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Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale

EDITORIAL

100 de ani de la finalul Primului Război Mondial și situația geopolitică actuală

Corneliu PIVARIU
Motto: "Ziua de mâine a trecut de mult" - vers popular
La 11 noiembrie 2018, la Paris, Emmanuel Macron, președintele Franței a ținut, la
Arcul de Triumf, în fața peste 70 de șefi de state și guverne, un discurs marcând aniversarea a 100 de ani de la Armistițiul care a dus la sfârșitul Primului Război Mondial și apoi, