,  atât  pentru

musulmani, cât și pentru ne-musulmani239.

În  aceste  condiții,  cea  mai  mare  parte  a  străinilor  rezidenți  în  țările

respective (și care își pot permite financiar) optează pentru educarea copiilor lor în

școli  particulare,  în  care  religia  nu  este  obligatorie.  Este  de  menționat,  de

asemenea,  că  nu  există  (cu  excepția  Arabiei  Saudite)  școli  particulare  în  care

religia să fie obligatorie.

În  afara  acestor  aspecte  cu  caracter  mai  general,  prezența  și  influența

religiei în sfera administrativă și executivă în statele CCG se manifestă pe mai

multe planuri, îndeosebi pe cele ale justiției, afacerilor interne și a celor sociale.

Atât  latura  tradițională,  cât  și  cea  promovată  de  clerici  și  autoritățile

religioase în privința islamului sunt principalii vectori de păstrare și extindere a

acestei religii, în principal la nivelul autohtonilor, dar și în activități de prozelitism

în direcția străinilor – mai ales a celor din categoria forței de muncă ieftine, din

statele  asiatice.  Aceștia  speră,  prin  convertirea  la  Islam,  să  obțină  o  serie  de

beneficii  care  să  le  faciliteze  extinderea  șederii  lor  în  statele  respective  și,  de

asemenea,  a  obținerii  permiselor  de  muncă  și  a  unor  condiții  de  muncă

superioare240.

În sfera justiției, religia islamică este foarte prezentă, având în vedere că în

toate statele CCG aceasta nu este numai religie de stat, ci și baza întregului sistem

de drept, respectiv Sharia (Legea Coranului) care stabilește principiile și bazele

actului de justiție241. 

Având  în  vedere  relaționarea  (inter-relaționarea)  justiției  cu  majoritatea

celorlalte  structuri  instituționale,  efectele  actului  de  justiție  bazat  pe  Sharia  se

regăsesc și la nivelul lor.

În  privința  unor  activități  externe  în  care  religia  islamică  joacă  un  rol

important, sunt de menționat îndeosebi cele legate de crearea și distribuirea unor

239  Sunt, totuși, situații – în statele cu o abordare mai flexibilă, cum ar fi Qatarul sau EAU– în care
unele instituții de învățământ de stat acceptă scutirea non-musulmanilor de cursurile de religie islamică
(n.n.).
240  În multe cazuri, constatate în practică, aceste "speranțe" ale celor care se convertesc la Islam nu se
materializează sau, cel puțin, nu la nivelul așteptărilor lor. Până în urmă cu cca. 10 ani, majoritatea
statelor CCG ofereau și o "compensație" financiară pentru noii convertiți  la Islam, situație care,  în
prezent, a devenit foarte rară (n.n.).
241  Există unele situații, destul de rare (ex: în Qatar), în care Sharia'a nu se aplică – în unele cazuri
serioase – și străinilor, actul de justiție făcându-se în tribunale laice, în afara celor religioase (n.n.).
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fonduri de ajutorare pentru unele state musulmane sărace sau care au de suferit

urmare unor stări de război, cataclisme etc. 

Este relevant, în acest sens, ajutorul acordat de statele CCG musulmanilor

din Bosnia, intervenție cu o tentă islamică evidentă, întrucât, în afara ajutoarelor

propriu-zise  (bunuri  de  consum,  fonduri,  medicamente  etc.)  au  fost  trimise  și

însemnate cantități de publicații religioase islamice, ca și fonduri clar și exclusiv

destinate construcțiilor unor moschei sau reparării celor existente. 

4.7.6. Influența religiei în sfera drepturilor omului

a). Sistemul  legislativ  sau,  acolo  unde  există  (Kuwait,  Qatar),  Constituția

prevăd libertăți pentru presă și libertatea de exprimare a persoanelor deși, în fapt,

acestea nu sunt încurajate și, în multe cazuri, sunt chiar descurajate.

Conform  statisticilor  mai  multor  organizații  și  organisme  internaționale

(ex: ONU), ale unor instituții  de stat  și  ale unor organizații  neguvernamentale,

libertatea  de exprimare  este,  încă,  limitată  în  majoritatea  statelor  CCG.  Astfel,

urmare  unor  presiuni  (indirecte  și,  în  unele  cazuri,  chiar  directe)  jurnaliștii

continuă să se  auto-cenzureze atunci  când scriu despre religia islamică,  despre

conotațiile  și  implicațiile  sociale  ale  acesteia,  despre  activitatea  guvernelor  și

membrilor acestora, despre familiile conducătoare, ca și despre relațiile cu statele

vecine și/sau cu alte state islamice242.  

Legea  (islamică)  prevede,  de  asemenea,  pedepse  destul  de  severe,  cu

închisoare,  pentru  defăimare  și  insultă  (calomnie).  Este,  de  asemenea,  de

menționat că toate cazurile de acest fel care implică cetățeni, dar mai ales instituții

ale mass-media, sunt de resortul tribunalelor penale.

În nu puține cazuri,  o serie  de publicații,  mai  ales  particulare  (dar  care

aparțin,  de  regulă,  unor  membrii  ai  familiilor  conducătoare),  au  fost  oprite,

cenzurate sau, în cel mai bun caz, refăcute urmare unor poziții exprimate la adresa

242  Arabia Saudită – care își asumă rolul de garant al religiei islamice sunnite și pe cel de "lider" al
CCG – a atenționat, în numeroase ocazii, unele state vecine – mai ales Emiratele Arabe Unite, Qatarul
și  chiar  Bahrainul  –  cu  privire  la  o  serie  de inițiative și  acțiuni  care,  în  opinia saudită,  contravin
preceptelor islamice și Shariei (ex: relativa liberalizare a comercializării băuturilor alcoolice în mai
multe emirate ale EAU și în Qatar, regulile mai relaxate în privința participării musulmanilor la toate
activitățile religioase etc. (n.n.).
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religiei, a unor aspecte politice sau a conținutului considerat a fi prea explicit pe

plan sexual.

Având în vedere sistemul existent,  ca și  potențialele repercusiuni pentru

poziția și chiar persoana lor, chiar și cetățenii străini evită discutarea publică (și

critică) a subiectelor menționate. 

Birourile  de  cenzură  în  domeniul  mass-mediei  (ziare,  reviste,  radio  și

televiziune),  ca  și  cele  existente  în  punctele  vamale  din  toate  statele  CCG

cenzurează și/sau rețin materialele care se consideră că aduc atingere – indiferent

în ce mod – sau, mai  rău, că sunt ostile religiei  islamice,  politicii  și  acțiunilor

guvernelor  și  familiilor  conducătoare,  precum  și  toate  materialele  care  au  și

conotații sexuale-pornografice.

În privința filmelor și materialelor publicitare se practică, de asemenea,  o

cenzură destul de drastică (funcție de țară), cenzură care urmărește aspectele deja

menționate.

Nu  sunt,  de  regulă,  cenzurate  (sau  confiscate)  materialele  cu  caracter

religios altul decât cel islamic, dar numai în cazul în care sunt pentru uz propriu,

fiind interzisă utilizarea lor în scop propagandistic/de prozelitism.

b). Internetul  face,  de  asemenea,  obiectul  unei  monitorizări  și  cenzuri

semnificative, fiind "filtrate" toate site-urile, e-mail-urile și chat-room-urile care se

consideră că aduc atingere Islamului, politicii de stat, familiei conducătoare sau

care au un caracter sexual explicit.

c). Cenzura se face simțită, în unele cazuri, și în domeniile învățământului și

culturii,  deși  nu  la  nivelul  la  care  se  manifestă  în  sferele  deja  menționate.

Libertățile  academice  și  culturale  sunt  exercitate  "în  conformitate  cu  legislația

existentă" (în principal Sharia), fapt pentru care profesorii, instructorii, consilierii

profesionali, organizatorii evenimentelor culturale etc., practică aproape același fel

de  auto-cenzură  care  se  regăsește  la  nivelul  marii  majorități  a  reprezentanților

mass-mediei.

d). În  privința  libertăților  de  adunare  și  asociere,  acestea  sunt,  în  general,

prevăzute  în  legislația  (Constituția  –  unde  există)  statelor  CCG,  însă  sunt

circumscrise  unor  reglementări  relativ  stricte  și  unor  aprobări  prealabile

obligatorii.
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Pentru astfel de activități/acțiuni, trebuie îndeplinite nu numai o serie de

formalități,  ci și o serie destul de mare de condiții, multe restrictive (cum ar fi

cazul  aprobării  șefului  securității  publice,  a  cărui  decizie  este  definitivă,  fără

posibilitate de apel sau solicitări de justificare).

În  practică,  guvernele  statelor  CCG  nu  aprobă  demonstrațiile

(manifestațiile) politice (în afara celor organizate de instituții ale statului, cum a

fost,  de exemplu, cazul unui marș,  pașnic, în mai  multe state din CCG, pentru

susținerea  palestinienilor  în  cadrul  evoluțiilor  din  procesul  de  pace  arabo-

israelian).

Formarea unor asociații, chiar profesionale, este, de asemenea, dificilă și

face  obiectul  obținerii  a  numeroase  aprobări,  îndeplinirii  a  numeroase  condiții

(restrictive) și a unor taxe. Legile existente interzic formarea de partide politice

și/sau statutul de membru al acestora.

Astfel, formarea indiferent cărui fel de asociație poate fi refuzată în cazul în

care se apreciază că ar putea prezenta "un pericol pentru interesul public" sau că ar

putea atinge (și, eventual, greva asupra) problematica și obiectivele politice și/sau

"interesele naționale".

e). În  privința  unor  drepturi  cum ar  fi  cel  al  libertății  de  mișcare  în  țările

membre ale CCG și în exteriorul acestora, ca și în sfera emigrării și/sau repatrierii,

religia islamică nu are o interferență/influență semnificativă, decât, eventual, prin

intermediul unor interpretări juridice ale Shariei – ea însăși principala sursă de

drept, în contextul unor cazuri specifice, în nici un caz generalizate243.

Sunt, în continuare, restricții serioase mai ales pentru căsătoriile mixte și, în

cadrul acestora, preponderent pentru femeile – cetățene ale unor state din CCG –

care ar vrea să se căsătorească cu cetățeni străini și, mai ales, de altă religie. În

unele  state  conservatoare  (mai  ales  Arabia  Saudită),  astfel  de  căsătorii  sunt

sancționate dur atât de stat cât și, mai ales, de familia respectivei, cu sprijinul și

cadrul legal oferit de Sharia244.

243  Este cazul, de exemplu, al unor cetățeni arabi, din state CCG, căsătoriți cu cetățene de altă rasă și
confesiune, situație în care familiile, în primul rând, dar și unele prevederi conservatoare și restrictive
la nivel guvernamental (mai ales în Arabia Saudită) îi împiedică pe respectivii să se stabilească și să
beneficieze de drepturi depline în (unele din) statele CCG. În orice caz, în ultima perioadă se remarcă o
tendință semnificativă de eliminare a constrângerilor de acest fel (n.n.).
244 US Department of State, Country Report on Human Rights in the GCC Countries – published b the
Office for Democracy, Labor and Human Rights, 2006.
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Pe de altă parte,  există o diferențiere clară de abordare și  manifestare a

dreptului la libera circulație, mai ales a femeilor și copiilor.

Astfel, în unele state femeile, mai ales cele sub 30 de ani, au nevoie de

autorizația (scrisă) a unui "responsabil" al familiei (soț, părinte, tutore etc.) pentru

a putea părăsi țara, sistemul complicându-se când este vorba ca respectivele să fie

însoțite și de eventualii copii. În acest caz, este necesar acordul expres al tatălui,

fără de care este exclusă posibilitatea ca minorii să poată părăsi țara, chiar dacă

mama ar obține, în final, într-un fel sau altul, permisiunea de ieșire.

Ca  urmare,  este  suficient  ca  "responsabilul"  (soț,  părinte,  tutore  etc.,  să

transmită la frontieră numele femeii și copiilor respectivi, pentru ca acestora să li

se  interzică  ieșirea  din  țară.  De  altfel,  în  majoritatea  cazurilor,  autoritățile  de

frontieră  solicită  ele  însele  documentele  necesare  care  să  ateste  existența

autorizației respective245.

f) Sistemul legislativ al statelor CCG interzice exilul forțat (intern sau extern)

al cetățenilor statelor membre și, în fapt, nu s-au înregistrat astfel de cazuri și are

prevederi stricte privitor la cetățenie.

S-au  înregistrat  cazuri  de  auto-exilare  (cum  a  fost,  de  exemplu,  cel  al

fostului emir din Qatar, Khalifa Bin Hamad Al Thani care a fost înlăturat de la

putere în 1995 de fiul său, actualul emir, Hamad Bin Khalifa Al Thani, și care s-a

auto-exilat în afara Qatarului).

De asemenea, în același  caz concret,  a fost retrasă cetățenia unui număr

însemnat de persoane, fidele fostului emir, care au participat la organizarea și/sau

desfășurarea unei tentative de lovituri de stat pentru reinstaurarea acestuia.

Este,  în  acest  sens,  semnificativ  faptul  că  actualul  emir,  în  cadrul  unui

pachet  de  măsuri  de  democratizare  socială  și  legislativă  (în  2005  și  2006),  a

aprobat  ca  o  parte  însemnată  a  celor  cărora  li  s-a  retras  cetățenia  să  o  poată

redobândi, cu drepturi depline. Totuși, cei considerați ca fiind foarte implicați sau

că au avut un rol major în acele evenimente, sunt, în continuare, deposedați de

cetățenia qatareză.

245  Este adevărat că, în perioada ultimilor ani, astfel de acțiuni au fost tot mai rare, existând o tendință
de flexibilizare a modului de abordare a cazurilor de acest gen, atât din partea sistemului administrativ
cât și al celui religios islamic (n.n.).
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g). Dreptul la reîntoarcere este, în principiu, prevăzut de legislațiile statelor

CCG,  pentru  toți  cetățenii  lor  care,  dintr-un  motiv  sau  altul,  au  trebuit  să

părăsească țara.

Pe de altă parte, există numeroase restricții pentru străini (aplicate selectiv

și, mai ales pentru forța de muncă necalificată) atât la intrarea cât și la ieșirea din

țară, restricții menite să controleze, eficient, volumul forței de muncă din statele

respective.

Pentru  femeile  străine  care  sunt  căsătorite  cu  cetățeni  din  statele  CCG

există posibilitatea să solicite și să obțină permise de rezidență și, de asemenea, să

solicite obținerea cetățeniei (care, totuși, se acordă foarte greu sau deloc) statului

respectiv, una din condiții fiind renunțarea la cetățenia anterioară.

h). În privința protecției  refugiaților,  legislațiile din statele CCG interzic,  în

principiu,  extrădarea  refugiaților  politici.  Oricum,  majoritatea  statelor  CCG nu

sunt  semnatare  ale  Convenției  Națiunilor  Unite  din  1951 cu  privire  la  statutul

refugiaților, și nici la Protocolul Convenției, încheiat în 1967. 

De asemenea, nu există un sistem propriu-zis și un mecanism coerent în

domeniul  protecției  refugiaților.  Mai  mult,  li  se  interzice  intrarea  celor  care

încearcă ilegal să pătrundă pe teritoriul statelor CCG, chiar dacă sunt persecutați

politic, aceeași interdicție aplicându-se și eventualelor persoane persecutate politic

din țările vecine.

În principiu, cei care caută azil politic (pe motive reale), au reușit să intre și

să obțină permise de rezidență în statele CCG numai pe baza sponsorizării lor de

către un autohton, caz în care își pot găsi, eventual, și un loc de muncă.

Există  și  cazuri  de  deportări  arbitrare,  scopul  fiind  mai  ales  să  reducă

numărul  cetățenilor  de  alte  naționalități  pe  care  guvernul  le  consideră  "supra-

reprezentate" în țara respectivă și, de asemenea, pentru extinderea programelor de

ocupare a forței de muncă locale246.

În alte cazuri, cetățenii străini au fost deportați urmare unor încălcări ale

legii locale (de către ei sau membrii ai familiei lor, pe care îi sponsorizează pentru

246  Justificarea cu ocuparea forței de muncă locale este, în multe cazuri, fără substanță, chiar dacă
există  astfel  de programe la nivelul  statelor  CCG. În  nu puține cazuri  au fost  numiți  în funcții  de
conducere,  de  răspundere  și  execuție  cetățeni  din  statul  respectiv  însă,  la  scurt  timp,  persoana
respectivă a trebuit să fie "dublată" de un specialist străin, pentru a face față necesităților impuse de
poziția ocupată și sarcinile pe care le implică (n.n.). 

225



obținerea  permiselor  de  ședere)  sau  care  și-au  extins  șederea  peste  perioada

convenită și stipulată în contracte.

Sunt, de asemenea, și o serie de cazuri de deportare a unor cetățeni străini

și  urmare  existenței  unei  convenții  încheiată  între  statele  CCG  prin  care  se

limitează  șederea  străinilor,  chiar  cu  permise  de muncă  și  acte  în  regulă,  la  o

perioada maximă de 5 ani247.

i). În  privința  dreptului  cetățenilor  de  a  critica  sau  influența  politica

guvernului,  ca  și  a  posibilității  de  a  schimba  guvernul,  sistemele  legislative

(Constituțiile – acolo unde există) nu prevăd dreptul de a face aceste lucruri (în

mod pașnic). Prevederile sunt și mai drastice în Arabia Saudită, cu o societate,

conducere și religie conservatoare (wahabită).

Sistemele legislative,  susținute de religia islamică (sau de forma în care

aceasta  este  interpretată)  și  de  tradiții  tribale  (beduine)  consfințesc  drepturile

familiilor conducătoare, cel al eredității – acolo unde este cazul, ca și drepturile

liderilor de a determina și influența decisiv formarea guvernelor lor (majoritatea

membrilor acestora fiind tot din cadrul familiei conducătoare).   

Cu  excepția  Qatarului  și  Kuwaitului  (încă  în  dezvoltare  ca  abordări

democratice, deși au parlamente și constituții) guvernele și liderii din CCG nu au

permis organizarea și ființarea partidelor politice și/sau a unor grupări politice de

opoziție.

Pe de altă parte, motivele pentru care persoanele/analiștii din afara regiunii

consideră actualele modificări și tranziții din zona CCG ca fiind confuze și dificil

de analizat și înțeles, își au originea, în mare măsură, în tendința de evaluare a

fenomenelor menționate dintr-o perspectivă externă, de multe ori cea a propriilor

state, culturi și tradiții.

O evaluare și analiză eficiente și utile ale fenomenelor și evoluțiilor în zona

CCG  trebuie  să  țină  seama,  în  mod  obligatoriu,  de  specificul  regional,  de

influențele culturale, tradiționale, tribale, religioase și etnice, respectiv abordarea

problemei  să se facă pe baze reale,  din interiorul – nu exteriorul – societăților

247  Și aceste cazuri se referă preponderent la exponenții forței de muncă ieftine și necalificate, întrucât
personalul străin specializat sau înalt specializat beneficiază, în majoritatea cazurilor, de excepții de la
aplicarea limitărilor menționate.

226



respective,  și  pe baza unor criterii  adecvate,  nu pe baza celor  existente în alte

regiuni, state sau grupări sociale.

4.7.7. Evaluări și concluzii

Din analiza aspectelor relatate mai sus, bazate pe o evaluare mai largă a

problematicii  rezultă că la nivelul statelor Consiliului de Cooperare al  Golfului

religia islamică are o influență majoră în relația dintre instituții și cetățeni, fiind o

parte  de bază a  structurii  organizatorice  a  țărilor  respective și  a  sistemului  lor

politico-administrativ și social.

În acest cadru se înregistrează, funcție de poziția și orientarea autorităților

din țările respective, niveluri diferite ale prezenței religiei, mai ales prin sistemul

legislativ bazat pe Sharia – legea Coranului și a modului în care ea influențează și

se manifestă în societate și, mai ales, în relațiile pe care cetățenii – autohtoni sau

numai rezidenți – le au sau le pot avea cu autoritățile executive și administrative

locale.

Acest fapt este susținut în bună măsură și de practica (legea) din statele

CCG care  prevede  că  rezidența  și,  mai  ales,  obținerea  unui  permis  de  muncă

pentru  orice  cetățean  străin,  se  fac  numai  prin  intermediul  unui  "sponsor"

autohton.

Sponsorul, obligatoriu cetățean al statului respectiv, primește, în schimbul

sponsorizării,  fie  o  sumă  fixă,  fie  cotă  parte  din  profiturile  încasate  de

companie/persoană etc., funcție de prevederile contractului.

Pe  de  altă  parte,  sponsorul  este  responsabil  în  totalitate  de

persoana/persoanele respective, inclusiv în fața justiției (în cazul în care acestea

încalcă legea). Ca urmare, în majoritatea cazurilor, sponsorii își iau măsuri – în

multe cazuri excesive – pentru a se asigura în privința celor sponsorizați (mai ales

în cazul forței de muncă ieftine), începând de la reținerea pașapoartelor și până la

restricții inclusiv de mișcare în afara unei zone stabilite.

Sponsorul are, de asemenea, dreptul de a revoca – pentru un mare număr de

motive – viza celui sponsorizat și de a-l expulza din țara respectivă248.
248  O astfel de măsură atrage după sine, în cele mai multe cazuri, interdicția de viză și în celelalte state
membre  ale  CCG,  cel  puțin  pentru  o  perioadă  de  5  ani,  funcție  de  gravitatea  motivelor  care  au
determinat anularea vizei de rezidență.

227



În  pofida  acestor  aspecte  se  remarcă,  totuși,  o  tendință  de  deschidere,

inclusiv pe plan religios, atât la nivelul CCG ca organizație, cât și, mai ales, la

nivelul unora din statele membre cum ar fi Qatarul, Kuwaitul și Emiratele Arabe

Unite (unele din emirate  – ca Dubai-ul -  fiind,  deja,  mult  mai  "liberale"  decât

altele – ca Abu Dhabi sau Fujeira).

Existența, în trei din statele menționate, a unei Constituții (Kuwait,  Qatar

și Bahrain) sprijină în mod semnificativ eforturile conducerilor țărilor respective

de a promova principii democratice, cel  puțin la nivel social, chiar dacă religia

islamică rămâne, în continuare, religie de stat iar sistemul legislativ este bazat, în

cea mai mare parte, pe Sharia.

 Din  perspectiva  relației  cetățenilor  cu  autoritățile,  un  aspect  foarte

important  –  care  este,  în  continuare,  cel  puțin  controversat  –  îl  reprezintă

transparența actului de conducere (al autorităților executive centrale și locale) și a

actului de gestionare și rezolvare a problemelor în sfera administrativă, îndeosebi

pe segmentele sociale și legislative sensibile.

Astfel,  se înregistrează,  încă,  la nivelul CCG, un nivel (foarte) redus de

transparență  la  nivelul  autorităților,  respectiv  posibilități  limitate  de  acces  ale

cetățenilor  la  date  și  informații  mai  de  substanță  cu  privire  la  principiile,

orientările,  căile  și  mijloacele  de  exercitare  a  actului  de  conducere  (cu  toate

implicațiile și componentele sale) și, de asemenea, la rezultatele acestuia. 

Acest context creează, pe de o parte, o barieră – artificială și, în majoritatea

cazurilor, contraproductivă – între marea masă a cetățenilor și autoritățile statului

și,  pe  de  altă  parte,  alimentează  prezența  și  continuarea  unui  sistem  relativ

birocratic,  bazat  în  bună  măsură  tocmai  pe  lipsa  accesului  (și  controlului)

cetățenilor la modalitățile de funcționare instituțională și la bazele acestora.

Situația este, în general, (mult) mai dificilă pentru cetățenii străini rezidenți

în statele CCG, cea mai mare parte a acestora constituind-o forța de muncă ieftină

(necalificată)  care,  urmare  și  restricțiilor  și  limitărilor  legislative  (menționate

anterior),  este  supusă,  de  multe  ori,  unor  decizii  (administrativ-legislative)

arbitrare, la care au posibilități reduse de apel și, cu atât mai puțin, de a obține o

rezolvare favorabilă.
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Cu toate că  în  ultimii  ani  s-au înregistrat  o serie  de progrese pe planul

drepturilor omului și al nivelului de inter-acționare al cetățeanului cu autoritățile,

mai ales în statele deja menționate, rămân, încă, o serie de probleme importante pe

care autoritățile trebuie să le rezolve.

Pe  de  o  parte,  aceste  probleme  sunt  legate  de  sistemele  legislative  și

organizatorice (lipsa oricăror pârghii pentru cetățeni de a influența și, cu atât mai

puțin, de a schimba guverne în mod pașnic, continuarea unor practici judiciare în

mare parte anacronice și contrare drepturilor omului – pedepse corporale, limitarea

libertății (critice) de exprimare, inclusiv internetul, a libertăților presei, a celor de

adunare  și  asociere,  ca  și  a  unor  libertăți  religioase),  iar  pe  de  altă  parte  de

păstrarea  influenței  substanțiale  a  cutumelor,  tradițiilor  tribale  și  interpretărilor

Shariei la nivelul conducerii, instituțiilor și sistemului legislativ249.

Având în vedere evoluțiile din ultimii ani pe plan regional și internațional,

legate atât de fenomenele conexe globalizării, cât și de necesitatea statelor CCG de

a  se  adapta,  există  tendința  clară  de  a  echilibra  factorii/constrângerile  externe

(preponderent  politico-economice  și  strategice)  cu  cele  interne  (în  principal

economice și sociale). 

În acest  sens, autoritățile din statele CCG sunt tot  mai  conștiente că un

astfel de echilibru nu se poate realiza decât prin acceptarea unor "compromisuri",

respectiv eliminarea unor poziții/acțiuni conservatoare, cu tente izolaționiste,  în

favoarea adoptării unei linii mai flexibile, inclusiv pe planul social și al drepturilor

omului,  linie  care,  fără  a  greva  tradițiile  cultural-religioase,  să  permită,  totuși,

racordarea și articularea lor la circuitul și sistemul internațional de valori.

249 Muravchik J., Bringing Democracy to the Arab World, Current History Magazine, Jan. 2004.
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4.8. Dialogul instituționalizat CCG - UE

4.8.1. Considerații generale

Evoluțiile  politice  internaționale  din  ultimii  ani,  precum  și  dinamica  și

influența lor pe plan mondial și, tot mai des, pe diverse segmente regionale  - de

multe ori cu efecte greu de anticipat - au generat necesitatea dezvoltării, extinderii

și  aprofundării  studiilor  și  analizelor  geo-politice  și  strategice,  respectiv  a

raporturilor de forțe în tot mai variate circumstanțe.

Această  tendință  decurge  din  necesitatea  –  obiectivă  în  majoritatea

cazurilor – entităților statale și a structurilor regionale de a avea, în permanență, o

imagine  cât  mai  clară  a  raporturilor  de forțe  menționate,  funcție  de care  să-și

promoveze, dezvolte și, mai ales, adapteze politica internă și externă astfel încât să

poată face fața provocărilor și potențialelor amenințări, fie ele politico-militare,

economice, comerciale sau sociale.

În  multe  din  studiile  menționate  apare  tot  mai  des  aprecierea  conform

căreia  aceste  evoluții  și  creșterea  gradului  de  complexitate  al  problematicii

internaționale sunt urmări directe și inerente fenomenului de globalizare, cu toate

componentele sale. Totuși, având în vedere că fenomenul globalizării – termen din

ce în ce mai prezent în discursurile politice, economice, sociale și culturale – nu

are, până în prezent, o definiție și coordonate clare, fiind un concept în dezvoltare,

plasarea în acest  cadru a oricăror probleme care îl  exced pe cel  național poate

apare,  în unele cazuri,  nu numai ca hazardată,  ci  și  ca o tendința de diluare  a

responsabilităților naționale.

În  acest  context  și  în  cadrul  politic  internațional  au  apărut,  în  ultima

perioadă, ca element de relativă noutate, numeroase studii cu privire la relațiile

inter-regionale, instrument important pentru gestionarea problemelor care exced,

tot  mai  mult,  cadrul  strict  frontalier,  în  paralel  cu  cele  circumscrise  politicilor

naționale tradiționale. 
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Pană în  prezent,  majoritatea  acestor  studii,  o parte  din ele  preponderent

empirice,  s-au  dezvoltat  în  special  în  jurul  conceptului  /  contextului  Triadei

(relațiile SUA – UE – Japonia).250 

În  paralel  cu  această  structură  inițială  a  Triadei,  în  ultimii  ani  s-au

dezvoltat, tot mai mult, relații și dialogul între organizații regionale și mari puteri

(UE-Rusia,  UE-China,  UE-Japonia)  sau între organizații  regionale (de exemplu

ASEAN) și principalii lor parteneri economici și comerciali.

Tot  în  această  perioadă  recentă  s-au  dezvoltat  și  concepte  și  relații  la

dimensiuni (geo-politice) mai mari, fără ca structura, rolul și, mai ales, obiectivele

lor să fie – deocamdată – foarte clare. 

În  acest  sens,  sunt  de  menționat  propunerile  pentru  organizarea  unor

întâlniri  la  nivel  înalt  între  Europa  și  Africa,  Europa  și  America  Latină,  sau

cooperarea dintre Orientul Îndepărtat  și  America Latină (EALAC – East Asia–

Latin America Cooperation).  

Din  principalele  studii  –  preponderent  descriptive,  fără  componente

analitice  și  comparative  substanțiale  –  se  desprind,  totuși,  o  serie  de  factori

funcționali caracteristici (funcții sistemice) relațiilor inter-regionale și conceptului

de inter-regionalism în general. Principalele astfel de funcții sunt:

- de  echilibru,  cu  două  componente  majore:  echilibrul  de  forțe  și  echilibrul

instituțional;

- structurarea (construcția) instituțională;

- raționalizarea  inter-instituțională  (eficientizarea  activității  instituțiilor,  în

contextul în care acestea au de gestionat tot mai multe probleme complexe,  de

natură multilaterală);

- planificarea și agenda relațiilor (în mare parte dependentă de raționalizarea inter-

instituțională);

- dezvoltarea identității regionale (aspect sensibil și care nu ar trebui promovat și

acceptat în detrimentul identității naționale);

250 Conceptul Triadei își are originea în cooperarea trilaterală dintre SUA, EC (ulterior UE) și Japonia,
cele  trei  principale  puteri  economice  occidentale  în  perioada  războiului  rece  și  care,  urmare
transformării  Orientului  Îndepărtat  într-o  puternică  zonă  de  dezvoltare  economică,  a  evoluat  la
conceptul  Triadei  regionale,  respectiv America de Nord, Europa Occidentală și Orientul  Îndepărtat,
concept care este și el, în prezent, într-o fază de transformare. 
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- promovarea  stabilității  regionale  (prin  măsuri  directe  și  concrete  ale  statelor

membre,  prin  instrumente  juridice  –  pacte  de  stabilitate,  promovarea  unor

raporturi inter-regionale etc.);

- promovarea dezvoltării  (economice  – aspect  dependent,  în  multe  privințe,  de

promovarea și obținerea stabilității).

4.8.2. Relațiile UE cu statele arabe din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană a dezvoltat trei principale direcții de dialog cu statele

arabe din Orientul Mijlociu.

Pe ansamblu, a promovat dialogul "Euro-Arab", între UE și Liga Statelor

Arabe (LSA). Datorită, în principal, divergențelor de poziții și interese manifeste

la nivelul LSA, inițiativa nu s-a dovedit eficientă și  cu rezultate practice,  fiind

considerată, deja, de unii experți ca un capitol încheiat251.

Într-un  cadru  mai  specific,  UE depune  eforturi  pentru  promovarea  unei

politici de integrare la nivelul statelor din sudul Mediteranei. Această orientare și

politică sunt bazate, pe de o parte, pe Acordurile de cooperare existente cu unele

din  statele  sud-mediteraneene  și,  pe  de  altă  parte,  cu  Parteneriatul  Euro  -

Mediteraneean, lansat în 1995, prin Declarația de la Barcelona252.

În fine, în al treilea rând, UE a inițiat și angajat, începând din 1988, un

dialog cu statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG): Arabia

Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Oman și Qatar. 

În afara obiectivelor și intereselor economice și comerciale, cu abordare și

dezvoltare  pe  termen  lung,  o  componentă  importantă  a  interesului  UE  de  a

promova structuri de cooperare și dialog cu statele arabe și, îndeosebi, cu cele din

Golf, o reprezintă aspectele geo-strategice și de securitate, mai ales în contextul

evoluțiilor din ultima decadă, care au indus un nivel relativ ridicat de instabilitate

în Orientul Mijlociu, ca și un potențial conflictual semnificativ.

251 Luciani  G.,  Euro-Arab  Cooperation  and  Conflict  in  the  Areas  of  Oil  and  Gas, în  Distant
Neighbours: The Political Economy of Relations between Europe and the Middle East/North Africa.
252 EU/Mediterranean States:  Barcelona Declaration Sets Out Cooperation Goals - European Report,
no. 2089, 12 February 1995.
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4.8.3. Aspecte actuale ale situației generale în zona Golfului 

În paralel cu certitudinea necesitații de a adopta și implementa un cadru

adecvat,  comprehensiv și durabil de securitate în zona Golfului, este evident și

faptul că această necesitate a pornit chiar din interiorul regiunii.

Din  păcate,  până  în  prezent  nu  s-a  ajuns  nici  la  o  abordare  și  viziune

adecvată a statelor din zonă, și nici la un consens – oricât de fragil ar fi el – în

privința căilor și mijloacelor prin care se poate crea un context regional stabil și cu

grad de securitate adecvat, în zonă persistând rezerve majore față de o abordare

efectivă, deschisă și eficientă a problemei.

Un  exemplu  în  acest  sens  îl  constituie  statele  arabe  din  Golf,  a  căror

reticentă, în continuare majoră, față de angajarea directă în procesele de stabilizare

și securizare ale Irakului pun sub semnul întrebării poziția lor și a autorităților lor

față  de  problema  securității  și  cooperării  regionale,  precum  și  gradul  real  de

percepere  al  provocărilor  majore  cu  care  se  confruntă,  în  prezent,  regiunea

Golfului253.  Se constată, în acest sens, la nivelul autorităților statelor din CCG,

absența,  în  bună  măsură,  a  unei  percepții  reale  și  realiste  a  urgenței  cu  care

problemele securității regionale trebuie gestionate și rezolvate. Situația, cu toate că

a înregistrat o modificare de abordare în perioada războiului din Irak, din 2003, nu

a produs efecte și schimbări de substanță în poziția guvernelor arabe regionale.

Lipsa dorinței și hotărârii guvernelor statelor din Golf de a acționa efectiv

și eficient pe planul stabilității și securității regiunii lor poate, prin ea însăși, să

acrediteze ideea că securitatea în zona Golfului trebuie să continue să fie definită

și  impusă  din  exterior  (atât  conceptual,  cât  și  ca  măsuri  și  căi  efective  de

promovare a ei).

Pentru majoritatea analiștilor politici și politico-militari, zona Golfului este

marcată, în prezent, de trei factori importanți de instabilitate:

Situația din Irak care a continuat să se deterioreze – cu unele momente de

ameliorare -  în perioada care  a trecut  de la înlăturarea regimului  baasist  al  lui

Saddam Hussein  și  în  cadrul  căreia  au  apărut,  în  afara  manifestărilor  terorist-

insurgente  majore,  și  clivaje,  tensiuni  și  dispute  (inclusiv  violente)  pe  criterii

253 Problema dosarului  nuclear  iranian  este,  alături  de  cea  a  recrudescentei  fenomenului  terorist  și
islamist-terorist, o componentă majoră a instabilității în regiune, rămânând de văzut dacă și cum noua
abordare  politico-strategică  regională  promovată  de  Administrația  Obama  poate  aduce  elemente
pozitive concrete.
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etnice  și  religioase,  atingându-se  (sau,  conform  mai  multor  aprecieri,  chiar

depășindu-se, deja) în multe cazuri, limita de declanșare a unui război civil.

Poziția, orientările și acțiunile Iranului, atât în privința relațiilor cu vecinii

(mai  ales  Irakul),  cât  și  în legătură cu problema tot  mai  acută  a dosarului  său

nuclear și potențialele implicații, mai ales regionale.

Interesele  și  acțiunile  SUA  care,  deși  axate  pe  linia  stabilizării  și

democratizării Irakului, au necesitat stabilirea și implementarea, de la Washington,

a majorității aranjamentelor regionale de securitate, fapt care, coroborat cu situația

din Irak și cu poziția Iranului, fac tot mai dificilă identificarea unei baze comune

pentru selectarea și implementarea măsurilor de securizare și stabilizare a regiunii

Golfului.

Sunt  foarte  importante  și  evaluările  care  indică  faptul  că,  în  contextul

creșterii fără precedent a necesităților energetice la nivel mondial, zona Golfului

va reprezenta, cel puțin în intervalul 2010 – 2020, sursa principală de petrol și

gaze naturale. 

Urmare acestui  fapt, o serie de state care înregistrează,  în continuare, în

pofida crizei economice și financiare actuale, un ritm de creștere susținut (cel mai

bun exemplu fiind China) vor desfășura,  foarte probabil,  o strategie economică

incisivă pentru a-și asigura necesarul de materii prime energetice254. 

4.8.4. Rolul Uniunii Europene pentru stabilitatea regională

Aspectele prezentate anterior ridică și problema identificării rolului pe care

UE  îl  poate  avea  în  stabilizarea  regională,  ca  și  a  căilor  și  posibilităților  de

manifestare a acestui rol. Una din întrebările principale apărute este dacă la nivel

european  (UE)  există  o  dorință  colectivă  reală  de  implicare  în  procesele  de

securitate din zona Golfului și, în caz afirmativ, dacă se poate conveni asupra unei

strategii comune, coerentă și coordonată în acest sens.

Astfel, deși UE pare tot mai conștienta – și preocupată – în ultima perioadă

de  evoluțiile  din  zona  Golfului,  fiind  evident  că  securitatea  regiunii  și

254 Telhami S.,Tha Stakes – America in the Middle East, the Consequences of Power and the Choice for
Peace, Westview Press: USA, 2004, pag. 135.
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aranjamentele  necesare  în  acest  sens  au  un  impact  direct  și  substanțial  asupra

intereselor europene, majoritatea abordărilor au rămas la nivel bilateral. 

 S-a subliniat, de asemenea, în diverse ocazii, că discuțiile pe acest subiect

la nivelul structurilor și instituțiilor UE pentru găsirea unei poziții comune sunt în

faza incipientă. Ca urmare, din această perspectivă, UE nu pare pregătită, pentru

moment, să adopte o poziție și eventuale inițiative cu implicații majore.

Această percepție este complicată de aparenta lipsă de voință a UE de a-și

asuma un rol efectiv pe planul securității regionale, respectiv de a adopta o poziție

comună și, eventual, diferită de cea a SUA. Astfel este clar, pe de o parte, că UE

nu poate să preia, chiar parțial (de la SUA) rolul de garant al securității statelor

CCG, iar pe de altă parte politica americană pare să creeze o stare de frustrare la

nivelul UE, mai ales pentru faptul că – deocamdată cel puțin – Uniunea Europeană

dispune  de  relativ  puține  căi  și  mijloace  de  a  influenta  poziția  și  acțiunile

Administrației de la Washington.

Totuși,  ținând  cont  de  necesitatea  demarării  unui  dialog  regional  pe

probleme de securitate, existența și rolul unui mediator onest și relativ influent ar

putea  reveni  UE,  având  în  vedere  relațiile  bune  pe  care  le  are  cu  statele  din

regiunea  Golfului,  existența  unui  dialog  instituționalizat  și  experiența  în

promovarea  unei  politici  pozitive  de  vecinătate,  experiență  evidențiată  de

evoluțiile  procesului  Barcelona.  Este  semnificativ,  de  asemenea,  faptul  că  UE

atașează o importanță deosebită dialogului și că percepția comunitară este că UE

poate oferi un sprijin considerabil în regiune, deși în cadrul unui proces complex și

dificil.

Legat de un astfel de proces, este foarte posibilă abordarea unor discuții și

negocieri la diverse niveluri și pe diverse probleme, astfel încât eventuala lipsă a

unui acord într-una din zonele sensibile abordate să nu conducă, în mod necesar, la

blocarea identificării unei soluții pe o alta zonă în discuție. Și în acesta privință

poziția și experiența UE apar ca utile și eficiente.

O problemă nesoluționata încă, este aceea a responsabilității inițierii unui

astfel  de proces.  Având în  vedere  că  autoritățile  arabe  din  zona  Golfului  sunt

nehotărâte,  că  nu există,  practic,  o  voința și  influența relevantă (de)  la nivelul

societății civile pentru promovarea unei schimbări reale, și că din perspectiva SUA
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nu sunt semnale, pentru moment, că ar fi interesate să schimbe actuala situație,

responsabilitatea inițierii unui proces pe planul securității regionale pare să rămână

la nivelul UE și a statelor membre. 

În  cadrul  Uniunii  există  un  relativ  consens  și  poziție  comună relativ  la

faptul că regiunea Golfului trece printr-o faza critică, fapt pentru care promovarea

unor reforme de substanță nu ar trebui amânată. Există, totodată, prilejul obținerii

unor avantaje din starea generală de tensiune, oboseală și blazare a populației din

Irak și Iran (urmare situației și conflictelor din aceste țări din ultimii 20 de ani), ca

și a temerilor legate de securitate care se fac simțite la nivelul maselor din practic

toate statele din Golf.

UE constituie, în acest sens, un exemplu pentru faptul că reformele trebuie

inițiate și realizate la toate nivelurile, fapt care, abordat și prezentat ca o inițiativă

și alternativă novatoare și pozitivă, ar putea rupe cercul vicios al tensiunilor din

regiune.

În acest  context,  acțiuni și  programe cu o influență aparent redusă, cum

poate  fi  perceput  și  dialogul  instituționalizat  UE  –  CCG,  pot  beneficia  de  o

evoluție pozitivă și, mai ales, pot induce influențe utile și constructive, punând

bazele pentru inițierea dialogului mai larg și mai  complex menit să conducă la

convenirea și implementarea unor concepte, măsuri și programe comprehensive și

eficiente de securitate și stabilitate regională. 

Pe de altă parte, deși regiunea Europei a cunoscut numeroase și importante

transformări structurale în perioada ultimelor secole, trecând de la baze economice

preponderent  agricole  la  unele  moderne,  bazate  pe  industrie  și  centre  urbane

dezvoltate, nu este posibil să se creeze un model unic pentru a fi aplicat în statele

în  curs  de  dezvoltare255,  mai  ales  din  perspectiva  proceselor  sociale  și  de

democratizare, fără a se lua în calcul, în primul rând, specificul țărilor respective

(istoric, politic, social, etnic, religios, tribal etc.).  

255  Richards A., Waterbury J., A political Economz of the Middle East, Westview Press, Perseus Books
Group, 2007, pag. 36.
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4.8.5. Influența procesului Barcelona asupra dialogului UE-CCG
Procesul  Barcelona,  deși  a  parcurs  o  etapă  importantă,  suscită,  în

continuare, dezbateri cu privire la balanța dintre aspectele pozitive și cele negative

pe care le-a înregistrat evoluția sa.

În  acest  context  se  încearcă  și  o  evaluare  a  gradului  în  care  procesul

Barcelona a influențat și influențează celelalte politici regionale ale UE, mai ales

în privința statelor arabe, având în vedere că o parte însemnată a acestora sunt

implicate  și  în  acest  proces.  Ca  urmare,  dialogul  și  legăturile  dintre  Uniunea

Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului (Arabia Saudită, Bahrain, EAU,

Kuwait,  Oman,  Qatar)  constituie  o direcție  de analizat  în  legătură  cu  procesul

Barcelona,  mai  ales  ca  după  semnarea  și  intrarea  în  vigoare  a  Acordului  de

Cooperare  dintre  UE  și  CCG,  în  1989,  nu  s-au  înregistrat,  pana  în  prezent,

progrese substanțiale.

Procesul Barcelona, inițiat pe baza legăturilor tradiționale dintre Europa și

statele  bazinului  sud-mediteranean,  menit  să  genereze  Parteneriatul  Euro-

Mediteranean,  are ca obiectiv major transformarea acestui  bazin într-o zonă de

dialog,  de contacte  și  cooperare,  astfel  încât  să rezulte garanții  solide de pace,

stabilitate și prosperitate în regiune.

În cadrul Consiliului European de la Salonic, din iunie 2003, se menționau

„(…) pertinența și valabilitatea structurilor de lucru și de cooperare existente, mai

ales  ale  Procesului  Barcelona,  în  revigorarea  relațiilor  cu  statele  arabe.”  Se

aprecia, de asemenea, că ”este necesară consolidarea coordonării între diversele

instrumente  utilizate  pentru  a  asigura  o  abordare  coerentă,  axată  pe  obiectivul

promovării reformelor politice, sociale și economice în lumea arabă”256.

La o primă analiză, sumară, se poate aprecia că rezultatele au fost, pană în

prezent, modeste – dacă nu nesemnificative. În acest  sens este de menționat că

Acordurile  de  Asociere  au  fost  negociate  pentru  lungi  perioade  de  timp,  că

perspectivele  transformării  bazinului  mediteranean  într-o  zonă  de  comerț  liber

(Free Trade Agreement) sunt, în continuare, incerte, iar ideea adoptării unei Carte

pentru  securitatea  mediteraneană  a  fost,  practic,  abandonată.  În  privința

256  Council of Europe,  Strengthening the EU Partnership with the Arab World, Thessaloniki, 19-20
June, 2003.
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promovării reformelor s-a constatat, din păcate, inexistenta unor legături durabile

și eficiente între liberalizarea economica și cea politică.

Din  această  perspectivă,  rezultatele  de  pană  în  prezent  ale  procesului

Barcelona  și  ale  dialogului  UE –  CCG apar  ca  similare,  mai  ales  în  ceea  ce

privește  dezvoltarea,  extinderea  și  consolidarea  lor  după  lansarea  oficială  a

inițiativelor respective.

Pe de altă parte, aspectele negative sau neîmplinirile procesului Barcelona

sunt, totuși, mai puțin importante decât contribuția generală a acestui  proces la

conceptul de regionalism.

Astfel, cu toate că partenerii au eșuat,  în multe privințe, în eforturile de

creare a democrațiilor liberale pe care se conta, s-a acreditat și dezvoltat conceptul

de "vecinătate" în relațiile internaționale, cu implicații pozitive pentru abordările

de perspectivă ale stabilității și securității regionale..

Prin dezvoltarea  relațiilor  politice  și  economice cu statele  cu care  țările

membre UE au avut legături istorice, politice, economice și comerciale (cum este

cazul celor din bazinul mediteranean), Uniunea Europeană a dovedit că, deși este o

"comunitate", este și parte a unei "vecinătăți" mai largi de state.

Plecând de la acest fapt, cu toate că nu sunt, la propriu, parte a Uniunii,

statele mediteraneene au devenit tot mai conștiente de rolul lor major în procesele

de asigurare a securității UE. 

Urmare acestor elemente, politica UE fața de statele membre ale CCG și

fața  de  organizație  ca  atare  este  dificil  de  analizat  dacă  se  face  abstracție  de

celelalte  inițiative politice  și  procese regionale  în care  este  implicată  UE.  Este

important  de  subliniat  și  de  reținut  faptul  că  procesul  Barcelona  în  sine  nu

reprezintă o acțiune care trebuie încheiată, ci un cadru de lucru prin intermediul

căruia  s-a  individualizat,  a  evoluat  și  s-a  consolidat  politica  Uniunii  fața  de

regiunile învecinate.

În acest sens, parteneriatul euro-mediteranean a reprezentat și reprezintă, în

continuare, un cadru și un proces acumulativ, de învățare și perfecționare.

Inițiative mai recente, cum sunt Politica de vecinătate a Europei (ENP –

Europe's  Neighborhood  Policy)  sau  parteneriatul  strategic  al  UE  cu  statele

mediteraneene  și  din  Orientul  Mijlociu  reprezintă,  rezultate  ale  evoluțiilor  din
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cadrul  procesului  Barcelona,  ca  și  conștientizarea  faptului  că  este  necesară

adoptarea  și  implementarea  unei  abordări  mai  diferențiate  și  mai  nuanțate  a

politicilor regionale. 

Astfel, parteneriatul strategic al UE nu numai că include întreaga zonă a

nordului Africii, din Maroc pană la Iran, dar s-a obținut și o recunoaștere implicită

a  diferențelor  sub-regionale  distinctive  care  trebuie  acceptate  ca  atare  și  care

trebuie să se regăsească în inițiativele politice promovate de Uniunea Europeană.

Trebuie luate în considerare, de asemenea, și alte două aspecte importante:

În primul rând, deși CCG este departe, încă, de coeziunea structurală și

funcțională care se regăsește în Uniunea Europeană, conceptul de "vecinătate" se

poate aplica relativ ușor și eficient și la regiunea Golfului. 

Astfel, zona Golfului nu este lipsită de parteneri tradiționali, cele șase state

membre ale CCG având relații comerciale și legături culturale, etnice și religioase

cu Irakul, Iranul, Yemenul, statele din Africa Orientală, relații din care o parte s-au

dezvoltat într-o perioadă de sute de ani. Volumul considerabil al activităților și

schimburilor comerciale dintre statele din Golf și Asia, mai ales zona Oceanului

Indian,  au  fost  păstrate  și  dezvoltate  în  timp,  astfel  încât  țările  din  regiunea

respectivă constituie potențiale "candidate" utile, oportun a fi incluse într-o zonă

mai larga de "vecinătate" a Golfului.

Foarte important este și faptul că prin extinderea (expansiunea,  conform

unor  aprecieri)  activităților  lor,  mai  ales  economice  și  comerciale,  CCG  își

consolidează, implicit, relațiile și funcționalitatea sistemului între statele membre.

Acest fapt poate susține promovarea și dezvoltarea, prin forumurile și structurile

comune  pe  care  CCG  le  va  promova  în  contextul  "vecinătății",  a  valorilor,

conceptelor și, în final, a bazelor pentru stabilitate și cooperare, prin îmbunătățirea

și instituționalizarea relațiilor, în prima fază a celor economice și comerciale.

În prezent există consultări în cadrul CCG cu privire la extinderea structurii

prin  includerea  ca  membru  și  a  Republicii  Arabe  Yemen,  mai  ales  urmare

legăturilor numeroase, afinităților culturale, lingvistice, religioase și, de asemenea,

a  intereselor,  în  cea  mai  mare  parte  convergente  cu  cele  ale  statelor  CCG.

Discutarea efectiva a aderării Yemenului la CCG a fost amânata, în mai multe
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ocazii, datorită mai ales lipsei de interes înregistrată la nivelul unora din statele din

Golf de a participa la, și de a susține integrarea instituțională (și) a acestei țări.

Din  această  perspectivă,  pachetul  de  masuri  și  avantajele  oferite  de

dialogului  și  relațiile  UE-CCG  este  flexibil  și  prevede,  în  cadrul  politicii  de

vecinătate, posibilitatea ca Yemenul, ca și alte state, să poată beneficia, practic, de

aceleași avantaje ca și statele CCG, fără a fi membre ale acestei organizații sub-

regionale, respectiv fără a participa direct la actul decizional al acestora.

Există, de asemenea, recunoașterea implicită a faptului că dialogul dintre

UE și CCG pe planurile politic și social este calitativ diferit de cadrul original al

procesului Barcelona.

Astfel,  statele  CCG  nu  sunt,  în  primul  rând,  dependente  de  sprijinul

financiar al Uniunii Europene, ceea ce are ca rezultat existența unor principii de

reciprocitate care nu se regăsesc, de regulă, în cadrul raporturilor UE cu statele

mediteraneene.

În al doilea rând, regiunea Golfului prezintă caracteristici diferite de zonele

din sudul Mediteranei, mai ales legat de situația de securitate și de potențialele

amenințări conflictuale care ar putea afecta, indirect, și UE. În acest sens, în zona

Golfului,  în  afara  contextului  actual  de  instabilitate  pronunțată,  se  regăsesc

numeroase influențe externe,  inclusiv transatlantice – prin prezența manifestă a

rolului și intereselor SUA – fapt care generează situații mult mai complexe decât

cele legate, de exemplu, de problemele emigrației din statele sud-mediteraneene –

una din preocupările principale ale UE în relațiile cu aceste țări.

Ca  urmare,  se  poate  aprecia  că  procesul  Barcelona  nu  a  oferit  numai

exemple și  modele  pentru alte politici  regionale  ale  UE,  iar  dialogul  UE-CCG

începe să contureze, tot mai mult, un impact similar procesului Barcelona asupra

unei "vecinătăți" mai extinse abordată de politica Uniunii Europene.

Există, totuși, o serie de critici la adresa politicii promovate de UE atât în

cadrul  Procesului  Barcelona,  cât  și  în  relațiile  cu  CCG,  legate  de  faptul  că

abordarea, de către UE, a relațiilor cu statele din sudul Mediteranei și cu cele din

Golf sunt marcate de preocupări și rezerve politice și de securitate, ceea ce face ca

Uniunea să prefere discuțiile în cadru bilateral, cu fiecare stat257. 

257 Ozcan M., Harmonizing Foreign Policy: Turkey, the EU and the Middle East, Ashgate Publishing
Ltd., 2008, pag.70.
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De  asemenea,  strategia  UE  vizează  preponderent  prevenirea  situațiilor

conflictuale și nu rezolvarea, în prima fază, a celor existente, orientare care face ca

rolul și influența UE în aceste regiuni (mai ales în Orientul Mijlociu și Golf) să fie

mult mai scăzute decât ale SUA. 

În  contextul  complex,  dificil  și  fluid  existent  în  prezent  pe  plan

internațional,  ca  și  în  cel  al  extinderii  fenomenului  globalizării,  cu  toate

implicațiile  sale  –  cea  mai  evidentă  fiind  criza  economică  și  financiară

internațională generată de situația creditelor din SUA, este tot mai dificil pentru

statele din CCG să funcționeze într-o eventuală izolare, oricât de relativă ar fi ea,

respectiv să încerce să creeze un sistem autarhic.

În acest sens, este mult mai simplu, mai util și mai eficient pentru CCG să

folosească  relațiile  sociale,  culturale  și  comerciale  tradiționale  dintre  statele

membre și pe cele dintre acestea și țările din zonele învecinate Golfului, pentru a

susține,  alimenta  și,  în  cele  din  urmă,  pentru  a  implementa  conceptele  unei

cooperări eficiente, ca și pe cele ale dezvoltării ei viitoare.

Un aspect care, deocamdată, nu este clar conturat, este legat de posibilitatea

pe care o creează procesul Barcelona pentru avansarea unei politici flexibile a UE

la  nivelul  tuturor  statelor  arabe,  dar  care  să  nu  afecteze  cadrul  regional  de

cooperare, respectiv să permită (și) menținerea acestuia.

4.8.6. Influențe și poziții ale UE și SUA în zona Golfului

În  perioada  ultimilor  ani,  relațiile  transatlantice  au  înregistrat  o  serie

importantă de divergențe și tensiuni (nu numai la nivelul retoricii oficiale), mai

ales pe problematica Orientului Mijlociu. 

În acest sens pot fi menționate divergențele substanțiale asupra intervenției

militare în Irak, opoziția inițială a UE față de inițiativa americană pentru un Orient

Mijlociu  Extins  (Greater  Middle  East)  -  pe  planul  strategiei  politico-militare,

scăderea  semnificativă  a  interesului  american  pentru  abordările  multilaterale,

cadrul general promovat de SUA în lupta împotriva terorismului internațional etc.

În pofida acestor abordări și a tensiunilor menționate este, totuși, o realitate

faptul că în aceeași relație transatlantică, atât SUA cât și UE s-au angajat, aparent
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pe  o  linie  similară,  în  eforturile  de  promovare  și  susținere  a  unor  reforme

democratice în Orientul Mijlociu. 

Astfel,  strategia  națională  de securitate  a  SUA, implementată  din  2002,

stabilește  o  legătură  explicită  între  promovarea  democrației  și  interesele  de

securitate258. 

De  asemenea,  strategia  de  securitate  europeană  care  a  fost  adoptată  în

decembrie 2003, are prevederi  similare,  respectiv  "[…] cea mai  buna protecție

pentru securitatea UE o reprezintă o lume de state democratice  bine guvernate

[…]".259

În acest context, SUA au dezvoltat Inițiativa pentru Parteneriat în Orientul

Mijlociu (MEPI – Middle East Partnership Initiative), iar UE a extins parteneriatul

său strategic cu zona Mediteraneană și Orientul Mijlociu, în paralel cu Planul de

acțiune pentru vecinătate europeană, promovat cu statele arabe.

Numitorul comun al acestor inițiative îl reprezintă acceptarea ca obiectiv

prioritar a creării unui context de guvernări democratice în Orientul Mijlociu. De

altfel,  Declarația  comună  de  la  întâlnirea  la  nivel  înalt  UE  -  SUA  de  la

Washington, din iunie 2005, menționează angajarea pentru acordarea unui sprijin

comun pentru activiștii în domeniul democratizării, ca și includerea în programele

de asistența a "necesității de a susține democrația în toate dimensiunile [sale]".260

Pe  de  altă  parte,  datele  existente  conduc  la  ideea  că  UE  și  SUA  au

promovat și promovează conceptele democratice în zona Orientului Mijlociu pe

căi  diferite  și  nu  totdeauna  convergente,  dar  că  diferențele  și  eventualele

divergențe transatlantice în acest domeniu nu sunt insurmontabile. 

Aceleași  date  sugerează  faptul  că,  deși  au  fost  inițiate  din poziții  și  cu

abordări  diferite,  politicile  de  promovare  efectivă  a  democrației  converg  către

recunoașterea  faptului  că  principalele  probleme  și  provocări  la  adresa

258 US State Department – The National Security Strategy of the United States - September 2002.
259  Council of the European Union - European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World -
December 2003.
260 Declarația EU-SUA cu privire la activitatea și acțiunile comune pentru promovarea democrației și
susținerea libertății, supremația internațională a legii și a drepturilor omului – Washington, 20 iunie
2005 (Consiliul Uniunii Europene 10307/05).
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implementării  eficiente  a  unui  sistem  democratic  în  Orientul  Mijlociu  sunt

cantonate  în  zona  centrală  a  unor  abordări  extreme,  respectiv  folosirea  unor

mijloace de forță și a unora flexibile și moderate.

Este de menționat, de asemenea, că evaluările și abordările unei eventuale

strategii  unificate UE-SUA de promovare a reformelor în Orientul Mijlociu nu

sunt, foarte probabil, nici realiste și nici de dorit. Pe de alta parte ar fi, totuși, de

dorit un dialog și negocieri mai intense și mai eficiente între UE și SUA asupra

modalităților de depășire a problemelor existente în ambele strategii de reformă, ca

și pentru obținerea garanției că eventualele divergențe care ar apare între UE și

SUA în  implementarea  strategiilor  respective  nu  vor  conduce  la  prejudicierea

semnificativă  nici  a  eforturilor  europene,  nici  ale  celor  americane  în  Orientul

Mijlociu.

Unul  din  exemplele  elocvente  ale  posibilei  cooperări  transatlantice,  în

pofida  eventualelor  politici,  abordări  sau  poziții  divergente,  l-a  reprezentat

cooperarea  dintre SUA și  Franța în  contextul  crizei  din Liban.  Astfel,  SUA și

Franța au lucrat, împreună, pentru promovarea Rezoluției 1559 a Consiliului de

Securitate al ONU, iar după retragerea trupelor siriene din Liban, în mai 2005,

guvernul francez a subliniat existența unei cooperări și coordonări a Franței, Marii

Britanii și SUA în privința înlăturării "prezenței reziduale" siriene din Liban261.

Ca urmare, din perspectivă generală, este foarte importantă păstrarea unui

echilibru funcțional între abordările – în multe privințe plasate pe poziții diferite,

uneori chiar extreme ale – UE și ale SUA în procesele din Orientul Mijlociu și a

promovării principiilor democratice în regiune.

În acest sens ar fi foarte utilă găsirea unei baze comune, moderate, ca o

structură mediană între impunerea, dacă este nevoie (dar exclusiv circumstanțial)

prin forță a democrației, pe de o parte, și cooperarea cu regimurile autoritare, pe de

altă parte, ca și utilizarea pârghiilor economice și a reformelor culturale pentru

promovarea, structurarea și implementarea reformelor politice.

Aceasta problemă este abordată de SUA și UE din puncte de origine și

chiar perspective diferite, dar care pot prezenta avantaje specifice fiecăreia din ele:

UE, care beneficiază de sistemul relațiilor instituționalizate și SUA cu greutatea

261 Declarație a Ministerului Francez al Afacerilor Externe, Quai d'Orsay, 28 iunie 2005.
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mai mare a influenței sale politice și, în unele privințe, cu o capacitate de reacție

mai rapidă și la un nivel mai extins decât cea europeană.

În pofida acestor abordări și avantaje diferite, atât SUA cât și UE sunt tot

mai conștiente că trebuie să(-și) corecteze orientările și abordările care au condus

la eșecuri în aplicarea politicilor lor, sau care le-au grevat în mod semnificativ

eficiența,  respectiv  să  găsească  soluții  alternative,  moderate,  care  să  susțină

obținerea unor rezultate eficiente.

Totuși,  din perspectiva UE,  în  pofida tendințelor  de coordonare tot  mai

strânsă în problemele de politică externă și a prezenței europene în majoritatea

regiunilor lumii, zona Golfului și mai ales statele membre ale CCG, continuă să fie

relativ  neglijate  (comparând,  de  exemplu,  angajarea  și  politicile  promovate  de

Uniunea Europeană în țările Africii de Nord și în unele țări din Orientul Mijlociu,

mai ales în cadrul parteneriatului Euro-Mediteranean).

Astfel, în pofida unor sincope evolutive, parteneriatul Euro-Mediteranean

constituie o strategie europeană coordonată și integrată pentru regiunea din sudul

Mediteranei,  majoritatea  elementelor  sale  neregăsindu-se  și  în  raporturile  cu

statele din regiunea Golfului, respectiv din CCG.

Situația este relativ surprinzătoare având în vedere faptul că în Peninsula

Arabă există sau se reunesc o serie de elemente de interes și cu influență majoră

asupra  situației  internaționale,  respectiv  securitatea  energetică,  securitatea

Orientului Mijlociu, principale rute comerciale cu Asia, majoritatea problemelor

conexe terorismului internațional, fundamentalismului islamic, și o necesitate tot

mai evidentă a unor procese de reformă democratică.

Cu toate că există un dialog instituționalizat între CCG și UE, aceasta din

urmă, ca entitate colectivă, nu are, încă, o prezență și influență semnificative în

raporturile cu CCG și nici nu a promovat, până în prezent, o politică complexă și

coerentă în această regiune262.

Acest fapt ar putea fi explicat prin prisma a trei evaluări: prima ar fi aceea

că zona Golfului nu ar prezenta caracteristicile unei urgențe geopolitice majore

care să justifice costurile aferente angajării substanțiale a UE; în al doilea rând,

Uniunea nu dispune,  deocamdată  cel  puțin,  decât  de o capacitate  limitată  de a

262 Echague A.,  The European Union and the Culf Cooperation Council,  a FRIDE Working Paper,
2007.
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influența  schimbări  semnificative pe plan social,  economic sau politic;  în fine,

prezența  și  influența  SUA,  mai  ales  în  statele  membre  ale  CCG,  determină  o

atitudine cel puțin rezervată a UE față de o mai mare angajare (care ar putea intra

în competiție cu cea americană) în regiune.           

Există,  de  asemenea,  o  serie  de  aspecte  și  întrebări  a  căror  soluție  ar

necesita  cooperarea  UE  -  SUA,  deci  ar  extinde  terenul  comun  al  celor  doua

abordări. Câteva din acestea ar putea fi:

Identificarea căilor  prin care  măsurile  tot  mai  stricte  de implementare  a

strategiilor  și  acțiunilor  anti-teroriste,  în  cooperare  cu  autoritățile  din  Orientul

Mijlociu, să nu închidă calea reformelor în domeniul securității.

Identificarea  unor  strategii  care  să  garanteze  că  reformele  politice  sunt

coroborate  (și  nu  înlăturate  de)  cu  cele  economice,  ca  și  de  modernizare

economică și socială;

Articularea cât mai eficientă și, mai ales, la momentul oportun, a sprijinului

extern pentru reformele interne, mai ales la nivel regional și/sau sub-regional;

Găsirea  unor  căi  și  modalități  eficiente  de  presiune  asupra  regimurilor

arabe totalitare, în condițiile în care, până în prezent, mai ales UE au dovedit o

reticență sistematică semnificativă de a pune în practică măsuri de retorsiune, chiar

când acestea apăreau ca necesare.

Modalitățile  de  a  extinde  dialogul  și  numărul  interlocutorilor  la  nivelul

societății  civile,  astfel  încât  să  se  creeze  structuri  de  opoziție  credibile  și

constructive care să poată include și grupări religioase.

Aceste probleme și întrebări avansate, legate de promovarea democrației în

Orientul Mijlociu, au suficiente caracteristici comune pentru crearea unei baze de

abordare  UE  -  SUA,  respectiv  pentru  consolidarea  convergentă  a  dialogului

transatlantic. Aceasta nu trebuie să însemne, în mod necesar, crearea unei abordări

comune UE - SUA, ci să ofere o bază de soluționare constructivă a eventualelor

divergențe, astfel încât acestea să nu capete alte dimensiuni și să greveze eforturile

celor două părți în promovarea unor măsuri și reforme cu rezultate utile ambelor.
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4.9. Dialogul și Parteneriatul CCG - UE  

4.9.1. Principalele  componente  ale  consolidării  relațiilor  dintre

CCG – UE 

În a doua parte a anilor '80, UE și statele membre ale CCG au demarat o

serie  de  contacte  și  consultări  în  scopul  promovării  cooperării  bilaterale,

concretizate, în 1988, într-un Acord de Cooperare care a fost aplicat începând din

ianuarie 1990263.

Acest Acord, care include și cadrul instituțional al relațiilor dintre UE și

CCG, prevede trei obiective majore:

Consolidarea relațiilor dintre UE (Comunitatea  Economică Europeană la

momentul  respectiv)  și  CCG,  prin  așezarea  lor  într-un  cadru  instituțional.  Și

instituționalizat.

Extinderea  relațiilor  de  cooperare  economică,  tehnică  și  tehnologică

(inclusiv transferuri de tehnologie).

Promovarea proceselor democratice de dezvoltare și diversificare în țările

membre ale CCG, ca modalitate de consolidare a rolului lor în promovarea păcii și

stabilității în regiune.  

O  componentă  importantă  în  atingerea  acestor  obiective  o  reprezintă

cooperarea  economică,  respectiv  dezvoltarea  sectoarelor  de  producție  în  țările

CCG, ca și diversificarea economiilor lor, în prezent încă axate major pe resursele

de petrol și gaze naturale.

Obiectivele  prevăd,  de  asemenea,  măsuri  de  stimulare  a  transferului  de

tehnologie (inclusiv în domeniul standardizării și unităților de măsură), mai ales

prin intermediul unor societăți (structuri) mixte.

Alte sectoare economice sub incidența Acordului sunt cele ale agriculturii,

pescuitului, industriei și energiei.

263 Acordul este încheiat între Comunitatea Economică Europeană și statele semnatare ale Cartei de
cooperare a Consiliului Statelor Arabe din Golf (CCG).
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Documentul stabilește, de asemenea, și relațiile comerciale între semnatarii

săi,  ca  și  sarcinile  care  le  revin  în  vederea  îndeplinirii  obiectivelor  majore

convenite.

În acest sens, prin prevederile Acordului, părțile sunt chemate să acționeze

astfel încât, prin consultări și negocieri, să se poată încheia și semna și un Acord

de comerț liber (Free Trade Agreement). 

Pe plan instituțional, este de menționat faptul că CCG a deschis, în 1994, o

misiune acreditată pe lângă Uniunea Europeana264.

Pentru atingerea acestor obiective a fost creat un Consiliu Mixt, cu rolul de

a defini și ajusta, periodic, liniile generale de cooperare. Consiliul Mixt include

reprezentanți ai ambelor părți și funcționează pe baza acordului bilateral. Trebuie

să se reunească cel puțin o dată pe an, iar deciziile adoptate sunt obligatorii.

În  vederea  facilitării  activității  sale,  Acordul  prevede  și  o  structură

subsidiară,  Comitetul  de  Cooperare  Mixtă  (Joint  Cooperation  Committee).   În

afara acestui Comitet, Consiliul are libertatea de a înființa orice alt Comitet pe care

l-ar putea considera util.

De la intrarea în vigoare a Acordului, Consiliul Mixt s-a reunit, așa cum

prevede documentul, o dată pe an, cu excepția anului 1995 când întâlnirea a avut

loc la Granada, în Spania, în formatul "Troika", aspect care a reprezentat o turnură

importantă în relația părților la Acordul menționat.

În  afara  sesiunilor  Consiliului  Mixt,  au  fost  organizate  reuniuni  ale

miniștrilor de externe,  fie în capitale europene (ex.  Londra),  fie în capitale ale

Statelor  CCG (Ryadh),  precum și  în marja  Adunărilor Generale  ONU, la New

York.

Pentru sesiunile Consiliului Mixt, nivelul de reprezentare poate varia între

expert-oficial  și  ministru  de  externe.  În  1996,  majoritatea  guvernelor  au  fost

reprezentate la nivel de ministru de externe. În alte ocazii, în care se preconizau a

fi adoptate decizii mai puțin importante, reprezentarea a fost, în unele cazuri, la

nivel de ministru, dar majoritatea la nivel de experți și/sau oficiali de rang superior

(director/director general).

264 George A, A Decisive Year for GCC-EU Relations?,  The Middle East Press, March 1998.
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Aceste aspecte evidențiază faptul că reuniunile Consiliului Mixt constituie

o prioritate importantă pentru statele  semnatare  (având în vedere că  asigurarea

participării  a  peste  20  de  miniștrii  de  externe  –  fiecare  cu  o  agenda  proprie

încărcată – nu este deloc o acțiune ușoară).

4.9.2. Obiectivele  negocierii  și  încheierii  unui  Acord  de  Comerț

Liber

Dintr-o  perspectivă  generală  se  poate  aprecia  că,  în  timp  ce  Uniunea

Europeană este o structură majoră și diversificată și în sfera comerțului care se

bazează preponderent pe exportul de produse finite, economiile statelor CCG sunt

orientate preponderent către sectorul și industria energetică. Astfel, peste 90 % din

totalul  exporturilor  statelor  CCG îl  reprezintă  petrolul  și  gazele  naturale  (zona

Golfului  fiind  prima  în  lume  ca  rezerve  naturale  ale  acestor  materii  prime).

Această  situație  face  ca  statele  respective  să  aibă  un  interes  deosebit  în  piața

internațională a petrolului și, mai recent, în cea a gazelor naturale, având în vedere

că păstrarea unui preț  ridicat  al  acestor produse asigură un venit,  de asemenea

ridicat, pentru guvernele din CCG.

Din  perspectiva  europeană  opțiunile  sunt  contrare,  având  în  vedere  că

reducerea costurilor la aceste materii prime și, implicit, a costurilor energiei oferă

o pârghie (de multe ori instabilă, totuși) pentru eficientizarea costurilor produselor

finite  ale  industriilor  din  statele  UE  și,  în  continuare,  facilitează  exporturile

produselor respective către statele cu care UE are legături comerciale.

Situația are două implicații mai importante, astfel: 

Având în vedere cererea de petrol în creștere continuă a țarilor în curs de

dezvoltare,  infrastructura  de  producție  trebuie,  în  mod  evident,  să  fie  extinsă

proporțional  cu  cererile,  dar  fără  să  inducă  și  o  creștere  semnificativă  a

prețurilor265.

Interesul statelor care  nu dispun de resurse de petrol  și  gaze în  direcția

încurajării țărilor CCG sa-și dezvolte economiile proprii. Acest obiectiv se poate

realiza prin diversificarea economică a statelor CCG, prin creșterea investițiilor

265 Cordesman A., The United States, Japan, Europe and the Gulf Meeting External Challenges , Center
for Strategic and International Studies,  March, 1997.
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Uniunii Europene, mai ales în sectoarele industriale ale acestor state, sau printr-o

îmbinare a celor doua opțiuni, variantă care este favorizată, în ultima perioadă, de

statele industrializate cu o prezență și interese semnificative în zona Golfului.

O componentă, de asemenea importantă, a relațiilor UE - CCG o reprezintă

necesitățile  în  creștere  ale  acestor  state,  pe  majoritatea  planurilor  (de  la  cel

energetic la cel social), ca o consecința a accesului la informație, precum și urmare

unei rate importante de creștere demografica, mai ales la nivelul CCG.

Având  în  vedere  și  faptul  că  în  unele  cazuri,  până  în  prezent  chiar,

monarhiile din Golf au acționat activ în sensul subvenționării sectorului social,

inclusiv  prin  garantarea  de  drepturi  financiare,  bonificații  etc.,  creșterea

substanțială a populației autohtone pune și va pune probleme tot mai mari pentru

păstrarea standardului social.

O astfel de preocupare este percepută ca foarte importantă de autoritățile

din  țările  CCG,  mai  ales  pentru  a  evita  apariția  și  creșterea  nemulțumirilor  la

nivelul  populației,  ceea  ce  ar  spori  considerabil  instabilitatea  regimurilor

respective.266

Este  de  menționat,  în  acest  context,  că  recrudescența,  la  nivelul  zonei

Golfului, a fenomenului fundamentalist-islamic și fundamentalist-terorist este, în

primul rând, o consecință a degradării standardului social, ideologiile respective

găsind un teren fertil de propagare la nivelul segmentelor sărace și cu un acces

minim la sistemul educațional ale populației.

În  privința  relațiilor  UE -  CCG s-a  remarcat,  în  perioada  ultimilor  ani

(urmare  și  situației  economice  și  sociale  deja  prezentate),  înclinarea  balanței

comerciale  în  favoarea  statelor  din  UE,  având  în  vedere  că  produsele  finite,

exportate într-un volum crescând pe piețele din Golf, au un preț de cost mult mai

ridicat  decât  materiile  prime  (petrol  și  gaze  naturale)  exportate,  aproape  în

exclusivitate, de țările din CCG pe piața europeană.

Interesul unora din statele CCG de a încheia acorduri comerciale pe termen

lung (peste 20 de ani), mai ales în privința livrărilor de gaze naturale lichefiate

266  În unele state din CCG, mai ales Arabia Saudita, există, deja, probleme sociale în creștere, urmare
atât  disproporției  cu  care  este  "repartizat"  venitul  obținut  din  exporturile  masive  de  petrol,  cât  și
înregistrării  unei  rate  tot  mai  mari  a  șomajului,  inclusiv la  nivelul  segmentului  social  cu  educație
superioară (n.n.).  
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(pentru  a-și  asigura  piețele  de  desfacere  necesare  urmare  dezvoltării

infrastructurilor de extracție) se dovedesc mai utile și mai convenabile chiar țărilor

importatoare  decât  celor  exportatoare.  Situația  este  o  consecință  a  faptului  că

încheierea unor contracte pe termen lung se face cu încadrarea într-o plajă relativ

limitată de preț (de regulă, "la prețul pieței, dar fără a depăși o limită inferioară

de….și o limită superioară de…."). Astfel, eventuale creșteri substanțiale pe piața

internaționala la produsele respective nu se mai regăsesc în beneficii majore pentru

statele exportatoare (cum a fost, chiar în perioada recentă, cazul prețului la petrol,

urmare  situației  din  Irak)  care  trebuie  să  respecte  limitările  contractuale

menționate267.  

Dezvoltarea  cooperării  cu  Uniunea  Europeană,  mai  ales  în  cadrul  unui

Acord de comerț liber, se poate dovedi benefică pentru statele CCG cel puțin în

patru principale direcții:

Obținerea  facilității  de  livrare  a  petrolului  și  gazelor  naturale  pe  piața

europeană fără plata taxelor.

Ca partener comercial și, de asemenea, politic important pentru UE, CCG

va putea dispune de mai multe pârghii și mijloace, legale, de a-și proteja comerțul

în eventualitatea în care la nivelul Uniunii s-ar decide creșteri de taxe.

Prin prezența și investițiile lor în CCG, statele europene au asigurat, sau

vor asigura, în mare măsură, și transferurile de tehnologie și know-how de care

statele arabe au mare nevoie mai ales pentru a-și diversifica și extinde sectoarele

economice,  preponderent  cele  industriale,  astfel  încât  dependența  lor  de

exporturile de petrol (și fluctuațiile prețului acestuia) să fie cât mai redusă268.

Dezvoltarea unei relații privilegiate și de substanță cu UE se va reflecta, în

mod necesar, și în relațiile politice, statele CCG asigurându-și, astfel, un partener

influent,  cu potențial  semnificativ pe plan strategic-militar și  interesat  direct  în

promovarea și  păstrarea  stabilității  și  securității  în zona Golfului  (mai  ales  din

perspectiva potențialelor obiective expansioniste iraniene269). 

267  Exemple de contracte pe termen lung sunt cele încheiate, după 2003, de Qatar cu state europene
cum sunt Franța, Marea Britanie, Spania și Italia pentru livrarea unor cantități de cca 3-4 mil. to. gaz
lichefiat pe an (fiecăreia), în cadrul unor contracte pe 20-25 de ani (n.n.).
268  După cum am menționat în sub-capitolele anterioare, varianta diversificării și dezvoltării economice
este  unul  din principiile  de  bază ale  procesului  Barcelona,  mai  ales  pentru  aplicarea  și  extinderea
conceptului de vecinătate ca variantă de cooperare inter-regională (n.n.) .
269  Un exemplu în acest sens îl constituie ocuparea, de către Iran, a două insule aparținând Emiratelor
Arabe Unite, litigiu care trenează de peste 10 ani (apele teritoriale au bogate rezerve de gaze - n.n.).
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Din  perspectiva  Uniunii  Europene,  dezvoltarea  unui  parteneriat  cu

Consiliul de Cooperare al Golfului prezintă, de asemenea, o serie de avantaje și

beneficii, precum:

Existența în zona Golfului a unor aliați importanți (statele CCG) interesați

– ca și UE – de stabilitatea și securitatea regională și, mai ales, de asigurarea unui

acces liber al căilor maritime (instrument deosebit de important în desfășurarea

activităților comerciale  ale statelor din Golf,  îndeosebi exporturile de petrol  și

gaze naturale).

Statele Consiliului de Cooperare al Golfului sau chiar CCG ca organizație

pot reprezenta un mediator interesant pentru obiectivele și interesele UE în cadrul

abordării problemelor la nivel pan-arab și, mai larg, islamic, prin relațiile pe care

le  au  cu  statele  arabe  (nu  numai  prin  intermediul  și  în  cadrul  oferite  de  Liga

Statelor Arabe - LSA, ci și bilateral) și, respectiv, cu statele islamice (în cadrul

unor structuri cum este Organizația Conferinței Islamice – OCI).

Facilitarea investițiilor companiilor și cetățenilor din CCG în țările UE va

atrage după sine, în mod evident, și cointeresarea majoră a acestora în dezvoltarea

și  stabilitatea  economică  a  Uniunii,  respectiv  pot  constitui  pârghii  de influență

semnificative  ale  guvernelor  lor  în  cazuri  care  ar  putea  afecta  interesele  și

stabilitatea economică ale UE, cum ar fi eventuale orientări de creștere a prețurilor

la petrol, gaze naturale etc270.

UE, prin intermediul Comisiei Europene, are în vedere o astfel de abordare,

mai ales, pentru moment, în sectorul petrolier, subliniind faptul că interdependența

energetică poate fi consolidată prin promovarea, în dublu flux, a investițiilor, atât

ale celor provenind din țările CCG (interesate mai ales de investițiile în industriile

de prelucrare ale petrolului și gazelor), cât și a celor ale statelor UE (preponderent

în  industriile  extractivă  –  pentru  petrol  și  gaze  naturale,  energetică  și  a  sub-

sectoarelor acestora).

270  Situația este cu atât mai relevantă – din perspectiva UE – cu cât, urmare limitărilor și restricțiilor
semnificative și tot mai numeroase impuse de SUA în cadrul planului internațional de luptă împotriva
terorismului, multe din statele arabe, mai ales cele bogate, din Golf, și-au reorientat și canalizat o parte
importantă a capitalurilor către statele UE. Este de menționat, în context, că statele CCG sunt tot mai
interesate  de  investiții  în  țările  est-europene,  mai  ales  după integrarea  lor  în  UE,  având în vedere
oportunitățile oferite de economiile în dezvoltare ale acestora, în condițiile respectării standardelor – în
primul rând legislative – ale Uniunii (n.n.).
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Astfel  de  investiții  pot  asigura  o  relativă  stabilitate  a  surselor  de

aprovizionare energetică ale UE și, pe de altă parte, prin realizarea unor proiecte în

zona  Golfului  cu  beneficii  directe  pentru  statele  CCG,  oferă  acestora  garanții

suplimentare  de  dezvoltare  și  stabilitate  sporind,  ca  urmare,  încrederea  lor  în

parteneriatul cu UE.  

 

Domeniile de bază ale cooperării UE – CCG 

Dezvoltarea  parteneriatului  și  cooperării  dintre  Uniunea  Europeană  și

Consiliul de Cooperare al Golfului are la bază trei principale domenii, din care

două au fost  menționate  în  Acordul  inițial,  iar  cel  de al  treilea  a  fost  adăugat

ulterior. Cele trei domenii majore sunt:

4.9.3. Cooperarea în domeniul politic

Cu toate că Acordul de cooperare UE - CCG nu prevede, în mod expres,

necesitatea unor consultări și, eventual, negocieri ale unor poziții comune sau de

interes  comun  pentru  statele  semnatare,  cadrul  și  oportunitatea  oferite  de

reuniunile Consiliului Mixt au fost folosite și pentru discutarea unor probleme de

interes  reciproc,  inclusiv  în  vederea  obținerii  unor  poziții  comune  în  diverse

situații. Acest fapt s-a reflectat, de altfel, în dimensiunile pe care partea politică –

în cea mai mare parte legată de problematica Orientului Mijlociu - le-a ocupat în

cadrul Declarațiilor comune ale reuniunilor Consiliului.

În afara problematicii politice a Orientului Mijlociu și, mai specific, a celei

din  zona Golfului,  discuțiile  pe tematica  politică  internațională  au  constituit  și

constituie, de asemenea,  o prelungire a cadrului intern de consultări,  discuții  și

negocieri al UE, în eforturile de promovare a unei politici externe comune.

4.9.4. Cooperarea în domeniul comerțului

Al doilea domeniu (pilon) al cooperării UE – CCG îl reprezintă comerțul,

respectiv negocierile pentru liberalizarea acestuia.

Este de menționat, totuși, că nu s-au înregistrat, până în prezent, progrese

de substanță în acest  sens. Situația este întrucâtva în contradicție cu dorința de
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dezvoltare  a  cooperării  bilaterale  UE-CCG,  menționată  de  ambele  părți,  însă

reprezentanții  autorităților  naționale  la  reuniunile  și  negocierile  respective

acționează, în continuare, în mare parte, în cadrul – inflexibil – al unor limitări și

restricții semnificative, mai ales în privința implementării unui acord internațional.

Printre principalele astfel de constrângeri și limitări se pot aminti:

Pentru o serie de guverne, costurile și implicațiile ajungerii la un numitor

comun pentru crearea unei alianțe sunt analizate și evaluate diferit, astfel încât este

greu de găsit un compromis.

Interesele – în multe cazuri divergente – ale grupurilor/entităților la nivel

național care acționează și, mai ales, influențează guvernele respective.

Existența,  în  unele  cazuri,  a  unor  obiective  politice  considerate  contra-

productive sau chiar incompatibile cu liberalizarea comerțului cu statele CCG.

Necesitatea – impusă ca pre-condiție de UE – de creare a unui sistem vamal

și tarifar unic la nivelul CCG. În acest sens, dacă sistemul vamal a fost unificat, în

2003, existând o taxă vamală unică la nivelul CCG pentru produsele din statele

membre, în privința politicii tarifare nu s-a ajuns, încă, la nici un rezultat, pozițiile

fiind diferite, chiar total opuse în unele cazuri271 (deși în ultimii ani s-au înregistrat

unele semnale pozitive). Acest fapt îngreunează considerabil comerțul cu statele

CCG, prin creșterea costurilor tranzacțiilor272.

În  afara  acestor  limitări,  un  alt  impediment  important  în  direcția

concluzionării  unui Acord de comerț  liber  îl  constituie presiunile exercitate  de

sectoare  industriale  și  de  sindicate,  mai  ales  cele  din  domeniul  petrolier  și  al

industriei  chimice  și  petrochimice.  Acestea  doresc  garanții  extensive  solide  cu

privire la protejarea intereselor lor față de importurile – unele foarte competitive –

din statele producătoare de petrol, în primul rând cele din CCG. Oficiali europeni

au  menționat,  de  altfel,  în  mai  multe  ocazii,  că  aceste  presiuni  și  constrângeri

impuse de industriile din unele state UE, sprijinite de sindicatele afiliate, pot greva

în mod serios chiar interese strategice de bază ale UE.

271  Este, spre exemplu, cazul Emiratelor Arabe Unite mai ales Emiratul Dubai, al cărui principal venit
rezulta din activitățile comerciale, fapt pentru care este în favoarea reducerii substanțiale a tarifelor în
regiune. La polul opus se situează Arabia Saudită care încearcă sa-și protejeze industria locala, prin
ridicarea tarifelor la produsele externe.
272  Este important de menționat, în context, ca un singur stat din cadrul CCG, Kuwaitul, este membru
GATT. Celelalte state membre pot, prin urmare, să-și modifice în orice moment taxele sau să adopte
măsuri restrictive și protecționiste.
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Un al treilea impediment îl reprezintă faptul că UE și-a stabilit și urmează o

politică  de  protejare  a  mediului  înconjurător  care  este,  în  multe  privințe,  în

contradicție  cu  interesele  statelor  arabe  din  Golf  (deși,  având  în  vedere  solul

preponderent  deșertic  și  semi-deșertic,  aceste  state  ar  trebui  să  fie  primele

interesate în promovarea și dezvoltarea unor măsuri ambientale adecvate).  

Toate  aceste  probleme  au  marcat  și  obstrucționat,  în  mod  semnificativ,

negocierile pentru un Acord de comerț liber între Uniunea Europeană și Consiliul

de Cooperare al Golfului, inducând numeroase elemente de dezamăgire și chiar

frustrare la nivelul unora din statele părți la negocieri.

4.9.5. Cooperarea economică

Cooperarea economică între UE și CCG prezintă o importanță deosebită în

cadrul  parteneriatului  dintre  cele  două structuri,  mai  ales  prin  faptul  că  atinge

majoritatea principalelor zone industriale, sociale și investiționale.

Cooperarea  economică  a  inclus  majoritatea  sferelor  mai  importante  ale

energiei,  industriei,  investițiilor,  mediului  înconjurător,  reglementărilor  vamale,

problemelor legate de standarde și unități de măsură, sectorul resurselor umane și,

de asemenea, ca domeniu mai recent, cel al cooperării în și între sectoarele private

de afaceri.

Atât  UE cât  și  CCG au  interese  importante  în  aceste  sectoare,  deși  cu

priorități  diferite  (ex  pentru UE este  foarte  importantă  cooperarea  în  domeniul

energiei, investițional, al societăților mixte în domeniul privat etc., în timp ce un

sector  prioritar  pentru  CCG  îl  reprezintă  cel  industrial,  mai  ales  aportul  de

tehnologie  și  know-how european).  Aspectele  legate  de  procedurile  și  tarifele

vamale  sunt,  de  asemenea,  considerate  foarte  importante,  respectiv  necesitatea

unei cât  mai  mari  unificări  a lor,  întrucât  ele nu trebuie să complice mai  mult

barierele comerciale273.

Sectorul energetic reprezintă una din prioritățile ambelor părți, fiind creat

un grup de experți subordonat direct Comitetului Mixt de Cooperare. Prin

intermediul  /  cu  sprijinul  acestui  grup  au  fost  organizate  și  unele  acțiuni
273 Elemente  suplimentare  cu  privire  la  aceste  bariere  comerciale  (non-tarifare)  pot  fi  găsite  și  în
evaluările  cu  privire  la  CCG ale  "Centrului  de  promovare  a  comerțului  din  Orientul  Mijlociu"  –
rapoartele de țară.

254



internaționale în domeniu, cum au fost o serie de conferințe pe problema gazelor

naturale  (în  Qatar,  în  1996,  2000,  2003,  2007)  sau  a  tehnologiilor  de  vârf  în

domeniul petrolului și gazelor (Bahrain, EAU, 1997, 2000, 2003, 2006). Sectorul

privat a fost încurajat, de asemenea, și a participat la implementarea proiectelor

energetice.

Este de interes și faptul că sectorul privat din statele CCG manifestă un

interes și o disponibilitate mult mai mare decât cel de stat în analizarea, evaluarea

și  implementarea  unor  proiecte  de  protecție  a  mediului  (legate  de  domeniul

industriei petroliere).

Sectorul industrial, un alt domeniu de interes deosebit pentru UE și CCG

beneficiază de existența unui grup mixt de lucru (de experți), încă din 1992 (când a

avut loc prima întâlnire a grupului, la Doha, în Qatar274). 

În  pofida  unor  estimări  conform  cărora  organizarea  de  conferințe,

simpozioane  etc.,  nu  se  dovedește  utilă  pentru  implementarea  unor  măsuri

eficiente în sectoarele vizate, fiind considerate preponderent academice, astfel de

conferințe  pe  problematica  industrială  au  reprezentat  nu  numai  o  componentă

importantă  a  relației  UE-CCG,  ci  și  un  instrument  foarte  util  pentru  creșterea

interdependenței  economice  și,  de  asemenea,  a  accelerării  transferului  și

implementării tehnologiilor moderne275.

Tot în cadrul acestor acțiuni au fost lansate și continuă o serie de studii,

evaluări  și  analize  comune  privind  perspectivele  de  dezvoltare,  în  cadrul

parteneriatului UE-CCG, a exporturilor de gaze naturale (lichefiate). Domeniul

investițiilor este o altă componentă importantă și un vector de interes crescând

pentru perspectivele de evoluție ale parteneriatului UE - CCG. Astfel, deși ar putea

fi circumscris sectorului industrial – având în vedere că majoritatea investițiilor,

mai ales ale UE, sunt plasate în proiecte din acest sector – domeniul investițional

trebuie, totuși, abordat ca atare. 

Aprecierea are în vedere prognozele de investiții ale statelor UE în cele ale

CCG, atât urmare presiunilor "de sistem" generate de creșterea rapidă a populației

274  EC/GCC:  Differences Persist  over Energy/Carbon Tax -  European Report,  nr.  1851, 17 April,
1993.
275  După cum am menționat, anterior,  mai multe state vest-europene au încheiat,  deja, acorduri  pe
termen lung pentru livrarea de gaze naturale lichefiate, mai ales din Qatar. Există, de asemenea, un
proiect la nivel regional – al CCG - de interconectare pentru livrări de gaze naturale între Qatar, EAU,
Kuwait și, în perspectiva, Oman, prin conductă submarină – proiectul "Delfin" – n.n.  
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în Golf (producția de necesități de bază trebuind să fie coordonată cu creșterea

demografică),  cât  și  interesului  UE  (al  statelor  membre)  de  a  beneficia  (prin

investiții)  de  avantajele  unor  economii  în  dezvoltare  rapidă  și  care  au  și

posibilitățile financiare să susțină această dezvoltare.

Domeniul mediului înconjurător. Și în acest domeniu a fost creat un grup

mixt de experți (care s-a întâlnit prima dată în 1992, la Bruxelles), cu principala

sarcină de a evalua situația existentă și de a propune proiecte – adaptate condițiilor

locale – de protecție a mediului.

Un obiectiv important al acestor studii și proiecte îl reprezintă domeniul

marin, respectiv păstrarea faunei – de excepție – din Golf și identificarea unor

posibile măsuri de prevenire și de combatere a efectelor unor potențiale catastrofe

ambientale, cum a fost cazul, în mai multe rânduri, mai ales după primul război

din  Golf,  când cantități  mari  de petrol  au fost  deversate  în  apele  Golfului,  iar

numeroase sonde incendiate.

Comitetul mixt de cooperare a stabilit ca prioritățile grupului de lucru în

domeniul mediului înconjurător să fie axate pe problematica marină, a protecției

plantelor, structura materialelor,  gestionarea resurselor de apa și,  legat de acest

ultim aspect, tehnologia desalinizării apei de mare – ca sursă de apă potabilă276.

Domeniul  standardelor  și  unităților  de  măsură.  Cooperarea  în  acest

domeniu între UE și CCG a fost demarată în martie 1993, la Bruxelles. A fost

semnat un Memorandum de cooperare pe o perioada de trei ani, care s-a prelungit,

ulterior,  pentru  perioade  similare.  Din  1998,  Organizația  de  standarde  și

metrologie  a  CCG  –  GSMO  (Gulf  Standards  and  Metrology  Organization)  a

solicitat includerea în programele de cooperare a unor sectoare suplimentare, cum

este cel al standardelor în telecomunicații. 

Sectorul vamal beneficiază de o cooperare a CCG cu organizația vamala

europeană "Euro-Douane", la recomandarea Comitetului Mixt de Cooperare277. În

276 Tehnologiile și procesele de desalinizare asigură cca 80% (chiar 90 % conform altor studii) din
necesarul actual al statelor CCG. Instalațiile de desalinizare sunt, în cea mai mare parte, cuplate cu
instalații  de producere  de curent  electric,  având în vedere  producerea de abur în cadrul  procesului
desalinizării, abur folosit, înainte de răcire și condensare, la acționarea de turbine electrice (n.n.) .
277 Cooperation  Agreement  between the European  Economic Community,  of  the one  part,  and  the
countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the State of
the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman,
the State of  Qatar  and the State of  Kuwait)  of  the other  part.  Document  289A0225 (01).  Official
Journal of the European Communities No. L 054, 25/02/1989 P. 0003-0015. Available: EUR-Lex.
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acest  sens,  atât  UE cât  și  CCG apreciază ca foarte utilă experiența  Uniunii  în

desființarea frontierelor din piața comună europeană.

Sectorul resurselor umane. Cooperarea în acest domeniu s-a materializat,

până în prezent, cu precădere prin organizarea unor întâlniri, seminarii etc. și are

ca obiectiv principal promovarea experienței instituțional-administrative a UE în

statele din Golf, ca și programe de specializare în administrație și management,

inclusiv  în  sectorul  privat,  ca  instrument  util  în  promovarea  și  implementarea

integrării.

Legat de procesele din acest sector de cooperare, au fost înregistrate, mai

ales în ultimii ani278, progrese semnificative în domeniile descentralizării relațiilor

de afaceri ale sectoarelor private, cel al managementului, ca și în cooperarea pe

linia mass-mediei și cea universitară, ca zone de conlucrare complementare celei

economice.

Au fost aprobate și, parțial, implementate o serie de programe comune, cu

finanțare din partea unor structuri ale UE sau ale unora din statele membre.

4.9.6. Evaluări și concluzii

În afara prezentării, chiar dacă succintă, a dialogului instituționalizat și a

parteneriatului dintre UE și CCG ca instrumente de cooperare regională și sub-

regională, obiectivul principal îl constituie și oferirea unor minime date și baze de

analiză și înțelegere a orientărilor politice externe ale Uniunii Europene într-una

din zonele  cele  mai  complicate,  mai  complexe și  cu o dinamică  de dezvoltare

semnificativă pe plan internațional.

Aceste date pot fi utile îndeosebi în contextul statutului României de țară

membră a Uniunii Europene, respectiv pot permite dezvoltarea unor concepte și

linii de acțiune care să articuleze cât mai bine interesele politice ale României cu

cele ale UE și, mai ales, să permită țării noastre să folosească intensiv și cu maxim

de profit experiența și relațiile tradiționale pe care le-a dezvoltat cu statele arabe,

inclusiv cele din zona Golfului.
278  Statele CCG au promovat, mai ales EAU și Qatarul, proiecte de anvergură în domeniul educațional,
îndeosebi cel universitar, prin crearea unor "orașe universitare" cu sprijinul unor Universități de marcă
din SUA și UE, inclusiv stabilirea unor secții locale ale acestora (și recunoașterea deplină a diplomelor
respective). O cooperare însemnată, prioritar în cele două state menționate, s-a dezvoltat și în domeniul
învățământului pre-universitar și în cel al mass-mediei (n.n.).
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Astfel,  în contextul  existenței  unor dificultăți  în atingerea și  alinierea la

standardele europene pentru un număr important de produse, procese și servicii,

utilizarea corespunzătoare a relațiilor, prezenței și experienței românești în zona

arabă poate constitui un atu important al susținerii și promovării intereselor țării

noastre în cadrul UE. În acest sens, un alt avantaj important – care ar trebui utilizat

intensiv în  perioada următoare  este cel  al  compatibilității  și  complementarității

economice și comerciale între România și majoritatea statelor arabe.

Din perspectiva CCG, cooperarea cu UE vizează atât obiective pe termen

relativ scurt  (acces  la transferul de tehnologie,  încurajarea investițiilor  în țările

CCG și implementarea unor proiecte de dezvoltare economică),  cât  și unele pe

termen lung (în principal reducerea semnificativă a dependenței statelor CCG de

exporturile de petrol și gaze, mai ales prin diversificarea economiilor lor, utilizând

veniturile substanțiale obținute din petrol și gaze).

Pe de altă parte, din elementele prezentate în lucrare rezultă faptul că un

obiectiv  prioritar  pentru  UE în  relația  cu  CCG îl  reprezintă  obținerea  cât  mai

multor garanții cu privire la posibilitățile de aprovizionare cu materii prime pentru

industria  energetică,  obiectiv  bazat,  în  principal,  pe  promovarea  și  stimularea

interdependenței UE - CCG, mai ales prin creșterea substanțială a investițiilor în

dublu flux.

Evoluția  relațiilor  UE  cu  CCG  s-a  axat,  prioritar,  până  în  1995,  pe

cooperarea economică, pe dialogul politic și, de asemenea, pe negocierile pentru

liberalizarea comerțului,  cu mențiunea că acest  ultim domeniu s-a dovedit  a fi

deosebit de dificil și, ca urmare, a beneficiat de puține rezultate concrete. Este de

interes în acest  sens – ca exemplu și pentru relațiile bilaterale ale României cu

satele arabe, chiar dacă acestea sunt circumscrise celor europene – că negocierile

pentru liberalizarea comerțului sunt grevate de mai mulți factori, între care:

Incapacitatea statelor CCG de a realiza chiar și numai o minimă unificare a

tarifelor și structurilor tarifare (care prezintă, în continuare, diferențe semnificative

la nivelul CCG), fapt care nu le-a permis să îndeplinească cerințele impuse de UE

pentru angajarea de facto în negocierile pentru un Acord de comerț liber;

Politica UE în domeniul protecției mediului înconjurător care contravine, în

multe privințe, intereselor industriale și financiare ale statelor CCG;
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Existența, la nivelul UE, a unor puternice presiuni din partea unor grupuri

industriale, naționale și transnaționale, care percep concluzionarea unui astfel de

acord ca pe o amenințare directă a intereselor lor, prin posibilitatea exportării pe

piața  europeană,  de  către  statele  Consiliului  de  Cooperare  al  Golfului,  a  unor

produse petroliere cu grad mediu și chiar ridicat de prelucrare, la prețuri cu mult

sub cele actuale din UE.

Ținând cont de această situație, parteneriatul și dialogul UE - CCG s-a re-

orientat,  ca  obiectiv  principal,  pe  promovarea  cooperării  economice,  mai

accesibilă și care a adus și rezultate în sferele deja menționate (mai ales industrie,

energie, investiții etc.).

Este,  totuși,  o  realitate  faptul  că  sfera  cooperării  economice,  în  pofida

rezultatelor  amintite,  oferă  mult  mai  puțin  profit  decât  un  eventual  Acord  de

comerț liber care ar atrage după sine un volum incomparabil mai mare pe plan

financiar.

Tot în direcția obținerii unor progrese pe planul parteneriatului UE - CCG

(nu neapărat ca alternativă - parțială - la Acordul de comerț liber) a fost dezvoltată,

în ultimii ani, și o importantă cooperare pe plan cultural-educațional, ca instrument

util  și  accesibil  ambelor  părți  pentru  promovarea  unei  deschideri  în  relațiile

bilaterale, a unei mai bune înțelegeri a mentalităților, tradițiilor și sensibilităților

fiecăreia  din  părți  și,  de  asemenea,  a  creșterii  importanței  societății  civile  în

relațiile de ansamblu UE-CCG.

Pe termen lung – dar nu numai – aceasta  politică  poate aduce rezultate

substanțiale, prin "modelarea" mentalităților ambelor părți și crearea unei societăți

civile deschise și democratice în statele CCG, situație care va favoriza substanțial

promovarea intereselor europene în zonă, inclusiv prin susținerea lor cu un cadru

juridic adecvat.

Aceasta reorientare a avut ca rezultat o relație foarte bună de cooperare

culturală și educațională, promovată și dezvoltată pe multiple planuri și nivele de

reprezentare, în multe cazuri obținându-se chiar o instituționalizare a sa.

În  paralel  a  continuat,  în  format  instituționalizat,  cooperarea  în  cadrul

dialogului politic, atât la nivel ministerial, cât  și de experți și oficiali superiori,
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întâlniri  care  au  loc  de  mai  multe  ori  pe  an,  inclusiv  în  marja  unor  reuniuni

internaționale (ex: Adunarea Generala ONU).

Și aceste întâlniri și consultări politice s-au dovedit a fi un instrument util

de apropiere a celor două părți, alături de cooperarea cultural-educațională (care

este cea mai accesibilă cale de promovare a unor relații, mai ales între state și zone

cu specific diferit).

Astfel,  aceste  consultări,  axate  preponderent  pe  problematica  zonei

Orientului Mijlociu, dar și a unor aspecte de interes bilateral pe plan internațional

contribuie la identificarea unor posibile căi de urmat, benefice ambelor părți, la

armonizarea pozițiilor în cadrul unor organizații internaționale și regionale și, nu

în  ultimul  rând,  la  promovarea  unei  imagini  constructive  în  mass-media  și  în

societatea civilă, mai ales în statele din Golf.

Ținând cont de evaluările făcute în privința relațiilor și dialogului UE-CCG

comparativ cu procesul Barcelona, dar și ca o extensie a acestuia, rezultă și faptul

că orientarea și conceptul de "vecinătate", relativ recente, promovate de Uniunea

Europeană se dovedesc, la rândul lor, instrumente utile de promovare a dialogului

în vederea soluționării unor probleme regionale, sub-regionale și chiar naționale,

în paralel cu dezvoltarea unor cooperări, în varii domenii, benefice tuturor părților.

Pe  termen  lung,  astfel  de  contacte,  dialog,  consultări  și  cooperări  constituie,

probabil, cea mai bună cale pentru promovarea valorilor democrației, libertății și

liberalizării,  a  căilor  de acces  la informație  și  de creare  a  unor societăți  civile

deschise.

Implementarea  treptată  a  acestor  valori,  mai  ales  în  țările  în  curs  de

dezvoltare constituie cea mai  bună cale de stopare și  diminuare a fenomenelor

extremist-religioase  și  teroriste,  bazate  în  cea  mai  mare  parte  pe  sprijinul

segmentelor  sărace  și  cu  educație  redusă  din  țările  unde  se  remarcă  o

recrudescentă a acestor fenomene.

Din perspectiva statutului de stat membru al Uniunii Europene, România

poate utiliza  experiența  UE în acest  domeniu și  participă direct  la  promovarea

inițiativelor comunitare – mai ales în țările unde dispune de relații tradiționale și al

căror specific îl cunoaște, dar și în cadrul inițiativelor sub-regionale – euro-regiuni

sau trilateralele la care țara noastră este parte.

Ca evaluare de ansamblu, se poate aprecia că dialogul și parteneriatul UE

-CCG, în pofida unor dificultăți și a progreselor relativ lente, constituie o dovadă a
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faptului că astfel de inițiative pot apropia și armoniza state și grupări de state din

zone  cu  specific,  tradiții,  orientări  și  chiar  interese  diferite,  astfel  încât  mult-

discutatul fenomen al globalizării să poată aduce și produce rezultate preponderent

pozitive. 
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Capitolul 5 

Republica Irak

5.1. Irakul până la războiul din 2003

5.1.1. Scurt  istoric  al  perioadei  premergătoare  formării  statului

irakian modern

Deși statul irakian modern are o istorie relativ scurtă, prezența populației pe

teritoriul actual are o vechime de peste 5.000 de ani279, realitate atestată și de faptul

că Irakul este considerat, în prezent, ca unul din cele mai bogate state din lume ca

site-uri arheologice.280 Se considera ca, pe teritoriul actualului Irak, cunoscut în

antichitate  ca  Mesopotamia  (denumire  provenita  din  limba  greacă,  însemnând

„pământul dintre cele două fluvii” – Tigrul și Eufratul), a apărut prima civilizație,

cea sumeriană. Mesopotamia, din antichitate, a fost alcătuită din regiuni diferite,

fiecare cu caracteristicile sale geografice și resursele naturale specifice, care și-au

pus  amprenta  atât  asupra  formării  civilizației  locale  cât  și  a  istoriei  agitate  a

acestor locuri281.

Întreaga  istorie  a  Irakului  a  stat  sub  semnul  unei  duble  influențe,  una

pozitivă, productivă, cealaltă cu valențe distructive (datorită calamităților naturale,

a luptelor interne sau a invaziilor)  a Tigrului și Eufratului. Regiunea bogată în

resurse, cu rezerve de apă și potențial agricol însemnat, a generat recolte bogate și

279 Edzard D. O., Geschichte Mesopotamiens. Von den Sumerern bis zu Alexander dem Großen, C.H.
Beck: München 2004, pag 28.
280 Matthews, R., Social and cultural transformation: the archaeology of transitional periods and dark
ages,  în  H.  Kühne H.,  Czichon R.  M.,  Kreppner  F.  J.  (eds)  Proceedings  of  the 4 th  International
Congress of the Archaeology of the Ancient Near East 29 March – 3 April  2004,  Freie Universität
Berlin, Harrassowitz: Wiesbaden, 2008, pag. 3-8. 
281 Thompson William R.,  Complexity,  Diminishing  Marginal  Returns,  and  Serial  Mesopotamian
Fragmentation, Vol 3, Journal of World Systems Research, 2004, pag 85.
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surplus de produse care au constituit o bază solidă pentru promovarea și extinderea

civilizației  în  Sumerul  antic,  respectiv  apariția  unor  structuri  administrative  și

sociale  al  căror  rol  istoric  s-a  perpetuat.  Istoria  Mesopotamiei  a  înregistrat,

succesiv,  aceste  evoluții,  intrate  în  memoria  generală  prin  lideri  cum  au  fost

Hammurabi,  Cyrus,  Darius  sau  Alexandru  cel  Mare.  Toate  orașele  –  cetăți

renumite în istorie, cum ar fi Sumerul, Babilonul, Assiria, au ființat pe teritoriul

actual al Irakului. Beneficiind de avantajele geostrategice și de resursele necesare,

s-au pus bazele unor societăți relativ stabile, cu mențiunea că  asocierea diverselor

structuri pre-statale au condus la grupări sociale mai extinse, autonome și chiar

autarhice.  Aparent  neînsemnată,  absența  pietrei  ca  material  natural  local  de

construcție poate fi considerată ca un factor perturbator al proceselor istorice de

centralizare politică, administrativă și socială, deoarece într-o regiune inundabilă

lipsa unei infrastructuri  solide de transport  și  comunicație  au dus, în  decursul

diverselor etape istorice, până în perioadele de început ale statului irakian modern,

la izolarea pentru perioade îndelungate a regiunilor Irakului, în afara controlului

efectiv al structurii centrale de conducere (a guvernului).

Poziția  geo-strategică a  Irakului,  respectiv  la  extremitatea estică  a lumii

arabe, cu un  substanțial potențialul agricol și suficiente resurse de apă, au atras și

favorizat venirea unor valuri succesive de migrații etnice. În cea mai mare parte

marcate  de  conflicte,  aceste  revărsări  de populații  diferite  au  distrus,  periodic,

realizările anterioare și au afectat major populația. Evenimente asemănătoare au

condus în  diferite perioade la modificări  structurale,  la  probleme economice și

social-administrative (scindări) importante care, la rândul lor, au influențat negativ

evoluția de ansamblu a Irakului.  Spre exemplu, creștinismul a pătruns în Irak încă

de la începuturile sale, iar bisericile au jucat secole îndelungate un rol important în

dezvoltarea societății. Puțini sunt aceia care iau în considerație aceasta prezență

continuă,  culturală și  spirituală,  martoră a tuturor evenimentelor derulate în era

noastră pe teritoriul Irakului. Istoria creștinismului în aceste locuri este puternic

legată  de  presiunea  exercitată  de  urmările  repetatelor  invazii  și  presiunea

exercitată, rând pe rând, de cuceritorii perși, sassanizi, arabi, mongoli sau otomani,

de islamizarea populației.282 Anii 70 sub regimul baas și aparentul ateism socialist

282 Rassam  S.,  Christianity  in  Iraq:  its  origins  and  development  to  the  present  day,  Gracewing
Publishing House: Heredfordshire, England, 2005, pag. 20-23.
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al lui Saddam Hussein, problemele cu care s-a confruntat ceea ce a mai rămas din

comunitate creștina în perioada de ocupație/tranziție după înlăturarea lui Saddam

și participarea la marile transformări social administrative irakiene cu care suntem

contemporani, ar merita un studiu mai aprofundat.

Astfel, pe întregul parcurs istoric al Irakului a înregistrat în mod permanent

o lupta și o încercare de reechilibrare între tendințele și acțiunile administrative

centralizatoare și fragmentarea politică și socială. Situația, în permanentizarea ei, a

condus la numeroase dispute și conflicte la nivel tribal și/sau între orașe (regiuni),

mai ales pentru controlul zonelor agricole fertile din văile Tigrului și Eufratului. 

Pentru  o  perioadă  de  mai  bine  de  600  de  ani,  respectiv  de  la  căderea

Imperiului Abbasid (secolul XIII) și până la decăderea Imperiului Otoman (secolul

XIX), autoritățile guvernamentale au avut în aceasta regiune o poziție, putere și

influență reduse, înregistrându-se un grad ridicat de autonomie atât la nivel social

regional și sub-regional,  cât mai ales tribal. 

Prima mare dinastie arabă, Califatul Abbasid, a condus întreaga regiune din

capitala Bagdad, între anii 750 și 1258. Marea schismă din islam, între ramurile

șiită  și  sunnită  (în  jurul  anului  600),  a  marcat  în  mod semnificativ  și  dinastia

Abbasidă.  S-a  înregistrat  un  maxim în  dezvoltarea  administrativă  și  socială  în

perioada califului Al Mamun (813 – 833).  În perioada abbasidă, războinicii turci –

mamelucii – au dobândit o poziție însemnata și o influență care s-a stabilizat în

secolele  IX  și  X.  Succesorii  mamelucilor,  seljukii,  au  construit,  practic,  un

adevărat  imperiu  în  jurul  Bagdadului,  până  la  momentul  cuceririi  lor  de  către

mongoli,  în  secolul  XIII.  Sub  conducerea  lui  Gingis  Khan  și,  ulterior,  Timur,

mongolii au distrus, din păcate, cea mai mare parte a culturii urbane irakiene.

Începând din secolul XVI,  pentru controlul Irakului au intrat  în conflict

două mari imperii ale vremii, cel Otoman (musulman sunnit) și cel Persan (șiit),

otomanii deținând supremația în regiune pentru mai bine de patru secole. Datorita

sistemului  politic  instituit,  Imperiul  Otoman  a  impus  autoritatea  sultanului  și

religia musulmană, dar au fost tolerate tradițiile popoarelor supuse, păstrându-se,

de regula, cadrul organizatoric283.

283 Mantran R., trad. Barsan C., Istoria Imperiului Otoman, Editura All: Bucuresti, 2003, pag. 25-27.
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Ca urmare și în Irak conducerea a rămas, de facto, asigurată la nivelul tribal și al

confederațiilor tribale. Aceasta situație s-a modificat de abia din secolul XVIII și,

mai  ales,  XIX,  când mamelucii  au  preluat,  efectiv  controlul  asupra teritoriului

Irakului modern.

5.1.2. Perioada modernă

Începând din a doua parte a secolului XIX, ansamblul reformelor legate de

reorganizarea  administrativă  și  legislativă  a  Imperiului  Otoman,  consolidarea

proprietății  private  și  conectarea Irakului  la  piețele  capitaliste internaționale  au

condus la o modificare substanțială a structurii sociale irakiene.

La începutul secolului XX majoritatea grupărilor tribale, etnice și religioase

irakiene aflate, în multe cazuri, în relații tensionate chiar conflictuale, manifestau o

supunere foarte redusă și o cooperare practic inexistentă față de guvernul central.

O consecință însemnată  a acestei  situații  au fost  eforturile și  lupta  permanentă

înregistrate în istoria modernă a Irakului pentru crearea unui stat național. Aceasta

a însemnat transformarea diverselor structuri sociale – aflate pe poziții antagonice

și conflictuale – într-o structură reală de stat, precum și transformarea valorilor

sistemului  tribal  și  etnic  într-o entitate cu identitate  unitară  și  un ansamblu de

valori naționale. Reformele agricole și ale proprietății pământului, ca și legăturile

tot mai însemnate cu statele occidentale au transformat mulți din liderii (șeicii)

tribali,  care  asigurau  atât  conducerea  administrativă  și  pe  cea  spirituală  a

membrilor triburilor, în latifundiari interesați în primul rând de profit. Membrii

triburilor lor au devenit  o masă exploatată  și  de manevră.  Mai  mult,  un întreg

sector tradițional al  economiei,  cea manufacturieră, a fost, practic,  desființat de

introducerea (mai ales de către britanici) a produselor fabricate industrial.

În secolul XX, în același  timp cu scăderea semnificativă și accentuată a

puterii grupărilor tribale și liderilor acestora, s-a consolidat, la Bagdad, structura

centrală  de guvernare  a  Irakului.  S-a  dezvoltat  aparatul  central  guvernamental,

segmentul  social   al  burgheziei  birocratice,  ca  și  unele  sectoare  economice  și

sociale (creșterea industriei  petrolului și  crearea unor oportunități  însemnate  pe

plan educațional). Migrarea, către orașe, a unei părți importante a populației din

mediul rural, a determinat ruperea unor verigi importante ale lanțului de valori și

265



în subordonarea tribală tradițională conducând la înlocuirea lor cu relații bazate pe

principii economice și comerciale de tip capitalist.

Ca  urmare,  o  mare  parte  a  secolului  XX s-a  caracterizat  prin  perioade

destul de îndelungate de frământări,  numeroase rebeliuni și conflicte tribale,  în

paralel cu revolte în mediul urban datorate creșterii segmentului populației sărace,

fără a uita problema kurdă. Pe acest fond, structura socială irakiană a fost grevară,

în mod serios, de mai multe etape - majoritatea destabilizatoare - de tranziție. În

același  timp,  datorită  caracterului  și  provenienței  sale  străine,  sistemul  politic

irakian a trecut printr-o criză însemnată de identitate și legitimitate. 

După  căderea  Imperiului  Otoman,  începând  cu  mandatul  său  la  Liga

Națiunilor, în 1920, Imperiul Britanic, în încercarea de a pune bazele unui stat

independent  modern  fără  a-și  neglija  promovarea  intereselor  în  zona,  și-a  pus

amprenta asupra cadrului instituțional general pentru guvern și sistemul politic. A

înăbușit  revoltele  locale  (cu  pierderi  de  peste  2000  de  militari)  284,  a  stabilit

principalele delimitări teritoriale ale Irakului (multe fără nici o legătură sau chiar

în  dezacord  cu  frontierele  naturale  și  cu  așezările  tradiționale  și  istorice  ale

triburilor irakiene, creând Irakul din unirea a trei provincii ale Imperiului Otoman:

Mosul, Bagdad și Basra). În 1921 a stabilit o monarhie hashemită, astfel încât în

1922  Imperiul  Britanic  a  putut  încheia  un  acord  cu  guvernul  nou  instalat,

oficializând astfel poziția sa specială față de Irak, precum și controlul militar și

economic.  S-au  făcut  presiuni  pentru  crearea  unei  adunări  constituante,  care  a

ratificat tratatul amintit în 1924, a elaborat draftul unei constituții și a organizat

alegeri  pentru  cel  dintâi  parlament  irakian.  Printr-o  serie  de noi  tratate  (1926,

1927),  Marea  Britanie  s-a  angajat  să  continue asistența  acordată  Irakului  și  să

sprijine aderarea lui la Liga Națiunilor, unde a fost admis în 1932. În 1930, cu

toată împotrivirea opoziției shiite, a mai fost semnat un Tratat Anglo-Irakian, o

alianță pe termen de 25 de ani, care prevedea intervenția Marii Britanii în apărarea

Irakului,  dar  și  staționarea  militară  continuă  în  Irak,  ca  și  închirierea  bazelor

aeriene existente la acel moment. Primul rege a fost o personalitate puternică și a

reușit să stăpânească evenimentele, chiar dacă între 1925-1939 s-au succedat nu

mai  puțin de 20 de guverne.  După dispariția prematură a regelui Faisal  (1933)

284 Morar F., Ce fel de retragere din Irak ?, Revista 22, ediția scrisă din 4 mai 2007.
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armata a devenit din ce în ce mai puternică, amestecându-se direct în viața politică

a  țării.  Kurzii,  într-o  continuă  frământare,  complicau  procesul  de  guvernare285.

Forțele de securitate aflate sub comandă britanică au intervenit de nenumărate ori

în  forță,  chiar  dacă  kurzii  aveau  reprezentanți  în  Parlament  și  chiar  miniștri.

Creștinii concentrați în partea de sus a Eufratului, al căror număr crescuse după

Primul Război Mondial (luptaseră împotriva Imperiului Otoman și se retrăseseră

în  Irak)  au  considerat  momentul  potrivit  să  solicite  recunoașterea  ca  un  grup

separat  autonom,  determinând  o  intervenție  brutală  și  devastatoare  a  armatei

irakiene.  Populația  shiită  colabora  cu  dificultate  cu  guvernul  de  la  Bagdad

(controlat de suniți),  astfel încât triburile și-au păstrat  o autonomie relativă sub

conducerea  propriilor  șeici,  fapt  recunoscut  și  de forțele  britanice  de ocupație.

Irakul s-a confruntat și cu o problemă legată de exploatarea petrolului, deoarece

guvernul  Turciei  cedase  concesiunea  de  la  Mossul  unui  nou  concern  olandez,

german și britanic, care își luase proprietatea în primire în 1912 și asupra căreia

existau multe controverse.

La finele mandatului acordat de Liga Națiunilor, Înaltul Comisar britanic s-

a  transformat  în  ambasadorul  Coroanei  în  Irak,  iar  Marea  Britanie  și-a  retras

trupele286.  Printr-o  lovitură  de  stat  militară,  suniții  au  preluat  în  1936  puterea

politică, dizolvând parlamentul și instituțiile democratice, implementând o politica

internă anti-minoritară,  iar  pe plan  extern  încercând  în  anul  1941 o  alianță  cu

Germania nazistă.

Politica promovată de Marea Britanie în Irak a avut și o serie de efecte pe

termen lung, cum ar fi problema kurda, un element de permanentă instabilitate în

regiunea Golfului Persic287.  Tranziția de la Imperiul  Otoman la stat  a distribuit

comunitățile  kurde,  teritoriile  locuite  de  acestea,  resursele  de  apa  și  rezervele

naturale de petrol în teritorii suverane diferite288, populația devenind minoritară în

noile  state  naționale.  În  perioada 1918 – 1958 procesele  politice  promovate  și

285 Vatikiotis P.J., Conflict in the Middle East, George Allen and Unwin:London, pag.53-55.
286 În anul 1927 Imperiul Britanic a retras toate trupele terestre din Irak, iar în 1932, au lăsat Irakul în
gestionarea monarhiei.
287 Tratatul  de  la  Sevres  din  1920 a  prevăzut  prima imparțire  teritorială  a  kurzilor,  ratificată  prin
Tratatul  de  la  Lausanne  din  1923,  fostele  regiuni  din  imperiul  Otoman  fiind  arondate  politic  și
administrativ Turciei (43%), Iranului (31%), Irakului (18%) și Siriei (6%), regăsindu-se aproximativ
2% din aceste teritorii și în fostele republici sovietice.
288 Natali D., The Kurds and the State: Evolving National Identity in Iraq, Turkey and Iran, Syracuse
University Press: New York, 2005, pag 26.
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controlate  de  britanici,  chiar  dacă  au  avut  drepturi  coloniale  recunoscute

internațional,  nu  au  urmărit  să  dezvolte  căi  și  proceduri  pentru  rezolvarea

multitudinii  de  conflicte  interne,  consolidarea  aparatului  administrativ  sau

controlul  ferm  al  regiunilor  strategice.  Mărginindu-se  la  conducerea  țării  prin

decrete, la susținerea unor lideri tribali favorabili intereselor Coroanei și utilizarea

frecventă a măsurilor de retorsiune de către autorități,289 principalele comunități

arabe, grupurile tribale și regiunile au continuat, prin frământările și luptele pentru

putere să destabilizeze guvernul central.

După prima jumătate  a secolului  XX, până la începuturile regimului lui

Saddam  Hussein,  la  mijlocul  anilor  70,  respectiv  după  căderea  monarhiei  și

preluarea puterii de către forțele irakiene de orientare republicană și Partidul Baas

(în  1958),  politica  autoritară  a  acestora  și  o  serie  de  măsuri  vizând  opoziția

(devenită) clandestină, au marcat, și ele, în mod negativ, evoluția vieții sociale și

administrative  a  Irakului.  Întreaga  perioadă  se  caracterizează,  practic,  printr-o

succesiune de conspirații, de lupte pentru putere, de încercări de lovituri de stat,

contra-lovituri, ca și nemulțumiri și revolte ale populației kurde din nordul țării.

Mai  mult,  întrucât  se  înregistra  un  deficit  substanțial  la  nivelul  existenței

instituțiilor  politice  naționale,  a  structurării  funcționării  și  influenței  acestora,

puterea politică a fost, în mod frecvent, monopolizată de elite minoritare (sunni).

Membrii acestora erau, în cea mai mare parte, legați prin relații apropiate, tribale

sau de familie, beneficiau de putere economică și sprijin extern.

5.1.3. Perioada regimului baasist. Saddam Hussein
După  naționalizarea  industriei  petroliere  și  semnarea,  în  1975,  de  către

Saddam Hussein și Șahul Iranului, a Acordului care a pus capăt sprijinului militar

acordat de iranieni kurzilor irakieni (Acordul de la Alger), Irakul a cunoscut, pe

plan intern, o perioadă de relativă prosperitate și stabilitate. 

Regimul lui Saddam Hussein a utilizat o mare parte a veniturilor din petrol

pentru proiecte de dezvoltare la scară națională, fapt care a condus la creșterea

semnificativă a locurilor de muncă în sectoarele publice, ca și la o îmbunătățire

289 Acest  întreg  proces  și  metodele  aplicate  au  creat  și  păstrat,  la  nivelul  unei  părți  însemnate  a
populației, o abordare într-o logică de forță, adesea violentă, a problemelor în care existau divergențe,
fie că ele erau la nivelul unor segmente sociale, al unor interese de grup sau între indivizi (n.n.).
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considerabilă a sistemelor de educație și sănătate. În acest context, un număr tot

mai  mare de irakieni  s-au alăturat  partidului Ba’as („al  renașterii  socialismului

arab”), situație care a condus, pentru prima dată în istoria contemporană a Irakului,

la posibilitatea creării, de către un lider irakian, a unei identități naționale reale,

ieșind din permanenta stare de provizorat și dispute generate de structura etnică,

religioasă și tribală diversă și eterogenă.

În  pofida  promovării  acestei  politici  și  a  obținerii  unor  rezultate  de

substanță la nivel național, perioada de bunăstare a durat un timp relativ scurt. Pe

fondul situației create în 1979 de înlăturarea de la putere a Șahului și instalarea la

Teheran a regimului Ayatolahului Sayyd Ruhollah Musavi Khomeini290, au apărut

și  s-au  agravat  disensiunile  și  ostilitățile  istorice  dintre  Iran  și  Irak.  Saddam

Hussein se temea ca exemplul Revoluției Islamice conduse de Khomeini să nu fie

însușit  de  numeroasa  populație  șiită  din  Irak  deja  nemulțumită  de  acapararea

puterii de minoritatea sunită. Un argument foarte important era faptul că o mare

parte din cei care l-au urmat pe Komeini nu erau musulmani practicanți și nici nu

aderaseră la ideea unei republici islamice religioase, dar aveau în comun opoziția

față  de Shah și  dictatura  acestuia,  pe care  o considerau  coruptă,  pro-străină și

imorală.291 Prin urmare, în septembrie 1980, Saddam Hussein a declanșat războiul

împotriva  Iranului:  o  acțiune  de  durată,  costisitoare  și  cu  urmări  negative  pe

termen lung, atât  pentru Irak, cât  și pentru configurația și raportul de forțe din

zonă.

În  perioada  1980 –  1988,  războiul  cu  Iranul  a  prevalat  asupra  oricăror

probleme și proiecte pe plan intern și/sau extern ale Irakului. Comanda supremă a

partidului  Baas  a  reușit  să  controleze,  practic,  în  totalitate,  structura  și

mecanismele  instituțiilor  militare  irakiene,  unul  din instrumentele  principale  în

acest sens reprezentându-l Armata Poporului, utilizată ca și miliție (paramilitară –

n.n.) a partidului. Cu intenția de a aduce Iranul la masa negocierilor, mai ales ca

acesta era superior ca resurse militare, regimul lui Saddam Hussein a recurs la

bombardarea  nediscriminatorie  a  unor  orașe  iraniene,  precum  și  la  utilizarea

(foarte probabilă, conform mai multor surse locale și regionale) a unor arme de

290 Ayatollah pe care, la solicitarea Șahului Iranului, Saddam Hussein îl expulzase din Irak în 1978.
291 Saikal A.,  The Rise and Fall of the Shah, Princetown University Press: Princetown, New Jersey,
1980, pag. 205.
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distrugere în  masă  (mai  ales  chimice).  Pentru a-și  putea susține cheltuielile  de

război, Irakul a recurs la o serie de importante împrumuturi contractate în special

de la vecinii din Golf (Arabia Saudită, Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite)292. 

Ca parte a politicii sale interne din perioada războiului cu Iranul, Saddam

Hussein a aplicat o serie de reforme sociale și administrative, dar fără a schimba

bazele  ideologice.  În  dorința  de a  eficientiza  economia,  a  privatizat  un  număr

important  de  structuri  industriale,  returnând  și  o  parte  însemnată  de  terenuri

agricole  colectivizate  în  proprietatea  privată  acelora  care  se  dovedeau  fideli

regimului  său.  Pentru  a  preveni  potențialele  mișcări  interne  de  nemulțumire,

generate în special de eforturile financiare și umane destinate războiului cu Iranul,

urmărind  în  același  timp  asigurarea  funcționalității  social-economice  a  țării,

Saddam Hussein a adoptat, de asemenea, o politică de import de forță de muncă și

specialiști străini. Ca urmare, nu au existat semnale reale că sistemul ar fi devenit

mai  puțin  rigid  și  mai  puțin  birocratic,  iar  toate  deciziile  majore  din  sferele

economicului și politicului au rămas exclusiv la discreția liderului irakian.

Deficiențele instituționale semnificative și capacitatea redusă a regimului

de  a  gestiona  corespunzător  problemele  complexe  ale  țării  s-au  făcut  puternic

simțite  după încheierea  războiului  cu Iranul,  în  1988,  când situația economică,

socială  și  financiară  în  Irak  era  foarte  dificilă.  Neavând  posibilitatea  restituirii

împrumuturilor,  Irakul  s-a  lansat  într-un  alt  tip  de  război,  acela  al  petrolului,

intenția liderului irakian fiind ca să forțeze statele OPEC să diminueze cantitatea

de petrol produsă, astfel încât prețul mondial să crească, iar veniturile Irakului în

acest domeniu să urmeze o linie ascendentă.293

Criza kuwaitiană, anunțată de Saddam Hussein în discursul său din 17 iulie

1990, a fost strâns legată de producția de petrol. Pe acest fond al relațiilor sale

regionale, datorită crizei interne în creștere și având la dispoziție mașina de război

utilizată împotriva Iranului (deși mult slăbită și cu resurse minime), la începutul

anului 1991,  Irakul  a invadat  Kuwaitul,  motivând ca aceasta  regiune petroliera

292 Acestea,  ca și  majoritatea statelor  arabe,  erau preocupate  și  îngrijorate de exportul  de revoluție
islamică – fundamentalism islamic – șiit promovat de regimul de la Teheran, astfel încât au acordat fără
rezerve împrumuturile solicitate de regimul de la Bagdad.
293 Tanner J.,  Sullivan A.,  OPEC Ministers Open Talks Amid Fear  that  Output Conflict  Won’t  be
Solved, în Wall Street Journal din 18 noiembrie 1988, pag A10.
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deosebit de bogată a făcut parte din Iraq în perioada Imperiului Otoman. Acțiunea

a condus la primul război din Golf (Desert Storm), în care a fost învins, într-un

timp record, de o coaliție internațională condusă de SUA, având girul Națiunilor

Unite294 formată din peste 30 de state, din care zece erau arabe. A fost prima dată

în istoria regiunii când atâtea state arabe s-au aliat într-o poziție comună de forță

împotriva unui alt stat arab, care, culmea, cu puțin timp înainte primea sprijin în

războiul contra Iranului. 

Deși era de așteptat (și, conform multor analiști politico-militari era și de

dorit)  o  înlăturare  a  regimului  baasist  de  la  Bagdad și  a  lui  Saddam Hussein,

coaliția, respectiv SUA, nu au realizat și acest deziderat, Irakul rămânând un stat

„paria”, pedepsit cu suportarea unor sancțiuni extrem de severe impuse de ONU.295

Deși  motivațiile  sunt  (pot  fi)  multiple,  este  probabil  că,  la  acel  moment,  din

perspectivă geo-strategică și militară, să fi fost preferată menținerea lui Saddam

Hussein, inclusiv ca potențială pârghie de presiune asupra Teheranului și, totodată,

și  asupra monarhiilor bogate din Golf.  Ca urmare,  păstrând un potențial  factor

important de presiune, reprezentat de Irak și regimul de la Bagdad – care făcuse

posibilă invadarea Kuwaitului  296– Washingtonul se asigura, practic, că țările din

Golf  vor  opta  pentru  extinderea  și  consolidarea  alianței  lor  cu  SUA,  cu  toate

beneficiile aferente din perspectiva americană (control regional-strategic, controlul

resurselor petroliere și de gaze naturale, justificarea unei prezențe militare sporite

în  zona  Golfului  și,  în  general,  în  Orientul  Mijlociu,  vânzarea  de  armament,

muniții și echipamente militare statelor din Golf etc.).  

Retragerea  forțelor  acestei  coaliții  internaționale  a fost  urmată  de o altă

perioadă foarte dificilă pentru Irak, marcată în principal de sancțiuni economice

(cu  implicații  negative  majore  la  nivelul  populației  irakiene),  de  restricții

însemnate  în  problemele  militare  și  de  armament,  de  o  izolare  substanțială  a

regimului  de la  Bagdad.  Instituirea,  sub controlul  ONU, a  programului  „petrol

contra  hrană”,  nu  a  reușit  să  amelioreze  semnificativ  situația  dezastruoasă

294 Bassam T., Conflict and War in the Middle East, 1967-91: Regional Dynamic and the Superpowers ,
St. Martin’s Press: New York, 1993, pag.148-153.
295 Milton-Edwards  B.,  Hinchcliffe  P.,  Conflicts  in  the  Middle  East  since  1945,  second  edition,
Rouletge: London, 2001, pag 95-99.
296 Bulloch  J.,  Darwish  A.,  Water  Wars:  Coming Conflicts  in  the  Middle  East,  Victor  Gollancz:
London, 1993, pag 142.
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înregistrată  la  nivelul  marii  majorități  a  populației  irakiene,  o  mare  parte  a

resurselor rezultate din acest program fiind acaparate de regimul de la Bagdad și

de camarila acestuia. 

După primul  război  din  Golf  (1991)  Saddam Hussein  s-a  îndepărtat  de

ideologia  baasistă  seculară,  încercând  o  islamizare  a  identității  irakiene.  În

campaniile de propagandă s-a portretizat ca un musulman devotat, a plasat fraza

tradițională „Allah e mare” pe drapelul irakian și a regândit asocierea cu kurzii ca

o necesitate în combaterea SUA și Israel. Indiferent de considerentele liderului de

la Bagdad, asocierea nu era posibilă deoarece în paralel cu declarațiile de prietenie

ale  acestuia,  armata  guvernamentală  irakiană continua să bombardeze  regiunile

kurde, să întrerupă electricitatea să impună blocade ca să nu se poată comunica sau

să sponsorizeze  grupuri  radicale  de islamiști  care  să  destabilizeze  regiunea.  În

plus, relativa autonomie protejată de forțele coaliției și de Guvernul regional Kurd

democratic ales au întărit identitatea etnică kurdă ca fiind deosebită de restul țării.

Astfel,  în  zona  de  nord  au  apărut  primele  forme  de organizare  politică  de  tip

democratic precum și nucleul unei societăți civile. În anul 2000, când cel de-al

patrulea guvern kurd a  fost  validat,  avea în  componență membrii  reprezentând

diversitatea  etnică și  religioasă din regiune,  respectiv  turkomani,  yezidi,  asirio-

caldeeni, alături de reprezentanți ai mișcării islamice moderate. Mișcarea pentru

autonomie  și  obținerea  de drepturi  suplimentare  a  kurzilor  irakieni  a  continuat

neîntrerupt  în  întreaga  perioadă  a  anilor  90  și,  îndeosebi,  accentuându-se  la

începutul anilor 2000297. Este însă de remarcat că după intervenția americană în

Irak  din  2003  și  înlăturarea  de  la  putere  a  regimului  baasist  și  a  lui  Saddam

Hussein, eveniment care a făcut obiectul unei întregi literaturi298, kurzii irakieni au

avut pentru prima dată în istoria lor oportunități politice și culturale adevărate în

calitate de grup etnic autonom. Ca urmare,  spațiul politic larg creat  a încurajat

cooperarea autorităților statului autonom, a elitei naționaliste kurde, astfel încât s-a

înlocuit agenda de opoziție față de guvernul de la Bagdad cu o angajare în sprijinul

acestuia în reconstrucția Irakului.

297 Pelletiere S.,  The Kurds: an Unstable Element in the Gulf, Westview Press: Boulder and London,
1984, pag. 162-163.
298 Rubin B., The Long War for Freedom: The Arab Struggle for Democracy in the Middle East , John
Wiley & Sons: New Jersey, 2006, pag 199-210.
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5.1.4. Cadrul administrativ–politic și legislativ al Irakului înainte de

2003

Urmare ascensiunii la putere a Partidului Baas, în 1968, guvernul a început

să folosească sistemul planificării centrale pentru a gestiona economia națională.

Acesta  a  devenit  o  prerogativă  de  stat,  ca  urmare  planurile  economice  erau

considerate secrete de stat, guvernul publicând numai în rare ocazii informații cu

privire la buget și defalcarea acestuia.

Veniturile foarte mari obținute din petrol în anii 70 au plasat activitățile de

buget și planificare pe un plan secundar, aproape fără importanță, responsabilitatea

statului fiind orientată nu atât către alocarea și gestionarea judicioasă a resurselor

financiare, cât către distribuirea profiturilor, iar planificarea economică era axată

pe  bunăstarea  socială  și  acordarea  de  subvenții,  în  detrimentul  eficienței

economice.  Urmare  acestui  fapt,  respectiv  concentrării  pe  cheltuieli  masive,

declanșarea războiului cu Iranul, în 1980, a condus, în scurtă vreme, la dificultăți

majore la nivelul planificării centrale irakiene, guvernul fiind obligat să revină la

un sistem de  planificare  conjunctural,  corespunzător  gestionări  unor  resurse  în

scădere  rapidă și  apariției  de deficite  bugetare.  Datorită  solicitărilor  masive pe

planul militar,  la începutul anului 1987, Saddam Hussein a operat o schimbare

radicală în politica economică a Irakului, îndepărtându-se de ideologia economică

socialistă (principiu de bază și  al  Partidului Baas)  în favoarea unei piețe (mai)

deschise, lansând un program extensiv de reforme. Motivația reală a fost, totuși, de

ordin  strategic  (legată  de  urmările  războiului)  și  nu  una  de  ordin  economic  –

liberal. 

Acest  proces  de  reformă  a  început  cu  Decretul  652  din  mai  1987  al

Consiliului Conducerii Revoluție (RCC), prin abolirea prevederilor Legii Muncii

care, în principal, garanta fiecărui adult un loc de muncă pe viață, dar fără a avea

libertatea de a-și alege singur acel loc de muncă, sau să schimbe locul de muncă,

sau profilul acestuia.

În iunie  1987,  Saddam Hussein  a  modificat  drastic  toate  reglementările

birocratice care gestionau economia națională. Pentru implementarea noii politici,
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componenta  esențială  a  reprezentat-o  un  proces  amplu  de  privatizare  a

întreprinderilor de stat (fie direct, fie prin procese de leasing, fie prin emiterea de

acțiuni).

Sistemul  politic  și  administrativ  a  intrat  într-o  fază  denumită  „de

tranziție”299 care, urmare și războiului din Golf (din 1990), avea să se perpetueze,

practic,  până  la  căderea  regimului  baasist,  în  2003.  Faza  de  tranziție  era

caracterizată, în principal, de guvernarea prin Decrete (începută încă din 1968), ea

urmând  să  ființeze  până  la  atingerea  obiectivului  major  de  formare  a  unei

„republici  socialiste,  democratice,  având islamul  ca  religie  de stat”.  Încheierea

fazei de tranziție urma să fie marcată de adoptarea unei Constituții permanente,

având  în  vedere  că  legitimitatea  și  legalitatea  instituțiilor  guvernamentale  și  a

activității  lor  se  bazau  pe  Constituția  Provizorie  adoptată  la  16  iulie  1970.

Principiile fundamentale ale Partidului Baas: unitate arabă, libertate și socialism,

principii  care,  la  rândul  lor,  își  aveau  originea  în  aspirațiile  pan-arabe  ale

partidului,  ca arabii să se unească în cadrul „Națiunii Arabe”, sub o conducere

unică.

Principala  structură  a  partidului  baas  o  reprezenta  Consiliul  Conducerii

Revoluției (RCC – Revolutionary Command Council), format din zece membrii –

cele mai reprezentative și mai influente persoane din Irak, Saddam Hussein fiind,

în același  timp, președintele RCC și secretarul general al Conducerii  Regionale

baasiste – cel mai puternic om în statul irakian.

Politica irakiană în perioada baasistă a fost, în cea mai mare parte, orientată

către mobilizarea de sprijin pentru regimul la putere. Nu era acceptată opoziția

politică,  mai  ales  ca  ar  fi  fost,  în  principal,  pe baze  religioase,  fiind  declarata

ilegală300 și pedepsita ca atare. Liderii Partidului Baas considerau că existența unei

competiții  politice  ar  fi  extrem  de  dăunătoare  intereselor  țării,  suveranității  și

unității naționale a acesteia. Cu toată politica restrictivă privind opoziția, aceasta a

existat  în  Irak  dintotdeauna,  generată  în  primul  rând  de  acapararea  puterii  de

minoritatea  sunită,  fără  a  pomeni  de  opoziția  kurzilor  pe  principii  etnice.  La

299 Henderson  S.,  Instant  Empire:  Saddam Hussein's  Ambition  for  Iraq.  San  Francisco,  Mercury
House, 1991.
300 Baram  A.,  From  Radicalism  to  radical  Pragmatism:  The  Shiite  Fundamentalist  opposition
Movements of Iraq, în Piscatori J.,(ed), Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis, The Academy of
Arts and Sciences: Chicago, 1991, pag 28-45.
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acestea s-au adăugat cele fundamentalist  islamice.  Cele mai  importante mișcări

fundamentaliste  de  opoziție  au  apărut  în  Irak  încă  din  1950-1960,  perioadă

considerată  de  declin  al  vieții  religioase  irakiene,  marcată  de  diminuarea

numărului de studenți la studii religioase301. din cele două mari centre religioase

(Najaf și Karbala),  precum și de puternica ascensiune a Partidului Comunist în

diverse regiuni ale Irakului.

În  1980,  1984  și  1989  au  fost  organizate  alegeri  pentru  Adunarea

Națională, atent monitorizate și controlate de guvernul lui Saddam. Alternativele

oferite de autorități populației erau reduse: să devină membri ai Partidului Baas, să

nu se  afilieze  la  nici  o  activitate  politică;  să  activeze  în  ilegalitate  (cu  riscuri

majore pentru ei, familiile lor și apropiații lor); să aleagă calea exilului sau să se

alăture  Frontului  Național  Progresiv  –  structură  creată  și  sponsorizată  tot  de

Partidul Baas în 1974.

Cadrul  constituțional  era  asigurat  de  Constituția  provizorie  din  16  iulie

1970, cu rolul de creare a unui stat arab unic și a unui sistem socialist. Prin aceasta

Irakul  era  proclamat  „o republică  populară democratică  suverană”.  Principalele

două orientări regăsite în Constituția provizorie a Irakului, sunt crearea unui sistem

socialist,  bazat  pe  „principii  științifice  și  revoluționare”  și  atingerea  țelului  de

uniune  economică  pan-arabă,  un  rol  important  în  acest  sens  revenind  statului

însuși. Resursele naturale și capacitățile de producție erau definite ca „proprietate

a  poporului”,  urmând  a  fi  exploatate  și  gestionate  de  stat  în  conformitate  cu

cerințele planificării generale ale economiei naționale. Existau, în Constituție, și

prevederi  legate  de  protejarea  proprietății  private,  „în  limitele  legii”  și  fără  a

„contraveni sau greva procesul general de planificare economică.302

Pe  plan  ideologic,  Constituția  prevedea  mai  ales  educarea  în  spiritul

opoziției față de doctrinele capitaliste, exploatarea cetățeanului, forțele reacționare,
301 Este foarte dificil de apreciat puterea și numărul exact de membri ai diferitelor mișcări islamiste
irakiene.  În  esență toate consideră că Irakul  trebuie să devină o Republică Islamică,  fără ca sa fie
neapărat ca Iranul. Impun Sharia (legea Islamica) în toate domeniile și cu toate ca acceptă și folosesc
tehnologia  occidentală,  mișcările  musulmane  fundamentaliste  combat  occidentalizarea  culturală,
economică, politică. Chiar dacă se discută de ecumenism între musulmanii shiiti și cei sunniti, siitii
irakieni nu vor mai tolera continuarea supremației tradiționale a suniților din Irak, cu atât mai mult cu
cât majoritatea mișcărilor islamice irakiene sunt shiite.
302 În pofida acestor prevederi constituționale, statul, respectiv regimul baasist avea puteri discreționare,
la  nivelul  cetățenilor  neexistând  nici  măcar  intenția  de  a  solicita  drepturile  potențial  prevăzute  de
Constituție – n.n.
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sionismul și colonialismul, astfel încât să fie create premisele necesare atingerii

obiectivelor majore baasiste de unitate arabă, libertate și socialism.

Prin  Constituție  se  stabileau  și  atribuțiunile  și  prerogativele  diverselor

instituții  guvernamentale,  respectiv  Consiliul  de  Conducere  al  Revoluției

(organismul  central  în  stat),  Adunarea  Națională,  Președinția,  Consiliul  de

Miniștrii și instituțiile judecătorești.Constituția  provizorie  putea  fi,  teoretic,

amendată urmare voturilor a două treimi din membrii Consiliului de Conducere al

Revoluției. 

De  asemenea,  în  pofida  caracterului  „provizoriu”,  Constituția  din  1970

urma să rămână în vigoare până la promulgarea Constituției permanente a Irakului.

Sub  presiunea  populației  kurde,  în  martie  1974  Constituția  provizorie  a  fost

completată  cu  un  amendament  foarte  important,  care  garanta  o  autonomie  a

kurzilor în regiunile unde ei reprezentau populația majoritară, cu acceptarea limbii

kurde ca limbă oficială alături de limba arabă.

5.1.5.  Partidul Baas irakian

În Irak,  ca  și  în  alte  state  arabe,  Partidul  Arab Socialist  Baas  și-a  avut

originea în conceptul promovat la Congresul de la Damasc, Siria, în 1947, de o

serie de intelectuali arabi, inspirați de ideile a doi sirieni, Michel Aflaq și Saleh

Al-Din Al-Bitar – considerați ca întemeietorii mișcării Baas (principiile de bază

fiind  „unitate,  libertate  și  socialism”).  Printre  intelectualii  irakieni  care  au

participat la Congresul de la Damasc au fost și părinții filialei irakiene Abd Al-

Rahman  Ad-Damin  și  Abd  Al-Khaliq  Al-Khudayri,  Damin  devenind  primul

președinte al partidului Baas irakian303.

Inițial,  mișcarea  Baas  din  Irak  și-a  recrutat  membrii  preponderent  din

rândul  studenților,  intelectualilor  și  clasei  burgheziei  mijlocii,  mai  ales  sunniți

arabi  din  mediul  urban.  A  câștigat,  treptat,  influență  și  adepți  și  la  nivelul

Colegiului  Militar  irakian,  personalități  din  rândul  acestuia  devenind,  ulterior,

membrii, mai ales la începutul anilor 50, când Partidul Baas era, încă, un partid

clandestin în Irak.

303 Sallam Q., The Baath and the Arab Homeland, EMA: Paris, 1980, pag. 73-79.
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Partidul Baas s-a unit cu o serie de forțe de opoziție pentru a forma, tot în

clandestinitate,  Frontul  Național  Unit,  contribuind  major,  în  1958,  la  revoluția

soldată cu înlăturarea monarhiei.

Membrii  partidului  Baas  nutreau  speranța  că  noile autorități  republicane

vor promova și susține activ cauza pan-arabă, mai ales o unire cu Egiptul, însă

regimul  care  s-a  instalat  la  putere  era  dominat  de  lideri  care  nu  aparțineau

partidului și care nu erau favorabili ideii de unitate arabă sau principiilor baasiste.

O serie de membri tineri ai partidului,  între care și Saddam Hussein, au

ajuns la concluzia ca liderul irakian Abd Al-Karim Qassim trebuia înlocuit,  au

planificat asasinarea acestuia, însă tentativa a eșuat. Saddam Hussein a fugit din

Irak, în timp ce majoritatea membrilor partidului au fost arestați și judecați pentru

trădare. Partidul a devenit, din nou, ilegal, iar perioada următorilor câțiva ani

a fost dominată de disensiuni interne însemnate asupra căilor și modalităților de a-

și atinge obiectivele.

Cea  de a  doua tentativă  de înlăturare  de la  putere  a  lui  Abd Al-Karim

Qassim, în 1963, a fost încununată de succes și a condus la formarea primului

guvern baasist din istoria Irakului, în coaliție la guvernare. Partidul era, totuși, mai

divizat  ca  oricând,  oscilând  între  membri  axați  pe  principiile  ideologice  cu

respectarea strictă a acestora, și ceilalți membri cu orientare mai pragmatică. Pe

acest  fond,  partenerii  de  guvernare  ai  baasiștilor  au  reușit  să-i  înlăture  de  la

conducere și să-i scoată din guvern în mai puțin de un an de la preluarea puterii. 

În 1965, sub conducerea generalului Bakr (adjunct al căruia era Saddam

Hussein) partidul a reușit să se reorganizeze și în 1968, printr-o lovitură de stat, a

revenit la putere în Irak, președinte al republicii și secretar general al partidului

fiind  generalul  Bakr.  Acesta  a  promovat  programe  menite  să  creeze  un  Irak

„socialist,  unionist  și  democratic”,  cu  o  atenție  sporită  pentru  păstrarea  unui

echilibru între cerințele și obiectivele revoluției din Irak și necesitățile „națiunii

arabe”. Cu toate acestea, datorită caracteristicilor proprii Irakului, din 1968 și până

la înlăturarea regimului baasist   din 2003, prioritare în Irak au fost problemele

interne, în detrimentul abordării conceptelor mai largi, la nivel pan-arab. Regimul

baasist se confrunta, ca și predecesorii săi, cu probleme generate, în principal, de
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neîncrederea  unui  larg  segment  al  populației  în  principiile  sale,  de  lipsa  de

personal calificat, ca și de frecventele revolte armate kurde.

Din  perspectivă  externă,  încă  de  la  instalarea  sa,  în  1968,  principalele

probleme ale regimului baasist au avut la baza rivalitățile cu Siria (inclusiv pe

probleme ideologice de partid) și cu Egiptul - pentru supremație la nivel pan-arab,

la care s-a adăugat disputa de frontieră cu Iranul.

Regimul baasist s-a angajat, chiar de la preluarea puterii, în direcția creării

unui stat unificat și puternic în Irak, folosindu-se atât pârghiile de guvernare și

administrative, cât și intense campanii de propagandă, menite să elimine „valorile

dăunătoare pre-revoluționare –exploatarea, inechitatea socială, filiațiile sectare și

lipsa de spirit civic” și să instaureze principiile „sănătoase”, socialiste – patriotism,

loialitate față de națiune, colectivismul, spiritul muncii și responsabilitatea civică.

Campaniile  respective s-au  extins,  rapid,  în  majoritatea  instituțiilor,  mai  ales  a

celor  de  învățământ,  promovându-se  ideea  necesității  apărării  Irakului  de

influențele forțelor „ostile” capitaliste, de forțele sioniste, imperialiste, anti-arabe,

reacționare, oportuniste etc. A fost implementată, de asemenea, o politică agresivă

de  atragere  de  membrii  în  partidul  Baas  irakian  deși,  inițial,  orientarea  era

calitativa nu cantitativa.

Evaluând  situația  interna  din  acest  punct  de  vedere,  se  poate  spune  că

eforturile  pentru  promovarea  acestor  orientări  și  campanii  au  dat  rezultate,

indiferent de metodele folosite, la nivel pan-arab, respectiv de creare a unei unități

arabe, eforturile regimului baasist din Irak nu au avut urmări semnificative.304

Structurarea partidului Baas irakian era bazată pe celulele de partid care

includeau  între  trei  și  șapte  membrii  și  care  funcționau  la  nivelul  majorității

structurilor administrativ-politice, începând de la nivelul satelor și până la cel al

marilor orașe.

Dintr-un număr de minim două și maxim șapte astfel de celule (halaqah) se

forma o divizie a partidului (firqah). Diviziile activau în cartierele urbane, în satele

mai mari, structuri ale administrației, în fabrici și școli.

304 Boston,  Little,  Brown (eds),  Desert  Storm: The War  in the Persian Gulf,  Saddam Hussein:  A
Dreamer of Bloody Dreams, Times Magazine, 1991.

278



Din două până la cinci astfel de divizii se forma o secție de partid (shabah),

care ființa în centrele urbane mai mari și în districtele rurale.

Nivelul  superior  pe  linia  structurării  partidului  îl  reprezenta  ramura  de

partid (firaa),  compusă din două până la cinci  secții  și  care  avea atribuțiuni  și

competențe la nivelul provinciilor (guvernoratelor). Au existat, în istoria partidului

Baas irakian, cel puțin 21 de ramuri de partid, corespunzătoare celor 18 provincii

(guvernorate) și încă trei în Bagdad.

Toate  aceste  ramuri  de  partid  erau  reunite  în  Congresul  partidului  care

alegea Conducerea Regională. Această structură, formată din 9 membrii (ulterior

10  membrii),  reprezenta  atât  esența  conducerii  partidului,  cât  și  organismul

executiv  suprem.  Secretarul  general  al  Conducerii  Regionale  era  și  liderul

partidului, iar secretarul general adjunct era, practic, a doua persoană în stat.

 Forul suprem era reprezentat de Conducerea Națională a Partidului Baas și

era menită să coordoneze mișcarea baasistă la nivelul întregii lumi arabe (situație

care, bineînțeles, nu s-a materializat în fapt).

Din 1979, Saddam Hussein, secretarul general al Partidului Baas irakian, a

preluat și funcțiile de președinte al Consiliului de Conducere al Revoluției (RCC)

și  președinte  al  Republicii.  Principalele  personalități  din  conducerea  supremă

irakiană au devenit, treptat, exclusiv apropiați ai lui Saddam Hussein, în special

din familia Talfah din orașul Tikrit (familia și orașul de origine ale dictatorului).

5.1.6. Societatea civilă din Irak până în 2003

La nivelul  Irakului  se  apreciază,  de multe  ori,  într-un  mod simplist,  că

există o separare între kurzii din zona de nord, sunniții din zona centrală și șiiții

din sud, separare (pe criterii nu numai geografice, ci și etnic-religioase) care ar sta

la baza afilierilor politice, cu potențial negativ major în privința unității statului.

O  astfel  de  poziție  denotă  o  cunoaștere  cel  mult  relativă  a  Irakului  și

realităților  sale  și,  mai  important,  estompează  sau  chiar  eludează  numeroase

elemente și valori comune acestor comunități etnic-religioase. De asemenea, prin

sublinierea  factorilor  de  divizare  internă,  abordarea  menționată  minimalizează

procesul  de  formare  a  societății  civile  moderne  în  Irakul  secolului  XX.  Acest

proces  social  este  evident  și  a  avut  loc  în  contextul  complex  al  unei  evoluții
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însemnate  a  cadrului  și  identităților  politice,  culturale,  sociale  și  religioase,  cu

participarea  activă  a  membrilor  comunităților  mai  ales  pe  baze  ideologice,  de

interese  comerciale  și  facțiuni  politice  și  nu  numai  pe  baza  solidarității  unor

comunități, triburi sau familii.

Astfel,  în Irak, ca și  în majoritatea  societăților din secolele XIX și  XX,

crearea statului modern național a oferit și promovat condițiile necesare apariției și

dezvoltării  societății  civile,  prin  evoluția  sectoarelor  moderne  ale  comerțului,

afacerilor, finanțelor, ca și a unor categorii sociale – funcționarii guvernamentali,

intelectualii, artiștii etc. Actorii principali ai acestei evoluții au provenit, practic,

din  toate  zonele  societății  irakiene  și  toate  orientările  religioase  (sunniți,  șiiți,

creștini, evrei, kurzi etc).

Limitarea drastică a acestui proces autonom de către guvernările succesive

din Irak în secolul XX și eliminarea lui aproape în totalitate în perioada regimului

baasist al lui Saddam Hussein a condus, în bună măsură, la lipsa unor mecanisme

de  control   și  echilibrare,  consecințele  fiind  vizibile  în  momentul  schimbării

regimului  la  nivelul  complicațiilor  sociale,  etnic-religioase,  tribale  și  politice

actuale.

Este o realitate istorică faptul că după căderea Imperiului Otoman statele

suverane, autoritare sau nu, dictatoriale sau nu, s-au dezvoltat în toată regiunea și

au acționat, în general, împotriva curentelor politice și sociale ideologice, orientate

spre  reforme  și,  uneori  spre  revoluții.  În  Irak,  britanicii  deținând  puterea  și

controlul  în  perioada  1918  –  1958  au  vizat  prin  politica  lor,  în  principal,

guvernarea prin înțelegeri cu entitățile tribale și diversele comunități, încurajând,

practic,  relațiile  și  filiația  la  acest  nivel,  în  detrimentul  evoluției  unor  politici

publice  moderne,  naționale  și  cu  baze  ideologice.  S-a  preferat  manipularea  și

exacerbarea sentimentelor religioase și etnice, în locul găsirii unor căi de mediere

sau,  în  cadrul  numeroaselor  conflicte  cu  naționaliștii  kurzi,  guvernele  irakiene

(puternic  influențate  de prezența  și  interesele  britanice)  au preferat  sa recurgă,

aproape  fără  excepție,  și  sprijinul  unor  facțiuni  a  triburilor  kurde  care  le  erau

loiale. Acestea, în multe situații, intrau în conflict armat chiar cu frații lor, în locul

și în numele autorităților de la Bagdad.
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Începând din 1958, după înlăturarea de la putere a monarhiei hashemite de

către generalul Qasim (care a fost, el însuși, înlăturat în 1963), puterile și influența

triburilor și a diverselor grupuri și clanuri ale principalelor comunități irakiene a

fost diminuată semnificativ de politicile progresiste (reforme funciare, legislative),

pe  baze  ideologice.  Influență  crescândă  a  partidului  comunist  a  determinat  o

recrudescență a forțelor naționaliste arabe.

Acest  context politic a favorizat  afilierea la structurile societății  civile a

unui număr însemnat de cetățeni,  din varii segmente ale populației – un aspect

pozitiv, dar a condus și la confruntări, adesea sângeroase, pe fondul încă foarte

fragil  și  instabil  al  societății  în  formare.  Situația  s-a  suprapus  peste  momentul

istoric  de  consolidare  a  naționalismului  arab  în  Irak,  conducând  la  înlăturarea

generalului Qasim în 1963 și preluarea puterii de către un regim militar, bazat pe

relații specifice de clan. Acesta s-a transformat treptat, deși într-un timp relativ

scurt, în regimul baasist care a preluat puterea în 1968 și a condus Irakul până în

2003.

O caracteristică principală a regimului baasist a reprezentat-o „etatizarea”

societății  civile,  prin  includerea  în  cadrul  statului  a  tuturor  instituțiilor  și

asociațiilor, indiferent de natura sau obiectivele lor, alături de represiunea brutală a

oricărei opoziții politice, a oricăror opinii diferite de cea a regimului baas.

Prin  purificări  succesive  prin  care  s-au  eliminat  orice  alte  tendințe

ideologice, diferite de linia stabilită de regimul baasist, partidul însuși a fost redus

la un simplu vector pentru promovarea controlului social și asigurarea loialității

membrilor săi.

Componentele societății civile au fost, practic, desființate ca entități active

la nivel politic și social, prin încorporarea lor în structurile de partid, orice fel de

activități sau inițiative ale lor trebuind să fie validate, în primul rând, de acesta.

Încercările de a rezista acestor tendințe și acțiuni erau anulate prim metode brutale

de retorsiune îndreptate nu numai împotriva individului, ci și a familiei și chiar a

cercului său de prieteni și relații.

Ca urmare, un număr important de irakieni au ales, îndeosebi în anii 70 și

80,  calea  exilului.  O  parte  au  revenit  după  2003,  regăsindu-se,  în  prezent,  în

majoritatea structurilor politice irakiene.
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Anii 90, în contextul consecințelor invaziei Kuwaitului din 1990, au fost

marcați  –  din  perspectiva  regimului  baasist  și  a  lui  Saddam  Hussein  –  de

numeroase probleme economice, sociale, de impunerea sancțiunilor ONU și de o

lipsă acută de resurse financiare. Pe ansamblu, erodând major noțiunile și evoluția

socială  ideologică  națională,  în  paralel  cu  promovarea  identității  tribale  și

afilierilor pe criterii etnic-religioase Saddam a recurs la discursul religios ca la un

nou  instrument  politic.  Încurajarea  și  susținerea   tribalismului  a  constituit  o

modalitate de a asigura un climat cât mai stabil pe plan intern. Condiționați de

loialitatea față de regimul baasist, o serie de lideri tribali au fost „aleși” pentru a

conduce federații  tribale,  li  s-au restituit  o parte din privilegiile și  proprietățile

anterioare  și  au  primit  chiar  arme  –  în  susținerea  poziției  lor  și  promovarea

loialității față de centru. Treptat, această politică, practic de distrugere a societății

civile în favoarea relațiilor tribale, a devenit o politică oficială a regimului de la

Bagdad.

Motivat  de  aceeași  situație  internă  dificilă,  regimul  baasist  a  readus  în

atenție,  prin  retorica  promovată,  simbolurile  și  sloganurile  religioase  islamice

sunnite, în bună parte utilizate și în cadrul propagandei interne (și externe, mai ales

la nivel arab) în perioada războiului cu Iranul șiit. Această reorientare religioasă –

exclusiv conjuncturală – a avut și o importantă componentă anti-șiită, favorizând

adoptarea  de  măsuri  suplimentare  de  retorsiune  împotriva  acestei  populații

majoritare în Irak. 

5.2. Administrația irakiana din perioada lui Saddam Hussein

Conform Constituției provizorii din 1970, guvernarea Irakului se făcea pe

baza  relației  dintre  cele  trei  principale  puteri  în  stat,  legislativă,  executivă  și

judecătorească.

În realitate, nici puterea legislativă și nici cea judecătorească nu au fost,

niciodată, în perioada regimului baasist, independente de executiv.
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5.2.1. Puterea executivă

Consiliul de Conducere al Revoluției - RCC, creat în 1968 și format, în

principal, din zece membrii (au existat, în timp, unele modificări ca număr, însă

nesemnificative)  reprezenta  organismul  central  de  decizie  în  stat.  Președintele

RCC, ales de membrii acesteia, era și președintele republicii. A doua persoană în

stat era vice-președintele RCC. Ambele răspundeau numai în fața membrilor RCC.

Exista și o structură de comandă regională a RCC (Baath Party Regional

Command), a cărei „colaborare” cu RCC servea, de fapt, la evidențierea puterii și

autorității partidului în afacerile de guvernare a republicii. 

Conform  Constituției,  sarcina  principală  a  RCC  era  de  a  reprezenta  și

aplica voința populară, prin înlăturarea de la putere și din societate a elementelor

reacționare, dictatoriale (sic) și corupte și redarea întregii puteri poporului.

În  afara  acestor  obiective,  Constituția  garanta  pentru  RCC și,  mai  ales,

președintelui acestei structuri, o paletă largă de puteri și prerogative, inclusiv pe

plan legislativ și chiar judecătoresc.

Președintele și Consiliul de Miniștrii

Președintele  republicii  reprezenta  autoritatea  executivă  supremă  în  stat,

autoritate pe care o putea exercita fie direct, fie prin intermediul Consiliului de

Miniștrii,  a  Cabinetului.  În Constituție nu era prevăzut  niciun termen restrictiv

pentru rămânerea la putere a președintelui, și nici eventuale prevederi legate de

succesorul acestuia.305

Exista și un vice-președinte al republicii cu puteri relativ limitate, al doilea

om în stat fiind, de fapt, vice-președintele RCC.

Consiliul  de  Miniștrii  reprezenta  instrumentul  executiv  al  președintelui,

activitatea sa fiind monitorizată îndeaproape de Divan (secretariatul președinției,

al  cărui  șef  era  membru  al  Cabinetului  și,  alături  de  ceilalți  membrii  ai

secretariatului  președintelui,  nu  era  supus  reglementărilor  Consiliului  pentru

Afaceri Publice, organism care gestiona problemele legate de funcționarii civili).

305 Președintele Bakr, primul președinte baasist, a rămas în funcție timp de 11 ani, până în 1979 când s-a
retras pe motive de sănătate, puterea fiind preluată de Saddam Hussein, fost vice-președinte al RCC,
dar care conducea, în fapt, Irakul de la mijlocul anilor 70.
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Din Cabinet făceau parte și unii membri ai RCC (președintele și miniștrii

apărării, externelor, internelor și comerțului), iar cel puțin o treime a membrilor

Cabinetului era rezervată pentru membrii importanți ai partidului baas.

5.2.2. Puterea legislativă

Adunarea Națională  – a cărei  formare era prevăzută în Constituția din

1970, a fost creată abia în 1980. Conform legii de organizare, era constituită din

250 (număr corespunzător celor 250 de districte electorale din Irak) de membrii,

aleși prin vot popular secret, pentru o perioadă de patru ani.

Lista electorală trebuia să fie o listă unică. Mai mult, fiecare candidat urma

să  fie  verificat  și  aprobat  de  o  comisie  guvernamentală  ai  cărei  membrii  erau

stabiliți de RCC. Candidații trebuiau, între altele, să fie peste 25 de ani, cetățeni

irakieni, din tată irakian, să nu fie căsătoriți cu cetățeni străini și să demonstreze

credința  în  principiile  revoluției  baasiste  din  1968,  respectiv  să  susțină

necondiționat obiectivele Partidului Baas.

Practic,  aceste  prevederi  asigurau  un  control  absolut  al  Partidului  Baas

asupra Adunării Naționale.

5.2.3. Puterea judecătorească

Independența puterii judecătorești era garantată prin Constituția provizorie

a  Irakului,  din  1970,  însă  documentul  nu  prevedea  nici  un  fel  de  măsuri  sau

modalități de organizare a tribunalelor și altor instanțe judecătorești.

Prin  urmare,  sistemul  judecătoresc  a  fost  structurat  pe  baza  legilor

promulgate de Consiliul de Conducere a Revoluției, existând tribunale care aveau

jurisdicție  în  problemele  civile,  penale,  administrative,  religioase,  ca  și  în  alte

domenii, conform prevederilor stabilite de RCC.

Tribunalele  erau coordonate  de Ministerul  Justiției,  toți  judecătorii  fiind

numiți de președinte și funcționau, parțial, ca instanțe civile (în principal urmând

modelul  francez  de  drept)  și  parțial  ca  instanțe  religioase,  pentru  judecarea

cauzelor  aferente.  Cele  trei  principale  categorii  de  jurisprudență  islamică  erau

„Hanafi”  –  pentru  arabii  sunniți,  „Shafii”  –  pentru  kurzii  sunniți  și  „Jafari”  –

284



pentru arabii  șiiți.  Minoritățile religioase (creștină,  iudaică etc.)  aveau propriile

tribunale  religioase,  mai  ales  pentru  problemele  legate  de  căsătorii,  divorțuri,

moșteniri etc.

Din punct de vedere administrativ judecătoresc, Irakul era împărțit în cinci

districte de apel, cu sediile în Bagdad, Basra, Al-Hilla (Babilon), Kirkuk și Mosul.

Cele mai multe cauze civile și comerciale erau judecate, în prima fază, de

tribunale (18 tribunale în Irak – localizate în cele 18 guvernorate - având puteri

judecătorești  nelimitate  și  alte  150 de tribunale  -  localizate  în  districte  și  sub-

districte și conduse de un singur judecător - având puteri limitate).

Existau și 6 instanțe de pace, care rezolvau problemele minore.

Deciziile  acestor  tribunale  puteau  fi  contestate  la  Curțile  districtuale  de

apel.

Eventualele  dispute  între  diversele  instanțe  erau  tranșate  de  Curtea  de

Casație.

Aspectele  „grave”,  care  se  considera  că  aduceau  sau  ar  fi  putut  aduce

atingere  intereselor  statului  și  securității  naționale,  erau  judecate  în  fața

Tribunalului Revoluționar. Această instanță, spre deosebire de cele anterioare, nu

era inclusă în circuitul controlat de sistemul de Curți de Apel. 

Mai  mult,  în  unele  ocazii,  RCC  crea,  periodic,  tribunale  speciale  de

securitate,  sub  controlul  poliției  secrete,  pentru  judecarea,  fără  acces  public,  a

cazurilor de spionaj, trădare sau activități „îndreptate împotriva statului”.

Ultima instanță la care se putea face apel în toate cazurile, mai puțin cele

legate de tribunalele speciale de securitate, era Curtea de Casație, formată dintr-un

președinte, vice-președinți și nu mai puțin de 15 membrii. Includea, de asemenea,

judecători adjuncți, grefieri și judecători religioși. Curtea de Casație era împărțită

în secțiuni pentru problemele generale, civile,  penale și administrative. În afara

funcției  de apel,  Curtea de Casație asuma jurisdicția și în cazurile în care erau

implicați oficiali guvernamentali de rang superior, inclusiv judecători. Tot Curtea

de Casație tranșa și disputele juridice între instanțele inferioare.
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5.2.4. Administrația locală

În perioada regimului  baasist,  până la înlăturarea sa în  2003,  Irakul  era

împărțit  în  18  guvernorate,  fiecare  condus  de  un  guvernator  desemnat  de

președinte306.

Fiecare guvernorat era, la rândul său, împărțit în districte (qadda) și sub-

districte  (nahyya),  conduse  de  oficiali  districtuali  și,  respectiv,  sub-districtuali.

Orașele erau conduse de primari.

Municipalitățile  (baladyah)  se  împărțeau  în  mai  multe  categorii,  în

principal pe criteriul dimensiunii lor și al veniturilor pe plan local.

Bagdadul,  capitala  Republicii  Irak,  avea  un  statut  administrativ  special.

Atât  primarul  Bagdadului,  cât  și  primarii  orașelor,  erau  numiți  de președintele

republicii.

5.2.5. Administrația în Kurdistanul autonom307

(creat prin reunirea guvernoratelor Arbil, Dahuk și As-Suleymanyyah).

Zona  guvernoratelor  menționate  înregistra,  istoric  vorbind,  un  procent

major de populație de origine kurdă. Încă de la câștigarea independenței de către

Irak, în 1932, kurzii ceruseră o formă de auto-guvernare în regiunile lor, poziție

păstrată, consecvent, de liderii kurzi și care a condus, mai ales în perioada anilor

60,  la  numeroase  ciocniri  violente  între  gherilele  kurde  și  unități  ale  armatei

irakiene. În 1968, după venirea la putere a Partidului Baas, kurzii – care nu aveau

încredere  în  principiile  și  orientările  acestora,  au  lansat  o  revoltă  majoră.  Ca

urmare, în 1970, guvernul irakian și liderii kurzi au încheiat un acord care urma să

fie  implementat  într-o  perioadă  de  patru  ani,  în  vederea  creării  unei  regiuni

autonome, formate din cele trei guvernorate amintite și unele districte limitrofe în

care  urma  să  stabilească,  prin  recensământ,  dacă  exista  sau  nu  o  majoritate

306 Anexa 11 – Harta Politică a Irakului – Guvernoratele.
307 Kurdistanul autonom a fost creat prin reunirea guvernoratelor Arbil, Dahuk și As-Suleymanyyah.
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kurdă308.  Cu  toate  că,  în  vederea  implementării  administrației  autonome  în

regiunea kurdă,  guvernul de la Bagdad a emis mai  multe Decrete (  în 1974 și

1975), prevederile respective nu a fost acceptate de liderii kurzi, declanșându-se o

nouă revoltă kurdă care s-a transformat într-un adevărat război cu armata irakiană.

În final, forțele kurde au fost zdrobite, însă acțiuni de gherilă armată au continuat

să se manifeste în aproape toate zonele din Kurdistan, existând chiar momente

când forțele anti-guvernamentale kurde ajungeau sa controleze regiuni întinse din

guvernoratele Arbil și As-Suleymanyyah.

La sfârșitul  anilor  80, regiunea autonomă kurdă era încă administrată și

guvernată  conform  majorității  prevederilor  acordului  de  autonomie  din  1970.

Exista  un Consiliu  Executiv,  format  din 12 membrii,  care  deținea  atât  puterea

executivă,  cât  și  pe  cea  legislativă,  precum  și  o  Adunare  Legislativă,  cu  rol

consultativ pentru Consiliul Executiv.

Președintele  Consiliului  Executiv  era  numit  de  Saddam  Hussein  și  era

membru al Cabinetului de la Bagdad. Ceilalți membrii ai Consiliului Executiv erau

selectați din cei 50 de membrii – aleși prin vot popular – ai Adunării Legislative.

La  nivelul  Adunării  Legislative  erau  aleși,  dintre  membrii  acesteia,  un

președinte, un vice-președinte și un secretar. Adunarea Legislativă ratifica legile

adoptate de Consiliul Executiv și avea și o serie de atribuțiuni, la un nivel redus,

de  propunere  de  legislație  în  domeniile  culturii  și  tradițiilor  kurde,  ca  și  alte

aspecte de interes exclusiv local. Atât  Consiliul  Executiv,  cât  și  Adunarea

Legislativă,  își  aveau  sediul  în  orașul  Arbil,  capitala  guvernoratului  Arbil.

Membrii celor două structuri trebuiau să fie de naționalitate kurdă, sau să cunoască

foarte bine limba kurdă. În rest, guvernul central de la Bagdad continua să exercite

un control strict în regiunea Kurdistanului, păstrându-și inclusiv prerogativele care

îi permiteau să ia toate deciziile majore în domeniile de interes precum justiția,

poliția,  securitatea  internă  și  administrarea  zonelor  de  frontieră.  De  asemenea,

partidul baas continua să monitorizeze și să acționeze direct la nivelul activității

tuturor  structurilor  administrative  și  de  guvernare  din  regiunea  autonomă  a

Kurdistanului  putând  anula  oricând  deciziile  adoptate  de  acestea  atunci   când

308 Natali D., The Kurds and the State: Evolving National Identity in Iraq, Turkey and Iran, Syracuse
University Press: New York, 2005, 165-170.
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considera  că  sunt  contrare  intereselor  naționale  sau  că  nu  respectă  prevederile

constituționale, legile și reglementările guvernului central.

De fapt, în pofida structurilor caracteristice regiunii autonome kurde, ca și a

prevederilor Decretelor emise de guvernul central în 1974 și 1975 cu privire la

implementarea deciziilor de creare a regiunii autonome kurde, nu au existat nici

autonomie și nici auto-guvernare reala. Prin acțiunile militare ale Coaliției condusă

de SUA, în 2003, după înlăturarea de la putere a regimului baasist și a lui Saddam

Hussein, a fost recunoscuta și aplicata, de fapt, autonomia regiunii kurde.  

5.3. 2003: Autoritatea Provizorie a Coaliției

Autoritatea Provizorie a Coaliției (Coalition Provisional Authority – CPA)

a  fost  creată  după  mai  bine  de  o  lună  de  la  preluarea  controlului  supra

Bagdadului309 la data de 9 aprilie 2003 – data anunțării oficiale de către Pentagon a

încheierii operațiunilor militare majore în Irak.

Misiunea CPA a fost definită, în principal, ca fiind ”restabilirea condițiilor

de securitate și stabilitate în Irak, crearea condițiilor necesare pentru ca poporul

irakian  să-și  poată  decide,  în  mod  liber,  propriul  viitor  politic  (inclusiv  prin

eforturi de stabilire și restabilire a instituțiilor administrative locale și naționale de

importanță pentru asigurarea guvernării), facilitarea și impulsionarea proceselor de

refacere a economiei și promovarea unei reconstrucții și dezvoltări sustenabile a

țării”.310

Conform prevederilor statutare ale noii structuri create – CPA, postate la

momentul respectiv inclusiv pe site-ul de internet al  Coaliției,  atât  CPA, cât  și

Consiliul  de  Guvernare  (structură  autohtonă  creată  tot  la  momentul  respectiv

pentru  gestionarea  ansamblului  problematicii  împreună  cu  CPA)  urmau  să  fie

dizolvate  la  30  iunie  2004,  dată  la  care  trebuia  să  ia  sfârșit  ansamblul

309 Sharp J., Caesar M., Frost A.,  Post-War Iraq: A Table and Chronologz of Foreign Contributions,
CRS Report RL 32105, pag. 10.
310 U.S.  Office  of  Management  and  Budget,  Report  to  Congress  pursuant  to  Section  1506 of  the
Emergencz Wartime Supplemental Appropriations Act, 2003 (Public Law 108-11), June 2, 2003, pag 2.
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responsabilităților Coaliției ca putere de ocupație, în conformitate cu prevederile

Rezoluțiilor Națiunilor Unite.311

Este  de  menționat  faptul  că  întregul  ansamblu  de  măsuri  și,  mai  ales,

prevederi  legislative  (internaționale  și/sau  cu  specific  local)  care  au  condus  la

formarea CPA și au constituit bazele de structurare a acesteia și de desfășurare a

activității nu au fost clarificate în totalitate nici până în prezent, ceea ce a condus

la apariția a numeroase critici, articole critice și speculații pe această temă.

5.3.1. Biroul  de  Reconstrucție  și  Asistență  Umanitară

(ORHA). Autoritatea Provizorie a Coaliției  (CPA)

ORHA  (Office  for  Reconstruction  and  Humanitarian  Assistance)  a

reprezentat  structura inițială,  creată de Coaliție,  răspunzătoare pentru asigurarea

asistenței  umanitare  și  a  ajutoarelor  pentru  reconstrucție  în  perioada  imediat

următoare războiului din Irak, respectiv a înlăturării de la putere a regimului lui

Saddam Hussein.

ORHA  ar  fi  fost  creată  de,  sau  urmare,  Directivei  Prezidențiale  de

Securitate  Naționala (NSPD) 24 din ianuarie 2003312,  deci  înainte de începerea

operațiunilor militare în Irak.  Este de interes și  faptul ca Directiva menționată,

NSPD  24,  nu  a  fost  făcută  publică.  A  apărut,  totuși,  în  presa  americană,  la

momentul respectiv, că ORHA avea o legătură directă cu Pentagonul, precum și

faptul  că  această  structură  urma  să  gestioneze  și  să  controleze  finanțarea  și

fondurile  pentru  reconstrucția  Irakului313,  în  timp  ce  Agenția  americană  pentru

dezvoltare internațională – USAID – urma să preia sarcina activităților umanitare

și de reconstrucție propriu-zise. 

  Tot  înainte de declanșarea operațiunilor  militare  în  Irak (la 19 martie

2003), respectiv încă din prima parte a lunii februarie, au apărut date legate de

desemnarea generalului locotenent american (în retragere) Jay M. Garner, ca și

311 Coalition  Provisional  Authority  and  Iraqi  Governing  Council,  The  November  15  Agreement:
Timeline  to  a  Sovereign,  Democratic  and  Secure  Iraq  (disponibil  la  adresa
http://iraqcoalition.org/government/AgreementNov15).
312Hoagland J., War’s Opening Hours, Washington Post, 2 februarie, 2003, pag. B7.
313 DeYoung K., Morgan D.,  U.S. Plan for Iraq’s Future is Challenged; Pentagon Control, Secrecy
Questioned,  Washington Post, 6 aprilie 2003, pag. A21.

289

http://iraqcoalition.org/government/AgreementNov15


coordonator al asistenței umanitare și pentru reconstrucție în Irak, precum și faptul

că acesta urma să fie direct  subordonat generalului Tommy R. Franks, aflat  la

momentul respectiv la comanda U.S. Central Command314. 

Poziția  generalului  Jay  Garner  ca  șef  al  ORHA a fost  de durată  relativ

scurtă,  respectiv  până  cel  târziu  la  finele  lunii  aprilie  2003 (fiind  neclară  data

concretă până la care a condus efectiv ORHA).315

La 6 mai 2003, președintele Bush a anunțat, oficial, numirea ambasadorului

L. Paul Bremer III ca trimis special și administrator civil al Irakului, urmând ca

generalul Garner să fie subordonat acestuia. În comunicatul de presă al Casei Albe

se mai preciza și faptul ca:

 „În calitatea sa de trimis prezidențial, va supraveghea și coordona eforturile de

reconstrucție ale Coaliției și procesul de ansamblu prin care poporul irakian își va

constitui  instituțiile  și  structurile  de  guvernare  care-i  vor  defini  viitorul  (…)

Ambasadorul Bremer va fi direct subordonat secretarului de stat pentru apărare,

Donald  Rumsfeld  și  va  acorda  consiliere  și  președintelui,  prin  intermediul

secretarului de stat Rumsfeld, cu privire la politica necesară atingerii obiectivelor

americane și ale Coaliției în Irak”.316

Legat de desemnarea ambasadorului Bremer în funcția și cu atribuțiunile

descrise, apreciez ca fiind de interes faptul că pentru numirea sa nu a fost cerută

confirmarea Senatului american și nici Senatul nu a solicitat acest lucru. Este de

menționat, de asemenea, și că în press-release-ul Casei Albe nu s-au făcut nici un

fel de mențiuni referitoare la ORHA și/sau la generalul Jay Garner.

La numai cinci zile distanță, respectiv la data de 11 mai, presa americană

menționa,  deja,  existența  Autorității  Provizorii  a  Coaliției  –  CPA  (Coalition

314 Slevin  P.,  U.S.  Military  Lays  Out  Postwar  Iraq  Plan:  Officials  Brief  Congress  on  Rebuilding
Battered Economy, Reshaping Society – Washington Post, 12 februarie 2003, pag. A21.
315 Între generalul Garner și autoritățile de la Washington, inclusiv Pentagonul, au existat, în pofida
perioadei scurte în care a condus ORHA, destul de multe divergențe în privința abordării problematicii
pe care o avea de gestionat,  ca și a măsurilor necesare și modalitățile de punere a lor în practică.
Conform mai multor opinii ale unor oficiali din Coaliție cu care am discutat în 2004, Jay Garner nu s-ar
fi ridicat la nivelul minim al așteptărilor Washingtonului în privința capacităților sale organizatorice și
de negociere/mediere, fapt care a condus la înlocuirea sa în mai 2003 (n.n.).
316 White  House,  Office  of  the  Press  Secretary,  President  Names  Envoy  to  Iraq –  6  mai  2003
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030506-5.html).
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Provisional Authority), iar la 13 mai 2003 secretarul de stat american al apărării îl

desemna pe ambasadorul Bremer ca Administrator al CPA.317

Primul act administrativ-legislativ al ambasadorului Bremer, la data de 16

mai 2003, a fost cel prin care își stabilea poziția ca Administrator al CPA.

Din toate documentele studiate,  ca și  din discuțiile cu diverși  oficiali  ai

Coaliției  și  diplomați  din Bagdad,  nu a reieșit  nici  un indiciu cu privire  la un

eventual anunț oficial, legat de desființarea ORHA sau, eventual, de înglobarea

acesteia în structura CPA. O singură mențiune, fără explicații suplimentare, apare

într-un raport din 2004 al inspectorului general al CPA adresat Congresului SUA,

respectiv faptul că „ORHA a devenit CPA în mai 2003”.318

5.3.2. Crearea CPA ca structură de administrare a Irakului

Legat  de formarea  CPA sunt  foarte  puține  date  concrete,  iar  informații

detaliate care să prezinte în mod explicit și coerent crearea acestei structuri și de

către cine nu sunt disponibile. 

În  locul  (în  lipsa)  acestor  date,  se  pot  lua  în  considerare,  pe  baza

materialelor existente, două alternative principale ca explicații  potențiale pentru

apariția CPA:

- înființarea CPA de către președintele SUA;

- înființarea CPA ca urmare (implicită) a unei Rezoluții a Consiliului de Securitate

ONU.

Cu toate că cele două posibile alternative nu se exclud reciproc, absența

unor documente și/sau declarații oficiale clare, cu suport legal și de la autorități de

nivel  în  privința  modului  în  care  a  fost  înființată  CPA  și  statutul  acestei

organizații, a lăsat loc multor speculații și întrebări, mai ales legate de zonele de

responsabilitate ale CPA și de controlul exercitat asupra acestei structuri, pe ce căi

317 Coalition Provisional Authority, Office of Inspector General,  Message from the Inspector General
of  the Coalition Provisional Authority – raport  – 30 martie 2004 (www.defencelink.mil/transcripts/
archive.html) .
318 Idem.

291



și de către cine.319 (Un exemplu de astfel de întrebare care generează, la rândul său,

alte întrebări și aspecte de natură legislativ-administrativă,  este dacă CPA avea

sau nu statutul de Agenție Federală).

5.3.3. Varianta înființării CPA prin Directivă Națională de Securitate

a Președintelui SUA

O posibilă variantă avansată pentru crearea CPA o reprezintă o Directivă

Națională de Securitate a Președintelui SUA, în mai 2003. O astfel de posibilitate

rezultă, în mod implicit, din unele documente ale Administrației americane, cum

ar  fi  un  Raport  adresat  Congresului  de  Biroul  pentru  Management  și  Buget

(OMB), din partea președintelui. 

În  cadrul  raportului  (care  răspunde  unei  solicitări  legată  de  aplicarea

„Emergency  Wartime  Supplemental  Appropriations  Act”)  se  fac  referiri  și  la

faptul  ca  Administratorul  CPA supraveghează  și  controlează  toate  programele

federale  guvernamentale  non-militare  în  Irak,  iar  președintele  american  ar  fi

investit CPA cu autoritate executivă, legislativă și judecătorească:

„Administratorul  CPA  este  subordonat  președintelui,  prin  intermediul

secretarului de stat pentru apărare. El supraveghează, coordonează și conduce

toate  programele și activitățile guvernului SUA în Irak, cu excepția celor din sfera

de responsabilitate a U.S. Central Command (CENTCOM).

CPA  are,  temporar,  prerogative  și  puteri  de  guvern  pentru  a  asigura  

administrarea efectivă a Irakului, pentru a reinstaura condiții de securitate

și stabilitate,  pentru  a  crea  condițiile  necesare  ca  poporul  irakian  să-și

stabilească în mod liber viitorul politic și pentru a facilita procesele de redresare

economică și reconstrucție.

CPA este investită de președinte cu toată autoritatea executivă, legislativă

și judecătorească  necesară  pentru  atingerea  obiectivelor  sale,  exercitată

conform Rezoluțiilor corespunzătoare ale Consiliului de Securitate al ONU,

inclusiv  Rezoluția  1483320 și  conform legilor  și  cutumelor  pe  timp  de  război.
319 Halchin E.,  The Coalition Provisional Authority (CPA): Origin, Characteristics and Institutional
Authorities – CRS Report for Congress, 29 aprilie 2004.
320 Rezoluția  1483 a Consiliului  de Securitate  al  ONU, adoptată  la  22 mai  2003 la  cea  de-a 4761
intrunire.  Rezoluția  prevede  ridicarea  sancțiunilor  civile  și  încheierea,  într-o  perioadă  de  6  luni,  a
programului “petrol contra hrană”, transferându-se responsabilitatea pentru administrarea activităților
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Administratorului  CPA  îi  revine  principala  responsabilitate  pentru  exercitarea

acestei autorități.” 

Un document care indică faptul că guvernului american i-a revenit cel puțin

o  parte  a  procesului  de  înființare  a  CPA  îl  reprezintă  o  scrisoare  adresată

președintelui Consiliului de Securitate ONU de șefii Reprezentanțelor Permanente

ale SUA și Marii Britanii, la numai două zile după ce ambasadorul Paul Bremer a

fost desemnat de președintele Bush ca trimis prezidențial în Irak. Între altele, în

scrisoare se menționează:

 „Pentru a îndeplini  aceste  obiective și  obligații  (dezarmarea  Irakului  și

asigurarea necesităților umanitare de bază pentru irakieni) în perioada post-conflict

din Irak, Statele Unite, Marea Britanie și partenerii de Coaliție, acționând sub

comanda și  controlul  deja  existente  ale  Conducerii  Forțelor  Coaliției,  au  creat

Autoritatea  Provizorie  a  Coaliției  –  CPA,  care  include  și  Biroul  Pentru

Reconstrucție  și  Asistență  Umanitară  –  ORHA,  pentru  a  exercita  puteri

guvernamentale  temporare  și,  fiind necesar,  să asigure securitatea,  să faciliteze

ajutoarele umanitare și să elimine armele de distrugere în masă”.321 

Astfel, dacă acest document poate fi considerat ca o acreditare a faptului că

SUA  (și  Marea  Britanie)  au  înființat  CPA,  el  nu  oferă  indicii  cu  privire  la

modalitatea  în  care  s-a  realizat  acest  lucru  și  nu  clarifică  nici  statutul  său  ca

agenție/organizație.

Posibilitatea ca CPA să fi fost constituită ca entitate (agenție) federală (fapt

care ar indica înființarea ei de către președintele SUA) apare în (cel puțin) două

documente (memorandumuri  prezidențiale).  Astfel,  un Memorandum din 6 mai

2003 menționează, între altele, că:

„Conform directivei prezidențiale referitoare la stabilizarea și reconstrucția

în Irak, numeroase Agenții activează în cadrul CPA și funcționează ca parteneri și

au agenți executivi în implementarea programelor și proiectelor. Aceste Agenții

rămase către Autoritatea reprezentantă a puterilor de ocupație.
321 Greenstock  Jeremy,  Sir,  reprezentant  permanent  al  Marii  Britanii  și  John  D.  Negroponte,
reprezentant  permanent  al  SUA,  Letter  to  the  President  of  the  Security  Council –  8  mai  2003,
disponibilă  la  adresa  web  (www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/document/2003/0608
usukletter.htm) .
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(își) vor identifica/  stabili  necesitățile de finanțare pentru astfel  de programe și

proiecte prin intermediul CPA”.322

Legat de aceste prevederi, se poate aprecia că implicarea in-extenso a CPA

în  procesul  de  finanțare  pentru  activitățile  desfășurate  în  Irak  de  Agenții

Guvernamentale Federale americane este un element care susține faptul că CPA a

reprezentat o entitate federală.

Același  lucru  rezultă  și  din  terminologia  utilizată  în  cel  de  al  doilea

memorandum,  în  principal  prin  descrierea  modalităților  în  care  urmau  a  fi

distribuite  fondurile  destinate  asistentei  și  reconstrucției  Irakului,  în  valoare  de

18,649 miliarde USD323, care au mai mulți destinatari :

„Fondurile  corespunzătoare  acestui  capitol  (Fondurile  de  Asistență  și

Reconstrucție în Irak) vor fi alocate exclusiv Autorității Provizorii a Coaliției –

CPA (în calitatea sa de entitate a Guvernului Statelor Unite), Departamentului de

Stat, Departamentului  Sănătății,  Departamentului Trezoreriei,  Departamentului

Apărării și Agenției pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID)…..” 

În  conformitate  cu  citatul  prezentat  mai  sus,  CPA  este  o  entitate  a

Guvernului federal. Totuși, nici în acest caz nu există date și explicații legate de

înființarea CPA, de către cine, natura relațiilor cu Departamentul Apărării al SUA

(și structurilor acestuia) și cu alte entități federale americane și nici natura CPA

însăși,  respectiv  dacă  era  o  Agenție  federală  sau  un  alt  tip  de  organizație

guvernamentală.  Un  alt  aspect  controversat  îl  reprezintă  scopul  în  care  era

exercitată autoritatea CPA în calitatea sa de entitate a Guvernului SUA.

Din  mai  multe  documente  emise  de  CPA pe  perioada  funcționării  sale

rezulta faptul că Birourile sale pentru managementul Programelor (Sector Program

Management Offices – SPMO) sunt o componentă a Guvernului federal.

322 U.S. President (G.W. Bush),  Memorandum on Delegation of the Functions of the President under
the  Heading  “Iraq  Relief  and  Reconstruction  Fund”  in  the  Emergency  Wartime  Supplemental
Appropriations Act, 2003 – Federal Register, 9 mai 2003, vol. 68, nr. 90, pag. 25275.
323 U.S. President (G.W. Bush),  Transfer of Funds Appropriated to the President under the Heading
Operating Expenses of the Coalition Provisional Authority, and Delegation of the Functions of the
Prsident under the heading of Iraq Relief and Recosntruction Fund, in the Emergency Supplemental
Appropriations Act for Defense and for the Recosntruction in Iraq and Afganistan, 2004 –  Federal
Register, 9 ianuarie 2004, vol. 69, nr. 6, pag. 1645.
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5.3.4. Varianta înființării CPA urmare Rezoluției 1483 a CS/ONU

Constituie o a doua versiune posibilă (și, repet, care nu o exclude pe cea

precedentă) pentru modalitatea în care a fost creată CPA..

Astfel,  mai  multe  documente  susțin  posibilitatea  ca  Rezoluția  1483  a

CS/ONU să fi oferit o bază consistentă pentru crearea acestei structuri. O solicitare

a  Biroului  de  Reconstrucție  de  la  Pentagon,  făcută  din  partea  CPA  pentru

asigurarea de servicii Birourilor de Management al Programelor (din cadrul CPA)

menționează  în  preambul  că  „CPA a  fost  andosată  de  Rezoluția  1483/2003  a

CS/ONU”324. 

În alte documente guvernamentale americane, inclusiv propunerea avansată

de președintele SUA pentru buget în anul fiscal 2005, se menționează că CPA a

fost creată urmare Rezoluției 1483 a CS/ONU, ceea ce nu ar contrazice, după cum

am precizat, deja, alte referiri conform cărora CPA a fost o entitate a Guvernului

american.

În  orice  caz,  faptul  că  în  destul  de  multe  documente,  mai  ales  ale

Administrației americane, se fac referiri/trimiteri la Rezoluția 1483 a CS/ONU este

de natură să sporească neclaritățile și confuzia legate de crearea CPA și statutul

acesteia,  mai  ales  că unele referiri  sugerează chiar că rezoluția respectivă ar fi

autorizat, ea însăși, crearea unei organizații a Coaliției în Irak.

Este relevantă, în acest sens, o parte a conținutului scrisorii de răspuns a

președintelui  CS/ONU  la  scrisoarea  care  îi  fusese  adresată  de  reprezentanții

permanenți ai SUA și Marii Britanii (prezentată anterior), în care se menționează:

„Consiliul  de  Securitate…..legat  de  scrisoarea  din  8  mai  2003  adresată  de

reprezentanții permanenți ai Statelor Unite ale Americii și Regatului Unit al Marii

Britanii și Irlandei de Nord președintelui Consiliului de Securitate (S/2003/538) și

recunoscând autoritatea, responsabilitățile și obligațiile specifice, din perspectiva

dreptului  internațional,  ale  acestor  state  ca  puteri  de  ocupație  sub  comandă

unificată (”Autoritatea”),…. Solicită acestei  Autorități,  în conformitate cu Carta

Națiunilor Unite și cu alte legi internaționale relevante, să promoveze bunăstarea 

poporului irakian prin administrarea efectiva a teritoriului, mai ales pentru 

324 Pentagon Renovation Office, Solicitation W914NS-04-R-0001 – 6 ianuarie 2004, pag. 2, disponibilă
la (http://renovation.pentagon.mil/IIRO/IIRO.htm). 
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restaurarea condițiilor de securitate și stabilitate și prin crearea condițiilor 

necesare ca poporul irakian să-și poată stabili liber propriul viitor”.325 

 Se poate remarca din textul prezentat că, deși recunoaște responsabilitatea

care incumbă SUA și Marii Britanii în restabilirea stabilității și securității în Irak,

Rezoluția 1483 nu stabilește și nu autorizează crearea unei organizații  specifice

care să pună în practică responsabilitățile respective, cu alte cuvinte CS/ONU „a

luat notă” și „recunoaște” dar nu „înființează” CPA.

Perioada în care au fost redactate mesajele respective era, oricum, marcată

în mod semnificativ de divergențele existente la nivel CS/ONU, de numeroasele

aspecte juridice legate de acțiunile militare din Irak (foarte recent încheiate la acea

dată) și de pozițiile statelor implicate în Coaliție, poziții determinate – sau mai

bine spus care trebuiau să țină cont – de o opoziție deja însemnată, pe plan intern,

la operațiunile militare, îndeosebi urmare faptului că acestea nu fuseseră aprobate

sau, cel puțin, andosate de ONU. 

Ca  urmare,  este  foarte  probabil  ca  atât  semnatarii  scrisorii  către

Președintele  CS/ONU,  cât  și  acesta,  în  răspunsul  formulat,  să  fi  evitat  orice

formulare specifică sau explicită care, ulterior, să poată fi speculată mai ales din

punct de vedere legislativ/administrativ în acțiunile, operațiunile și proiectele din

Irak.

În afara celor două variante deja menționate (crearea CPA prin Directivă a

președintelui  american  și/sau  înființarea  pe  baza  și  urmare  Rezoluției  1483  a

CS/ONU),  există  și  referiri  (inclusiv în documente  ale  CPA sau ale  unor sub-

structuri ale acesteia și în documente ale Departamentului Armatei SUA) conform

cărora această entitate nu ar fi reprezentat o Agenție federală americană și nici una

guvernamentală,  ci  ar  fi  fost  un  fel  de  organizație  internațională  „amorfă”326,

formată  la  nivelul  multi-național  al  Coaliției  pentru  a  exercita,  temporar,

atribuțiuni guvernamentale în Irak.

Astfel, în răspunsul formulat de Departamentul Armatei, în 2003, la două

plângeri  depuse de Turkcell  Consortium la  Biroul  General  pentru Contabilitate

(GAO),  prin  care  se  contesta  eliberarea,  de  către  CPA,  de  licențe  pentru

325 United  Nations  Security  Council,  Resolution  1483  (2003)  –  S/RES/1483(2003),  22  mai  2003,
disponibilă la (www.un.org/Docs/sc/unsc?resolutions.html), pag. 2.
326 Halchin L. E. The Coalition Provisional Authority (CPA): Origin, Characteristics and Institutional
Authorities – CRS Report for the American Congress, 29 aprilie 2004.
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telecomunicațiile  mobile  în  Irak,  GAO a  respins  sesizările,  fără  a  trebui  să  se

pronunțe asupra statutului CPA. În răspunsul U.S. Army Legal Services Agency

(deci un răspuns al unui departament juridic oficial), se menționează că: „CPA nu

este o Agenție Federală. 

Astfel,  conform explicațiilor  HCA (șeful  activităților  de  contractare  ale

CPA), Autoritatea Provizorie a Coaliției reprezintă o coaliție multi-națională care

exercită  atribuțiuni  guvernamentale  pentru un timp limitat,  în  scopul  asigurării

administrării efective a Irakului în perioada administrației de tranziție, pentru a

reinstaura climatul  de stabilitate și  securitate în Irak și  pentru a crea condițiile

necesare pentru ca poporul irakian să-și hotărască singur și în mod liber viitorul

politic,  inclusiv  prin  eforturi  de creare  și/sau  restaurare  a  instituțiilor  locale  și

naționale  pentru  o  bună  guvernare  și  o  bună  administrare  și  pentru  facilitarea

refacerii  economiei  și  pentru  promovarea  unui  proces  de  reconstrucție  și

dezvoltare corespunzătoare în Irak. CPA este investită  cu  toate  prerogativele

executive,  legislative  și  judecătorești  necesare  atingerii  acestor  obiective,

prerogative  exercitate  conform  rezoluțiilor  specifice  ale  CS/ONU,  inclusiv

Rezoluția 1483 (2003) și conform legilor și cutumelor specifice în timp de război.

Această  autoritate  este  exercitată  de  Administratorul  CPA  .  „GAO  nu  are

autoritate și  jurisdicție în privința plângerilor  depuse,  deoarece  CPA nu este o

Agenție Federală….CPA este o organizație formată din membrii reprezentați de

statele  din  Coaliție….CPA  este  similară  unor  organizații  cum  ar  fi  Forța  se

Stabilizare a NATO din Bosnia și Croația (SFOR). SFOR dispune de propria

organizație pentru contracte – Biroul de Contractare al Teatrului Aliat  (Theatre

Allied Contracting Office  – TACO) – care  poate utiliza  serviciile  personalului

militar al SUA. Ca și TACO, CPA nu este o Agenție Federală. Ca și NATO  și

SFOR,  CPA  reprezintă  o  coaliție  internațională….Rezoluția  1483  (2003)  a

CS/ONU recunoaște CPA ca „Autoritatea” care trebuie să guverneze Irakul și lasă

la latitudinea CPA distribuirea fondurilor în cadrul Fondului de Dezvoltare pentru

Irak (DFI)”.327

327 March A. Frank,  Major,  Department of the Army,  United States Army Legal  Services Agency,
Protest of Turkcell Consortium, B-293048 – correspondence to U.S. General  Accounting Office,  21
octombrie 2003, pag.. 2-4.
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Este  de  remarcat  că  există  formulări  –  pasaje  –  similare  regăsite  în

documentele  deja menționate,  fie că ele au provenit  de la nivelul  președintelui

SUA, al  Departamentului  Apărării,  al  CPA însăși  sau al  unor sub-structuri  ale

acestora,  mai  ales  pentru  sublinierea  faptului  că  CPA  „exercită,  temporar,

atribuțiuni  de guvern”,  respectiv  că  efectuează  acest  lucru  pentru  „a reinstaura

climatul  de  stabilitate  și  securitate  în  Irak  și  pentru  a  crea  condițiile  necesare

pentru ca poporul irakian să-și hotărască singur și în mod liber viitorul politic”, ca

și  o  serie  de  direcții  principale  de  acțiune  „restaurare  a  instituțiilor  locale  și

naționale  pentru  o  bună  guvernare  și  o  bună  administrare  și  pentru  facilitarea

refacerii  economiei  și  pentru  promovarea  unui  proces  de  reconstrucție  și

dezvoltare corespunzătoare în Irak”

Situația sugerează fie o „coordonare” a diverselor structuri și organizații

americane implicate  în procesele  din Irak pentru păstrarea unui limbaj  cât  mai

unitar  în  documentele  oficiale,  fie  simplă  preluare  a  unor  precizări/justificări

anterioare. Numitorul comun îl reprezintă, totuși, lipsa unor documente sau indicii

clare cu privire la procesul de formare al CPA, la inițiatorul și promotorul acestui

proces  și,  de  asemenea,  la  statutul  clar  al  CPA ca  entitate,  respectiv  la  toate

atribuțiunile/sarcinile care ar deriva din acel statut.

De  asemenea,  legat  de  precizările  făcute  de  GAO  în  documentul  deja

prezentat,  trebuie remarcat  faptul că,  deși  în cadrul CPA au fost  angajați și  au

activat cetățeni ai mai multor (ai majorității) statelor din Coaliție, există, totuși,

diferențe  semnificative între  CPA și  SFOR. Astfel,  controlul  asupra SFOR era

exercitat  de  o  organizație  multi-națională,  NATO,  iar  activitatea  sa  fusese

autorizată în mod explicit de Consiliul de Securitate prin Rezoluția 1088 din 1996,

așa după cum fusese autorizată și crearea și funcționarea predecesorului SFOR,

Forța de Implementare (IFOR).

Poziția exprimată de Departamentul Apărării ridică mai  multe semne de

întrebare,  mai  ales  că  alte  documente  (din  care  unele  prezentate  în  lucrare)

precizau ca CPA este o entitate guvernamentală a SUA (Raportul american pentru

anul fiscal 2004) sau parte a Departamentului Apărării. O explicație în acest sens

ar putea fi faptul că Departamentul Apărării – care figura, oricum, între structurile

autorizate să angajeze/ manipuleze fonduri destinate reconstrucției în Irak – avea
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interesul de a elibera CPA de o serie de activități, cum ar fi cele legislativ/juridice

legate de plângeri sau proteste formulate de diversele companii angajate sau care

intenționau să se angajeze în activități în cadrul programelor de reconstrucție din

Irak.

De asemenea, și faptul că în mai multe astfel de documente sunt folosiți

termeni  diferiți  pentru  desemnarea  CPA  („agenție”,  „entitate”,  „organizație”,

„grup”), ar reflecta statutul incert al acesteia.

Concluzia  rezultată  din  documentația  studiată  este  că  nu  se  precizează

nicăieri modul în care a fost înființată Autoritatea Provizorie a Coaliției, în pofida

rolului său major în prima fază post-conflict din Irak. Sunt interesante încă două

referințe în acest  sens, un pasaj din prefața la prima reglementare legislativă a

CPA, din  16 mai  2003,  în  care  ambasadorul  Bremer  menționează  ca „Urmare

autorității mele ca Administrator al CPA, ….” și un pasaj dintr-un memorandum

pentru  procedurile  de  contractare  din  Irak,  în  care  Paul  Wolfowitz  (secretar

adjunct pentru apărare la acea vreme) menționează că „Autoritatea Provizorie a

Coaliției – CPA, a fost creată pentru a promova bunăstarea poporului irakian”328.

În ambele declarații, oficiale, nu se precizează nici de către cine și nici sub a cui

autoritate a fost înființată CPA.

Este  posibil  ca  o  parte  însemnată  a  reglementărilor,  mai  ales  legate  de

lanțul de comandă în cadrul CPA, să nu fi fost clarificate nici chiar de către partea

americană în faza înființării CPA, având în vedere timpul foarte scurt și situația

foarte fluidă în care s-a realizat acest lucru.

Astfel, deși inițial se precizase, inclusiv de către președintele Bush faptul ca

CPA,  respectiv  Administratorul  acesteia,  Paul  Bremer,  urmau  să  raporteze,

ierarhic, Departamentului Apărării și să-l consilieze pe președintele american prin

intermediul  secretarului  apărării,  Donald  Rumsfeld,  la  numai  câteva  luni  de la

preluarea postului său, ambasadorul Bremer păstra direct contactul cu, și primea

instrucțiuni direct de la Casa Albă, respectiv de la președinte și de la consilierul

național pe probleme de securitate din acea perioadă, Condoleezza Rice.

Acest fapt a rezultat inclusiv din declarații ale secretarului apărării, Donald

Rumsfeld și din materiale analizate de Congresul SUA.

328 Paul Wolfowitz, Deputy Secretary of Defense, Determination and Findings – 5 decembrie 2003, pag
1, disponibil la adresa (www.rebuilding-iraq.net/pdf/D_F.pdf) .
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5.3.5. Administrarea CPA; principalii responsabili oficiali

Ca administrator al CPA a fost numit, de către președintele G.W. Bush, la 6

mai 2003, imediat după înființarea acestei structuri, ambasadorul american Paul

Bremer  III  care a ocupat  această  poziție până la desființarea CPA, la 28 iunie

2004, când a avut loc procesul oficial al transferului prerogativelor de suveranitate

către primul guvern irakian.

Adjunctul  administratorului  CPA  a  fost  numit,  în  noiembrie  2003,

ambasadorul Richard Henry Jones care era, la vremea respectivă, și ambasador al

SUA în Kuwait (poziție pe care a păstrat-o o perioadă și după numirea sa în cadrul

CPA, în Irak).

Deși  oficial  nu  a  fost  anunțat  un  al  doilea  adjunct  al  lui  Paul  Bremer,

această funcție a fost ocupată (datorită ponderii pe care Marea Britanie o avea în

Coaliție), de facto, de Sir Jeremy Greenstock (venit de pe poziția de reprezentant

permanent  al  Marii  Britanii  la  Națiunile  Unite).  Poziția  sa  ca  adjunct  al

Administratorului  CPA  apare  în  mai  multe  documente,  inclusiv  în  buletine

întocmite de Misiunea Permanentă a SUA pe lângă Biroul Națiunilor Unite din

Geneva.  Sir  Jeremy Greenstock a  fost  numit  oficial  ca  reprezentant  special  al

Regatului Unit în Irak la 16 iunie 2003.

Alte personalități reprezentative din administrația CPA au fost:

- contraamiralul (în retragere) David J Nash, american, care a coordonat Biroul de

Management  al  Programelor  (PMO)  și,  ulterior,  Biroul  de  Management  al

Reconstrucției Irakului (IRMO); și-a început activitatea în Irak în iulie 2003;

-  generalul  maior  (în  retragere)  Ronald  Johnson,  american,  adjunct  al

contraamiralului  David  Nash  și  comandant  al  Diviziei  din  zona  Golfului  al

Corpului de ingineri ai Armatei;

- Lawrence Crandall, american, adjunct al lui David Nash pe problemele legate de

Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID), din februarie 2004;

-  Stuart  W  Bowen  Jr.,  american,  numit  Inspector  general  al  CPA  de  către

secretarul de stat al apărării, Donald Rumsfeld, la 20 ianuarie 2004;

- contraamiralul  (în retragere)  Larry L.  Poe,  american,  adjunct  al  Inspectorului

general.
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Este de remarcat faptul că, deși prezentată în mai multe documente oficiale

ca fiind o structură/entitate multinațională, a statelor membre ale Coaliției, cvasi-

totalitatea conducerii superioare (și executive) a CPA a fost formată din americani,

cel puțin jumătate din aceste persoane fiind militari de rang superior în retragere.

Unii  analiști  consideră (și)  acest  fapt ca  un indiciu conform căruia CPA era o

creație/parte a Departamentului Apărării al Statelor Unite.

De asemenea, deși în mai multe ocazii, în documente oficiale diferite, se

subliniază faptul că CPA reprezintă o structură multinațională, a statelor membre

ale Coaliției internaționale din Irak, încadrată cu personal din țările respective, și

în  afara  faptului  că  în  conducerea  executivă  a  CPA  marea  majoritate  erau

americani,  această  structură  raporta  și  primea  ordine numai  de la  Washington,

aspecte care, în fapt, contrazic un statut efectiv de entitate multinațională.

5.3.6. Structura și activitatea administrativă a CPA

Crearea și punerea efectivă în funcțiune a Autorității Provizorii a Coaliției,

realizată în cea mai mare parte de ambasadorul Bremer, după preluarea, la 12 mai

2003, a poziției de Administrator civil pentru Irak, a reprezentat un efort logistic și

uman  deosebit,  mai  ales  având  în  vedere  situația  existentă,  nu  numai  din

perspectiva structurilor irakiene aproape în totalitate paralizate, ci și a resurselor

de personal necesare pentru CPA și asigurării minimelor necesități logistice pentru

acestea.

În  paralel,  Bremer  trebuia  să  ia  în  considerare  atât  aspectele  legate  de

cooperarea și coordonarea activităților CPA cu cele ale componentei  militare a

Coaliției,  respectiv  (la  acea  dată)  Combined  Joint  Task  Force-7  (CJTF-7  –

devenită, ulterior, MNF-I – Multi National Force – Irak), comandată de generalul

locotenent american Ricardo Sanchez, cât și pe cele legate de partea irakiană, sens

în  care  a  trebuit  creată  și  operaționalizată  o  structura  autohtonă  (în  principal

administrativă,  întrucât  atribuțiunile  de  guvernare  reveneau  CPA  ),  Consiliul

(irakian) de Guvernare.

În afara acestor aspecte administrative și de resurse, Paul Bremer trebuia

să-și desfășoare activitatea pe baza și în cadrul unei structuri în curs de formare –

atribuțiune  care  îi  revenea,  de  asemenea,  precum  și  să  asigure  o  coordonare
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continuă cu Washingtonul și instrucțiunile sale, în condițiile unei relații destul de

neclare a acestuia cu CPA, ca și a celei a lui Bremer cu șefii săi.

Mai mult, structura pe care trebuia să o dezvolte ambasadorul Bremer era,

simultan, o componentă a Departamentului Apărării, o organizație multinațională

și un guvern străin în Irak.

Pe planul coordonării structurii în curs de formare, principalele probleme

erau  generate  de  numărul  foarte  mare  de  probleme  și  de  dinamica  apariției

acestora, de lipsa (și, practic, imposibilitatea de a stabili) unei serii de planuri și

direcții  coerente  de  acțiune,  de  natura  improvizată  a  structurii  însăși,  ca  și  de

dinamica schimbărilor de personal – fapt care făcea foarte dificilă delegarea unor

competențe  în  majoritatea  problemelor  sensibile  (al  căror  număr  era  deosebit).

Astfel de delegări de competențe, mai ales în domniile mai relevante ale activității

CPA, au apărut după mai bine de șase luni de la preluarea, de către Paul Bremer, a

funcției de Administrator civil al Irakului.

Toate aceste elemente, în mare parte nefavorabile funcționării CPA, s-au

reflectat  direct  în  procesul  de  structurare  și  în  activitatea  acesteia,  practic  pe

întreaga perioadă a existenței sale.    

Deși creată și funcționând în aceste condiții  – sau poate tocmai datorită

acestor condiții, organizația dezvoltată de Bremer și menită să funcționeze ca un

guvern în cadrul unui guvern a devenit o structură foarte centralizată, șeful său

încercând și trebuind să rezolve nenumărate probleme, inclusiv ale subordonaților

săi,  fapt  care  a  grevat  semnificativ  eficiența  și  funcționarea CPA, atât  pe plan

local, în Irak, cât și în relația cu Washingtonul.

Structurarea  CPA  a  trebuit  de  asemenea,  să  țină  cont  de  obiectivele

principale ale acestei structuri, respectiv asigurarea securității și stabilității în Irak

(obiectiv  în  care,  totuși,  rolul  major  revenea  componentei  militare  –  CJTF-7),

crearea unor structuri administrative irakiene care să constituie un partener pentru

CPA  și  să  poată  contribui,  efectiv,  la  gestionarea  problemelor  Irakului,  și

asigurarea necesităților de bază pentru populația irakiană (resurse de hrană, apă,

energie) astfel încât să poată fi reluate, treptat,  activitățile de bază în domeniul

economic, în cel al serviciilor și social.
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Ca urmare, au fost create, inițial, un număr de șase structuri în cadrul CPA,

însărcinate  cu  coordonarea  activității  principalelor  ministere  irakiene,  structuri

conduse de consilieri superiori (Senior Advisers), în mare parte americani dar, în

unele cazuri, și din unele state membre ale Coaliției.329

În afara acestor unități de coordonare a ministerelor irakiene au fost create

în principal un Consiliu general al CPA, un Birou de gestionare și management a

problemelor  financiare,  o  structură  de  planificare  politică  și  un  secretariat

executiv, toate având în subordine alte oficii/sub-structuri specifice, pe sectoarele

de activitate respective.

Datorită contextului general (irakian) de la acea dată, a numeroaselor (și

dificilelor) probleme logistice și,  mai  ales,  unei lipse și  schimbări  frecvente de

personal,  au existat  situații  în  care,  la  nivelul  conducerii  CPA, respectiv  al  lui

Bremer personal, nu exista o evidență clară a tuturor angajaților acestei organizații.

În mai multe evaluări efectuate în prima parte a anului 2004 se estima că numărul

maxim de personal  angajat  al  CPA ar fi  fost  de cca 2000 de persoane dar, de

regulă, aproape jumătate a acestora se aflau simultan în Irak (ceilalți fiind fie în

varii misiuni în exterior, fie în perioade de recuperare/refacere).

Acestor dificultăți și inconveniente ale/pentru CPA, generate de situația și

specificul din Irak, li s-au suprapus, îndeosebi în 2003, și o serie de disfuncții, mai

ales  de comunicare/informare,  la  nivelul  Administrației  americane,  generate  de

reglementări ale Departamentului Apărării (căruia îi erau, practic, subordonate atât

CPA, cât și componenta militară, CJTF-7) și de coordonarea/comunicarea acestuia

cu alte structuri, inclusiv cu Casa Albă și cu CIA.

Conform multor  analiști  politico-militari  și  din  domeniul  administrației,

acest  ansamblu  de  probleme  aferente  creării  și  funcționării  CPA  conduce  la

concluzia ca Administrația americană nu a avut o perspectivă clară și suficient

elaborată  a  perioadei  post-conflict  din  Irak,  mai  ales  pe  planul  structurilor  și

măsurilor administrative necesare.

329 Pentru o perioadă de câteva luni, în ultima parte a anului 2003, ambasadorul român Radu Onofrei a
fost  însărcinat,  în cadrul  CPA, cu reorganizarea  și  restructurarea  Ministerului  irakian al  Afacerilor
Externe, activitate apreciată și evidențiată, ulterior, în mai multe ocazii, de oficiali irakieni (n.n.).
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De altfel,  înainte  de înființarea  CPA și  desemnarea  ambasadorului  Paul

Bremer ca Administrator civil al Irakului, factorii de decizie americani aveau în

vedere două variante pentru perioada post-conflict, respectiv o ocupație a Irakului

pentru un termen mai îndelungat (variantă care s-a și materializat, de altfel) și o

variantă de predare, rapidă, a conducerii Irakului către un regim irakian desemnat

(nu ales), situație similară celei din Afganistan, din 2001. 

În final, prin intermediul unui acord inter-agenții la nivelul Administrației

SUA,  s-a  stabilit  crearea  (formarea)  unei  administrații  irakiene  interimare,  ca

interlocutor și  co-participant,  alături de CPA, la guvernarea Irakului.  Principala

carență a acestei variante a reprezentat-o faptul că acordul/decizia respectiv(ă) nu

elabora deloc asupra statutului acestei administrații interimare irakiene, respectiv

dacă aceasta urma să aibă o autoritate independentă sau urma să constituie numai

un vector prin intermediul căruia SUA să poată guverna Irakul până la crearea

premiselor  necesare  alegerii  unui  guvern  irakian  (ceea  ce,  în  mare  parte,  s-a

materializat cel puțin până la desființarea CPA, la 30 iunie 2004).

5.3.7.  Crearea  Autorității  Interimare  –  Consiliul  de  Guvernare

irakian

După sosirea sa la Bagdad, în mai 2003, Administratorul Paul Bremer, în

paralel cu măsurile și acțiunile pentru structurarea CPA și încadrarea acesteia cu

personal,  a  acționat  și  în  direcția  celui  de  al  doilea  important  obiectiv

administrativ-politic, respectiv a demarat consultările pentru formarea Consiliului

(irakian) de Guvernare.

Urmare  dificultăților  semnificative  întâmpinate  de  CPA  în  structurarea

instituțional-administrativă a Irakului și, mai ales, în negocierea cu liderii irakieni

(marcată de numeroase divergențe, tensiuni și dispute generate de multitudinea de

factori  etnici,  religioși,  tribali,  cutumiari  etc.),  ca  și  urmare  degradării  situației

interne,  sub toate aspectele,  CPA și  Paul Bremer s-au orientat  spre accelerarea

procesului  de  creare  a  unei  structuri  politico-administrative  autohtone  care  să

preia, în iunie 2004, prerogativele de suveranitate în Irak.330

330 O altă problemă foarte importantă, din perspectiva CPA, respectiv a SUA, o reprezenta păstrarea, și
după  momentul  predării  prerogativelor  de  suveranitate  către  partea  irakiană,  a  controlului  asupra
situației  interne,  nu numai din perspectiva securității,  ci  și  a  gestionării  resurselor  irakiene.  Aceste
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Un considerent  important  în  această  decizie  a  Administratorului  civil  al

Irakului l-a reprezentat și faptul că Bremer, încă înainte de a-și prelua postul de la

Bagdad, optase, se pare (urmare și recomandărilor președintelui american și ale

secretarului  apărării),  pentru  perspectiva  unei  perioade  mai  îndelungate  de

ocupație a Irakului, în detrimentul posibilității predării puterii, în timp scurt, unui

guvern interimar irakian. În orice caz, ca și multe alte aspecte legate de formarea și

statutul  CPA, nici  această poziție (decizie)  nu se regăsește, în mod explicit,  în

documentele  disponibile  privind  perioada  existenței  CPA  și  a  mandatului  lui

Bremer.

Procesul avea să fie, totuși, foarte complicat, complex și dificil, nu numai

datorită  factorilor  deja  menționați,  ci  și  lipsei  unui  plan  clar  la  nivelul  CPA,

situație generată, la rândul ei, de inexistența unei viziuni clare a Administrației

americane asupra modului în care urma să se efectueze tranziția puterii în Irak și

ce fel de tranziție anume urma să fie pusă în practică. 

De  asemenea,  aceste  ezitări  și  schimbări  tactice  și  de  orientare

(conjuncturale)  ale  CPA au  indus,  la  nivelul  liderilor  politici  irakieni,  un  nou

sentiment  de  frustrare  și  neîncredere,  lăsându-le  impresia  că,  inițial,  SUA

avuseseră  în  vedere  o  predare  rapidă  a  prerogativelor  de  suveranitate,

reconsiderându-și ulterior poziția.

Un  element  de  dificultate  suplimentar  pentru  Paul  Bremer  îl  reprezenta

faptul  că  majoritatea  liderilor  irakieni,  interlocutorii  săi  în  procesul  politic  de

restructurare în Irak, erau persoane care petrecuseră cea mai mare parte a vieții lor

în  exil,  nemaifiind  în  contact  cu  realitățile,  mentalitățile  și  specificul  societății

irakiene din 2003.331 Mai mult, o parte a acestora aveau relații și contacte apropiate

cu  Iranul  și  lideri  iranieni,  inclusiv  pe  linia  școlii332 islamice  șiite  ultra-

conservatoare de la Qom.

Pe planul relației dintre CPA și Consiliul de Guvernare, Administratorul

Bremer  dorea  să  dispună  de  o  poziție  și  un  control  mult  mai  mare  asupra

considerente  au  contribuit,  de  asemenea,  în  mod  substanțial,  la  definirea  și  crearea  Autorității
Interimare a Consiliului de Guvernare (n.n.).
331 Principalii lideri politici interlocutori ai lui Bremer la momentul respectiv erau liderii kurzi Jalal
Talabani și Massoud Barzani, șiiții seculari hmed Chalabi și Azad Allawi, șiiții religioși Abdul Aziz
Al- Hakim și Ibrahim Jaafari, precum și sunnitul secular Nasser Chaderchi (n.n.).
332 În sensul de autoritate islamică (n.n.).
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procesului de creare al unui guvern interimar irakian decât ar fi fost dispuși să

accepte liderii politici irakieni. Paul Bremer aprecia, vis-a-vis de acești lideri că o

suveranitate deplină sub conducerea unui guvern irakian nu poate exista decât ca

rezultat al unor alegeri democratice, alegeri care trebuiau să aibă la bază, la rândul

lor,  o Constituție agreată de poporul  irakian,  obiectiv a cărui atingere urma să

necesite (mult) timp.

Ca urmare,  orientarea și linia de acțiune a CPA a fost  de a se prelungi

termenul până la care să fie organizate alegeri în Irak, astfel încât un guvern minim

reprezentativ  să  se  poată  dezvolta  pe  planurile  partidelor  politice,  al  societății

civile, al regulilor democratice și al separării puterilor în stat. Se aprecia – corect

în mare măsură – că, în caz contrar, exista o probabilitate ridicată ca eventualele

alegeri să fie câștigate de fundamentaliști religioși (șiiți), mai ales pe criterii etnic-

religioase.333 Această  poziție  a  CPA a  fost  adoptată  și  urmare  consultării  mai

multor specialiști în evoluții administrativ-politice în perioade post-conflict care

au recomandat reținere față de accelerarea procesului de organizare de alegeri în

Irak.

Pe de altă parte,  având în vedere situația existentă în Irak imediat  după

căderea  regimului  lui  Saddam  Hussein  și  posibilitatea  însemnată  ca  Irakul  să

degenereze și mai mult într-un vid și haos executiv, administrativ și legislativ (fără

a mai  vorbi de componentele economică și socială),  constituie factori deloc de

neglijat  în eventuala  adoptare a unei  decizii  de menținere a ocupației  pentru o

perioadă mai îndelungată. 

De altfel, ținând cont de evoluțiile ulterioare, se poate aprecia că nu decizia

de a păstra ocupația pentru mai mult timp a marcat, în mod negativ, situația din

Irak, ci lipsa asocierii la o astfel de decizie a instrumentelor necesare aplicării ei

corespunzătoare,  respectiv  transmiterea  unor  planuri  și  instrucțiuni  clare

componentelor  militară  (CJTF-7)  și  civilă  (CPA)  din  Irak,  dimensionarea

corespunzătoare a resurselor și eforturilor materiale, logistice și umane, precum și

adoptarea unei linii clare și coerente în dialogul și relația cu liderii politici irakieni.

333 Raportul demografic din perspectivă etnică (și religioasă) în Irak era (este, încă) de cca. 60% șiiți,
cca. 20% sunniți și cca. 20% kurzi (în cadrul cărora sunt, din punct de vedere religios, șiiți, sunniți,
creștini etc.) – n.n.
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Implicațiile  măsurilor  respective  s-au  regăsit  atât  în  primele  luni  ale

mandatului  CPA  (când  ministerele  irakiene  erau  conduse  direct  de  consilierii

superiori  din cadrul acestei  structuri,  din așa numita „zonă verde” din Bagdad,

unde  își  aveau  sediul),  cât  și  ulterior  lunii  august  2003,  când  Paul  Bremer  a

acceptat  ca  partea  irakiană,  respectiv  Consiliul  de  Guvernare,  să  desemneze

miniștrii irakieni pentru fiecare minister (restructurat, oricum, de CPA). Începând

din acel moment, consilierii din cadrul CPA au avut un rol relativ mai redus, deși

în multe privințe au continuat să coordoneze și chiar să decidă asupra acțiunilor

mai importante la nivelul fiecărui minister, păstrându-și inclusiv dreptul de veto în

astfel de decizii, indiferent de poziția miniștrilor irakieni.

Această situație, ca și păstrarea, de către CPA, a principalelor prerogative

administrativ-executive  și  legislative  a  condus,  în  multe  ocazii,  la  accentuarea

sentimentului de frustrare la nivelul Consiliului irakian de Guvernare și al liderilor

politici  irakieni,  precum  și  la  divergențe  și  dispute  între  miniștrii  irakieni  și

„coordonatorii” lor din cadrul Autorității Provizorii a Coaliției.334

După mai  bine de șase săptămâni  de negocieri,  la  13  iulie  2003 a  fost

anunțată crearea unui Consiliu (interimar de Guvernare) multi-etnic, format din 25

de membrii  care,  urmare faptului că nu au reușit să convină asupra desemnării

unui președinte,  au decis adoptarea unei președinții  rotative, lunar, formată din

nouă membrii (șiiți, sunniți și kurzi). A fost constituit, în cvasi-totalitate, din foști

emigranți irakieni (reveniți în Irak după înlăturarea regimului lui Saddam Hussein)

și  din  lideri  autohtoni,  aleși  de  Bremer  cu  sprijinul  unor  experți  americani,

britanici și ai ONU.

Consiliul avea, la început, atribuțiuni preponderent consultative. Acestea s-

au  modificat  (au  sporit)   pe  măsura  evoluției  situației  din  Irak,  astfel  încât  la

începutul anului 2004, Consiliul dispunea de mult mai multe prerogative și puteri

politice și, inclusiv, de veto în unele decizii ale CPA.

334 Au existat, de asemenea, situații în care consilieri din cadrul CPA care coordonau diverse ministere
irakiene nu s-au întâlnit, în nici o ocazie pe perioada mandatului lor (de regulă de 4 sau 6 luni) cu
miniștrii pe care se presupunea că îi coordonează, situație care a condus la multe decizii eronate sau,
cel  puțin,  discutabile  sub  aspectul  eficienței  lor  și  al  pregătirii  părții  irakiene  pentru  preluarea
prerogativelor de suveranitate, în iunie 2004 (n.n.). 
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În  august  2003,  Consiliul  de  Guvernare  a  desemnat  miniștrii  pentru

Ministerele  irakiene,  miniștrii  care  au fost,  în cea  mai  mare parte,  acceptați  și

instalați  în funcții  de Bremer,  ca Administrator civil  al  Irakului (cu toate că la

nivelul CPA, consilierii superiori care coordonau ministerele respective au păstrat

un  control  însemnat,  având  inclusiv  dreptul  de  veto  asupra  deciziilor  noilor

miniștrii irakieni).

Restructurarea și reorganizarea ministerelor s-a dovedit a fi o sarcină cu

mult  mai complexă și mai dificilă decât estimase CPA, atât  datorită sistemului

birocratic, inerției aparatului administrativ-executiv și angajaților săi, mentalității

specifice dezvoltate de fostul regim și, de asemenea, de un nivel foarte ridicat de

corupție și relații privilegiate, imposibil de combătut cu instrumentele, structurile

și personalul existente.335 

5.3.8. Legea  Administrației  de  Tranziție  –  Constituția

interimară a Irakului

După înființarea  și  structurarea,  de  către  CPA,  a  Consiliului  irakian  de

Guvernare,  ca  interlocutor  și  „partener”  autohton  pentru  guvernarea  Irakului,

precum  și  ca  organism  de  tranziție  în  vederea  predării  prerogativelor  de

suveranitate,  în  iunie  2004,  un  obiectiv,  de  asemenea  foarte  important,  l-a

reprezentat negocierea și redactarea unui pachet/ansamblu legislativ care să facă

posibilă,  în  limite  juridice  minim  acceptabile,  transferul  de  suveranitate  către

partea irakiană.

Negocierile între reprezentanții CPA și liderii politici irakieni, precum și

între aceștia din urmă au fost complicate și dificile,  realizându-se, totuși, într-o

perioadă  de  câteva  luni,  începând  din  decembrie  2003  (inclusiv  la  presiunile

continue și susținute ale CPA, respectiv ale lui Bremer personal.

La 8 martie 2004 a fost adoptată Constituția Interimară a Irakului, având

denumirea  completă  de „Legea Administrației  Statului  Irak pentru Perioada de

Tranziție”, document cunoscut sub numele de Legea Administrației de Tranziție
335 Spre exemplu, la ministerul irakian al electricității, numai în perioada august 2003 – februarie 2004
numărul directorilor generali a crescut de la 12 la 80, mulți dintre aceștia având legături cu membrii ai
Consiliului de Guvernare și/sau cu miniștrii irakieni; de asemenea, deși agenția națională pentru taxe nu
a avut, practic, pentru mai multe luni obiect de activitate, urmare deciziei CPA de a nu se percepe taxe
în 2003, cele câteva mii de angajați au fost plătiți permanent (n.n.).
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(Transitional  Administration  Law  –  TAL)  și  utilizat  ca  atare  în  majoritatea

documentelor și materialelor de presă.

Conform  preambulului  TAL,  Legea  a  fost  adoptată  pentru  a  guverna

afacerile Irakului pe toată perioada necesară până la alegerea liberă a unui guvern

(irakian)  care  să-și  desfășoare  activitatea  și  mandatul  democratic,  în  cadrul

prevederilor unei Constituții legitime și permanente.336 

Urmare  negocierilor  purtate,  forma  finală  a  TAL  avea  nouă  capitole

principale  (reflectând,  în  bună  măsură,  situația  de  la  acel  moment,  interesele

principalelor  facțiuni  politice  în  formare  și  conotații  induse  pe  criterii  etnice),

respectiv:

-  Principii  fundamentale  (definirea  documentului,  perioadei  de  tranziție,  Legii

supreme,  structura  statului,  forțele  armate,  religia,  simbolurile  statului,  limbile

oficiale etc.);

- Drepturile fundamentale (cetățenia, libertăți și securitatea personală, drepturile de

exprimare, asociere, religie, etc., securitate, educație, sănătate, aspecte de aplicare

a legilor, proprietate, societatea civilă, drepturi electorale etc.);

- Guvernul irakian de tranziție (guvernul federal, competențe, legislația anterioară,

legislația CPA, transferul de suveranitate);

- Autoritatea Legislativă de Tranziție (adunarea națională, compoziție, proceduri,

președintele  adunării,  majoritatea  adunării,  buget,  tratate,  posibilități  de

investigare/ interpelare, imunități);

- Autoritatea Executivă de Tranziție (consiliul prezidențial, consiliul de miniștri,

premierul,  drepturi  de  veto,  competențe,  responsabilități,  reguli  procedurale,

inițiative legislative);

-  Autoritatea  Judecătorească  Federală  (independența  acesteia,  autoritatea

judecătorească, Curtea Supremă federală, Consiliul Juridic superior, tribunale în

regiunea Kurdistanului, imunități);

- Tribunalul special și Comisiile Naționale (Tribunalul Special Irakian, Comisiile

Naționale, Comisia Națională pentru Drepturile Omului, incompatibilități);

336 Anexa nr 12 – Legea de administrare a statului Irak în perioada de tranziție.
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- Regiuni, Guvernorate și Municipalități (principii generale, Guvernul regional din

Kurdistan,  competențe  regionale  kurde,  structuri  administrative  regionale,

competențe);

-  Perioada  de  tranziție  (forțele  armate,  rezoluții  ale  CS/ONU,  Constituția

permanentă, termene, durata de aplicare a TAL).

Deși departe de a fi  un cadru juridic și,  mai  ales, constituțional perfect,

TAL a reprezentat, totuși, o bază reală și utilă pentru măsurile și acțiunile necesare

pregătirii transferului de suveranitate, ca și, ulterior, pentru elaborarea Constituției

Permanente a Irakului, adoptată prin referendum în octombrie 2005.

5.3.9. Principale decizii administrativ-organizatorice ale CPA

Încă  de  la  preluarea  poziției  sale  ca  Administrator  civil  al  Irakului,

ambasadorul Bremer și-a stabilit ca priorități majore restaurarea legii și ordinii în

Irak. Ca urmare, orientarea prioritară a CPA a fost către restructurarea totală și

reorganizarea forțelor de poliție și armată irakiene, prin păstrarea, în prima fază, a

forțelor de poliție și reorganizarea totală a forțelor armate. 

Obiectivele, deși în mare parte justificate și necesare, s-au dovedit, mai ales

în perioada celor 14 luni de existență a CPA, dar și ulterior, dificil de realizat, mai

ales datorită efortului și capacității necesare pentru a aplica, finanța și antrena un

număr atât de mare de persoane, mai ales în condițiile din Irak, capacități de care,

se pare, guvernul american nu dispunea decât în mică măsură.

Primul  Ordin  emis  de  CPA,  respectiv  de  Bremer  ca  Administrator  al

Irakului a fost Ordinul nr. 1 al CPA din 16 mai 2003337, prin care intra în vigoare

desființarea partidului Ba’as și începea debaasificarea societății irakiene. Această

decizie  (ordin)  a  fost,  probabil,  la  nivelul  populației  irakiene (mai  ales  a  celei

kurde și  șiite),  cea mai  apreciată  măsură adoptată de Coaliție și  de CPA. Este

relevant,  de  asemenea,  faptul  că  această  decizie  de  a  emite  ordinul  menționat

(inițial  pregătit  a  fi  emis  de  generalul  Garner,  șeful  ORHA,  dar  reportată  de

Bremer pentru a-l  promulga el  însuși)  a fost  discutată și  aprobată nu numai la

nivelul președintelui american și al Consiliului Național de Securitate al SUA, ci și

în cadrul unor discuții-dezbateri inter-agenții americane (situație care nu s-a mai

337 Anexa 13 - Ordinul nr.1 al CPA – CPA/ORD/16 May 2003/01.
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regăsit  în  privința  ordinului  nr.  2  al  CPA,  la  fel  de  important,  prin  care  s-au

desființat  o  serie  de ministere  și  structuri  în  principal  militare  și  de informații

irakiene).  

Urmare și unor consultări cu Departamentul Apărării, Bremer și principalii

responsabili americani ai CPA au ajuns la concluzia (care, ulterior, s-a dovedit o

măsură administrativă și de management complet contra-productivă) că era mai

util să fie desființată în totalitate armata irakiană decât să se încerce reformarea și

reorganizarea  sa.  Se  intenționa,  astfel,  să  fie  desființată  o  structură  greoaie,

birocratică  și  –  se  aprecia  –  în  mare  parte  loială  fostului  regim irakian  și,  de

asemenea, să fie transmis un mesaj către poporul irakian de rupere a legăturilor cu

regimul lui Saddam Hussein.

Implicațiile ulterioare ale acestei măsuri (care a afectat peste 500 mii de

militari  care,  împreună  cu  familiile  lor,  reprezentau  un  procent  însemnat  al

populației  irakiene)  au  grevat  substanțial  întregul  ansamblu  al  măsurilor  și

activităților Coaliției în Irak.

Este  relevant  faptul  că  o  serie  de  oficiali  americani,  între  care  David

McKiernan, predecesorul generalului Ricardo Sanchez (comandantul CJTF-7) și

șeful ORHA, generalul în retragere Jay Garner (predecesorul, în mare măsură al

lui Bremer) au insistat, în mai multe ocazii, pe lângă Pentagon și Departamentul

Apărării, ca și pe lângă Bremer personal, pentru a descuraja o astfel de decizie.

La 19 mai 2003, D. Rumsfeld a aprobat ordinul de desființare al armatei

irakiene,  ordin  care  a  fost  prezentat  –  fără  a  se  ridica  obiecții  –  președintelui

american și Consiliului Național de Securitate al SUA la 22 mai 2003.338

La  23  mai  2003,  Administratorul  civil  al  Irakului,  ambasadorul  Paul

Bremer,  a  emis  Ordinul  nr.  2  al  CPA  prin  care  se  desființau  o  serie  de

ministere/instituții/organizații  irakiene,  îndeosebi  din  domeniul  militar,  al

informațiilor, structuri ale fostului Partid Baas irakian.339

O serie de dificultăți majore au apărut imediat după emiterea ordinului, în

principal legate de lipsa oricăror prevederi cu privire la plata militarilor respectivi

338 O serie de responsabili americani – direct implicați și cu potențiale opinii avizate - nu au fost, totuși,
consultați asupra acestei decizii; a fost cazul adjunctului Consiliului Național de Securitate american,
Stephen Hadley și al Șefului Statului Major General al SUA (Joint Chiefs of Staff), Generalul Richard
Meyers care au exprimat, ulterior, dezamăgirea pentru această situație și faptul că oficiali americani de
rang și pregătire inferioară fuseseră consultați cu privire la oportunitatea respectivei decizii.
339 Anexa 14 - Ordinul nr. 2 al CPA – „CPA/ORD/23 Maz 2003/02.
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și/sau la măsurile de reintegrare a lor în societate.340 Ulterior, prin reglementări

succesive ale CPA, s-a încercat remedierea problemelor create cu rezultate, totuși,

parțiale și, în unele cazuri, cu efecte negative (de exemplu încercările, în 2004 și,

ulterior, în 2005 și chiar 2006, de a reîncadra în noile forțe armate irakiene militari

din  fostele  structuri,  fapt  care  a  creat  disensiuni,  tensiuni  și  chiar  conflicte  în

cadrul forțelor armate irakiene).

CPA a emis,  în perioada în care a funcționat în Irak,  și  o serie de alte

Reglementări,  Ordine  și  Memorandumuri  pentru  atingerea  obiectivelor  sale.

Astfel, reglementările erau instrumente definitorii pentru instituțiile și autoritățile

CPA;ordinele reprezentau instrucțiuni și directive cu caracter obligatoriu pentru

irakieni, inclusiv schimbări în legislația irakiană, și care generau consecințe penale

și/sau aveau un impact major asupra evoluției interne în Irak; memorandumurile

reprezentau  o  completare  la  Reglementări  și/sau  Ordine,  prin  modificarea  sau

crearea instrumentelor de aplicare a acestora. 

În afara acestor trei categorii principale, mai existau, ca documente oficiale

ale  CPA, și  Notificările Publice,  comunicate prin care transmiteau către public

intențiile  CPA,  respectiv  ale  Administratorului  civil  al  Irakului  cu  privire  la

diverse măsuri adoptate sau necesar a fi adoptate.

În  afara  Ordinelor  1  și  2  ale  CPA,  alte  Reglementări,  Ordine  și

Memorandumuri  ale  acesteia,  cu  implicații  administrativ-organizatorice

importante pentru evoluția ulterioară a situației din Irak au vizat  câteva direcții

importante.  Pe plan organizatoric-structural  s-a avut în vedere  crearea CPA, a

Consiliului  (irakian)  de  Guvernare,  a  Consiliului  pentru  Coordonare

Internațională, a Fondului de Dezvoltare pentru Irak ș.a. 

Din  punct  de  vedere  militar  și  politic–militar  s-a  urmărit  controlul

armamentelor, crearea Ministerului Apărării și a altor structuri/instituții cu caracter

militar și de informații. Pe plan instituțional-administrativ s-a considerat prioritară

crearea ministerelor și agențiilor guvernamentale irakiene ca și crearea unor unități

(sub-structuri)  în  cadrul  CPA,  reglementări  privind  instituții  de  administrație

340 Problemele generate de aceste aspecte, în pofida încercărilor succesive – în mare parte cu rezultate
modeste - de remediere a lor, au afectat, pe o perioadă îndelungată, peste 500 mii de irakieni – care nu
aveau o altă pregătire decât cea militară – și familiile lor, respectiv cca. 4 milioane de persoane din
populația de cca. 23 milioane a Irakului. Un alt aspect contra-productiv și cu efecte negative majore a
fost faptul ca o parte însemnată a irakienilor respectivi au fost „recuperați” de organizații extremist-
teroriste (ținând cont și de pregătirea lor militară) și au participat activ la acțiuni ale insurgenței și/sau
forțelor teroriste în Irak începând chiar de la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 2 al CPA (n.n.).
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locală.  Domeniul  economic-financiar  a  cuprins  reglementări  privind  sistemul

financiar irakian, (re)crearea unor structuri cum ar fi Banca Centrală, Curtea de

Conturi,  reglementări  pentru  încheierea  contractelor  publice,  fonduri  de

dezvoltare/reconstrucție  sectorială  etc.  principalele  activități  privind  planul

legislativ-administrativ au constat în structurarea Curții Supreme, a tribunalelor,

elaborarea  de  reglementări  pentru  statutul  magistraților,  crearea  instituției

Ombudsmanului, instrucțiuni privind comisia electorală, atribuțiuni generale ale

administrației  locale  ș.a.;  Pe plan  social  s-a  trecut  la  crearea  unor  structuri  pe

problematica  drepturilor  omului,  refacerea/restructurarea  administrativă  a

instituțiilor din sferele educației, sănătății, culturii, mass-mediei și posibilitățile de

finanțare a acestora, măsuri pentru asigurarea necesităților de bază ale populației

(în principal energie electrică, alimente, apă, combustibili) etc.341 

5.3.10.Transferul  suveranității  Irakului.  Încetarea  activității  și

desființarea CPA

În  perspectiva  transferării,  de  către  forțele  (de  ocupație)  ale  Coaliției,

respectiv  de  către  CPA,  a  prerogativelor  suveranității  către  partea  irakiană,

Administrația  americană  a  elaborat,  pe  baza  evaluărilor  CPA  și  principalelor

structuri  americane  implicate  în  procesele  din  Irak,  un  plan  constând  în  cinci

puncte principale:

- predarea autorității către un guvern irakian suveran;

-  acordarea  de sprijin  părții  irakiene pentru stabilizarea  și  securizarea  Irakului,

necesare promovării unui sistem democratic;

- continuarea eforturilor pentru reconstrucția infrastructurii irakiene;

- încurajarea (și obținerea) de sprijin internațional;

- sprijinirea organizării de alegeri naționale libere în Irak, astfel încât viitorii noi

lideri să fie reprezentanți împuterniciți de poporul irakian.

Deși,  în aparență,  planul atingea principalele obiective/puncte majore de

interes,  nu  au  fost  menționate,  nici  cel  puțin  estimativ,  o  serie  de  aspecte,  de

asemenea importante, mai  ales în perspectivă, cum ar fi:  costurile implicate de

341 Anexa 15 - Reglementările,  Ordinele și Memorandumurile emise de CPA în perioada existenței
acestei structuri (sursa: site-ul web al CPA, 2004 – www.cpa.org).
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prezența americană în Irak, orizontul de timp al acestei prezențe, sau termenii –

chiar și numai orientativi – ai procesului viitoarei retrageri americane din această

țară.

De asemenea, o serie de politicieni americani, inclusiv republicani, criticau,

chiar la momentul respectiv, o serie de eșecuri politico-tactice ale CPA în Irak,

exprimând preocupare față de potențialele implicații ulterioare, nu numai pentru

Irak, ci și pentru SUA și interesele acesteia. Senatorul republican Richard Lugar,

președintele  Comitetului  pentru  relații  externe  al  Senatului  SUA,  aprecia  că

„absența  unei  viziuni  clare  (pe  termen  scurt,  mediu  și  lung)  în  Irak  ar  putea

conduce (și) la pierderea sprijinului poporului american, al principalilor aliați și

potențialelor lor contribuții la procesele din Irak și la crearea unor sentimente de

frustrare și deziluzie la nivelul irakienilor”.

Urmare  mai  multor  misiuni  întreprinse  în  Irak  de  trimisul  special  al

Secretarului General ONU, Lakhdar Brahimi, respectiv a rezultatelor și evaluărilor

obținute,  ONU  a  recomandat,  în  perspectiva  transferului  de  suveranitate,

înlocuirea Consiliului irakian de Guvernare cu un guvern interimar, recomandare

acceptată de administrația Bush. Astfel, cu sprijinul misiunii ONU și a trimisului

special al SG, la finele lunii mai 2004 urma să fie selectat și format un guvern

irakian interimar care să includă un președinte, doi vice-președinți, un premier și o

Adunare (conferință) consultativă formată din 1500 de irakieni. Guvernul urma să

aibă un control limitat  asupra Irakului și  să nu fie abilitat  să emită legi noi în

perioada  mandatului  său,  respectiv  până  la  organizarea  de  alegeri,  prevăzută

pentru anul 2005.

La  28  mai  2003  a  fost  desemnat  ca  premier  irakian  Azad  Allawi,  șiit

moderat  – considerat  a avea legături  apropiate cu americanii  (inclusiv pe linia

CIA),  aspect  care  a  generat  percepții  conform  cărora  SUA  va  continua  să

controleze, în fapt, toate procesele din Irak.

La  1  iunie  2003  a  fost  desemnat  ca  președinte  (post  preponderent

protocolar)  Ghazi  Al-Yawwar,  sunnit,  din  tribul  Al-Shammar  (cu  ramificații

practic în întreaga Peninsulă Arabă, incluzând și triburi șiite). Desemnarea a avut

în vedere și poziția segmentului sunnit al populației irakiene, la nivelul căruia se

înregistra  o  frustrare  mai  însemnată  decât  la  șiiți  și  la  kurzi,  respectiv  pentru
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determinarea  liderilor  politici  sunniți  să  participe  (deci  să  gireze)  la  procesul

politic și cel electoral, de perspectivă, din Irak.

Membrii  Consiliului  irakian de Guvernare au decis,  de asemenea,  să nu

aștepte momentul predării suveranității, ci să dizolve structura respectivă, formând

(în mare parte cu aceleași personalități politice) guvernul interimar care includea

33 de persoane (sunniți, șiiți, kurzi și creștini).

La 8 iunie 2003, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat, în

unanimitate, o rezoluție care andosa și susținea desemnarea guvernului (interimar)

în Irak. Rezoluția autoriza, de asemenea, forțele militare ale SUA să rămână în

Irak până în ianuarie 2006.

În contextul unui val de atacuri sângeroase în Irak mai ales în a doua parte

a lunii iunie 2004, CPA a devansat, într-o decizie-surpriză (mai ales din motive de

securitate), cu două zile data transferului de autoritate (suveranitate).

Ceremonia  predării,  de  către  CPA,  a  prerogativelor  suveranității  către

irakieni a avut loc în dimineața zilei de 28 iunie, într-o locație păstrată „secretă”, și

cu participarea unui număr de 30 de persoane (lideri irakieni și lideri din Coaliție).

Conform datelor existente, transferarea suveranității a avut loc la orele 10.26 – ora

Bagdadului.

Începând cu același moment, Autoritatea Provizorie a Coaliției a încetat,

oficial,  să  mai  existe,  transformându-se  în  Ambasada  Statelor  Unite  în  Irak.

Administratorul civil al Irakului, ambasadorul Paul Bremer, a părăsit Bagdadul, la

bordul unui avion militar american, la numai două ore de la încheierea ceremoniei

(fiind înlocuit, la foarte scurt timp, de primul ambasador american în Irak după

înlăturarea  regimului  baasist,  John  Negroponte  care  deținuse  poziția  de

reprezentant permanent al SUA la New York).

La mai puțin de o zi după transferul de suveranitate, NATO, cu acordul

liderilor  statelor  membre,  a  anunțat  că  va  asigura  sprijin  numai  în  cadrul

procesului de antrenare a forțelor armate irakiene, poziție ce a dezamăgit  SUA

care sperau ca NATO își va asuma un rol mai important în stabilizarea, securizarea

și reconstrucția Irakului.

Cu  toate  că  CPA își  încetase,  oficial,  existența  la  28  iunie  2003,  după

predarea  suveranității  către  guvernul  interimar  irakian,  o  serie  însemnată  de
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prevederi/ordine – cu caracter de lege erau prevăzute să rămână în vigoare și după

această dată. 

Printre aspecte mai relevante – și cu implicații ulterioare semnificative în

acest  sens  –  a  fost   semnarea,  de  către  Administratorul  civil  al  Irakului,  Paul

Bremer, cu foarte scurt timp înainte de predarea suveranității, a unui ordin/lege

care  acorda  imunitate  deplină  față  de  legile  irakiene  pentru  contractorii  civili

americani și ai statelor din Coaliție pe toată durata activității lor în Irak, situație

care a generat numeroase proteste în rândul irakienilor, inclusiv a multor lideri

politici. 

Legea electorală promovată de CPA interzicea unor persoane să candideze

în alegerile care  urmau să fie organizate,  ca  și  unor partide (și  membrilor  lor)

considerate ca având legături cu milițiile paramilitare. De asemenea, se prevedea

că ordinele și legislația promovate de CPA urmau să rămână în vigoare până la

momentul în care ar fi fost revizuite sau anulate de guvernul interimar, posibilitate

prevăzută într-o altă lege a CPA, însă numai urmare unui proces complex și dificil.

 

5.4. Forța Multi-Națională din Irak – MNF-I

Acțiunile militare din Irak, din martie-aprilie 2003, au reprezentat  prima

operațiune de anvergură, după cel de al doilea război mondial, la care a participat

o coaliție internațională de 49 de state, care au convenit să sprijine inițiativa și

solicitarea SUA, Marii Britanii și Spaniei de a folosi forța pentru înlăturarea de la

putere  a  regimului  baasist  al  lui  Saddam Hussein  și  crearea  unui  stat  liber  și

democratic în Irak. Decizia a luat în considerare că Irakul a refuzat să beneficieze

de  posibilitățile  de  evitare  a  unui  conflict,  menționate  în  Rezoluția  1441  a

Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CS/ONU).

Declanșarea acțiunilor militare propriu-zise a avut loc în dimineața zilei de

20 martie 2003, după ce în seara zilei de 19 martie președintele american George

W Bush a declarat război Irakului, deși  Franța, Rusia și Germania solicitaseră (și

propuseseră)  o  nouă  Rezoluție  a  CS/ONU  în  sensul  intensificării  inspecțiilor

internaționale  în  Irak  și  considerării  unei  acțiuni  militare  ca  ultima

opțiune/alternativă.
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La momentul respectiv și, de asemenea, și în perioada următoare (inclusiv

în prezent, într-o bună măsură), decizia de a declanșa operațiunile militare în Irak a

divizat  în  mod  semnificativ  scena  politică  internațională,  implicațiile  acestei

divizări fiind resimțite în varii ocazii și circumstanțe (raporturi bilaterale, la nivel

regional,  la  nivelul  ONU  și  CS/ONU,  în  cadrul  unor  structuri  economice  și

financiare internaționale, în evaluarea unor noi situații tensionate regionale - ex:

dosarul Iranian etc., fără a mai aminti mass-media și opinia publică).

Este de menționat,  de asemenea,  că  deși  48 de state au sprijinit  decizia

SUA de a declanșa o intervenție militară în Irak,  în mai  mult  de jumătate  din

acestea acțiunea nu a beneficiat de sprijinul unei majorități a populației, situație

care  s-a  reflectat,  ulterior,  în  poziția  și  deciziile  statelor  respective  în  cadrul

Coaliției, inclusiv retragerea unora dintre ele din Irak și din structurile Coaliției.  

5.4.1. MNF-I – componenta militară a Coaliției internaționale

Forța  Multi-Națională  –Irak  a  acționat  alături  –  și  în  completarea  –

Autorității Provizorii a Coaliției – CPA, până la desființarea acesteia la 28 iunie

2004. Ulterior, MNF-I a rămas, practic, unica structură a Coaliției care a gestionat,

împreună  cu  autoritățile  irakiene  din  Republica  Irak  contemporană,  întreaga

problematică a stabilizării,  securizării,  reconstrucției  și relansării  economice ale

acestei țări.

Deși, chiar și după desființarea CPA, SUA au continuat să coordoneze și să

acorde un sprijin substanțial autorităților irakiene, pe linie civilă, prin intermediul

ambasadei americane din Bagdad. Aceasta nu mai deținea, teoretic cel puțin, nici

una  din  atribuțiunile  fostei  CPA,  care  era  o  structură  de  ocupație  cu  toate

competențele în administrarea Irakului și gestionarea tuturor problemelor țării.

După  28  iunie  2004,  respectiv  după  preluarea  prerogativelor  de

suveranitate, ambasada SUA din Bagdad, deși apreciată ca cea mai mare din lume

la acel moment (ca număr de personal, capacități logistice, buget și problematică

de gestionat), nu mai dispunea de prerogativele și pârghiile de intervenție directe
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pe care le avusese CPA, fiind “o ambasadă ca și celelalte ambasade din Bagdad”

(din nou, cel puțin în teorie)342.

Prin  urmare,  singura  structură  multi-națională  cu  activitate  efectivă  și

nemijlocită în Irak, după iunie 2004, a reprezentat-o Forța Multi-Națională – Irak

(MNF-I), care a funcționat, practic, până la 31 decembrie 2008, dată după care CS-

ONU nu a mai andosat, printr-o nouă Rezoluție, continuarea prezenței acestei forțe

în Irak.

Ca urmare, la finele anului 2008, după negocieri dificile și complexe cu

autoritățile irakiene, SUA au încheiat cu acestea un acord SOFA (Status of Forces

Agreement),  pentru  continuarea  prezenței  și  desfășurării  activității  structurilor

militare  americane  în  Irak,  după  data  de  1  ianuarie  2009,  până  la  momentul

începerii retragerii lor343.

La solicitarea guvernului irakian în paralel, tot la finele anului 2008, cele

trei  țări  care  mai  aveau  prezență  cu  trupe  (neincluse  în  structurile  militare

americane) în Irak (Marea Britanie, România și Australia), au negociat, individual,

Memorandumuri  de Înțelegere  cu  partea  irakiană.  Intrarea în  vigoare a  acestor

înțelegeri  s-a  făcut  prin  andosarea  lor  de  către  Adunarea  Reprezentanților

(parlamentul  irakian) legalizând prezența  trupelor acestor state în Irak,  până în

iulie  2009.  Termenul   a  fost  respectat,  cele  trei  state  având timpul  necesar  să

transfere atribuțiile autorităților irakiene și să se retragă din obiective.

 5.4.2. Premisele creării Forței Multinaționale

În  pofida  eforturilor  de  evitare  a  unui  conflict  armat  în  favoarea  unor

măsuri  politico-diplomatice  stricte  și  a  unor  controale  internaționale  și

monitorizări  amănunțite  ale  Irakului,  îndeosebi  pe  planul  armamentelor  și

342 Problemele cu care se confrunta, în continuare, Irakul după desființarea CPA și preluarea, de către
primul guvern irakian după înlăturarea fostului regim, a prerogativelor de suveranitate, a determinat o
conjunctură obiectivă în care noile autorități irakiene aveau nevoie, în continuare, și solicitau sprijinul
direct al SUA, prin ambasada americană, pentru un număr substanțial de probleme, complexe, începând
de la consiliere și mediere politică și până la exercitarea unor demersuri și chiar presiuni, pe plan intern
și  pe  plan  extern,  pentru  asigurarea  condițiilor  minim  necesare  de  funcționare  a  noilor  autorități
irakiene – n.n.
343 Conform acestui acord, respectiv ratificării lui de partea irakiană, trupele combatante americane ar
trebui să fie retrase din Irak până în anul 2011, termen cu care administrația Obama este de acord.
Această situație subliniază realitățile și limitările la care politica SUA din Irak trebuie să facă față,
abordare absolut deosebită de cea până în decembrie 2008.
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echipamentelor militare deținute, începutul anului 2003 conturase, deja, destul de

clar, perspectiva unei acțiuni militare de amploare în Irak (desfășurarea trupelor

americane,  britanice  și  australiene  în  Golf,  declarații  dure  ale  Administrației

americane (Bush) împotriva Irakului, discuții tot mai tensionate în cadrul CS/ONU

etc.).  

La 28 ianuarie 2003, președintele american George W Bush a anunțat, în

mod oficial, că "este gata să atace Irakul cu sau fără un mandat al Consiliului de

Securitate al ONU".344

Deși rapoartele inspectorului șef al ONU pentru Irak, Hans Blix, indicau, în

februarie 2003, o abordare relativ pozitivă a Bagdadului și începerea distrugerii

rachetelor "Al-Samud-2", considerate ca având rază de acțiune ilegală, și în pofida

unor  demonstrații  de  amploare  împotriva  războiului  în  Irak,  înregistrate  în

numeroase state, SUA și Marea Britanie, sprijinite direct de Spania, au continuat

să  insiste  și  să  acționeze  susținut  pentru  obținerea  de  poziții  favorabile  unei

intervenții militare în Irak.

Astfel,  în  perioada  24  februarie  –  14  martie  au  desfășurat  o  adevărata

ofensivă diplomatică la nivelul Consiliului de Securitate pentru a obține sprijinul a

încă cinci membri care să susțină poziția pro-acțiunii militare promovate de SUA,

Marea Britanie, Spania și Bulgaria, având în vedere că o rezoluție în acest sens ar

fi putut să fie obținută cu votul a 9 din cei 15 membrii ai CS/ONU (și fără nici un

veto al celor 5 membrii permanenți). În final, SUA au decis să nu supună la vot

Rezoluția respectivă.   

Toate eforturile și demersurile diplomatice au încetat  la 17 martie 2003,

când  președintele  american  a  dat  un  ultimatum  președintelui  irakian  Saddam

Hussein, cerându-i să părăsească Irakul în maxim 48 de ore sau să facă față unei

acțiuni militare.

Urmare lipsei unui răspuns pozitiv al liderului irakian, în dimineața zilei de

20 martie 2003 a fost declanșată operațiunea "Iraqi Freedom", prin atacuri masive

de  aviație  împotriva  pozițiilor  irakiene  din  sudul  și  centrul  țării  și  în  capitala

Bagdad, precum și cu operațiuni terestre pornite de la bazele din Kuwait.

344 George W. Bush, Discursul despre starea Uniunii ("State of the Union Address"), January 28, 2003.
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S-a deschis, în paralel, un front și în nordul Irakului, în zona kurdă.

Acțiunile militare majore s-au desfășurat pe o perioadă de cca. o lună și, în

pofida estimărilor anterioare declanșării lor au întâmpinat, în general, o rezistență

minimă din partea forțelor armate irakiene.

Astfel,  în  zonele  de  sud  ale  țării,  mai  ales  regiunea  Basra,  care  a  fost

preluată  relativ  rapid  sub  control  de  forțele  britanice,  înlăturarea  structurilor

regimului  baasist  s-a  făcut,  în  numeroase  situații,  fără  a  necesita  confruntări

militare, o parte însemnată a forțelor armate irakiene rămânând pasivă. 

O componentă importantă a acestei situații a constituit-o faptul că populația

din zonă, preponderent șiită, era ostilă conducerii de la Bagdad (sunnită) urmare

numeroaselor  represiuni  sângeroase  pe  care  le  avusese  de  suferit  din  partea

regimului baasist.345 

În desfășurarea cu succes - și, mai ales, cu rezistență minimă din partea

armatei irakiene - a acțiunilor militare ale forțelor Coaliției internaționale în Irak, a

fost  folosită,  foarte probabil,  și  colaborarea (benevolă  sau "cumpărată")  a unei

parți a eșalonului de mijloc al forțelor armate irakiene.

Astfel,  prin  obținerea  colaborării  menționate,  o  parte  însemnată  a

comunicărilor, evaluărilor și, mai ales, ordinelor cu, respectiv pentru eșaloanele de

bază au fost distorsionate sau nu au ajuns deloc la destinatarii lor, fapt care ar fi

rupt,  practic,  conducerea superioară  centrală  de forțele  din teren,  facilitându-se

substanțial succesul – fără pierderi masive – al forțelor Coaliției în faza militară

inițială, de înlăturare a regimului baasist și a lui Saddam Hussein.346

La  14  aprilie  2003,  după  preluarea  de  către  forțele  armate  ale  SUA a

controlului asupra orașului Tikrit (orașul natal al lui Saddam Hussein) și ultimul

bastion major de rezistență irakiană,  Pentagonul a declarat  încheiate conflictele

armate  majore  în  Irak  și  înlăturarea  de  la  putere  a  regimului  baasist  și  a

345 Numeroase  relatări  în  acest  sens  le-am obținut  de  la  persoane  din  zonă,  martori  oculari,  foști
absolvenți irakieni din Romănia, sau autorități locale cu care am avut contacte începand din februarie
2004 (n.n.). 
346 Deși nu sunt atestări documentare – cel puțin nu accesibile oficial – tactica menționată a rezultat în
mai multe discuții pe care le-am avut, în diferite ocazii, cu foști ofițeri  irakieni (unii reintegrați  în
actualele forțe armate). Unii dintre aceștia au exprimat chiar nemulțumirea pentru tratamentul la care
au fost supuși dupa căderea fostului regim, deși sprijiniseră activ succesul forțelor Coaliției (n.n.).
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dictatorului Saddam Hussein (deși acesta se afla,  încă, în libertate și era căutat

intens de forțele Coaliției).

Coordonator  (guvernator)  al  Irakului,  în  perspectiva  instalării  unui  nou

guvern  irakian,  a  fost  numit  de  către  Washington  un  fost  militar  american,

generalul Jay Garner, structura care controla și coordona ansamblul problemelor în

Irak  fiind  ORHA  (Office  of  Reconstruction  and  Humanitarian  Assistance)  -

Oficiul pentru Reconstrucție și Asistență Umanitară.

La 1 mai 2003, Statele Unite au anunțat oficial, "încheierea principalelor

operațiuni militare în Irak".

Urmare  prestației  apreciată  ca  ineficientă  în  gestionarea  problemelor  tot

mai complexe și dificile, generalul Jay Gardner a fost înlocuit, la 12 mai 2003, de

un "administrator" civil al Irakului, în persoana lui Paul Bremer III, diplomat și

fost șef al Direcției de contra-terorism la Departamentul de Stat al SUA. 

La 22 mai 2003, Consiliul de Securitate ONU a adoptat Rezoluția 1483,

prin care se solicitau și se puneau bazele pentru următoarele principale aspecte:

începerea derulării unui ajutor umanitar corespunzător; solicitarea statelor membre

ONU să restituie bunurile și fondurile irakiene aflate (înghețate) pe teritoriile lor;

numirea unui reprezentant special al SG/ONU pentru Irak; stabilirea unei perioade

de 6  luni  pentru  încheierea,  în  mod  corespunzător,  a  prevederilor  programului

"petrol contra hrana"; susținerea creării unei structuri irakiene "interimare" pentru

gestionarea problemelor Irakului ș.a.

În iunie 2003, structura de administrare a Irakului, ORHA, s-a transformat

sau a fost "înglobata" într-o altă structură, CPA (Coallition Provisional Authority)

– Autoritatea Provizorie a Coaliției, ale cărei origini, baze (mai ales juridice) și

proceduri de constituire au rămas, în cea mai mare parte, neclare.347 

În  iulie  2003  au  apărut  primele  semnale  importante  și  documentate  cu

privire  la  lipsa  unor  dovezi  minim  concludente  ale  existenței  unor  arme  de

distrugere  în  masă  în  Irak,  situație  care  a  trebuit  acceptată  de  Administrația

americană  (în  contradicție  cu declarațiile anterioare,  inclusiv cele  din discursul

președintelui  către  Uniune)  și  care  a  generat  probleme  interne  serioase  și

premierului britanic Tony Blair.

347 Aspectele legate de crearea CPA, ca și implicațiile lor ulterioare atât la nivelul Coaliției cât și la cel
al Irakului au fost prezentate în capitolul anterior.
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La 13 iulie 2003 a fost format  Consiliul  interimar irakian de guvernare,

prima  structură  de  conducere  autohtonă  după  înlăturarea  regimului  baasist.

Aceasta  includea  25  de  irakieni,  desemnați  de  liderii  americani  și  britanici  ai

Coaliției.  Consiliul  avea  dreptul  să  propună  și  să  numească  miniștrii  și,  de

asemenea, să stabilească proiectul unei Constituții pentru Irak. 

Este de menționat că, în afara de numirea sa de către liderii Coaliției, orice

decizie a Consiliul interimar irakian trebuia andosată de administratorul civil al

Irakului, Paul Bremer, care reprezenta autoritatea supremă în Irak.

La 14 august 2003, Consiliul de Securitate a adoptat Rezoluția 1500, prin

care  saluta  stabilirea  Consiliului  interimar  irakian  de  guvernare,  ca  "un  pas

important către formarea, de către poporul irakian, a unui guvern reprezentativ și

recunoscut  internațional  care  să  exercite  suveranitatea  Irakului".  Rezoluția

stabilește, de asemenea, Misiunea de sprijin a Națiunilor Unite în Irak (UNAMI –

United Nations Assistance Mission for Iraq), pentru o perioada inițiala de 12 luni,

ca  "structură  de  sprijin  a  Secretarului  General  în  îndeplinirea  mandatului  sau,

conform Rezoluției 1483".348

La scurt timp după adoptarea Rezoluției menționate, la 19 august 2003, un

atac sinucigaș cu bombă a distrus cartierul general al ONU din Bagdad, pierzându-

și  viața  și  trimisul  special  al  SG/ONU  pentru  Irak,  Sergio  Vieira  de  Mello,

împreuna cu alte 24 de persoane, încă cca. 100 fiind rănite.

În pofida eforturilor Coaliției și începerii activității Consiliului interimar de

guvernare, situația în Irak a continuat să se deterioreze, crescând acțiunile violente

la  adresa  prezenței  străine,  percepută  tot  mai  mult  ca  "forță  de  ocupație".

Progresele  foarte  lente  și  amplificarea  instabilității  au  determinat  decizia

Administrației americane de a suplimenta, în septembrie 2003, cu 87 de miliarde

de dolari suma alocată deja pentru necesitățile operațiunilor militare și a celor de

reconstrucție din Irak (ultimele responsabilități, de reconstrucție, fiind transferate

în coordonarea Condoleezzei Rice, la momentul respectiv Consilier Național pe

probleme de securitate).

348Rezoluția 1500 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată la 14 august  2003 la cea de-a 4808
întrunire - S/RES/1500 (2003).
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La  16  octombrie  2003  a  fost  adoptată,  cu  unanimitate  (deși  au  existat

reticențe  inițiale  ale  unora din membrii  CS/ONU),  Rezoluția 1511 a CS/ONU,

propusă în cea mai mare parte de SUA și Marea Britanie, document care susținea

suveranitatea  și  integritatea  Irakului,  ca  și  propunerile  de  reconstrucție  și,  de

asemenea, crearea unei forțe internaționale în Irak, sub conducere unică (a SUA),

cu rolul de securizare și stabilizare a țării și de restructurare, pregătire și echipare a

noilor forțe armate irakiene.

Se  menționează  că  "(CS/ONU)  a  stabilit  ca  asigurarea  stabilității  și

securității sunt esențiale pentru încheierea cu succes a proceselor politice […] și

pentru  posibilitatea  ONU  de  a  contribui  efectiv  la  aceste  procese  și  la

implementarea  Rezoluției  1483/2003,  și  autorizează  o  forță  multinațională,  cu

conducere unificată, să ia toate măsurile necesare pentru a contribui la securitatea

și  stabilitatea  în  Irak,  inclusiv  în  vederea  asigurării  condițiilor  necesare  pentru

implementarea  calendarului  și  programului  stabilite  […]  și  să  contribuie  și  la

asigurarea  securității  misiunii  ONU  (UNAMI),  a  Consiliului  de  Guvernare  a

Irakului, a celorlalte autorități interimare, […]".349

Se poate afirma, în consecință (și, de asemenea, și pe baza unor prevederi

din Rezoluții ulterioare ale CS/ONU), că Rezoluția 1511 din 16 octombrie 2003 a

reprezentat baza (și andosarea) juridică a creării Forței Multinaționale din Irak –

Multi National Force – Iraq (MNF-I).

În contextul  recrudescenței  continue a  violențelor  în  Irak,  a  situației  de

ansamblu  complexă  și  fluidă,  ca  și  a  necesității  structurării  și  consolidării

corespunzătoare a forței multinaționale, atât din perspectiva politico-diplomatică

locală și internațională, cât și a celei a participării cu forțe de către statele aliate

care  s-au  implicat  efectiv  în  Irak  și  echipării  lor  corespunzătoare,  structura

denumita  MNF-I  a  luat  ființă,  oficial,  la  15  iunie  2004,  practic  odată  cu

schimbarea  de comandă la nivelul  militar  al  Coaliției,  generalul  George Casey

înlocuindu-l pe generalul R. Sanchez.

349Rezoluția 1511 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată la 16 octombrie 2003 la cea de-a 4844
întrunire - S/RES/1511 (2003), paragraful 13.
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Luna iunie 2004 a reprezentat un moment foarte important în istoria nouă a

Irakului, ca și în cea a Coaliției, având loc o suită de evenimente350. A fost numit

șeicul Ghazi Al-Yawar ca președinte și Ayad Allawi ca prim ministru al primului

guvern  interimar  irakian  (1  iunie).  A  fost  luată  decizia  Consiliului  irakian  de

Guvernare  de  a  se  autodizolva,  creându-se  posibilitatea  numirii  guvernului

interimar irakian (33 de membrii, din principalele etnii – șiită, sunnită, kurdă și

creștină).  Rezoluția  1546  a  CS/ONU,  adoptată  în  unanimitate,  prin  care  se

andosează formarea guvernului interimar irakian, menționează o serie de priorități

și atribuțiuni ale acestuia și, de asemenea, se prelungește mandatul forței multi-

naționale pentru 12 luni (8 iunie). S-a creat, practic, Forța Multi-Națională – Irak

(15 iunie).  S-a  efectuat  transferul  de comanda la  nivelul  Coaliției  Militare  (15

iunie) precum și transferul de suveranitate de la Autoritatea Provizorie a Coaliției

–  CPA  -  către  guvernul  interimar  irakian,  primul  din  istoria  post-Saddam  a

Irakului  (28  iunie).  CPA  și-a  încheiat  activitatea  și  s-a  desființat  (28  iunie),

administratorul civil american pentru Irak, Paul Bremer, fiind înlocuit cu primul

ambasador american (John Negroponte) în noul Irak suveran și independent.

 Astfel, Rezoluția CS/ONU 1546/2004 a stabilit cadrul general al implicării

internaționale  în  Irak,  cu  obiectivul  principal  de  a  pregăti  și  susține  procesele

pentru  alegerea  democratică  a  unui  guvern  irakian,  ca  și  asigurarea  -  pentru

irakieni  -  a  controlului  deplin al  țării  și  resurselor  lor,  în  paralel  cu susținerea

măsurilor  de  stabilizare  și  securizare  ale  Irakului,  sens  în  care  documentul

menționează  și  "impunerea  unei  responsabilități  pentru  întreaga  comunitate

internațională  în  direcția  dezvoltării  Irakului,  respectiv  cooperării  cu  noile

autorități de la Bagdad".351 

 

5.4.3. Statele direct implicate; nivel și specific al forțelor 

Cu  toate  că,  inițial,  Coaliția  internațională,  condusă  de  SUA,  care  a

declanșat operațiunile militare în Irak în martie 2003 beneficia de susținerea a 49

de state, numărul celor implicate direct în acțiunile militare a fost mult mai mic,

350 Iraq Year in Review – 2004 Fact Sheet, MNF-I & the US Embassy in Bagdad.
351 Rezoluția 1546 a Consiliului de Securitate al  ONU, adoptată la 8 iunie 2004 la cea de-a 4987
întrunire - S/RES/1546 (2004) paragrafele 14, 15, 16, 20, 26.
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respectiv numai 7 țări (SUA – 250.000 militari, Marea Britanie – 45.000, Coreea

de Sud – 3.300, Australia – 2.000, Georgia – 500, Polonia – 194, Moldova – 24).

Ulterior încheierii principalelor operațiuni militare, din aprilie 2003 și până

la crearea oficială a Forței Multi-Naționale – Irak, la 15 iunie 2004, SUA și Marea

Britanie au desfășurat  o intensă campanie politico-diplomatică pentru obținerea

participării efective în Irak a unui număr cât mai mare de state.

După cum va rezulta și în continuare, din datele privind evoluția prezenței

forțelor Coaliției în Irak, aceste eforturi și demersuri au vizat nu atât un sprijin

militar direct la operațiunile efective, ci mai ales un sprijin politic și un gir juridic

internațional pentru prezența, activitatea și mandatul MNF-I.  

Astfel,  la  momentul  invaziei  Irakului  și  în  perioada  imediat  următoare

încheierii  principalelor  operațiuni  militare  (deci  în  aprilie-mai  2003),  totalul

trupelor desfășurate în aceasta țară era, conform statisticilor oficiale ale MNF-I352

de 315.263 de militari.

În ianuarie 2007, totalul trupelor desfășurate în Irak scăzuse la 146.680 de

militari  și  cca.  48.000  de  contractori  militari  particulari  (din  care  cca.  20.000

britanici).

Reducerea semnificativă a fost urmare nu atât retragerii unora din militarii

statelor  care  au  participat,  inițial,  în  Coaliție,  ci  încheierii  misiunii  unei  părți

însemnate a structurilor logistice care au asigurat operațiunile militare de amploare

din 2003. 

Specificul trupelor cu care au participat la forțele Coaliției marea majoritate

a statelor prezentate în tabelul din anexă a fost preponderent non-combatant sau,

mai bine spus, militarii respectivi au fost incluși – datorită pregătirii, numărului și

echipării lor - în structuri care nu au avut un caracter operativ-combativ.

Țările  angajate,  masiv  și  direct,  cu  trupe în  operațiuni  militare  au  fost:

SUA,  Marea  Britanie,  Australia,  Polonia,  Italia  (state  ale  căror  militari  au

participat  în  operațiuni  combative),  precum  și  Ucraina,  Danemarca,  Olanda,

România,  Salvador  ș.a.  (state  angajate  și  în  unele  operațiuni  directe  dar,

preponderent, în operațiuni de pază și asigurare a unor obiective, operațiuni de

352 Iraq Year in Review – 2003 Fact Sheet, Coallition Provisional Authority – Iraq.
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patrulare, de sprijin cu informații și logistic, ca și în operațiuni CIMIC – Civil-

Military Cooperation).

Evaluarea comparativă a datelor din tabel, ca și specificul menționat pentru

principalele  țări  contributoare  cu  trupe  în  cadrul  MNF-I  conduc  la  concluzia,

menționată anterior, că principalul obiectiv (urmărit de SUA și Marea Britanie) de

convingere a cât mai multor state să contribuie cu trupe a fost preponderent cel

politico-diplomatic,  de legitimizare  internațională și  regională a operațiunilor și

prezenței  Forței  Multi-Naționale  în  Irak,  și  cel  de  imagine,  respectiv  nu  o

necesitate reală de obținere a unui sprijin militar efectiv.

Astfel, făcând o evaluare procentuală a participării statelor - altele decât

cele care au fost implicate de la început în operațiunile militare din Irak (SUA,

Marea Britanie și Australia) - și făcând abstracție de trupele coreene (care au avut

un statut aparte, de protecție a zonei – relativ calmă, din nordul Irakului, în care

Coreea de Sud a implementat un program de asistență), procentul celorlalte state

participante la MNF-I nu a depășit  6 % (în perioada de maxim a prezenței lor în

Irak, respectiv 2004-2005).

5.4.4. Structura MNF-I; componente principale și atribuțiunile lor

După încheierea principalelor operațiuni militare în Irak, în aprilie 2003,

gestionarea  întregii  problematici  militare  și,  mai  ales,  de  securitate  a  Irakului,

inclusiv formarea și antrenarea forțelor armate și a poliției irakiene a revenit Forței

Multi Naționale – Irak (Multi National Force – Iraq, pe scurt MNF-I), structură de

o dimensiune și organizare unice în istorie.

Configurarea  și  stabilirea  atribuțiunilor  acestei  structuri,  preponderent

militară,  au  trebuit  să  țină  seama,  permanent  în  perioada  mandatului  său,  de

evoluțiile  din  Irak  și  de  implicațiile  asupra  securității  acestuia,  inclusiv  în

prevenirea unor potențiale  influențe  negative externe,  mai  ales  din partea  unor

state vecine Irakului.

Astfel, urmare evaluării priorităților și necesităților din teritoriu, Irakul a

fost împărțit – din perspectiva MNF-I, în șase zone principale de responsabilitate,

gestionate de forțe militare din 27 de state părți ale Coaliției. Alături de structurile

militare  din  zonele  respective  au  mai  existat  și  câteva  structuri  care  aveau  în

sarcină alte obiective pe linia Coaliției. Pe ansamblu, MNF-I era structurat astfel:
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Comandamentul  Tranzițional  de  Securitate  Multi  Național  (Multi-

National Security Transition Command – MNSTC-I), ale cărui principale sarcini

erau  pe  linie  de  securitate  și  informații,  ca  și  pe  linia  organizării,  pregătirii,

echipării și coordonării forțelor de securitate (armată și poliție) pe întreg teritoriul

Irakului. De asemenea, MNSTC-I coordona și activitatea Misiunii de pregătire a

NATO în Irak (NATO Training Mission – Iraq sau NTM-I).

Corpul  de  ingineri  ai  armatei  -  Divizia  pentru  regiunea  Golfului,

structură a cărei principală atribuțiune o reprezenta asigurarea sprijinului necesar

pentru  autoritățile  irakiene  în  vederea  refacerii  infrastructurii  Irakului.  Această

structură, deși militară și sub comandă militară, a cooperat, îndeaproape, cu una

din principalele componente ale Autorității Provizorii a Coaliției (CPA), respectiv

cu Biroul de Reconstrucție a Irakului – IRMO (Iraqi Reconstruction Management

Office).

Corpul Multi-Național – Irak  – MNC-I (Multi National Corps – Iraq),

structura de bază a MNF-I care avea în sarcină principalele activități tactice de

comandă și control a operațiunilor militare în Irak și coordona acțiunile celor șase

zone de responsabilitate de pe teritoriul Irakului.

Divizia  Multi-Națională  Bagdad (MND –  Baghdad),  cunoscută  și  sub

denumirea  de  Baghdad  Task  Force,  avea  ca  zonă  de  responsabilitate  capitala

Irakului.

Divizia Multi-Națională - Nord (MND – North Central), cunoscută și ca

Task Force Lightning, avea în responsabilitate toată zona care includea orașele

Balad, Kirkuk, Tikrit, Mosul și Samarra.

Forța  Multi-Națională  –  Vest (MNF  –  W),  care  includea  ca  arie  de

responsabilitate două din zonele cele mai fierbinți (mai ales în perioada 2003 –

2006), Ramadi și Fallujah.

Divizia  Multi-Națională  –  Centru-Sud  (MND  –  CS),  a  cărei  arie  de

responsabilitate includea orașele Al-Kut, Al-Hillah și Karbala, conducerea fiind

asigurată de Polonia – ca stat membru al Coaliției353.

Divizia  Multi-Națională  –  Sud-Est  (MND  –  SE)  care  avea  în

responsabilitate majoritatea  regiunilor și  localităților din sudul și  estul  Irakului,

353 În  cadrul  MND-CS o  activate  și  o  companie  militară  a  României,  asigurând  un  sprijin  tactic
substanțial – n.n.
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respectiv orașele Basra, An-Nassyryiah354, Al-Amarah, conducerea fiind asigurată

de Marea Britanie.

Zona de Sprijin Logistic Anaconda (LSA – Anaconda), una din cele mai

mari baze americane (inclusiv aeriană) din Irak, situată la nord de Bagdad, care

asigura cea mai mare parte a sprijinului logistic în teatrul de operații din Irak.

5.5. Structura actuală a Irakului ca stat federal

5.5.1. Urmările Legii Administrației de Tranziție (TAL). Constituția

Irakul,  un  stat  unitar,  a  devenit  pentru  prima  dată  un  stat  federal  după

crearea  Consiliului  (interimar)  de  Guvernare,  în  iunie  2004  și  preluarea

prerogativelor de suveranitate de la Autoritatea Provizorie a Coaliției (CPA).

Începând din acel moment și până în decembrie (28 decembrie) 2005, a fost

guvernat  pe baza Legii  Administrației  de Tranziție -  TAL, un pachet  legislativ

întocmit, după cum am arătat anterior, de CPA și principalii lideri politici irakieni,

pentru  a  servi  ca  instrument  de  bază  în  procesul  constituirii  primului  guvern

interimar irakian și preluarea, de către acesta, a prerogativelor suveranității. 

TAL a fost departe de a crea un cadru minim necesar structurării politice,

administrative și legislative a Irakului, însă a reprezentat, la momentul respectiv,

compromisul maxim care s-a putut obține în contextul situației deosebit de dificile

și fluide, sub toate aspectele, în primul rând al celui de securitate.

După numirea primului guvern – interimar – irakian355, sub conducerea lui

Ayad  Allawi,  un  șiit  laic,  moderat,  apropiat  de  SUA,  unul  din  principalele

obiective a fost crearea Comisiei Centrale electorale irakiene în vederea discuțiilor

și negocierilor pentru redactarea, în cel mai scurt timp, a Constituției Irakului.

354 Batalionul românesc care a activate,  permanent,  din 2003 până în iulie 2009 în cadrul  Coaliției
internaționale din Irak a avut baza lângă An-Nassyryiah, la Talil.
355 Pentru  începerea  redactării  Constituției  și  avansării  lucrărilor  Comisiei  de  redactare  și  a  celei
Electorale, autoritățile Coaliției, mai ales SUA, au fost nevoite să mențină o presiune continuă asupra
liderilor politici, având în vedere că numeroasele divergențe, disensiuni și tensiuni ar fi putut amâna
continuu discuțiile și negocierile efective – interviuri-discuții ale autorului, în 2004, cu lideri politici
irakieni și lideri civili și militari ai Coaliției (lideri politici - Ayad Allawi, Dr. Ibrahim Al-Jaafari, Adel
Abdel Mehdi,Gen. R. Sanchez, comandantul MNF-I,Adel Al-Lami, șeful Comiei Electorale irakiene,
s.a.) .
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Procesul s-a dovedit unul dificil, atât datorită lipsei oricărei experiențe a

majorității noilor autorități irakiene în domeniile legislativ și constituțional, cât și a

situației dificile pe plan politic, social, economic, al resurselor umane etc., la care

se adăugau numeroasele interese de grup (etnice, religioase), tribale și personale

ale majorității persoanelor și personalităților implicate în procesul de elaborare a

Constituției.

Elaborarea  documentului  a  fost  făcută  ținându-se  cont  de  o  parte  a

legislației arabe și islamice, dar și importante contribuții preluate din modele mai

ales europene356.

Constituția  permanentă  a  Irakului  (care,  însă,  conform  majorității

specialiștilor, mai ales străini, ai ONU, dar și irakieni, mai are destul de numeroase

aspecte necesar a fi clarificate, completate și/sau amendate) a intrat în vigoare la

28 decembrie 2005, una din prevederile principale fiind că „Irakul este un stat

federal”, respectând separarea puterilor (legislativă, executivă și judecătorească),

autoritățile  și  puterea  federală  (centrale)  fiind  dublate  de  două  niveluri  de

guvernare  sub-naționale,  formate  dintr-o  structură  (ierarhizată)  regională  și

structuri la nivel de guvernorate.

A fost creată, de asemenea, o zonă a capitalei irakiene, Bagdad. 

În istoria recentă a Irakului au fost schimbate, într-o perioadă foarte scurtă,

mai multe tipuri de guvernare: monarhie, creată în 1921, urmată de republică, în

1958, (ambele guvernând un stat național unitar), de o structură cu atribuțiuni și de

dimensiuni fără precedent în istorie – Autoritatea Provizorie a Coaliției și, în fine,

de crearea unei Republici – stat federal, începând din 28 iunie 2004.

Această  situație  a  generat,  la  rândul  său,  dificultăți  de  adaptare  și

transformare atât la nivel instituțional, cât și la nivelul noilor puteri create în stat și

al cetățenilor înșiși.

Conform Constituției, guvernul federal irakian (central) este investit cu o

serie de puteri și prerogative exclusive într-o serie de probleme specifice, restul

problematicii  fiind  de  competența  celorlalte  două  niveluri  structurale  –  sub-

naționale  -  de  putere,  respectiv  regiunea  Kurdistanului  (care  include  trei

356 Unul  din  primele  documente  analizate  de  Comisia  Electorală  irakiană,  în  vederea  pregătirii
alegerilor generale din 30 ianuarie 2005, a fost o traducere în limba engleză a Constituției României,
pusă la dispoziție de Ambasada României la Bagdad – n.n.
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guvernorate sau provincii – conform denumirii utilizate de guvernul regional din

Kurdistan), regiunea Bagdad și alte 15 guvernorate în afara acestei regiuni.

Noul stat irakian este definit357 „Republica Irak este un stat federal unic,

independent și deplin suveran, în care sistemul de guvernământ este republican,

reprezentativ,  parlamentar  și  democratic,  iar  prezenta  Constituție  este  garantul

unității Irakului”.358

5.5.2. Principalele mandate constituționale ale guvernării Irakului 

Aceste mandate constituționale în guvernarea irakiană derivă din principiile

fundamentale  ale Constituției  Irakului și  au o importanță deosebită întrucât  ele

definesc, atât în mod separat, cât și colectiv, întreaga structură de guvernare a țării

și instituțiile și autoritățile subsecvente.

a) Supremația Constituției – „Constituția reprezintă legea supremă în Irak și este

obligatorie pentru toate structurile irakiene, fără excepție”359 

Se precizează, de asemenea, că „Nici o lege care contravine Constituției nu

va putea fi aplicată. Orice text, din orice constituție regională, sau alte texte de

lege care contravin prezentei Constituții vor fi considerate nule”360.

b)  Separarea  puterilor  –  „Puterile  federale  sunt  cele  legislativă,  executivă  și

judecătorească  și  ele  trebuie  să-și  exercite  competențele  și  să-și  îndeplinească

sarcinile pe baza principiului separării puterilor”361.

c)  Descentralizarea  –  „Sistemul  federal  al  Republicii  Irak  este  format  dintr-o

capitală descentralizată, regiuni și guvernorate, ca și administrație locală”362.

d)  Democrația  –  „Legea  este  suverană.  Poporul  reprezintă  sursa  autorității  și

legitimității, pe care le va exersa prin vot general, direct și secret prin intermediul

instituțiilor sale constituționale”363.

357 Constituția Irakului, decembrie 2005
358 Menționarea, într-o singură propoziție și a caracterului federal, dar și necesitatea garantării unității
Irakului  a fost  necesară  în contextual  existenței  unor insemnate tendințe centrifuge,  determinate de
orientarea autonomă a kurzilor și aspirațiile de creare a unui stat kurd – n.n.
359 Constituția Irakului, Art. 13 – 1.
360 Constituția Irakului, Art. 13 – 2.
361 Constituția Irakului, Art. 47.
362 Constituția Irakului, Art. 116.
363 Constituția Irakului, Art. 5.
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5.5.3. Guvernul federal 

Este organizat pe baza a trei componente principale: legislativul, executivul

și puterea judecătorească. 

Consiliul Reprezentanților (Parlamentul) – COR – este structura legislativă

aleasă  prin  vot  popular.  Această  structură  urmează  să  fie  completată  cu  un

Consiliu Federal, definit prin completarea legislației existente, și care va constitui,

în  fapt,  o  a  doua  cameră  a  legislativului  (cea  superioară).  Ambele  Consilii

constituie componenta legislativă a guvernării federale.

Componenta executivă include un președinte și doi vice-președinți, aleși de

COR364, un prim-ministru – selectat de președinte din cadrul membrilor COR, ca și

un consiliu de miniștrii selectați tot din rândul membrilor COR.

Președintele Republicii este șeful statului, ales de COR cu cel puțin două

treimi din voturi și poate ocupa funcția pentru două mandate succesive de câte 4

ani.  Are  atribuții  preponderent  onorifice  (ratifică  tratatele  și  legile  adoptate  de

COR și are funcția, exclusiv onorifică, de comandant șef al forțelor armate).

Primul  ministru  este  desemnat  de  președinte  din  cadrul  blocului

parlamentar majoritar și are prerogativele exercitării autorității executive directe în

politica generală a statului, fiind și comandant-șef al forțelor armate. Conduce, de

asemenea,  Consiliul  de  miniștrii;  poate  demite  miniștrii  cu  acordul  COR

(parlamentului).

Cabinetul  are  responsabilitatea  supravegherii  miniștrilor  săi,  să  propună

proiecte  de  legi,  să  pregătească  bugetul  național,  să  negocieze  și  să  semneze

acorduri și tratate internaționale, să desemneze adjuncți de ministru, ambasadori,

pe  șeful  Statului  Major  general  al  armatei  și  adjuncții  săi,  să  numească  pe

comandanții de divizii militare, pe directorul Serviciului Național de Informații, ca

și pe șefii instituțiilor de securitate.

Componenta  judecătorească  este  formată  dintr-o  instanță  supremă,

Consiliul Judecătoresc Suprem, din Curtea Federală Supremă care reprezintă cea
364 Cu toate ca funcția de președinte și cele de vice-președinți sunt preponderent protocolare, pârghiile
efective de putere fiind deținute de premier și guvern (cel central și cel din Kurdistan), s-a adoptat
varianta unui președinte și a doi vice-președinți pentru ca cele trei principale segmente ale populației
Irakului – șiiții, sunniții și kurzii – să fie reprezentate (și) la acest nivel. Cele trei funcții constituie, în
fapt, un Consiliu prezidențial – n.n. 
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mai înaltă instanță cu atribuții de tribunal, având și o foarte importantă autoritate și

competență judecătorească, Curtea de Casație, Departamentul Procurorului Public,

Comisia de supraveghere judecătorească și o serie de alte instanțe federale stabilite

prin lege (cum ar fi Curtea Penală Centrală.

În  structura  Irakului  după  2003,  ținând  cont  de  evoluțiile  și  specificul

locale, un rol important revine, la nivelul central, mai multor comisii și instituții

independente, respectiv: Înalta Comisie pentru Drepturile Omului; Înalta Comisie

Electorală  Independentă;  Comisia  Publică  de  Integritate;  Banca  Centrală  a

Irakului;  Consiliul  Suprem  de  Audit;  Comisia  pentru  Comunicații  și  Media;

Fundația  Martirilor  (atașată  Consiliului  de  Miniștrii);  Consiliul  Federal  pentru

Serviciul Public.

Autoritățile  federale  au  ca  rol  principal  păstrarea  unității,  integrității,

independenței și suveranității Irakului, ca și a sistemului său democratic federal.

Prin Constituție, guvernul federal este împuternicit și deține autoritatea și

puterea în statul federal, pe care le împarte cu regiunile menționate (Kurdistan și

Bagdad) și cu guvernoratele din afara acestor regiuni.

5.5.4. Guvernarea la nivel sub-național; cadrul legislativ

Este  organizată  pe două paliere,  regiunile  și  guvernoratele  care  nu sunt

încorporate în regiuni. Astfel, sistemul federal al Republicii Irak este format dintr-

o  regiune  descentralizată  a  capitalei,  Bagdad,  regiuni  și  guvernorate

(„muhafazah”), ca și structuri ale administrației locale.

Constituția  Irakului  recunoaște,  în  mod  expres,  Kurdistanul  ca  fiind  o

regiune,  validând,  astfel,  statutul  special  acordat  acestei  entități  de  către

Autoritatea  Provizorie  a  Coaliției  (CPA).  Regiunea  Kurdistanului  include  trei

guvernorate, respectiv Arbil, Dahuk și As-Suleymanyyah.

Constituția prevede, de asemenea, posibilitatea ca mai multe guvernorate să

formeze  noi  regiuni,  precum  și  ca  aceste  regiuni  să  poată  adopta  propriile

Constituții  care să definească autoritățile,  instituțiile și  structurile de putere ale
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respectivei regiuni, cu precizarea ca aceste constituții regionale să nu contravină

Constituției Irakului sau puterilor exclusive ale guvernului federal365.

În privința guvernoratelor care nu fac parte din nici o regiune, Constituția

Irakului  oferă  destul  de  puține  detalii  legate  de  structurarea  și  competențele

autorităților  și  instituțiilor.  Guvernoratele  beneficiază  de  o  autoritate  destul  de

largă în materie financiară și administrativă, ceea ce le oferă posibilitatea să-și

gestioneze  problemele  în  conformitate  cu  „principiile  descentralizării

administrației”. Fiecare guvernorat are un Consiliu al guvernoratului, independent

financiar  și  care nu este supus controlului și  autorității  ministerelor guvernului

federal.

Guvernatorul, ales de Consiliul guvernoratului, este oficialul executiv cu

cea mai înaltă poziție în guvernorat. Toate detaliile legate de aceste prerogative

urmează a fi stabilite prin legislația în vigoare.

O altă prevedere importantă în  privința  regiunilor  și  guvernoratelor  este

aceea că ele sunt îndreptățite să primească părți (procente) echitabile din venitul

național.

În  Constituția  Irakului  nu  sunt  identificate  eventuale  instituții

administrative și de guvernare la un nivel inferior celui de guvernorat.

Cadrul de guvernare sub-național

a)  Ordinul  71  al  Autorității  provizorii  a  Coaliției  (CPA)  -  a  avut  ca  obiectiv

ameliorarea  activităților  legate  de asigurarea  serviciilor  publice  de bază  pentru

populația irakiană și determinarea autorităților să răspundă corespunzător acestor

necesități,  prin  exercitarea  autorității  la  nivel  local,  în  toate  regiunile  și

guvernoratele.

Până în prezent, Ordinul respectiv asigură, în mare măsură, cadrul necesar

pentru guvernarea la nivel sub-național,  urmând să fie schimbat/completat  prin

lege organică, de către COR, pe baza prevederilor Constituției.

Este de menționat și faptul că prevederile ordinului nu au fost implementate

uniform, în unele cazuri oficialii contestându-le pe baza faptului că au emanat de

365 Irakul  este  împărțit  în 18 guvernorate  (“Muhafazah”),  respectiv:  Bagdad,  Salah Ad-Din,  Dyala,
Wasit, Maysan, Al-Basrah, Dhi-Qar, Al-Muthanna, Al-Qadisyyah, Babil, Al-Karbala,  An-Najaf, Al-
Anbar, Niniweh, Dahuk, Arbil, Kirkuk (sau At-Tamim) și As-Sulaymanyyah.
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la o forță de ocupație, în alte cazuri fiind grevate de situația de securitate, iar altele

nefiind agreate de autoritățile centrale (federale).

Cu toate acestea și cu toate potențialele imperfecțiuni sau omisiuni, nu se

poate neglija faptul că  Ordinul 71 al CPA a pus bazele guvernării la nivel sub-

național în Irak. 

b) Autoritățile în guvernorate

- Consiliul guvernoratului – reprezintă (așa după cum este menționat și în

Ordinul 71 al CPA și în Constituția Irakului) cea mai înaltă autoritate aleasă a

guvernoratului,  principala  structură  administrativă a  guvernării  sub-naționale  în

Irak, ambele documente menționate garantând Independența sa față de ministerele

centrale, deși este finanțat, în principal, din bugetul național. Membrii Consiliului

guvernoratului  sunt  aleși  prin  alegeri  populare,  principiu  introdus  de  Legea

Electorală din 2005.

În privința procedurilor interne, inclusiv alegerea președintelui Consiliului,

multe din aceste consilii au adoptat propriile legi și reglementări.

Consiliile guvernoratelor au următoarele principale atribuțiuni:

• Stabilirea direcțiilor prioritare de acțiune în cadrul guvernoratului;

• Modificarea  proiectelor  aprobate  de  ministerele  centrale,  fără  a  mări,

totuși,  bugetul  aferent  sau  a  afecta  eficiența  obiectivelor  naționale  ale

proiectelor;

• Monitorizarea  serviciilor  publice  și  prezentarea  de  recomandări  pentru

îmbunătățirea lor;

• Reprezentarea doleanțelor populației;

• Generarea  și  colectarea  independentă  de  taxe  ca  venituri  la  bugetul

guvernoratului;

• Organizarea activității administrației locale;

• Inițierea și implementarea de proiecte independente sau în parteneriat cu

organizații neguvernamentale și organizații internaționale366.

• Sunt implicate în numirea sau destituirea directorilor generali din cadrul

ministerelor centrale (federale) și a altor oficiali federali.

366 Această atribuțiune stă și la baza activității  PRT-urilor (echipelor internaționale de reconstrucție
provincială – Provincial Reconstruction Teams) – n.n
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-  Guvernatorul  și  vice-guvernatorii  –  sunt  aleși  de  Consiliile

guvernoratelor.  Guvernatorul  este  șeful  executiv  oficial  al  Guvernoratului,

responsabil de implementarea deciziilor Consiliului și răspunzător în fața acestuia.

Are autoritatea de a numi oficiali administrativi (cu rezerva aprobării lor de către

Consiliu), ca și a destituirii lor (fără aprobarea Consiliului).

Deși  nu  este  prevăzută  în  mod  expres  o  structura  administrativă  a

Consiliului,  separată  și  distinctă  de  prezența  structurilor  federale,  majoritatea

guvernoratelor  au  adoptat  astfel  de  structuri  sub  conducerea  guvernatorului,

necesare pentru numeroase activități și, în principal,  cel puțin în etapa prezentă,

pentru  gestionarea  utilizării  fondurilor  alocate  guvernoratelor  prin  Proiectele

Accelerate de Reconstrucție și Dezvoltare (ARDF) de la bugetul național.

- Autoritățile structurale locale – districtele și sub-districtele

La nivelul structural inferior guvernoratului există două tipuri de entități

oficiale  administrative:  Districtul  (qada’a)  și,  în  cadrul  său,  Sub-districtul

(nahyya), care sunt denumite, pe scurt, autorități locale.

Ambele sunt conduse de Consilii de guvernare, iar Consiliul de guvernare

al sub-districtelor include consilii „de vecinătate” (hayy) care, totuși, au relevanță

din punct de vedere oficial administrativ mai ales în capitală, Bagdad.

Distribuirea acestor consilii în cadrul guvernoratelor nu urmează o regulă

și/sau o structurare similară, nici ca număr, nici ca extindere geografică și nici ca

număr de populație. Ele sunt create, în cadrul guvernoratelor, de către Consiliile

guvernoratelor,  cu  o  majoritate  (simplă)  de  voturi,  în  vederea  eficientizării

activităților și  serviciilor în cadrul guvernoratului.  Membrii  consiliilor locale și

președinții acestora sunt desemnați în conformitate cu reglementările aprobate de

majoritatea din cadrul Consiliului guvernoratului.

Aceste consilii (autorități) locale au, în principal, următoarele atribuțiuni:

- reprezentarea la un nivel superior a membrilor circumscripției respective;

- asigurarea serviciilor publice conform necesităților locale;

- organizarea activității administrației locale;

- analizarea și, eventual, revizuirea proiectelor locale ale ministerelor centrale;

- colectarea veniturilor, taxelor și impozitelor locale367;

367 Datorită unui complex de factori, în principal de securitate, dar și de organizare administrativă, de
relații tribale locale și de cutume, colectarea taxelor și impozitelor este, în continuare, o activitate foarte
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- identificarea necesităților bugetare locale, în cadrul procesului de constituire a

bugetului național;

-  recomandă,  dacă  este  necesar,  Consiliului  guvernoratului  eventuale  măsuri

disciplinare pentru oficialii locali.

- Consiliile municipale – primării (baladyia) 

Reprezintă  structuri  des  întâlnite  în  statele  arabe  islamice.  În  Irak,

„baladyia” au fost create prin Legea Administrativă 165 din 1964 și sunt parte

integrantă  a  Ministerului  Municipalităților  și  Lucrărilor  Publice,  reprezentând

structurile executive ale ministerului pentru procesul guvernării sub-naționale. De

asemenea, cu toate că activitatea ministerului menționat este cea mai importantă la

nivel  sub-național,  ea  nu este unica prezență  federală  în  cadrul  guvernoratelor,

existând destul de multe alte agenții ministeriale care își desfășoară activitatea la

același nivel administrativ. 

5.5.5. Cazul special al Bagdadului

a) Guvernoratul și Amanatul

Procesul istoric relativ recent al administrației capitalei irakiene este unul

complicat și complex, administrarea și guvernarea Bagdadului având la bază mai

multe  surse  și  documente  legate  de  prevederile  Constituției  actuale,  ale  Legii

Administrației de Tranziție (TAL), ale unor legi datând din perioada fostului regim

(mai ales Legea Administrației din 1964), precum și cutume tribale. Ca urmare,

activitatea administrativă și procesul de guvernare ale Bagdadului constituie un

caz aparte și special la nivel național irakian (și nu numai).

În vederea guvernării, Bagdadul este împărțit, în prezent, în două entități

distincte: un Guvernorat și un Amanat. Amanatul este zona urbană propriu-zisă, a

cărei linie de demarcație este în interiorul limitelor guvernoratului, zonă urbană

inițial stabilită în cadrul Planului de sistematizare al Bagdadului din 1971, însă

modificată (extinsă) destul de mult ulterior, inclusiv în prezent.

dificilă  și  complicată  în  Irak,  existând  zone  întregi,  inclusiv  la  nivelul  capitalei,  Bagdad,  unde
colectarea taxelor și impozitelor este, practic, nulă – discuții ale autorului, în 2006 și 2007, cu oficiali
ai primăriilor de sectoare din Bagdad, ca și cu oficiali ai Băncii Centrale a Irakului.
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Deși  Guvernoratul  și  Amanatul  au,  fiecare,  propriul  rol  și  structură

administrativă,  ele  au  și  o  serie  de  instituții  comune  fiind,  de  asemenea,

interconectate  la  diverse  niveluri  politico-administrative  prin  mecanisme

instituționale.

Guvernoratul Bagdad

Este unul din cele 15 guvernorate irakiene neincluse în nici o regiune și

tratate ca atare în prevederile Constituției.  Ca urmare,  are instituții  și  autorități

administrative similare celorlalte guvernorate din afara regiunilor, inclusiv dreptul

potențial, conform Constituției, de a se transforma în regiune.

Pe de altă parte, fiind direct legat ca funcționare (și structural) de amanat,

spre deosebire de celelalte guvernorate, Guvernoratul Bagdad include și o serie de

aranjamente  instituționale  și  administrativ-instituționale  care  nu  se  regăsesc

nicăieri altundeva în Irak.

Din punct de vedere administrativ, Guvernoratul Bagdad este cel mai bine

definit prin districtele (qada’a) sale, cunoscute ca „districte externe” întrucât se

circumscriu  zonelor  administrative  aparținând  amanatului.  Cu  excepția  a  două

consilii  districtuale  create  în  2003  de  CPA,  celelalte  consilii  districtuale  din

Guvernoratul  Bagdad  datează  din  perioada  fostului  regim.  Toate  au  fost

transformate de CPA în consilii consultative, membrii lor fiind aleși de diversele

circumscripții urmând procedura electorală americană a „caucusurilor”.

Și  la  nivelul  Bagdadului,  Consiliile  districtuale  includ  sub-unitățile

specifice,  sub-districtuale  (nahyya),  care  au  urmat  o  evoluție  similară  celor

districtuale, îndeosebi după căderea regimului lui Saddam Hussein, în 2003. 

Consiliul Guvernoratului Bagdad a luat ființă după alegerile naționale din

ianuarie 2005. Este format din 51 de membri și un președinte ales de aceștia. După

formarea sa, a elaborat un număr de reglementări  care i-au permis operarea de

schimbări structurale și procedurale interne, inclusiv creare de comisii specializate

în  diverse  domenii  de  interes  pentru  activitatea  Consiliului.  Și-a  dezvoltat,  de

asemenea,  propriul  aparat  administrativ, diferit  de cel  al  birourilor federale din

guvernorate,  înlocuind,  după  și  prin  crearea  sa  fosta  structură  a  Consiliului

Municipal Bagdad (format în 2003 de Autoritatea Provizorie a Coaliției – CPA)

care includea inițial numai 37 de membrii și, ulterior, în 2004, 46 de membrii,
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aleși conform sistemului american menționat al caucusurilor și a căror prioritate

cvasi-exclusivă era reprezentată de asigurarea serviciilor de bază pentru populație

(activitate  desfășurată  în  condiții  dificile  și,  mai  ales,  cu  rezultate  practic

nesemnificative pentru populație).

b) Bagdadul capitala Irakului contemporan

Zona geografică a Teritoriului Capitalei Bagdad a fost creată urmare unei

prevederi a Constituției și corespunde zonei Amanatului. Este o entitate unică și,

conform Constituției, separată de Guvernoratul Bagdad. De asemenea, nu îi este

permis, cum este cazul guvernoratului, să se constituie într-o regiune, respectiv în

cazul în care Guvernoratul Bagdad s-ar transforma, în viitor, în regiunea Bagdad,

aceasta  nu ar  putea  include și  Amanatul.  Constituția  prevede,  de asemenea,  și

necesitatea  elaborării  unei  legislații  corespunzătoare  pentru  administrarea  și

guvernarea Amanatului Bagdad care, după implementare, va schimba substanțial

configurația și structura administrativă și instituțională actuală.

Amanatul, ca entitate administrativă, nu are nici un organism ales, cu toate

că șeful său executiv, „Amin”-ul,  este numit de guvernorat și  răspunde în fața

autorităților acestuia.

Structura – piramidală - încă existentă a Amanatului cuprinde:

- Amin-ul, șeful executiv;

- Adjuncții săi (3) pentru probleme: municipale; tehnice; administrative;

- structuri (direcții sau, unele, birouri) pentru: probleme tehnice; apă; canalizare;

producție; proiecte; design; planificare și urmărire; afaceri municipale; 13 consilii

locale  (districtuale);  administrație  și  finanțe;  terenuri  și  clădiri;  contabilitate;

depozite; personal; juridic; relații publice. 

Principala sarcină a Amanatului o reprezintă asigurarea serviciilor pentru

unitățile administrative existente în limitele sale geografice (ambele bazate pe legi

anterioare anului 2003, respectiv Legea 151 din 1971 și Legea Amanatului Bagdad

nr. 16 din 1995). Ca urmare, toate activitățile sunt strict limitate la aceste granițe

teritoriale. Alte atribuțiuni includ domenii cum ar fi dezvoltarea și implementarea

proiectelor.
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Și  în  privința  acestor  atribuțiuni,  ca  și  legat  de  cele  structural-

administrative, o serie de prevederi ale Legii Guvernoratelor (159 din 1969) sunt

contrare  prevederilor  Ordinului  71  al  CPA  (care  nici  el  nu  a  reușit  să  fie

implementat  în  totalitate),  fapt  care  a  generat  și  încă  generează  probleme  și

complicații în funcționarea Amanatului și a sub-structurilor sale.

O  diferență  majoră  între  Capitala  Bagdad  (Amanatul)  și  Guvernoratul

Bagdad, mai ales pe linia asigurării serviciilor publice, o reprezintă faptul că sub-

structurile Guvernoratului (districtele și sub-districtele) nu au beneficiat, până în

2007, de coordonarea și structurarea exercitată de Amanat în privința intervenției

autorităților federale, ele desfășurându-și activitatea ca toate celelalte districte și

sub-districte din guvernoratele „clasice”.

5.5.6. Prezența federală la nivel sub-național

Este  caracterizată  de  modul  și  căile  în  care  autoritățile  și  ministerele

centrale (federale) pot emite și implementa decizii la nivel teritorial, sub-național.

Există,  pe  acest  plan  administrativ  de  guvernare,  diferențe  semnificative  între

ministerele federale, în stabilirea acțiunilor, proiectelor și modul de aplicare al lor

în teritoriu.

Birourile  autorităților  centrale  din  teritoriu  sunt  considerate  ca  Direcții

Generale în cadrul guvernoratelor, conduse de directori generali, cu toate că, în

fapt, numai birourile ministerelor Finanțelor, Educației, Sănătății și Municipalității

și Lucrărilor Publice pot fi considerate direcții generale.

Relațiile între birourile din guvernorate, atât cele descentralizate, cât și cele

centralizate,  diferă  destul  de  mult,  inclusiv  din  perspectiva  funcțiunilor  lor  de

obținere de fonduri și furnituri și de gestionare a lor.  Birourile descentralizate, în

pofida titulaturii lor, nu beneficiază de o autonomie substanțială față de autoritățile

centrale. În cazul lor, termenul „descentralizat” se referă la faptul că au anumite

competențe în gestionarea sarcinilor lor administrative.
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5.5.7. Sistemul administrativ și fiscal

Înainte de 2003, structurile administrative publice irakiene funcționau într-

un  cadru  foarte  centralizat,  fapt  care  nu  oferea  aproape  deloc  posibilitatea

exercitării  unei  autonomii  fiscale  semnificative  la  nivelul  structurilor  din

guvernorate și districte, cu toate că existau cazuri în care structurile administrative

respective puteau colecta și chiar reține unele impozite și taxe – deși nu la un nivel

cât de cât important. 

Existau,  pe  de  altă  parte,  cazuri  în  care  consiliile  municipale  puteau

transfera eventualul surplus al taxelor și impozitelor colectate către alte structuri

administrative , dar numai sub controlul ministerului de finanțe.

Prin  Ordinul  71  din  2003,  Autoritatea  Provizorie  a  Coaliției  (CPA)  a

împuternicit  guvernoratele  să-și  organizeze  veniturile  (din  taxe  și  impozite)

conform necesităților din regiunea în care aveau jurisdicție. Măsura nu a produs

efecte semnificative, atât datorită situației de ansamblu din Irak, cât și faptului că

în practica  administrativă irakiană este  necesar  ca  atribuțiunile  și  prerogativele

fiscale să fie definite prin lege, ca și modul de implementare a lor.

În prezent, Consiliile guvernoratelor pot să traseze liniile prioritare pentru

provincii în vederea obținerii de venituri independente din colectarea de taxe și

impozite.  Totuși,  singurul  venit  garantat  din  astfel  de  activități  la  nivelul

provinciilor îl reprezintă cel obținut din taxa pentru reconstrucție. Termenul este,

pe de altă parte, interpretat (de multe ori diferit) de fiecare guvernorat, astfel încât

această taxă pentru reconstrucție se aplică unei palete destul de largi de tranzacții.

Din perspectiva Ministerului de finanțe, acesta a încercat,  permanent,  să

limiteze cât mai mult orice formă de descentralizare fiscală, situație care a grevat

activitatea guvernoratelor în direcția dezvoltării și implementării unui cadru fiscal

cuprinzător și eficient.

Ca limite ale atribuțiunilor, dacă la nivelul Consiliilor guvernoratelor există

posibilitatea  generării,  colectării  și  utilizării  veniturilor  din  taxe  și  impozite,

Consiliile  locale  pot  numai  să  colecteze  taxe  și  impozite,  dar  nu  au  puteri  și

atribuțiuni pentru fixarea cuantumului lor, deci ele pot funcționa, practic, numai în

cadrul oferit de măsurile adoptate și implementate de Consiliile guvernoratelor.
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În  general,  cheltuielile  administrative  cele  mai  mari  sunt  la  nivelul

Consiliilor locale (municipale – primării) și sunt, în cea mai mare parte, asigurate

de  la  bugetul  federal,  întrucât  taxele  și  impozitele  colectate  la  nivelul  acestor

structuri  nu  acoperă  (cel  puțin  în  etapa  actuală,  până  la  nivelul  anului  2009)

cheltuielile  lor  și,  cu  atât  mai  puțin,  pe  cele  ale  celorlalte  sub-structuri

administrative locale.

În consecință,  formula  aplicată  este  ca  autoritățile  centrale  (federale)  să

asigure  pentru  structurile  și  sub-structurile  administrative  de  la  nivelul  de

guvernare sub-național cca. 60 % din bugetul necesar funcționării lor, restul de 40

%  fiind  realizate  de  aceste  structuri  și  sub-structuri  din  colectarea  de  taxe  și

impozite.  În  eventualitatea  în  care  volumul  taxelor  și  impozitelor  percepute

depășește procentul mediu de 40 %, suma respectivă se scade din bugetul alocat de

la nivel central.

Există, de asemenea, cazuri în care taxele și impozitele colectate la nivelul

administrativ  sub-național  au  depășit  necesarul  pentru  funcționarea  Consiliilor

locale  (municipalități  „excedentare”  financiar).  În  astfel  de  situații,  autoritățile

centrale, respectiv Ministerul Municipalităților și Lucrărilor Publice, au dreptul să

transfere fondurile suplimentare (excedentare) către alte Consilii locale care nu pot

obține un venit suficient funcționării lor și la nivelul cărora se înregistrează deficit

(municipalități „deficitare” financiar).

Astfel  de transferuri  sunt posibile și  se pot realiza  relativ ușor deoarece

municipalitatea,  care  este un birou (o sub-structură)  în teritoriu al  Ministerului

Municipalităților  și  Lucrărilor  Publice,  controlează  conturile  bancare  autorizate

unde  sunt  depozitate  veniturile  din  taxe  și  impozite  (transferurile  făcându-se,

practic, în cadrul aceleiași instituții – ministerul menționat).

Municipalitățile excedentare financiare au și  o oarecare libertate de a se

angaja  în  proiecte  de  investiții  cu  finanțare  din  resursele  proprii,  însă  această

posibilitatea se materializează, de regulă, în puține cazuri,  urmare alocării celei

mai mari părți a fondurilor excedentare, prin sistemul deja descris și coordonat de

Ministerul  Municipalității  și  Lucrărilor  Publice,  municipalităților  cu  buget

deficitar.
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Cu  toate  că  în  Constituția  Irakului  se  prevede  autonomia  financiară  a

administrației guvernoratelor, nu sunt făcute nici un fel de mențiuni cu privire la

situația financiară a nivelului inferior administrativ, districtele și sub-districtele.

Acestea  rămân,  prin  urmare,  aproape  în  totalitate,  dependente  financiar  de

autoritatea  Consiliilor  guvernoratelor.  Mai  mult,  prerogativele  financiare  ale

administrației  guvernoratelor  trebuie  stabilite  prin  lege,  ca  și  instrucțiunile  de

aplicare a lor.

Un aspect cu implicații negative pe termen mediu și lung care trebuie, de

asemenea,  reglementat  corespunzător  prin  lege  îl  reprezintă  în  Irak  structura

taxelor percepute pentru servicii, orientată în prezent spre asigurarea lor în sistem

autarhic („self sustained”), înțelegându-se prin aceasta posibilitatea de a asigura

costurile operaționale și de întreținere a sectorului de servicii prin resursele proprii

ale  acestuia,  fiind  omise  componente  importante  cum  sunt  implementarea  de

servicii suplimentare și extinderea lor și a celor existente.

Această  situație  grevează  major  asupra  posibilităților  de  creștere  și

diversificare a sectorului serviciilor publice care era, în mod tradițional, finanțat de

la bugetul de investiții al guvernului central.

O astfel de politică se estimează că ar putea funcționa, spre exemplu, în

domeniul principalelor obiective de infrastructură în construcții. Ea nu oferă, însă,

soluții  minim  corespunzătoare  pentru  infrastructura  din  domeniile  sănătății  și

educației care, dacă sunt lăsate să funcționeze și, mai mult, să se dezvolte pe baza

finanțării  autorităților locale,  nu vor putea face față necesităților și  priorităților

populației, respectiv serviciilor – chiar minime – cerute de aceasta.

Pe de altă parte, asigurarea unor servicii de către ministerele centrale nu

corespunde,  în  mod  necesar,  criteriilor  administrative  de  structurare  a

guvernoratelor,  districtelor  și  sub-districtelor.  Spre  exemplu,  spitalele  și,  în

general,  unitățile  sanitare,  ca  și  unitățile  de  învățământ,  trebuie  să  corespundă

distribuției  și  necesităților  populației,  indiferent  de  structurarea  administrativă

teritorială.  Alte  sectoare  de  bază,  cum  ar  fi  cel  al  energiei  electrice  sau

aprovizionării  cu  apă,  asigură  necesarul  corespunzător  teritoriului  mai  multor

structuri administrative (districte și sub-districte), nu numai al uneia singure, fapt
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care  implică  în  mod necesar  existența  unei  planificări  și  operări  coordonate  și

concertate, politică pe care sub-structurile administrative nu o pot realiza.  

Chiar dacă unele din aceste servicii și utilități368 (unele spitale, clinici, școli,

întreprinderi de distribuție a apei sau a energiei electrice) ar putea fi asigurate prin

auto-finanțare,  respectiv  prin  perceperea  de  taxe,  sistemul,  mai  ales  în  etapa

actuală, dar și pe termen mediu și lung, trebuie sprijinit prin alocarea de fonduri

suplimentare de la bugetul național.

Este, de asemenea, relevant faptul că o serie de obiective de infrastructură

regionale,  care  asigurau  o  parte  importantă  a  serviciilor  menționate,  au  fost

realizate, începând din 2004 și până în prezent, în bună parte cu fonduri provenite

din programe de asistență pentru reconstrucție (de la state donatoare), inclusiv prin

intermediul unor PRT-uri (echipe de reconstrucție provincială) multinaționale, însă

lipsa autonomiei reale la nivelul structurilor administrative locale nu a creat,  în

marea  majoritate  a  cazurilor,  condițiile  minim  necesare  pentru  întreținerea  și

reparațiile  necesare  la  obiectivele  respective.  Legislația  irakiană  cu  privire  la

investițiile publice nu permitea structurilor adminstrative federale să le accepte ca

bunuri  publice și,  prin urmare,  nu se prevedeau fonduri  pentru întreținerea sau

reparațiile necesare, și cu atât mai puțin pentru dezvoltarea și extinderea lor. Mai

mult, fondurile existente la nivelul bugetului federal pentru activități de întreținere

și  reparații  la  astfel  de  obiective,  în  afara  faptului  că  erau  insuficiente,  erau

destinate prioritar asigurării salariilor pentru muncitorii din sectoarele respective și

pentru  eventuale  proiecte  de  refacere  a  obiectivelor  existente  anterior  anului

2003369.    

Această  situație,  în  care  numeroase  obiective  de  infrastructură  pentru

servicii publice realizate din fonduri de la state/entități donatoare370 s-au degradat

368 Situația  în  domeniile  enumerate  este  complicată  și  prezintă  dificultăți  suplimentare  și  urmare
faptului că, de la începutul anilor 90 (după războiul din Golf), proiectele de întreținere și reparații ale
majorității domeniilor infrastructurii de bază au fost amânate (practic până la începerea războiului din
2003),  ceea  ce  a  condus,  alături  de  distrugerile  acțiunilor  militare  și  a  atentatelor  teroriste,  la
deteriorarea masivă a infrastructurilor respective și, implicit, la scăderea substanțială a posibilității de
asigurare a serviciilor aferente - discuții ale autorului (în 2005, 2006 și 2007), cu oficiali ai consiliilor
municipale din Bagdad, Babilon și Nassiryiah.
369 Discuții ale autorului  cu oficiali ai consiliilor municipale din Bagdad, Babilon și Nassiryiah.
370 Programe de infrastructură în domenii instituționale, informatice, comunicații ș.a., au fost realizate
nu numai cu fonduri de la state donatoare, ci și de la instituții cum sunt National Democratic Institute
(SUA), Bearing Point (SUA), Relief International, organizații europene etc. – n.n.

343



(în afara celor care au fost ținta unor atentate teroriste371) sau au devenit, practic,

neoperaționale, a condus la numeroase critici la adresa guvernelor irakiene după

iunie  2004  și,  inclusiv,  la  aplicarea  (mai  ales  pentru  programele  realizate  din

fondul creat  de statele europene donatoare pentru Irak) unor restricții  și  a unui

control mult mai riguros în alocarea pentru autoritățile irakiene a fondurilor și în

gestionarea lor de către aceste autorități.

5.5.8. Regiunea Kurdistanului

Istoricul populației kurde care, în afara diasporei din statele occidentale, se

regăsește în prezent în șase state din regiune (Turcia – cea mai mare comunitate

kurdă, Irak, Iran, Siria și, în mai mică măsură, în Azerbaijan și Armenia), ca și

specificul lingvistic, cultural și apartenența la o zonă relativ compactă au păstrat și

amplificat aspirațiile de creare a unui stat kurd, aspirații sprijinite și abandonate,

succesiv, de puterile occidentale.

Situația creată  în Irak în privința populației  kurde,  mai  ales  în  perioada

guvernării  regimului  baasist  al  lui  Saddam  Hussein,  a  favorizat  continuarea,

dezvoltarea și extinderea sentimentelor naționaliste kurde, ca și a unei mișcări de

rezistență  care  a  avut  numeroase  conflicte,  inclusiv  armate,  cu  regimul  de  la

Bagdad, în pofida unei relative autonomii acordate de aceasta.

Principala modalitate a regimului baasist de exercitare a autorității în zona

kurdă  din  Irak  a  fost,  în  marea  majoritate  a  cazurilor,  utilizarea  forței,  a

mijloacelor  de  retorsiune  și  represiune,  inclusiv  folosirea  de  arme  chimice  în

acțiunile militare împotriva populației kurde conduse de liderul baasist Ali Tikriti,

supranumit Ali „Chimicul”. Iminența  intervenției  militare  în  Irak  a  Coaliției

internaționale condusă de SUA, în 2003, a determinat o mobilizare deosebită a

forțelor  de  rezistență  kurde,  atât  la  nivel  politic  și  administrativ  (inclusiv

personalitățile  aflate  în  exil),  cât  și  militar  –  forțele  peshmerga,  structură

371 O problemă majoră la nivelul Coaliției internaționale din Irak și a autorităților irakiene îndeosebi
după anul 2004 a reprezentat-o numărul  mare de atentate teroriste  având ca scop distrugerea  unor
obiective de infastructura de prima necesitate – stații și substații electrice, sisteme de aprovizionare cu
apă,  sisteme  de  comunicații,  clinici  și  spitale,  sedii  ale  unor  instituții  publice  etc.,  măsurile  de
contracarare și, mai ales, de prevenire a lor fiind deosebit de dificile și necesitând un timp și resurse
substanțiale – discuții ale autorului cu oficiali ai IRMO (Iraqi Reconstruction Management Office), cu
șefii  statului  major  general  al  MNF-I  (Multi  National  Force  –  Iraq)  și  cu  miniștrii  irakieni  ai
municipalității și lucrărilor publice, petrolului și cel al electricității. 
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paramilitară,  bine  pregătită,  a  rezistenței  kurde  și  ralierea  lor  la  obiectivele  și

acțiunile americane.

Forțele kurde au sprijinit, direct și fără rezerve, toate operațiunile militare

ale SUA și ale Coaliției, mai ales în regiunea Kurdistanului irakian, dar și în zone

de conflict din regiunea sunnită și/sau șiită a Irakului, obiectivele principale ale

liderilor kurzi fiind obținerea unui loc pe picior de egalitate cu șiiții și sunniții la

masa  negocierilor  în  perioada  post-Saddam,  și  obținerea  de  sprijin  și  garanții

pentru o autonomie extinsă a regiunii  Kurdistanului,  inclusiv, în perspectivă,  a

creării unui stat kurd.372

Conform Constituției Irakului, regiunea Kurdistanului – care include mai

multe guvernorate, beneficiază de o autonomie specială, și inclusiv de autorități

politice și administrative care nu se regăsesc în guvernorate sau sub-structurile

acestora373.

Astfel, regiunea Kurdistanului are propriul guvern, condus de un premier,

propriul  parlament  și  o autonomie extinsă în majoritatea sferelor  și  domeniilor

politic, economic, comercial, social, educațional etc.

Pe  baza  unui  algoritm  care  ține  cont  de  procentul  populației  kurde  la

nivelul Irakului, sunt acordate și veniturile provenite din bugetul național deși, în

multe privințe, regiunea Kurdistanului are posibilitatea, conform Constituției, să-și

genereze, să-și colecteze și să utilizeze venituri proprii. Această situație a condus

la apariția,  după 2003, a numeroase divergențe și  stări  conflictuale între liderii

kurzi – atât cei din Kurdistan, cât și cei parte a autorităților federale – și guvernul

federal (dominat, procentual, de șiiți).

Cea  mai  importantă  și  mai  complexă  divergență  a  constituit-o  (încă

prezentă la nivelul anului 2009) venitul generat din extracția și exportul de petrol.

Astfel,  autoritățile  federale  au  stabilit  că  prioritară  este  adoptarea  „Legii

372 O astfel de eventualitate, deși negată, oficial, de liderii kurzi, a constituit și constituie obiectivul
major al kurzilor, situație care a generat tensiuni majore mai ales în relația cu Turcia, atât în perioada
acțiunilor militare din Irak – când Turcia a refuzat să pună la dispoziția forțelor Coaliției (ale SUA)
bazele  sale  militare  (cu  toate  că  este  stat  membru  NATO),  cât  și  ulterior,  pe  măsura  evoluțiilor
înregistrate în Irak și a concesiilor politice și teritoriale obținute de kurzi de la SUA și de la autoritățile
federale irakiene – n.n.
373 Regiunea Autonomă a Kurdistanului Irakian
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Hidrocarburilor”,  lege care  reglementează  întreaga  activitate  legată  de petrol  –

principala resursă a Irakului.

Prevalându-se de statutul autonom, guvernul din Kurdistan a acordat o serie

de licențe unor companii internaționale pentru exploatarea zăcămintelor de petrol

din regiunea sa (cca. 30 % din rezervele totale ale Irakului), contrar politicii și

deciziilor adoptate la nivel federal. Situația a condus la tensiuni însemnate între

guvernul Maliki – care cerea anularea tuturor licențelor acordate - și autoritățile

kurde și a fost rezolvat, parțial, prin asigurarea părții kurde că va primi cca. 20 %

din totalul veniturilor generate din petrol la nivel național (ceea ce, în prezent, ar

reprezenta  ceva  mai  mult  decât  ar  obține  direct  regiunea  Kurdistan  din

valorificarea resurselor sale petroliere).

În orice caz, statutul și situația regiunii Kurdistanului sunt, în continuare, o

problemă dificilă la nivel federal irakian, ca și pentru relațiile Irakului cu vecinii,

mai  ales  cu  Turcia,  complicații  substanțiale  fiind  induse  de  politica  și  poziția

autorităților kurde față de statutul orașului și regiunii Kirkuk (cea mai bogată în

petrol  din  nordul  Irakului),  unde există  un  segment  important  de  populație  de

origine  turcomană.  Acesta,  conform  Turciei,  este  permanent  persecutat  și

determinat  să  părăsească  zona,  pentru  ca  autoritățile  kurde,  prin  schimbarea

raportului  demografic,  sa  poată  include  Kirkuk-ul  în  regiunea  Kurdistanului,

respectiv să controleze direct și exclusiv resursele de petrol.374

Pentru clarificarea statutului orașului și zonei Kirkuk s-a acționat, atât pe

linia Coaliției și a unor organizații internaționale, mai ales ONU, cât și pe cea a

guvernului federal,  pentru organizarea unui  referendum, încă din 2005 – 2006,

scrutin  care  a  fost  reportat,  succesiv,  datorită  situației  de  securitate,  a  poziției

reticente a celorlalte comunități etnic-religioase și motivațiilor aduse de autoritățile

din Kurdistan.

La finele anului 2007, prevalându-se de informații conform cărora o serie

de activiști și lideri ai PKK375 s-ar fi refugiat și acționau din nordul Irakului, Turcia

374 Principalele temeri ale Turciei, în afara celor legate de situația populației turcomane, sunt generate
de convingerea că preluarea, de către kurzi, a controlului resurselor de țiței din Kirkuk ar oferi premise
economice substanțiale pentru  proclamarea unui stat kurd independent în Irak, stat care, ulterior, ar
influența direct acțiunile și poziția kurzilor din Turcia și din celelalte state vecine – n.n.
375 Partidul Muncitorilor din Kurdistan – PKK, organizație considerată extremist-teroristă de autoritățile
de la Ankara.
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a desfășurat o serie de acțiuni militare la granița irakiană din nord, inclusiv prin

bombardarea  unor  zone  din  teritoriul  irakian  și  cu  incursiuni  terestre  pe  acel

teritoriu, declanșând un început de criză majoră în relația cu Irakul, cu potențial de

extindere regional.  Situația a fost  dezamorsată urmare mai  multor demersuri  și

presiuni, mai ales ale SUA, dar și prin contacte bilaterale irakiano-turce și medieri

ale  unor  state  occidentale.  În  orice  caz,  Turcia  a  păstrat  un  contingent  militar

important  la granița de nord a Irakului,  situație apreciată  de mai  mulți  analiști

politico-militari  ca  fiind  un  factor  (suplimentar)  de  presiune  al  Turciei  asupra

autorităților din regiunea Kurdistanului irakian legat de problema Kirkuk.

5.5.9. Configurația actuală și controversa centralism – regionalism

Alegerile  provinciale  organizate  în  2009,  în  afara  obiectivului  electoral-

administrativ  au  avut  în  vedere  și  eliminarea  unor  dificultăți  și  aspecte

controversate ale alegerilor similare din 2005, inclusiv faptul că un număr relativ

însemnat de irakieni, mai ales sunniți, au boicotat scrutinul din 2005, fapt care a

condus atât la un grad scăzut de legitimitate al autorităților rezultate din alegeri,

cât și la o reprezentare necorespunzătoare a unor comunități și segmente etnice ale

populației în structurile de guvernare ale țării.

Situația menționată, înregistrată la alegerile din 2005, a condus, ulterior, la

un sentiment acut de frustrare și marginalizare mai ales a segmentului sunnit al

populației, ceea ce a generat o recrudescență a violențelor și radicalismului sectar.

Mai ales din această perspectivă, precum și din cea a scepticismului marii

mase a populației față de probabilitatea unor evoluții pozitive de substanță în Irak,

scrutinul din 2009 a marcat o turnură politică importantă, sprijinind semnificativ

transformarea și consolidarea clasei politice irakiene. Astfel, cu toate că în mare

parte a studiilor și evaluărilor sectarismul (etnic și religios) este prezentat  ca o

caracteristică majoră a societății irakiene, Irakul se află în prezent pe calea trecerii

de la structura politică preponderent sectară, către o structură politică centralizată

la  nivelul  căreia  rămâne,  totuși  problema  principală  a  centralizării  sau

descentralizării puterii și în ce proporție să se facă o astfel de descentralizare (de la

centru către provincii).
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Acest  aspect  dificil  și  complex  este  complicat  de  faptul  că  o  serie  de

probleme administrative și de guvernare majore sunt, în continuare, nerezolvate.

Astfel,  legea  hidrocarburilor  –  lege  de  importanță  majoră  întrucât  urmează  să

reglementeze toate aspectele legate de exploatarea petrolului – principala resursă

irakiană – și gestionarea veniturilor din petrol, venituri de care sunt legate în mod

direct  procesele  de  reconstrucție  la  nivel  național;  disputele  cu  privire  la

autonomia kurdă; o serie de importante amendamente constituționale elaborate și

propuse spre adoptare de Comisia pentru revizuirea Constituției; o serie de aspecte

structural-administrative la nivel regional și local ș.a.

Toate aceste probleme foarte importante și nerezolvate, încă, așteaptă să fie

gestionate de un nou parlament și, respectiv, de noile Consilii  din guvernorate,

aducând,  indirect,  argumente  pentru  o  mai  mare  centralizare  a  puterii  la  nivel

național.  Majoritatea  grupărilor  (laice,  religioase  și  naționaliste)  încearcă  să

utilizeze contextul actual pentru a-și consolida pozițiile, a câștiga noi adepți, ca și

pentru a forma noi alianțe.

Reflexul  inițial  –  natural  și  de  înțeles  la  nivelul  anului  2003,  după

înlăturarea  regimului  baasist  –  încurajat  și  de  politica  și  acțiunile  SUA  de  a

modifica și corecta centralizarea excesivă din perioada lui Saddam Hussein, a fost

de a descentraliza tot ceea ce era posibil sau susceptibil a fi descentralizat.

Orientarea, promovată mai ales de forțele politice kurde și de majoritatea

celor șiite,  a început să fie atenuată de revenirea pe scena politică a grupărilor

sunnite și a unor grupări șiite (radicale – mișcarea Sadristă) care au o orientare și

un  istoric  centralist.  Aceste  grupări  politice  au  intrat  în  conflict  cu  cele  ale

partidelor la putere (alianța șiită și blocul kurd).

Un prim test major l-a reprezentat adoptarea Legii Puterilor Provinciale, în

februarie 2008, susținută mai  ales  de poziția unei  alianțe politice cunoscută ca

„Mișcarea 22 iulie”,  alianță formată din Lista Națională Irakiană (preponderent

laică), Frontul Național pentru Dialog, Tawafuq (sunnită religioasă), Mișcarea de

Reformă  Națională,  Mișcarea  Sadristă  (șiită  radicală)  și  partidul  Fadhila  (șiit

moderat),  precum și  o serie  de independenți.  Această  alianță  este prima cu un

caracter trans-sectarian care încearcă să contra-balanseze tendințele de împărțire a
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puterii  pe  criterii  sectare  (întrucâtva  similar  Libanului)  și  interesele  regionale

majore ale coaliției (șiiți-kurzi) aflată la putere.

Astfel, Legea Puterilor Provinciale a stopat și, în oarecare măsură chiar a

determinat  un  regres  al  curentului  și  orientării  în  direcția  federalismului  și  a

descentralizării,  mandatând  parlamentul  să  prevaleze  ca  structură  legislativă  în

problemele regionale, inclusiv cu atribuțiuni în privința schimbării guvernatorilor

și a altor oficiali locali și a dizolvării, dacă este cazul, a Consiliilor locale.

Legea Puterilor Provinciale a avut, de asemenea, un impact major și asupra

unei alte legi importante, Legea pentru Implementarea Federalismului (puternic

promovată și susținută de kurzi și de majoritatea șiită), intrată în vigoare în aprilie

2008  și  care  prevede  că  orice  zone  din  Irak  pot  forma  regiuni  autonome  pe

modelul  Regiunii  Kurde  și  Guvernului  Regional  din  Kurdistan  (KRG)  prin

supunerea de astfel de propuneri aprobării parlamentului. De fapt, și alianța șiită

deja începuse inițiativa de creare a unei regiuni (Regiunea din Sudul Bagdadului)

compusă din 9 guvernorate din sudul Irakului.

Tendințele  susținute  de  Legea  pentru  Implementarea  Federalismului  au

fost, însă, diminuate substanțial de Legea Puterilor Federale, de poziția și politica

noilor alianțe de orientare centralistă ca și de guvernul Maliki, a cărui popularitate

a crescut urmare favorizării centralismului.

Prin  urmare,  indiferent  dacă  o  nouă  regiune  este  formată  în  Irak

(posibilitate care, după cum am arătat, deja, este prevăzută în Constituție), ea nu va

putea avea decât puterile și autoritatea prevăzute în Legea Puterilor Provinciale,

limitate substanțial de un puternic bloc parlamentar de orientare centralistă care a

devenit conștient de pericolele pe care regionalismul și descentralizarea le implică

pentru suveranitatea și integritatea teritorială ale Irakului.

5.5.10. Procesul de revizuire a Constituției

Schimbările în curs pe scena politică irakiană vor avea un impact important

și  asupra  Constituției,  respectiv  a  procesului  de  revizuire  a  acesteia,  pe  baza

recomandărilor făcute de Comisia pentru revizuirea Constituției (CRC). Este de

menționat  că  CRC a fost  creată  chiar  înainte  de adoptarea actualei  Constituții,
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existând, deja, la acel moment, perspectiva necesității  modificării documentului

care, pe de altă parte, trebuia adoptat, cu toate imperfecțiunile și omisiunile sale.

În  mai  2007,  CRC a  prezentat  parlamentului  o  listă  cu  amendamentele

propuse care includ schimbări ale prevederilor constituționale îndeosebi legat de:

distribuirea  veniturilor  din  petrol,  procesul  de  debaasificare,  autoritatea

prezidențială,  sistemul  de  taxe  și  impozite  și  puterile  la  nivel  federal.  CRC a

propus, de asemenea, crearea unui Consiliu al Federației care să constituie, practic,

camera  superioară  a  parlamentului  și  a  prevăzut  consolidarea  atribuțiunilor  și

prerogativelor  unor  comisii  independente.  Până  în  prezent,  parlamentul  nu  a

andosat,  totuși,  propunerile  CRC mai  ales  datorită  opoziției  blocului  kurd și  a

alianței șiite, propuneri care urmează a fi analizate după alegerile parlamentare din

2009, un moment foarte important în istoria modernă a Irakului. 

Indiferent de configurația viitorului parlament, se poate aprecia,  pe baza

evoluțiilor mai ales din anii 2008 și 2009, că nu mai pot intra în discuție variante

de regionalizare a Irakului pe modelul pe care îl  propunea, de exemplu, Planul

Biden (al senatorului republican Joseph Biden), respectiv transformarea Irakului

într-o confederație de trei regiuni (preponderent pe baze etnic-religioase).

Cu toate că administrația Obama a anunțat începerea retragerii unei părți a

militarilor  americani  din  Irak  (ceea  ce  va  crea,  pentru  o  perioadă  cel  puțin,

probleme  mai  ales  pe  planul  securității),  există  o  serie  de  direcții  de  acțiune

pozitive  jalonate  de  SUA  în  politica  internă  irakiană,  îndeosebi  pe  planul

reformelor politice și promovării democrației, prin sporirea participării politice a

tuturor grupurilor și grupărilor reprezentative și prin extinderea eșichierului politic

irakian.

În prezent, în contextul retragerii (unei părți a) trupelor americane din Irak,

sunt alimentate curentele de orientare regionalistă, descentralizatoare, însă acestea,

la rândul lor, au generat, prin pozițiile și orientările promovate, curente puternice

opuse, naționaliste, susținând un sistem mai centralizat. Competiția existentă între

aceste curente ar trebui să inducă, în cele din urmă, apariția și funcționarea unui

sistem echilibrat și mult mai stabil pe termen lung.

Trebuie menționat, în context, că fără aportul și eforturile semnificative ale

Coaliției,  mai  ales  ale  SUA, de a desființa sistemul  super-centralizat  și  abuziv
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existent în perioada regimului baasist, și de a promova reformele și participarea

politică, ar fi fost imposibil, în prezent, să existe perspectiva echilibrului menționat

și a dezvoltării unei forme autentice de guvernare democratică în Irak. 

Pe de altă parte, deși poate părea paradoxal, tocmai consolidarea, în ultimii

ani, a acestor valori a avut o serie de efecte negative din perspectiva politică și,

mai ales, a intereselor americane în Irak.

5.5.11. Problema kurdă

În pofida complicațiilor  menționate  anterior,  Kurdistanul  irakian a  avut,

după înlăturarea lui Saddam Hussein, o evoluție cu un trend pozitiv mult superior

celorlalte zone ale Irakului, această regiune înregistrând un grad de violență cu

mult  inferior  mediei  din  restul  țării.  Structurile  politico-administrative  s-au

dezvoltat și s-au adaptat mult mai bine cerințelor populației, inclusiv prin păstrarea

unor puteri și a unei influențe solide a kurzilor la nivel federal. O mare influență

au avut și transferarea fondurilor rămase de la programul Națiunilor Unite „petrol

pentru alimente” (aproximativ 1,5 miliarde USD) în totalitate Guvernului Regional

Kurd.  376 Această  injectare  financiară  în  economia  kurdă  ca  și  investițiile

companiilor private internaționale au creat legături noi ale elitei naționaliste kurde,

guvernului regional kurd, instituțiile locale, contractorii particulari, comunitățile

din  diaspora  și  forța  americană  de  reconstrucție  a  Irakului.  Ajutorul  umanitar

internațional  și  intervenția  coaliției  (SUA-Marea  Britanie)  au  promovat

dezvoltarea  economică  și  politică  fără  a  încuraja  restructurarea  la  nivel  local,

oricum  kurzii  irakieni  fiind  foarte  legați  de  structurile  lor  socio-politice

tradiționale.

S-au  perpetuat,  însă,  și  chiar  acutizat,  în  ultima  perioadă,  o  serie  de

divergențe  și  tensiuni  între  kurzi  și  celelalte  segmente  ale  populației  Irakului,

motivate de probleme politice interne, mai ales amendamentele constituționale și o

serie de zone în dispută, în primul rând Kirkuk.

După căderea lui Saddam Hussein și cu acordul SUA, kurzii au oficializat,

de facto, statutul autonom de care beneficiau din 1991, după războiul din Golf,

376 Natali D., The Kurds and the State: Evolving National Identity in Iraq, Turkey and Iran, Syracuse
University Press: New York, 2005, pag.165-167.
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respectiv după impunerea,  de către CS-ONU, a zonei  de interdicție de zbor în

nordul  Irakului  (no  fly  zone).  Au  putut,  astfel,  negocia  în  condiții  evident

avantajoase  clauzele  constituționale  care  garantează  guvernarea  lor  regională

autonomă, fără interferențe de la nivel central federal, dar rămânând, totuși, sub

protecția statului irakian. 

Din 2005 și până la alegerile din 2009, kurzii au beneficiat, de asemenea,

de puteri și prezență parlamentară sporite urmare boicotării alegerilor din 2005 de

către majoritatea sunniților, respectiv a faptului că aceștia au fost sub-reprezentați

în parlament, kurzii folosind acest atu în alianța lor cu șiiții pentru a-și promova și

consolida obiectivele legate de regiunea kurdă și autonomia acesteia.

În prezent, urmare resentimentelor generate în rândul altor grupări irakiene,

scăderii influenței și suportului pe care îl aveau din partea SUA și dezvoltării unor

noi  forțe politice  de orientare centralistă,  naționalistă,  o serie  din „privilegiile”

câștigate de kurzi au început să fie puse în discuție, ceea ce determină o creștere a

tensiunilor între kurzi și arabi377.

Un factor principal în dezvoltarea acestor tensiuni îl reprezintă problema

Kirkuk,  localitate  care  nu  se  află  (încă)  sub  administrarea  guvernului  regiunii

Kurdistan (KRG), dar pentru includerea căruia KRG acționează permanent și pe

multiple planuri, inclusiv prin acțiuni de schimbare a raportului demografic, prin

diverse manevre care le-au asigurat o majoritate în Consiliul local din Kirkuk și

prin extinderea granițelor teritoriale ale orașului astfel încât să includă o serie de

localități limitrofe, preponderent kurde. 

Conform  articolului  140  din  Constituție  (deosebit  de  disputat  și

controversat),  un  referendum  pentru  clarificarea  statutului  Kirkuk-ului  trebuia

organizat în decembrie 2007 însă, urmare influenței și puterilor încă reduse ale

guvernului  central,  ca  și  opoziției  comunității  arabe,  a  fost  reportat.  După  o

mediere a ONU, o nouă dată a fost propusă, 30 iunie 2008, fără a se realiza, însă,

nici un progres. Ca urmare, până în prezent, articolul 140 nu a fost implementat și

nici nu există, deocamdată, un orizont de timp cât de cât cert pentru organizarea

referendumului,  consecința  fiind o degradare treptată  a  situației  din Kirkuk,  în

377 După cum am mai menționat în lucrare, deși majoritatea kurzilor sunt fie de religie sunnită, fie șiită,
deci islamici, etnic ei nu sunt recunoscuți și acceptați ca arabi,  fapt care alimentează, din punct de
vedere etnic, resentimentele generate de avantajele obținute de kurzi pe planul autonomiei după 2003.
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paralel  cu  creșterea  tensiunilor  între  kurzi  și  celelalte  grupări/comunități  etnic-

religioase (arabi, asirieni și turcomani). O stare de frustrare se înregistrează, de

asemenea, și la nivelul populației kurde, mai ales urmare propagandei desfășurată,

sistematic, de guvernul kurd în privința Kirkuk-ului și care nu a fost materializată

până în prezent,  ci  a reușit  doar adâncirea divergențelor și  clivajelor sociale și

etnic-religioase.  Mai  mult,  retorica  utilizată  de  liderii  kurzi  este  considerată

provocatoare de Turcia,  păstrarea acestei  linii  de acțiune de către guvernul din

Kurdistan putând conduce la noi tensiuni și chiar conflict militar.

Se  constată,  de  asemenea,  mai  ales  în  zona  Kirkuk,  o  intensificare  a

activității  mișcărilor insurgent-naționaliste arabe și a celor de orientare jihadist-

radicală  având  ca  scop  prevenirea  acțiunilor  care  ar  putea  duce  la  includerea

Kirkuk-ului în regiunea autonomă a Kurdistanului irakian.

Chiar la nivelul guvernului central și al premierului Maliki există tot mai

multe  semnale  în  favoarea  unei  linii  de  acțiune  care  să  limiteze  controlul  și

influența kurdă în provincii, un exemplu în acest sens fiind crearea „Consiliilor

Tribale  de  Sprijin”.  Aceste  structuri  au  fost  înființate,  în  mod  oficial,  pentru

facilitarea  conlucrării  reprezentanților  tribali  în  direcția  reconcilierii  etnic-

religioase și a monitorizării grupărilor insurgente. Guvernul kurd îl acuză, totuși,

pe premier că a creat aceste consilii pentru ca guvernul central să dispună de o

pârghie suplimentară, care nu ar avea nici o bază constituțională, pentru a limita și

mai mult activitatea și atribuțiunile consiliilor locale, anterior dominate de kurzi.378

Măsura a generat, de altfel, un conflict și o luptă aproape deschise pentru putere

între premierul Maliki și guvernul federal, pe de o parte, și guvernul din Kurdistan,

pe de altă parte. 

Astfel, cu toate eforturile depuse în ultimul an de misiunea ONU în Irak

(UNAMI), cu sprijinul SUA, în vederea identificării și implementării unei soluții

pentru problema Kirkuk, nu sunt, deocamdată, semnale încurajatoare în acest sens.

378 Deși poate părea anacronic, relațiile tribale sunt, încă, foarte solide în Irak, iar liderii tribali au, în
multe  cazuri,  o  autoritate  mai  mare  chiar  decât  a  oficialilor  din  structurile  administrative  și  de
guvernare la nivel local. Chiar și Saddam Huseein, cu toate că dispunea de o poziție și pârghii de forță,
a fost nevoit să încheie mai multe înțelegeri cu liderii tribali pentru a asigura liniștea și stabilitatea în
unele  provincii.  În  alt  context,  faptul  că  Autoritatea  Provizorie  a  Coaliției  –  CPA,  respectiv
Administratorul civil al Irakului până în iunie 2004, Paul Bremer, nu au înțeles și nu au cultivat relațiile
(și) cu liderii tribali s-a dovedit, ulterior, o poziție contra-productivă, cu urmări negative serioase – și
care ar fi putut fi evitate – mai ales pe planul situației de securitate – n.n.
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O serie de evaluări recente arată, de asemenea, că posibilitatea soluționării

separate a problemei Kirkuk de restul problemelor majore la nivel național irakian

este tot mai dificil de întrevăzut, devenind din ce în ce mai evident faptul că sunt

necesare o abordare și o soluție complexă și comprehensivă a acestor probleme.

5.5.12. Perspectiva societății civile în Irak

În  perioada  în  care  s-a  aflat  la  putere,  regimul  lui  Saddam  Hussein  a

desfășurat  o  adevărată  campanie  de forță,  brutală,  marcată  de execuții  sumare,

asasinări,  arestări  și  dețineri  arbitrare,  relocări  forțate  etc.,  împotriva  liderilor

religioși, mai ales a celor șiiți, ca și împotriva unor largi segmente ale populației

civile șiite, kurde, turcomane și creștine, preponderent pe baze etnice.

Guvernul  baasist  a urmărit,  de asemenea,  consecvent,  o linie de acțiune

pentru subminarea identității minorității creștine (mai ales Caldeeni și Assirieni), a

celei  turcomane,  ca  și  a  grupurilor  religioase  Yazidi  (credință  care  include

elemente  păgâne,  zoroastriste,  creștine  și  islamice),  Sabean-Mandaean,  Iudaic,

Baha’i ș.a.

 Persecuțiile regimului baasist se extindeau și la nivelul administrativ-social

al  diverselor  grupuri  și  comunități  etnice  și  religioase  „neagreate”  de  guvern,

precum și al lăcașelor de cult respective.

Alte libertăți fundamentale cum sunt libertatea de expresie, de asociere, de

reprezentare (la nivelul cetățeanului), formarea de partide politice, libera circulație

a persoanelor etc.,  erau, practic,  inexistente în perioada regimului baasist al  lui

Saddam Hussein.

După înlăturarea dictatorului și a regimului baasist,  în 2003, Autoritatea

Provizorie a Coaliției a avut, ca una din prioritățile principale, crearea unui climat

democratic în Irak, obiectiv pe cât de important, pe atât de dificil de realizat în

complexul factorilor sociali, politici, economici, religioși, etnici și tribali existenți,

ca și a „euforiei” înregistrată la nivelul marii mase a populației. Acest complex

putea conduce, foarte ușor, în condițiile evoluției fluide și imprevizibile din Irak,

la anarhie și  la extinderea rapidă a fenomenului insurgent-naționalist  și  a  celui

fundamentalist-terorist,  respectiv  la  necesitatea  reimpunerii  unor  măsuri  dure,

nedemocratice, pentru controlarea situației. Acest fapt s-a și materializat, de altfel,
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în multe ocazii, mai ales în perioada 2003 – 2007, prin necesitatea acționării, în

forță,  de  către  militarii  Coaliției  și  autoritățile  irakiene,  inclusiv  pe  linia

suspendării, temporare, în diverse momente tensionate, a unor astfel de libertăți

fundamentale. 

Imediat după înlăturarea lui Saddam Hussein, în afara reluării, mai ales de

către comunitatea șiită, a pelerinajelor la locurile sfinte șiite (Kerbala, Najaf, Kut)

și a practicării  tuturor componentelor religiei  șiite interzise în perioada fostului

regim, s-au multiplicat și solicitările de implementare a legii islamice, Sharia, într-

un mod și  la un nivel  care  amenința  serios  exercitarea drepturilor  omului  și  a

libertăților individuale. 

Ca  urmare,  CPA,  împreună  cu  o  serie  de  lideri  politici  moderați,  au

acționat, inclusiv prin instrumentele administrativ – legislative de care dispuneau

(sau pe care le-au creat) pentru asigurarea condițiilor ca poporul irakian să-și poată

exercita  libertățile  religioase  în  concordanță  cu  standardele  pentru  drepturile

omului și a tratatelor pe linia drepturilor omului la care Irakul este parte.

Situația a  fost  – și  a  rămas,  în  bună măsură – însă,  dificil  de controlat

urmare  și  influenței  crescânde  a  fundamentalismului  șiit  iranian  și  a

fundamentalismului sunnit wahabbit saudit.

Aceste orientări, deși (încă) minoritare la nivelul societății irakiene, trebuie

ținute sub control și corectate, ori de câte ori este nevoie, astfel încât să nu ajungă

să submineze  drepturile  fundamentale  ale  omului,  inclusiv  dreptul  la  libertatea

religioasă.

Deși drepturile omului sunt, în cea mai mare parte, garantate prin actuala

Constituție  a  Irakului,  există,  încă,  o  serie  de  completări  utile  și,  mai  ales,

necesitatea de a asigura implementarea prevederilor respective la nivelul întregii

societăți  irakiene  și  crearea  cadrului  necesar  ca  inclusiv  musulmanii  să  nu  fie

supuși  acelor  prevederi  ale  legii  islamice,  Sharia,  care  ar  încălca  principiile

internațional acceptate ale drepturilor omului.

Crearea  și  păstrarea  unui  astfel  de context  social  și  a  valorilor  aferente

necesită, în primul rând, garantarea guvernării legii, printr-o reformă reală și de

substanță a sistemului legislativ și  judecătoresc, la nivelul (cel  puțin minim) al

standardelor internaționale.
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De asemenea, este foarte necesară reconstruirea, pe baze noi, adaptate la

evoluțiile actuale, a societății civile în Irak, sens în care autoritățile irakiene și cele

trei puteri de bază ale statului (legislativă, executivă și judecătorească) trebuie să

completeze și  să implementeze eforturile multi-religioase și  multi-etnice pentru

asigurarea  necesităților  sociale  și  individuale,  pentru  refacerea  comunităților  și

pentru promovarea reală a democrației, toleranței religioase și etnice și a valorilor

universale ale drepturilor omului.

       

5.6. Relațiile Irakului cu Uniunea Europeană

Acțiunile militare din Irak, din 2003, soldate cu înlăturarea de la putere a

regimului  baasist  și  a  dictatorului  Saddam  Hussein,  au  generat,  la  momentul

respectiv, o divizare semnificativă în politica externă a Uniunii Europene, o parte a

statelor  membre  (și  a  celor  asociate,  la  acel  moment,  între  care  și  România)

susținând Coaliția internațională condusă de SUA (deși declanșarea războiului în

Irak nu avusese girul CS/ONU), altele fiind împotrivă.

Totuși, după încheierea operațiunilor militare propriu-zise, în cadrul UE a

început să se contureze un consens cu privire la necesitatea sprijinirii Irakului în

procesul  de stabilizare  internă și,  mai  ales,  în  cel  de reconstrucție  și  relansare

economică.

Având în vedere prezența masivă a SUA în Irak, atât pe plan militar cât și

civil, ca și guvernarea acestei țări, în prima fază, de către o structură administrativă

provizorie aproape exclusiv americană (Autoritatea Provizorie a Coaliției – CPA),

Uniunea Europeană a avut,  în perioada respectivă,  o implicare și  un aport  mai

reduse  la  procesele  de  reconstrucție  din  Irak  și,  cu  atât  mai  puțin,  la  cele  de

stabilizare și asigurare a securității interne379.

Au fost vizate, prioritar, proiecte de asistență în domeniile reconstrucției

instituționale, educației, drepturilor omului, constituțional și electoral.

Totuși, UE a acordat sprijin financiar proceselor de reconstrucție din Irak,

sumele crescând, treptat, astfel încât din 2003 și până în 2009 s-a înregistrat o

contribuție totală de cca. 1 miliard Euro380.
379 Situația are în vedere participarea UE ca structură și nu participarea statelor membre la procesele
menționate (n.n.).
380 Idem.
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În  prezent,  Uniunea  Europeană  acționează,  concertat  și  pe  baza  unei

strategii pe termen lung, pentru consolidarea relației sale cu Irakul, în toate sferele

de  interes  comun.  Având  în  vedere  rolul  foarte  important  al  Irakului  pe  plan

regional  și  ca  potențial  partener  economic  și  comercial,  UE  consideră  ca

extinderea  raporturilor  bilaterale  constituie  o  necesitate  bilaterală  cu  efecte

benefice pentru ambele părți. 

Astfel,  Uniunea  Europeană  este  angajată  să  conlucreze  cu  Irakul  și  cu

partenerii internaționali în vederea dezvoltării unui stat stabil, unitar, democratic și

prosper.

Un element și instrument principal în cadrul acestei strategii îl reprezintă

Acordul de Cooperare și Parteneriat dintre UE și Irak, lansat în 2006 și aflat, în

prezent,  în  fază  avansată  de  negociere.  Conform  unei  evaluări  a  Comisiei

Europene, cea mai mare parte a aspectelor controversate a fost rezolvată, existând

posibilitatea finalizării documentului până la finele anului 2009.

Acordul va fi primul de acest gen dintre UE și Irak, ambele părți apreciind

că va facilita substanțial cooperarea pe termen mediu și lung și va constitui un

instrument foarte important pentru facilitarea (re)integrării Irakului în comunitatea

internațională.

Unul  din  elementele  principale  ale  Acordului  îl  reprezintă  dialogul

instituționalizat  aflat,  deja,  în  derulare  (pentru  moment  -  datorită  situației  de

securitate – rundele de consultări având loc mai ales la Bruxelles). 

În privința evoluțiilor politice din Irak, UE apreciază că alegerile pentru

Consiliile guvernoratelor, care au avut loc în ianuarie 2009, au marcat prima fază a

unui important ciclu de alegeri și referendumuri democratice (între care a fost și

scrutinul din 25 iulie 2009 din regiunea Kurdistanului irakian) care va culmina cu

alegerile legislative naționale, prevăzute să aibă loc în ianuarie 2010. În acest sens,

din perspectiva UE se apreciază că păstrarea unui interes și a unei implicări de

substanță a cetățenilor irakieni în activitatea politică va susține și consolida atât

procesele democratice din Irak, cât și procesul – de asemenea foarte important –

de reconciliere națională.

În  vederea  sprijinirii  acestei  participări  politice,  Comisia  Europeană  a

trimis  la  Bagdad experți  electorali  pentru  monitorizarea  procesului  electoral  la
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alegerile provinciale din ianuarie 2009, precum și la cele regionale din Kurdistanul

irakian (parlamentare și prezidențiale)381, intenționând un sprijin similar și pentru

cele legislative naționale prevăzute pentru ianuarie 2010. Este de menționat,  în

acest sens, ca UE a acordat și un sprijin financiar de cca. 90 mil. Euro (în mare

parte prin intermediul ONU), începând din 2004, pentru dezvoltarea proceselor

politice în Irak, cca. 14 mil. Euro pentru procesele legislative și electorale (prin

intermediul misiunilor EUJUST LEX la Bagdad)382 și are în vedere cca. 20 mil.

Euro pentru organizarea alegerilor din 2010.

Uniunea Europeană a asigurat, începând din 2005, pregătirea a peste 2500

de  cadre  superioare  irakiene  din  domeniile  justiției,  poliției,  personalului

penitenciarelor, inclusiv prin organizarea a peste 100 de cursuri de specializare în

25 de state membre UE (inclusiv România). În acest context, misiunea EUJUST

LEX pentru Irak subliniază „angajamentul ferm al UE de a susține procesele din

Irak, stabilizarea internă a acestui stat și stabilitatea pe plan regional”383.

Un  alt  aport  financiar  semnificativ  al  UE  îl  reprezintă  sprijinul  pentru

refugiații din Irak, cifrat până în 2009 la cca. 140 mil. Euro.

Tot prin intermediul Comisiei Europene, UE continuă acordarea de sprijin

financiar  Irakullui,  îndeosebi  pentru  proiecte  de  reconstrucție  și  asistență

umanitară. Conform experților europeni, unul din principalele obiective de viitor

ale UE în Irak îl reprezintă acordarea de sprijin și expertiză pentru o mai bună

utilizare a resurselor, prin expertiză instituțională și specializare a cadrelor384.

O altă componentă importantă a participării Uniunii Europene la procesul

de reformă internă și la cel de reintegrare a Irakului în comunitatea internațională o

reprezintă susținerea (inclusiv financiar și politico-diplomatică) ICI (International

Compact for Iraq) și a relațiilor Irakului cu statele vecine.

381 EU Press Release Action –  Iraq: Kurdistan Regional Elections – Commission deploys electoral
experts – MEMO/09/308, Brussels, 3 June, 2009.
382 Solana, Javier, EU High Representative for CFSP – Declaration welcoming the extension of the EU
Integrated Rule of Law Mission for Iraq – EUJUST LEX – Council of the European Union, S176/09,
Brussels, 30 June, 2009.
383 Idem.
384 European Commission External Relations – Capacity Building Programme for Iraq 2009 – 2010 –
15 July 2009 .
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Capitolul 6

 Republica Yemen

6.1. Scurtă prezentare

Yemenul, stat arab islamic, ocupă extremitatea sudică a peninsulei Arabe,

având ieșire, pe mare, spre Oceanul Indian și Marea Roșie.

Din  perspectiva  arabă  și  islamică,  de  interes  pentru  prezenta  lucrare,

Yemenul ocupă un rol important și din punct de vedere istoric, fiind unul din cele

mai vechi centre de civilizație din Orientul Apropiat. Localizarea sa, ca și climatul

și  solul  relativ  favorabile  activităților  sedentare,  au  contribuit,  de-a  lungul

timpului, la formarea unei populații stabile geografic și care a generat și/sau urmat

principalele evoluții istorice ale regiunii.

Astfel, deși regiunea Yemenului nu a avut, niciodată, o rețea hidrografică

importantă – așa cum a fost cazul Mesopotamiei sau Egiptului care beneficiau de

resursele  Tigrului  și  Eufratului,  respectiv  Nilului  –  agricultura  a  reprezentat  o

îndeletnicire de bază a populației care a dezvoltat, în timp, metode originale de

cultură și a dobândit o experiență deosebită în irigarea terenurilor și conservarea

recoltelor obținute385. 

Considerat de mulți istorici ca leagăn al limbii, culturii și civilizației arabe,

Yemenul  era  prezentat  (și)  de  Ptolemeu  ca  fiind  (în  latină)  „Arabia  Felix”.

Conform multor atestări istorice, limba și civilizația arabă s-au răspândit, treptat,

din Yemen, în toată regiunea Golfului și a Orientului Mijlociu.

Moștenirile  și  influențele  succesive  ale  vechilor  civilizații  din  regiunea

Yemenului actual (despre care există dovezi istorice începând cu mileniul al doilea

î.e.n.) se regăsesc, încă, în bună măsură, în societatea yemenită contemporană. De

asemenea, dovezi existente ale activităților umane preistorice pe același teritoriu

atestă, împreună, o continuitate semnificativă și relativ omogenă etnic. 

Civilizația Yemenului a evoluat în paralel cu cele care se dezvoltau mai

ales în Mesopotamia și în regiunea văii Nilului. 

385 Aithie C. and  P., Yemen, Jewel of Arabia, Stacey International, Oriental Press:Dubai, London, pag.
23.
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Până la instaurarea islamului (în jurul anului 630 e.n.), teritoriul Yemenului

actual a fost condus și administrat de mai multe regate (dinastii), începând din

secolul VIII î.e.n., regate care au lăsat, fiecare, o amprentă importantă în procesul

istoric de modelare al statului și civilizației yemenite, cele mai importante fiind:

Regatul  Ma’în  (care  a dominat  regiunea din secolul  VIII  până în  jurul

anului 200 î.e.n.), având capitala la Karna (cunoscută în prezent sub numele de

Sadah). În aceeași perioadă au existat și regatele Saba, Qatban și Hadhramaut,

împărțind, ca influență și prezență teritoriul sudului și centrului peninsulei Arabe.

Existența lor s-a prelungit, practic, până în secolul III e.n.

Regatul Himyar (secolul II î.e.n. până în 520 e.n.), care a unificat zona de

sud-vest a Arabiei, controlând Marea Roșie și întregul litoral al Golfului Aden din

capitala  regatului,  Zafar.  După anul 200 e.n.,  regiunea a fost  marcată,  însă,  de

numeroase  conflicte  și  alianțe  temporare  între  diversele  regate,  afectând

semnificativ populația, preponderent sedentară, din zonă.

Regatul  Aksum care,  aliat  cu  Saba,  a  cucerit  capitala  himyarită  la

începutul secolului III e.n. La foarte scurt timp, totuși, o nouă alianță s-a format

între Himyar și Saba, orientată, de această dată, împotriva Aksumului, și care a

recucerit capitala Zafar. Treptat, himyariții i-au asimilat pe sabeeni, extinzându-și,

din nou, influența în sud-vestul peninsulei Arabe.

Perioada Sassanidă a durat din 570 până în jurul anului 630 e.n. și a fost

caracterizată  de o  importantă  influență  persană,  teritoriul  Yemenului  devenind,

practic, o provincie a perșilor, al cărei ultim guvernator s-a convertit la islam în

628 (când profetul Mohammad era încă în viață).

Din  acel  moment  și  până  în  prezent,  Yemenul  a  rămas,  fără  excepții

temporale, o regiune (ulterior țară) arabă islamică.

6.2. Istoria islamică

A început,  practic,  din  anul  630  e.n.,  influența  persană  fiind  înlocuită,

relativ rapid, cu cea a Califatelor arabe islamice, Yemenul devenind o provincie

importantă  a  imperiului  islamic.  Producția,  mai  ales  de  textile,  din  Yemen  și

vânzarea  acestora  reprezenta  un  venit  important  pentru  califate,  fiind  o

componentă însemnată a comerțului cu Occidentul.
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Zona de nord a Yemenului a fost controlată mai ales de imamii diverselor

dinastii  aparținând,  în  cea  mai  mare  parte,  sectei  islamice  Zaidi  care  a

implementat,  treptat, o structură politică teocratică ce a ființat până în perioada

modernă.

Imamii  Zaidi,  descendenți  din  profetul  Mohammad,  sunt  de  multe  ori

considerați  ca  aparținând  ramurii  șiite  (schisma  în  islam  conducând  la  două

principale orientări/secte, sunniții și șiiții), caracteristice mai ales Iranului. Totuși,

Zaidismul a avut, în decursul istoriei sale, puține elemente comune cu șiismul așa

cum  a  evoluat  acesta  mai  ales  în  Iran.  Zaidismul  promova  un  stil  și  o  linie

religioase sobre, fără accente de extaz, elemente care se regăsesc și astăzi în cadrul

triburilor din Yemen386.

Perioada medievală a Yemenului a fost, aproape fără excepție, marcată de

numeroase  dispute  și  conflicte,  mai  ales  între  imami,  cu  sprijinul  mai  multor

puteri/ imperii străine. 

Astfel, dinastia fatimidă din Egipt a sprijinit, spre exemplu, pe ismailiți să-

și mențină dominația în Yemen în toată perioada secolului al XI-lea. În 1173, Slah

Al-Din (Saladin) a anexat, practic, Yemenul la imperiul său. Ulterior, pentru cca

250 de ani, Yemenul a fost condus de dinastia Rasulidă (de origine turcă), având

drept capitală orașul Zabid. În 1516, mamelucii din Egipt au anexat, la rândul lor,

Yemenul,  însă,  numai  un  an  mai  târziu,  guvernatorul  mameluc  s-a  predat

armatelor turce (otomane). Turcii au fost obligați, la rândul lor, să părăsească cea

mai mare parte a Yemenului, urmare luptelor cu Qasim cel Mare (imam Zaidi), în

jurul anului 1630. Din acel moment și până în secolul XIX, otomanii au controlat

numai  câteva  zone  izolate  ale  litoralului  yemenit,  restul  teritoriului  fiind  sub

dominația imamilor Zaidi.

Istoria Imamatului Zaidi a fost, ea însăși, o istorie frământată și, mai ales,

repetitivă,  ca  și  (alianțele)  și  entitățile  ostile  pe  care  imamatul  a  trebuit  să  le

înfrunte în perioada existenței sale387.  

386 Dresch P.,  Tribes, Government and History in Yemen,  Oxford University Press Inc.:  New York,
1989, pag. 11.
387 Ibidem.
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În  secolul  XIX,  imamatul  Zaidi  s-a  desființat,  urmare  mai  ales

divergențelor și disputelor interne, otomanii preluând, din nou, controlul asupra

zonei de nord a Yemenului și capitalei, Sana’a.

Zona de sud a Yemenului  a  fost,  începând din anii  1830,  sub influență

britanică,  capitala regiunii  de sud, Aden,  reprezentând un port  principal  pentru

calea  maritimă  comercială  spre  India.  În  1839,  Adenul  a  devenit  protectorat

britanic extinzându-se, treptat, la zonele din jurul capitalei. Protectoratul a căpătat

o importanță sporită după deschiderea Canalului  de Suez,  în 1869,  respectiv  a

creșterii substanțiale a traficului maritim spre India.

Urmare  intereselor  și  influenței  lor,  otomanii  și  britanicii  au stabilit,  de

facto, o graniță între zona de nord și cea de sud ale Yemenului, graniță oficializată

printr-un  tratat  semnat  în  1904.  În  pofida  acestui  fapt,  granițele  interioare  ale

Yemenului nu au fost, practic niciodată, clar definite și respectate388.

Prezența otomană a favorizat, indirect, formarea unei noi alianțe a imamilor

Zaidi, împotriva unui inamic comun. Acțiunile de gherilă ale diverselor triburi au

degenerat, în 1905, într-o rebeliune tribală generalizată care a diminuat substanțial

prezența și influența otomană.

Pe de altă parte, Imperiul Britanic se afla în plină expansiune a comerțului

sau către India, situație în care sudul Yemenului, mai ales portul Aden, constituia

un punct de escala major (pentru aprovizionare, reparații, preluare de mărfuri) al

navelor comerciale și militare. 

Începând din a doua parte a secolului XIX britanicii au semnat o serie de

acorduri și înțelegeri, separate, cu principalele triburi Zaidi, ceea ce a condus, în

final,  la  consolidarea  prezentei  și  influentei  lor  în  zona  Adenului  și  crearea

Protectoratului Aden.

Pentru  a  justifica  preluarea  controlului  acestui  port,  autoritățile  de  la

Londra au început sa desfășoare, prin intermediul guvernului indian de la Delhi și

a  administrației  britanice  din  Bombay,  o  acțiune  (campanie)  de  discreditare  și

subminare a poziției imamului din Sana’a (capitala zonei de nord a Yemenului).

388 Urmările acestei situații există și astăzi, când triburile din zona de nord (spre granița saudită) scapă,
încă, în bună măsură, de sub controlul autorităților de la Sana’a (n.n.).
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Acțiunea  urmarea,  de  fapt,  sa  contracareze  și/sau  sa  anuleze  orice  pretenție

otomana asupra portului Aden389.

Zona a fost împărțită de britanici, într-un timp relativ scurt, în mai multe

sultanate și emirate și divizată, din considerente administrative, în Protectoratul de

Vest și Protectoratul de Est ale Adenului, fiecare incluzând mai multe „state” (în

fapt districte controlate de britanici prin intermediul șefilor triburilor din zonele

menționate).

Interesul principal al britanicilor era axat, totuși, pe controlul orașului port

Aden,  având  în  vedere  importanta  acestuia  pentru  ruta  maritima  a  Indiilor.

Începând din  1839,  Marea  Britanie  a  numit,  în  afara  garnizoanei  militare  și  a

șefului acesteia și un guvernator (administrator) civil al Adenului.

 Pe fondul activității acestei conduceri „bicefale” a Protectoratului Aden, s-

au înregistrat numeroase divergente intre liderii militar și civil britanici (mai ales

legate  de modalitățile  și  căile  de guvernare),  situație care  a indus probleme în

gestionarea  și  administrarea  protectoratului,  în  unele  cazuri  fiind  necesara

intervenția directa a autoritarilor britanice din Bombay (care asigurau coordonarea

„stației” Aden) pentru aplanarea conflictelor și normalizarea situației390.

6.3. Istoria modernă și contemporană 

După  retragerea  forțelor  otomane  în  1918,  imamul  (Zaidi)  Yahya

Muhammad și-a consolidat controlul în  regiunea  de  nord  a  Yemenului,

înființând Regatul Mutawakillit al Yemenului.

În paralel, zona de sud – a Adenului – era condusă de britanici ca parte a

Indiilor  Britanice,  până  în  1937,  când  orașul  Aden  a  devenit  Colonia  Aden,

respectiv o structură aparținând direct de Coroana britanică. 

Yemenul (teritoriul care nu era inclus în colonia britanică a Adenului) a

devenit membru al Ligii Statelor Arabe în 1945, iar în 1947 membru al Națiunilor

Unite.

389 Farah C. E., The Sultan’s Yemen:Nineteenth-century Challenges to Ottoman Rule, I.B. Tauris&Co.
Ltd.: London, UK, 2002, pag. 22. 
390 Gavin R.J., Aden under British Rule 1839–1967, C.Hurst&Co. (Publishers) Ltd.: London, 1996, pag
42.
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Relațiile  între  Yemenul  de  Nord  –  controlat  de  imamul  Yahya  –  și

Yemenul de Sud – colonie britanică – au devenit tot mai tensionate și conflictuale

îndeosebi după ce Ahmad, fiul lui Yahya, a preluat conducerea în 1948.

După crearea, de către Gamal Abd Al-Nasser a „Republicii Arabe Unite” și

încercările de a încorpora și Yemenul în acea structură – situație care amenința

colonia britanică a Adenului, britanicii au încercat să determine o uniune în zona

de sud a țării și, în februarie 1959, șase state (provincii) din Protectoratul Adenului

de Vest  au  format  Federația  Emiratelor  Arabe  din  Sud,  structură  căreia  i  s-au

adăugat, la scurt timp, alte nouă provincii.

După ce fiul  lui  Ahmad, Muhammad,  a preluat puterea,  în 1962,  a fost

înlăturat, aproape imediat, de forțe revoluționare de orientare republicană care au

preluat controlul asupra capitalei, Sana’a și au creat Republica Arabă Yemen, cu

sprijinul (inclusiv militar) al Egiptului. Pe de altă parte, Arabia Saudită și Iordania

au sprijinit forțele loiale imamului Muhammad împotriva nou-formatei Republici,

declanșându-se un război civil în nordul Yemenului, conflict care a durat până la

retragerea forțelor egiptene, în 1967 (dar care s-a extins și în interiorul Arabiei

Saudite și a condus la crearea Frontului de Eliberare Națională (NFL), de orientare

anti-britanică.

În zona de sud, în 1963, britanicii au creat,  împotriva voinței majorității

populației,  Statul  Aden  și,  imediat,  prin  alăturarea  provinciilor  învecinate,

Federația Arabiei de Sud. Urmare acutizării situației, și apariției și extinderii unei

revolte în cadrul armatei  Federației Arabiei  de Sud (sprijinită și de membrii  ai

NFL), britanicii au trebuit să părăsească Adenul, în noiembrie 1967, fără a mai

avea răgazul de a implementa o serie de măsuri administrative, inclusiv de predare

a guvernării. Situația a condus la desființarea Federației Arabiei de Sud și crearea

unui stat independent în sudul Yemenului, sub denumirea de Republica Democrată

Populară Yemen. Controlul politic a fost deținut, inițial, de Frontul de Eliberare

Națională  care,  împreună  cu  alte  partide  politice  s-a  transformat  în  Partidul

Socialist din Yemen, singurul partid recunoscut oficial. Acesta a stabilit legături

apropiate cu Uniunea Sovietică (care și-a extins substanțial influența și prezența în

zonă),  cu  Republica  Populară  Chineză,  cu  Cuba  și  cu  facțiunea  radicală

palestiniană. 
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În  1970,  Arabia  Saudită  a  recunoscut,  oficial,  Republica  Arabă  Yemen

(Yemenul de Nord) și a intrat în vigoare un acord de încetare a focului (care a fost,

totuși, periodic încălcat de triburile yemenite din nord, inclusiv până în perioada

prezentă).

Relațiile  între  Yemenul  de  Nord  și  cel  de  Sud  nu  au  fost  marcate  de

probleme sau conflicte serioase, în 1972 discutându-se, deja, despre perspectiva de

unificare a celor două state. Totuși, raporturile s-au deteriorat, treptat, degenerarea

lor într-un conflict fiind prevenită prin acțiuni și medieri ale Ligii Arabe. În 1979,

liderii  din  cele  două  state  au  reafirmat,  cu  prilejul  unei  reuniuni  în  Kuwait,

sprijinul pentru realizarea reunificării Yemenului, însă eforturi reale conjugate în

acest  sens au fost  demarate  abia în 1988 (prin stabilirea  unei zone comune de

exploatare a petrolului, demilitarizarea frontierei, și libera circulație a cetățenilor,

numai pe baza cărții de identitate).

În  noiembrie  1989,  liderii  din  Republica  Arabă  Yemen  (Ali  Abdullah

Saleh)  și  din  Republica  Populară  Democrată  Yemen  (Ali  Salim  Al-Biadh)  au

convenit asupra unui proiect de Constituție pentru realizarea reunificării.

Republica Yemen,  cu capitala la Sana’a,  a luat  ființă și  a fost  declarată

oficial la 22 mai 1990, Ali Abdullah Saleh devenind președinte și Ali Salim Al-

Biadh vice-președinte. A fost stabilită o perioadă de tranziție de 30 de luni pentru

implementarea unificării politice și economice.  

6.4. Constituția. Separarea puterilor în stat

În Yemen au avut loc, încă din anii 1970, importante schimbări de natură

constituțională, care au continuat îndeosebi în 1991, 1994 (când au fost amendate

52 de articole ale Constituției din 1991 și adăugate alte 29 de articole) și 2001

(când  au  fost  extinse  –  cu  doi  ani  –  mandatele  pentru  președinte  și  pentru

Adunarea națională și  au fost  incluse prevederi  legate de protecția mediului ca

obligație a statului). 

După unificarea Yemenului de Nord cu cel de Sud, în 1990, a fost creat un

consiliu  prezidențial  format  din cinci  membrii,  incluzând președinții  (foști)  din

nord și sud. Constituția din 1991 prevedea o funcție de președinte al țării, un vice-
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președinte, un Consiliu de miniștrii – desemnați de președinte și conduși de un

prim ministru.

Modificările din 1994 au eliminat  consiliul  prezidențial  și  au stabilit  ca

președintele  să  fie  ales  prin  vot  universal,  pentru  maxim  două  mandate

consecutive, de câte cinci ani fiecare, mandate care au fost extinse la șapte ani prin

modificările aduse Constituției în 2001.

Prevederi mai importante ale Constituției:

Parlamentul (format  dintr-o  Cameră  a  reprezentanților  și  un  Consiliu

consultativ) ratifică legile și andosează politica generală a țării, proiectele majore

și  planificarea  dezvoltării  economice  și  sociale,  ca  și  bugetul  general.  Tot  în

atribuțiunile Parlamentului intră și  supravegherea executivului,  ca și  discutarea,

aprobarea, respingerea sau amendarea legislației.

Președintele poate stabili alegeri parlamentare și referendumuri generale.

Numește  pe  primul  ministru care  trebuie  să  formeze  guvernul  și  Consiliul

Național de Apărare. 

Președintele Yemenului este, în continuare, Ali Abdallah Saleh (din 1978

ca  președinte  ale  Yemenului  de  Nord  și  din  1990,  după  reunificarea  țării,  ca

președinte ale Republicii Arabe Yemen. Prevederile constituționale cu privire la

posibilitatea exercitării a numai două mandate consecutive, ca și perioada acestora

au fost modificate, în mod repetat). Ali Abdallah Saleh a fost reales, pentru un

mandat de șapte ani, în 2006, în cadrul unui scrutin care a înregistrat destul de

multe probleme din punctul de vedere al votării și al utilizării resurselor bugetului

național de către partidul de guvernământ.

Vice-președinte este generalul Abd Al-Rab Mansour Al-Hadi.

Este de menționat că și în privința structurii Cabinetului au fost amendate,

din nou, prevederile Constituției, fiind prevăzute trei funcții de vice-prim ministru

(pentru  probleme  economice,  pentru  problemele  autorităților  locale  și  pentru

probleme de securitate și apărare).391 

De asemenea, Cabinetul actual este compus din 38 de membrii, din care

unul este premierul, trei vice-premieri, treizeci de miniștrii, trei miniștrii de stat

(directorul cabinetului premierului, primarul capitalei Sana’a și ministrul de stat

391 Datele, respectiv structura conducerii statului, sunt la nivelul lunii septembrie, 2009 (n.n.).
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pentru relația cu parlamentul și  Consiliul  Shura),  guvernatorul Băncii  Centrale,

ambasadorul Yemenului la Washington și reprezentantul permanent la Yemenului

la ONU.

O acțiune de demitere a președintelui poate fi avansată de minim jumătate

din membrii parlamentului, iar pentru a-l deferi pe președinte justiției, la Curtea

Supremă, sunt necesare două treimi din voturile parlamentarilor.

Președintele  republicii  și  minim  două  treimi  din  membri  Camerei

reprezentanților au dreptul să solicite amendarea unor articole din Constituție. În

cazul în care trei pătrimi din membrii Camerei sunt de acord cu amendamentul

(amendamentele)  propus(e),  el(e)  sunt  aprobate  prin  referendum  popular,  cu

majoritatea absolută a votanților.

Autoritatea  judecătorească este  independentă,  incluzând  și  biroul

Procurorului  General.  Consiliul  suprem  judecătoresc  are  în  competență

desemnarea și numirea judecătorilor și supraveghează implementarea prevederilor

legislative care guvernează activitatea acestora, inclusiv legată de statutul lor.

Conform  Constituției,  dreptul  social  islamic  reprezintă  baza  relațiilor

economice. Proprietatea privată este protejată.

Curtea Supremă reprezintă cea mai  înaltă autoritate judecătorească din

stat, având în atribuțiuni și evaluarea constituționalității legilor (funcționând, deci,

și ca autoritate – Curte Constituțională).

Constituția  mai  stabilește  că  poporul  Yemenului  este  „atât  sursa,  cât  și

deținătorul puterii”392, atribuțiuni pe care le exercită direct, prin referendum sau

alegeri,  sau  indirect,  prin  intermediul  autorităților  legislative,   executive,

judecătorești și a consiliilor locale – alese.

Din  punct  de  vedere  al  drepturilor  și  libertăților  cetățenești,  Constituția

prevede că toți cetățenii au drepturi egale, putând participa în toate activitățile /

domeniile (politic, economic, social și cultural-educațional).

Statul  este obligat să garanteze libertatea de exprimare,  în limitele legii.

Sunt interzise tortura fizică și psihică, iar orice inculpat are dreptul la consiliere și

apărare.

392 Constituția Republicii Arabe Yemen, 2001.
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În martie  2009,  partidele  din Yemen,  atât  cel  la  putere,  cât  și  cele  din

opoziție, au decis amânarea cu doi ani a alegerilor parlamentare prevăzute să aibă

loc  în  aprilie  2009.  Decizia  a  fost  criticată  de  mai  multe  state  occidentale,  în

primul  rând  SUA,  care  au  exprimat  preocupare  față  de  perspectiva  evoluției,

extinderii și consolidării proceselor democratice în Republica Arabă Yemen. 

Ținând cont și de relativ numeroasele amendamente aduse, începând din

1990,  Constituției  Yemenului,  mai  ales  legate  de  prerogativele  și  durata

mandatului prezidențial și ale parlamentului, există tot mai multe temeri în privința

unei  restrângeri  a  aplicării  principiilor  democratice  ale  statului  de  drept  și

libertăților individuale. 

6.5. Structura administrativă locala. Consiliile municipale 

Din punct de vedere administrativ și structural, atât Yemenul de Nord, cât

și cel de Sud au susținut, în cea mai mare parte a existenței lor (ca entități separate)

descentralizarea  actului  de  guvernare,  încurajând  participarea  politică  la  nivel

local. După reunificarea (în 1990 a) Yemenului, în 1995 autoritățile noii republici

au  readus  în  actualitate  sistemul  descentralizat.  În  1999 a  fost  adoptată  Legea

Autorității  Locale  care  definește  modelul  de  descentralizare  la  nivel  național,

inclusiv distribuția resurselor bugetare între autoritățile centrale și cele locale.

Yemenul  include  21  de  municipalități  provinciale  (guvernorate  –

„muhafazat”,  inclusiv  orașul  capitală  –  Sana’a)   și  326  de  municipalități

districtuale. 

Autoritatea la locală (pentru planificare, dezvoltare, administrare și buget)

este reprezentată de Consiliile municipale. În plus față de atribuțiunile menționate,

membri  Consiliilor municipale - care sunt aleși prin vot direct, la fiecare 4 ani –

aleg, la rândul lor, guvernatorul, la nivelul fiecărui guvernorat. 

Deși  orientat,  în  mod  tradițional,  către  o  administrație  descentralizată,

Yemenul  a  întâmpinat  (și  întâmpină,  încă)  dificultăți  în  implementarea

prevederilor  Legii  Autorității  Locale,  îndeosebi  datorită  opoziției  politice,  a

problemelor administrative și tehnice mai ales în demarcarea districtelor create și

municipalităților  respective,  ca  și  a  unui  deficit  substanțial  de  infrastructură  și

expertiză  instituțională.  Pe acest  fond a fost  creat  și  funcționează din 2003 un
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program, în cooperare cu Proiectul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în vederea

implementării descentralizării și sprijinirii proiectelor de dezvoltare locală393.

6.6. Structura politică. Partidele politice. Societatea civilă

Structura politică a Republicii Arabe Yemen este stabilită, în cea mai mare

parte,  prin  Legea  Partidelor  și  Organizațiilor  Politice  din  1991,  Legea

Demonstrațiilor  Organizate  din  1993,  Legea  pentru  reglementarea  asociațiilor

culturale  și  sociale,  federațiilor,  forumurilor,  sindicatelor  profesionale  și

societăților de caritate – 1997 și Legea Asociațiilor și Fundațiilor din 2001.

Legea Partidelor și Organizațiilor Politice, în pofida titulaturii ei, nu face,

practic,  nici  o  distincție  între  partide  politice  și  organizații  politice.  Conform

acestei legi, partidele politice nu pot, prin doctrina, platforma și acțiunile lor să:

contrazică  islamul;  să  sprijine  nici  un  fel  de  regim  similar  imamatelor  și

sultanatelor  existente  înainte  de  revoluție;  să  greveze  activitatea  și  securitatea

naționale; să folosească moscheile sau instituțiile educaționale și administrative în

scopuri  politice;  să  limiteze  apartenența  politică  la  criterii  regionale,  tribale,

sectare, de clasă socială sau profesie.

Principalele partide politice sunt Partidul Congresului General al Poporului

(GPC), Asociația (Congregația) Yemenită pentru Reformă și Partidul Socialist din

Yemen YSP). Anterior reunificării, GPC și YSP erau partidele de guvernământ din

Yemenul de Nord și, respectiv, de Sud.

Finanțarea partidelor  de către  guvern poate fi  făcută prin distribuirea în

mod egal a unui procent de 25 % din totalul sumei, restul de 75 % fiind distribuit

funcție de ponderea (procentul de voturi) obținută în urma alegerilor generale.

Înregistrarea  partidelor  este  supervizată  de Comitetul  pentru  Problemele

Partidelor  și  Organizațiilor  Politice,  compus  din  miniștrii  pentru  afaceri

parlamentare, interne, justiție și alți patru membrii – neafiliați nici unui partid, care

trebuie să fie judecători sau avocați pensionari.

393 Yemenul a semnat acordul cu United Nations Development Project pentru a implementa programul
DLDSP (Descentralization and Local  Development  Support  Program),  cu sprijinul  direct  al  United
Nations Capital Development Fund – n.n.
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În  privința  asociațiilor  și  sindicatelor,  Constituția  Yemenului  și  Legea

muncii garantează dreptul muncitorilor de a se organiza în astfel de structuri.

Organizațiile pentru drepturile omului, atât cele autohtone, cât și străine,

pot  să-și  desfășoare  activitatea  în  Yemen  fără  a  întâmpina  probleme  serioase.

Astfel  de  organizații  mai  importante  sunt  Forumul  pentru  o  Societate  Civilă,

Institutul  pentru  Dezvoltarea Democratică  din Yemen,  Centrul  de Informare  și

Pregătire  pentru  Drepturile  Omului,  Centrul  de  Sprijin  pentru  Problemele

Femeilor,  Forumul  Surorilor  Arabe  și  Forumul  Civic  Democratic.  În  2003,

Comitetul Național Suprem pentru Drepturile Omului a fost înlocuit de Ministerul

Drepturilor Omului, instituție însărcinată cu elaborarea politicii de promovare și

dezvoltare a drepturilor omului.

Din perspectiva mass-mediei,  presa din Yemen este considerată ca fiind

una din cele mai libere din regiunea statelor arabe, activitatea sa fiind reglementată

de Legea Presei și a Publicațiilor (1990). Ministerul Informațiilor este însărcinat

cu  supravegherea  respectării  prevederilor  acestei  legi  care  permite  cetățenilor,

instituțiilor,  partidelor  și/sau  grupărilor  politice  să  editeze  ziare,  reviste  și  alte

publicații.

Totuși,  legea  prevede  că  aceste  publicații  nu  pot  (nu  au  dreptul)  să  fie

finanțate din surse străine și că trebuie să păstreze o contabilitate clară și corectă.

În  2001  au  existat  mai  multe  cazuri  de  jurnaliști  amendați  sau  pedepsiți  cu

închisoare, însă o amnistie generală pentru aceștia a fost acordată de președintele

Yemenului în anul următor. Codul penal yemenit prevede pedepse de până la 5 ani

de închisoare pentru „acțiuni de umilire a statului” sau distribuirea de informații

false. Pe ansamblu, însă, mass-media din Yemen beneficiază de o destul de largă

libertate,  inclusiv pe linia dezbaterii  și criticării guvernului,  politicii  acestuia și

legislației. 

Deși societatea civilă yemenită a avut o perioadă de început promițătoare,

cu  o  evoluție  pozitivă,  în  ultimii  ani,  îndeosebi  după  realegerea,  în  2006,  a

președintelui  Saleh,  s-a  înregistrat  o  degradare  a  drepturilor  omului  și  a

posibilităților de funcționare ale societății civile, în paralel cu creșterea corupției și

continuarea  existenței  unei  infrastructuri  instituționale  și  administrative

insuficiente și cu posibilități reduse de gestionare a problemelor naționale. 
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Au început să apară rapoarte despre arestări arbitrare, utilizarea de mijloace

de tortură  și  abuzuri  în  închisori,  îndeosebi  legate  de oponenți  ai  regimului  la

putere.

Se  înregistrează,  tot  în  perioada  ultimilor  ani,  un  regres  pe  planul

libertăților presei, libertății de asociere, libertății sindicatelor profesionale, acțiuni

de intimidare a ziariștilor, importante restricții în privința libertății religioase și o

recrudescență  a  discriminării  femeilor394.  Se  extind,  de  asemenea,  problemele

sociale legate de exploatarea și traficul copiilor.

6.7 Relațiile cu Uniunea Europeană

Orientarea  și  strategia  de  bază  ale  Uniunii  Europene  în  raporturile  cu

Yemenul sunt axate pe încercarea de a dezvolta o relație mai apropiată care să

permită extinderea și diversificarea dialogului politic, a cooperării economice și

comerciale,  a  cooperării  și  asistenței  pentru  dezvoltare,  precum  și  pentru

promovarea  și  susținerea  reformelor  democratice  instituțional-administrative  și

sociale.

În  cadrul  acestui  complex  al  dezvoltării  relațiilor  bilaterale  UE-Yemen,

acțiunile  și  programele  UE trebuie  să țină cont  de o serie  de priorități  majore

legate de situația existentă în această țară, în principal: îmbunătățirea climatului de

securitate,  asigurarea  necesităților  de bază  ale  unei  populații  în  creștere  relativ

rapidă,  problemele  –  în  creștere  -  legate  de  resursele  de  apă,  diversificarea

economiei  și,  subsecvent,  a  comerțului  Yemenului,  precum  și  continuarea

proceselor democratice.

Abordarea,  din perspectiva UE,  a  acestor  probleme majore  în  relația  cu

Yemenul este îngreunată de faptul ca Republica Arabă Yemen nu este parte nici a

Declarației și procesului Barcelona și nici a Politicii Europene de Vecinătate.

În prezent, raporturile UE cu Yemenul se desfășoară pe baza Acordului de

Cooperare semnat în 1998 în care se menționează, ca principal aspect definitoriu,

faptul  că  „...relațiile  dintre  Părți,  ca  și  prevederile  Acordului  vor  fi  bazate  pe

respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, așa

394 Amnesty International Report, 2004.
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cum sunt ele prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului....și  care

constituie un element esențial al acestui Acord”395.

Conform  aceluiași  document,  obiectivul  său  principal  îl  constituie

consolidarea și extinderea, prin dialog, a „diverselor aspecte de cooperare între

Părți,  în  cadrul  competențelor  care  le  revin  în  cooperarea  pentru  dezvoltare,

economică,  a  comerțului,  culturală  și  educațională,  de protecție  a  mediului,  de

gestionare  a  resurselor  naturale  (ale  Yemenului)  și  de  dezvoltare  a  resurselor

umane”. 

Cadrul general al abordării acestor relații, pe termen scurt și mediu este dat

de Strategia Yemenului pentru perioada 2007 - 2013396 și de Programul Multianual

2007-2010397 și 2011 – 2013.

Obiectivul principal al Uniunii Europene pentru perioada menționată (până

în 2013) este să asigure sprijin politicii Yemenului în promovarea și consolidarea

activității statului de drept (în special prin reforme instituționale și administrative),

precum și a componentelor principale ale politicii de combatere a sărăciei.

Urmare deteriorării situației interne de securitate din Yemen în 2009, pe

fondul activității unor mișcări de opoziție față de politica și poziția autorităților de

la Sana’a, ca și unor măsuri nedemocratice și de retorsiune adoptate de guvernul

yemenit, Uniunea Europeană a adoptat următoarea Declarație:

„Recunoscând responsabilitatea Guvernului din Yemen pentru menținerea

păcii și securității pe teritoriul său, Uniunea Europeană este preocupată de

recenta escaladare a luptelor din zona Sa’dah, soldate cu victime în rândul

populației civile și cu un număr îngrijorător de refugiați în interiorul țării.

Uniunea Europeană este, de asemenea, îngrijorată de impactul pe care l-ar

(putea) avea extinderea conflictului în guvernoratele învecinate și pe plan

(mai larg) regional”398.  

395 Official Journal of the European Communities , 03.11.1998, L72, p.ag 18 – 26.
396 Yemen - European Community, Strategy Papaer for the Period 2007 – 2013.
397 European Commission External Relations, Mediterranean, Middle East and the Gulf – Multiannual
Indicative Program (2007 – 2010), Development Cooperation Instrument, RELEX F2.
398 Council of the European Union, Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on
the deteriorating security situation in Yemen,  Brussels,  27 August  2009, 12751/1/09 REV1 (Presse
252) pag. 102 (Eng).
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Considerații finale

Contextul și realitățile naționale, regionale și internaționale actuale au un

caracter din ce în ce mai complex, determinat de o evoluție nu numai dinamică, ci

și complicată de apariția continuă a numeroase noi elemente și factori politico-

strategici și militari, economici, sociali, culturali etc. care, suprapunându-se celor

deja existenți, accentuează fenomenul cunoscut sub denumirea de „globalizare”,

cu toate implicațiile sale pozitive și negative.

Schimbările  majore  survenite  în  perioada  contemporană  (îndeosebi  în

ultimele două decenii) în raporturile internaționale de forțe, lupta tot mai dură, pe

toate planurile, pentru dezvoltare economică, identificarea și acapararea de piețe și

remodelarea sferelor de influență, creșterea fără precedent  a necesarului de noi

surse energetice, multiplicarea în progresie geometrică a volumului de informații

și  accesul  tot  mai  facil  la aceste informații,  schimbările climatice și  amploarea

potențialelor  efecte  induse,  sunt  numai  câteva  din  componentele  majore  ale

situației globale căreia omenirea trebuie să îi facă față.

Aceste  componente,  preponderent  obiective  și  cu  o  dinamică  fluidă,  se

suprapun celor istorice existente și, de asemenea, unor factori de natura subiectivă

(interese ale unor elite, ambiții și aspirații hegemonice ale unor lideri, crearea de

noi alianțe conjuncturale etc.), urmările fiind nu numai complexe, după cum am

menționat,  ci  și  tot  mai  dificil  de  urmărit,  de  analizat  și,  eventual,  de

contrabalansat la nivel mondial.

Pe  de  altă  parte,  în  pofida  unor  efecte  aparent  competiționale  și

segregaționiste la nivel mondial ale acestui ansamblu de factori, societatea umană

continuă – chiar dacă dificil și cu numeroase sacrificii – evoluția către un sistem

social  tot  mai  integrat,  mai  interdependent  și  eventual,  mai  omogen,  păstrând

aspirațiile  sociale  comunitare  caracteristice  speciei  umane  pe  parcursul

transformărilor sale la scară istorică. Ținând cont de provocările și complexitatea

situației la nivel mondial, această perspectivă este, de altfel, alternativa optimă de

evoluție în sens pozitiv.

 O parte  însemnată  din  factorii  și  componentele  majore  ale  contextului

internațional actual se regăsesc sau își au originea în regiunea Orientului Mijlociu
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și în zona Golfului Persic (zonă principală de confluență și competiție a intereselor

marilor puteri, regiunea cu cel mai însemnat potențial de resurse energetice, dar și

cu schimbări substanțiale de climă, centru major al rutelor comerciale, un cadru

specific  și  eterogen  din  perspectivă  etnică,  religioasă,  a  tradițiilor  și  relațiilor

regionale etc.).

Această  realitate  generează,  în  mod  obiectiv,  prin  însăși  natura  sa,  un

interes  aparte  pe plan internațional,  pentru state  și  grupuri  de state,  în direcția

promovării și extinderii relațiilor lor cu țările din regiune, ca și influenței lor în

procesele  regionale.  Acest  interes  a  îmbrăcat  și  îmbracă  forme  diverse,  de  la

programe sectoriale specifice .de asistență tehnică și tehnologică și până la acțiuni

conflictuale, militare de amploare – cum a fost cazul recentului război din Irak, din

2003.

În acest context, promovarea - dar mai ales abordarea - relațiilor cu statele

arabe  islamice  constituie  o  preocupare  și  o  activitate  tot  mai  dificilă,  mai

complicată  și  cu numeroase aspecte  sensibile.  Situația a fost  generată,  în  mare

măsură, de evoluția istorică, inclusiv recentă,  a statelor din regiunea Orientului

Mijlociu, mai ales a celor din Golf, marcată de raporturile coloniale promovate de

marile  puteri  și  de  o  înțelegere  și  evaluare  reduse  și,  în  majoritatea  cazurilor,

superficiale  a  realităților  și  caracteristicilor  statelor  din  zonă  și  a  necesităților,

tradițiilor și aspirațiilor popoarelor respective. Acest fapt a condus la perpetuarea

și  chiar  accentuarea  unor  resentimente  ale  populației  arabe  islamice  față  de

occident și politica și interesele acestuia – resentimente numai parțial justificate –

influențând substanțial evoluția situației regionale.

Cercetările și evaluările ce stau la baza acestui studiu s-au axat pe modul de

structurare și funcționare a administrației statelor arabe din Golf, pe sistemele de

guvernare și relația administrație-cetățean, acestea reprezentând factori principali

în funcționarea statelor respective și, implicit, în abordarea relațiilor cu alte state.

Evaluarea, în paralel, a modului în care statele europene – în principal din

perspectiva UE – au promovat și promovează raporturile cu statele arabe din Golf,

oferă o bază suplimentară de analiză și optimizare a strategiilor necesare pentru

extinderea cooperării și asigurarea stabilității și securității regionale.
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Cercetarea întreprinsă și prezentarea structurării și funcționării sistemice a

statelor arabe din Golf, separat și în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului,

împreună  cu  evaluarea  comparativă  cu  structurile  și  funcționarea  Uniunii

Europene, au evidențiat o serie de aspecte și elemente de interes pentru relațiile

bilaterale, atât la nivel de stat cât și la nivelul celor două organisme comunitare,

astfel:

a) Integrarea la nivel arab – în particular în zona Golfului (în cadrul CCG)

– este într-o fază incipientă, fiind bazată preponderent pe sentimente și afinități

lingvistice (limba arabă), religioase (religia islamică) și, într-o oarecare măsură, pe

ideea naționalistă pan-arabă (aflată, totuși, în prezent, într-o stare relativ latentă).

Celelalte  componente  ale  sistemului  integrat  european  –  economică,

socială,  comercială,  financiar-bancară etc.  se regăsesc,  deocamdată,  la un nivel

redus în cadrul CCG, procesele respective de integrare avansând foarte lent.

Pe  acest  plan,  mai  ales  în  cadrul  parteneriatului  și  dialogului

instituționalizat,  UE  poate  oferi  o  experiență  și  expertiză  semnificative  pentru

modelarea și avansarea procesului de integrare la nivelul CCG.

b)  Specificul  (politic,  economic,  social,  juridic  și  cultural)  și  tradițiile

arabe-islamice ale societăților statelor din Golf nu permit, deocamdată cel puțin,

abordarea  și  consolidarea unui  parteneriat  structurat  pe conceptul  occidental  al

termenului și bazat atât pe un sistem politco-social și juridic transparent, cât și pe

ansamblul valorilor democratice și al libertăților individuale, din care unele sunt

percepute ca fiind contrare islamului și tradițiilor arabe sau, în cel mai bun caz,

dificil de acceptat de către acestea.

În  consecință,  din  perspectiva  europeană,  este  de  interes  continuarea  și

extinderea contactelor, activităților și proceselor, mai ales cultural–educaționale,

menite să acrediteze, îndeosebi la nivelul generației  tinere din statele arabe din

Golf,  valorile  fundamentale  menționate,  prezentate  astfel  încât  ele  să  poată  fi

articulate  –  și,  în  final,  acceptate  –  pe  tradițiile  și  specificul  arab-islamic.  Un

exemplu  în  acest  sens  este  deschiderea  promovată  prin  oferirea  de  burse,

specializări,  organizarea  de  seminarii,  mese  rotunde,  ateliere  de  lucru  etc.,

comune,  în cadrul  cărora diferențele (și  divergențele)  dintre cultura și  tradițiile

arabe-islamice și cele occidentale să poată fi diminuate și marginalizate.
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c)  Promovarea  și  susținerea,  de către  UE (și  la  nivel  bilateral,  de  către

statele  membre),  a  perspectivei  oferite  de  reformele  democratice  pentru

conducerile  statelor  arabe islamice  din Golf,  respectiv  a  necesității  obiective a

începerii acestora pentru stabilitatea la nivel național și regional, în contextul unei

presiuni  tot  mai  mari  de  la  nivelul  maselor  și  al  recrudescenței  unor  curente

islamiste,  fundamentalist-islamice  și  radical-extremiste,  mai  ales  în  rândul

tinerilor.

Astfel, în contextul în care păstrarea stabilității și securității interne (prin

asigurarea unor condiții social-economice minim corespunzătoare) devine tot mai

dificil  de  realizat  prin  mijloace  autocrate  și  metode  de  retorsiune,  statele

occidentale pot oferi sprijin și programe de dezvoltare și susținere a unei părți a

necesităților sociale din țările arabe, în schimbul (și în cadrul) aplicării de către

statele respective a unor reforme structurale democratice reale și ireversibile, nu

numai limitate și conjuncturale.

d) Susținerea, în acest context, a dezvoltării societății civile în țările arabe

ca  vector  principal  de  promovare  a  unor  reforme  democratice  și  a  valorilor

fundamentale  ale  drepturilor  omului  și  libertăților  individuale  (chiar  dacă

„adaptate” - în prima fază cel puțin - la specificul arab-islamic).

Având în vedere accesul tot mai facil la informație, susținerea dezvoltării

societății civile în statele menționate se poate realiza prin programe de schimburi

culturale, asigurarea de materiale privind posibilități de asistență socială, culturală,

educațională, prin finanțarea unor publicații de profil, fără a accentua, totuși, în

perioada actuală,  caracterul  propagandistic  și  implicațiile  politice  care  ar  putea

duce la o tensionare a relațiilor cu elitele la putere din țările arabe. 

Politica  de conștientizare  treptată,  coroborată cu programe economice și

sociale care să producă o ameliorare vizibilă la nivel social apare, pentru moment,

ca variantă optimă de poziție și acțiune a statelor occidentale pentru acreditarea și

consolidarea valorilor  democratice  și  liberale,  evitându-se potențiale  tensiuni  și

stări conflictuale interne în, sau cu aceste țări.

e) Abordarea de pe poziții mai tranșante, eventual de forță, a relațiilor cu

statele  arabe  islamice  a  avut  și  are,  în  continuare,  consecințe  nefavorabile  și

contra-productive,  efectele  de  respingere  regăsindu-se  nu  numai  la  nivelul
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segmentelor tradiționaliste islamice și a celor naționaliste, ci și la cel al generației

tinere care ar trebui să constituie motorul și vectorul schimbărilor democratice.

Alienarea,  printr-o  astfel  de politică,  a  unor  generații  întregi  din  lumea

arabă  a  condus  la  sentimente  relativ  izolaționiste  și  pronunțat  anti-occidentale,

permițând accesul la putere și consolidarea poziției și ideologiei unor lideri cum a

fost Saddam Hussein, care au utilizat în mod abil poziția și politica occidentală,

respectiv  resentimentele  populației  pentru  atingerea  obiectivelor  și  intereselor

proprii sau de grup.

De asemenea, astfel de abordări politice au permis nu numai apariția ci și

perpetuarea unor conflicte regionale majore, cu implicații substanțiale și pe plan

internațional,  îndeosebi  după  încetarea,  în  urmă  cu  două  decenii,  a  balanței

bipolare de forță și emergența SUA ca singura super-putere mondială.

f)  În  acest  sens,  politica  și  strategia  promovate  de Uniunea  Europeană,

inclusiv  –  pentru  cazul  în  speță  –  în  cadrul  Procesului  Barcelona,  extins  prin

parteneriatul și dialogul instituționalizat cu CCG, au adus elemente importante și

constructive  pentru  promovarea,  modelarea  și  dezvoltarea  relațiilor  cu  statele

arabe.

În locul unor abordări tranșante, de pe poziții superioare și/sau de forță, UE

a  promovat  o  politică  de  apropiere,  cooperare  și  cointeresare  a  statelor  arabe

extrapolând,  într-o  oarecare  măsură,  experiența  dobândită  pe  plan  comunitar

european. 

Astfel, prin programele, parteneriatele și proiectele comune dezvoltate, ca

și prin realizarea unor investiții ale companiilor europene în statele arabe, UE a

reușit  să  genereze  relații  bazate  tot  mai  mult  pe  interes  reciproc,  pe  aspirații

comune  (inserând  și  o  serie  de  valori  fundamentale  comune  în  aceste  relații),

atrăgând și investiții arabe substanțiale în Europa. 

S-a creat, prin urmare, un sistem destul de funcțional și, mai ales, inter-

dependent, între UE și state sau grupări de state arabe islamice, sistem care nu

numai că asigură o mai mare stabilitate și substanță relațiilor respective, ci permite

și promovarea, treptată, a valorilor democratice și liberale în aceste țări, utilizând –

și  nu  marginalizând  –  caracterul  complementar  al  ansamblurilor  de  valori

european, și arab-islamic. 
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g)  Din  perspectiva  regimurilor,  în  general  autocrate,  aflate  la  putere  în

majoritatea  statelor  arabe,  a  condițiilor  existente  în  aceste  state  și  a  relațiilor

acestor regimuri cu marea masă a populației, o politică utilă în prezent ar fi aceea a

susținerii parțiale și, mai  ales, condiționate, a elitelor respective pentru evitarea

unor  tensiuni  și  conflicte  interne  majore.  Condiționarea  menționată  se  referă

îndeosebi la promovarea, de către elitele la putere în țările arabe, a unor reforme

structurale  și  instituționale  astfel  încât  să  se  creeze  bazele  unui  sistem care  să

accepte  și  să  implementeze  și  reforme  democratice  și  libertățile  de  bază  ale

persoanei.

Din  studiul  și  cercetările  întreprinse  s-a  degajat  concluzia  că  „forțarea”

implementării unor reforme democratice – aliniate la standardele occidentale – în

timp scurt și fără o pregătire corespunzătoare a populației (politică, civică, socială

etc.)  ar  conduce  fie  la  eșecul  reformelor  (și  cheltuirea  inutilă  a  unor  resurse

financiare și umane), fie chiar la radicalizarea unor segmente sociale importante,

nu numai la nivelul elitelor conducătoare, ci și la cel al maselor – în mare parte

foarte influențabile, încă, atât de către guvernanți, cât și de grupările promotoare

ale ideologiilor naționalistă arabă și fundamentalist-islamică.

Astfel,  cu  referire  la  statele  arabe  din  Golf,  ținând  seama  de  resursele

majore de care dispun (petrol și gaze naturale), ca și de populația relativ redusă,

principalele  direcții  în  care  ar  trebui  promovate  reformele  sunt:  o  reajustare  a

distribuirii veniturilor (în multe cazuri un volum de peste 60 – 70 % din venituri

sunt  preluate  de  familiile  conducătoare);  eliminarea,  treptată,  în  paralel  cu

ajustarea  distribuirii  veniturilor,  a  mentalității  (și  realității)  de  state  rentiere;

încurajarea  extinderii  activității  societății  civile;  promovarea  principiilor

fundamentale ale drepturilor omului și libertăților individuale.

În schimbul acceptării acestor reforme, statelor respective li se pot oferi,

prin  parteneriatul  cu  UE și,  în  general,  cu  statele  occidentale,  garanții  privind

independența,  securitatea  și  suveranitatea  lor,  accesul  la tehnologii  și  expertiză

moderne, posibilitatea extinderii investițiilor lor în domenii care să le asigure și

pentru perioada post-petrolieră etc. 

Printr-o astfel de „simbioză”, în statele arabe se pot crea bazele promovării,

pe termen mediu și lung, a ansamblului valorilor democratice, fără a crea tensiuni
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și un conflict între civilizații. Prin specificul lor deja menționat, statele arabe din

Golf pot realiza reformele respective fără eforturi și dificultăți semnificative, cum

ar fi cazul în țări, tot arabe, dar cu resurse mult mai reduse.

De asemenea, și regimurile la putere în țările arabe în general și în zona

Golfului în special sunt conștiente de necesitatea antamării unor astfel de reforme,

fiind  confruntate  cu  probleme  sociale  tot  mai  dificile  și  mai  complexe.

Conjunctura prezentă este, astfel, propice avansării unei cooperări în sensul celei

descrise, eventualele eforturi (financiare și umane) cerute din partea occidentului

(a  UE)  fiind  incomparabil  mai  mici  decât  cele  care  ar  fi  necesare  stabilizării

situației în aceste state arabe în eventualitatea degradării semnificative a situației

lor interne și  periclitării  intereselor occidentale,  mai  ales  în contextul energetic

actual.

În afara aspectelor rezultate din studiul statelor arabe din Golf, membre ale

Consiliului  de  Cooperare  al  Golfului,  și  comparația  cu  Uniunea  Europeană,  o

atenție  deosebită  merită,  ca  studiu  de  caz,  Irakul,  cu  accent  pe  evoluțiile

înregistrate după 2003, respectiv după înlăturarea regimului baasist al lui Saddam

Hussein.

Studiul s-a încadrat, astfel, în aceleași coordonate ale evaluării sistemului

administrativ  și  de  guvernare,  a  relațiilor  administrație-cetățean,  oferind,  însă,

elemente suplimentare de analiză pe un caz concret, cu numeroase caracteristici

unice, al unor transformări radicale succesive într-un timp de numai câțiva ani. 

Astfel,  Irakul  ca  stat  național  a  fost  plasat,  după  înlăturarea  regimului

baasist, în martie 2003, sub controlul și administrarea unei forțe multinaționale de

ocupație, condusă de SUA, pentru ca numai după un an să-și reia prerogativele de

suveranitate  și  să  parcurgă  –  tot  cu  sprijinul  direct  și  necesar  al  Coaliției

multinaționale, etapele de creare a unui stat federal, a unor structuri politice reale,

a Constituției și instaurării unui guvern ales în mod democratic. 

Aspectele prezentate, legate atât de modul de abordare a situației de către

forțele occidentale, cât și de către forțele interne (în principal structurate pe baze

etnice, religioase și tribale) se constituie într-o bază interesantă de date, inclusiv cu

caracter  experimental  din  punctul  de  vedere  al  desființării  unui  sistem  super-

379



centralizat, dictatorial, și creării unui nou sistem, democratic,  pluripartit și cu o

economie de piață.

Realizările și eșecurile înregistrate de procesele din Irak în ultimii șase ani,

ca și modul de abordare de către statele membre ale Coaliției, mai ales de către

SUA, a problematicii desființării și re-creării unui stat au o valoare deosebită nu

numai  din perspectivă istorică,  ci  și  a  unor potențiale  situații  similare  viitoare,

chiar dacă ar fi vorba numai de misiuni de pacificare și menținere a păcii și/sau de

„exportul” valorilor democratice, mai ales că este dificil de stabilit o „rețetă” sau o

„metodologie” pentru astfel de cazuri.

Deși  au  avut  loc  în  circumstanțe  dificile  și  complexe,  generate  de

complicații etnice, religioase, tribale, culturale și ale relațiilor cu statele vecine și,

în general, pe plan regional, transformările înregistrate în Irak și care au stat la

baza studiului și prezentării realizate au evidențiat, în mod clar, reacțiile adverse și

respingerea încercărilor de impunere, prin forță și metode arbitrare a principiilor

democratice,  ale  statului  de  drept  și  a  valorilor  fundamentale  ale  drepturilor

omului și libertăților individuale.

Generalizarea unor abordări la nivel social, ca și tendința de culpabilizare a

unor segmente întregi  ale  populației  irakiene (un exemplu  fiind desființarea  în

totalitate  a  armatei  irakiene,  în  2003,  prin  ordin  al  administratorului  civil  al

Irakului, Paul Bremer, șeful Autorității Provizorii a Coaliției, „alimentând” astfel,

cu  cei  peste  500  mii  de  militari  disponibilizați,  grupările  insurgente,  pe  cele

teroriste și pe cele de crimă organizată) au creat tensiuni majore cu repercusiuni

încă dificil de evaluat pe termen lung.

De asemenea,  încercarea  de impunere a  unor  principii  democratice  și  a

unor valori tradiționale occidentale pe fondul unor evoluții dramatice și în rândul

unei  populații  deloc  pregătită  pentru  acceptarea  –  și  cu  atât  mai  puțin

implementarea  –  lor  a  generat,  de  asemenea,  un  curent  de  respingere  și

resentimente substanțiale, mai ales în contextul problemelor și dificultăților majore

legate de asigurarea necesităților de bază pentru populație.

Astfel,  chiar  dacă  prin  acțiunile,  inclusiv  militare,  ale  Coaliției

internaționale  condusă  de  SUA s-a  reușit  înlăturarea  unui  sistem dictatorial  și

opresiv, lipsa unor concepte și a unei strategii clare pentru perioada post-conflict,
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ca și cunoașterea limitată și, de multe ori, superficială a realităților și specificului

arab și islamic, au generat o serie de noi probleme, complexe, complicate și cu

efecte serioase pe termen mediu și lung, atât pe plan intern, cât și pe plan regional.

Pe de altă parte, ansamblul problemelor cu care s-a confruntat Autoritatea

Provizorie  a  Coaliției  în  perioada  de  cca.  13  luni  de  existență,  respectiv

desființarea  întregii  administrații  și  a  sistemului  unui  stat  dictatorial  și  crearea

unuia nou, pe principii democratice, a reprezentat o sarcină practic fără precedent

în  istorie  ca  amploare  și  perioadă  de  timp  în  care  a  fost  realizată,  cu  toate

deficiențele contabilizate. 
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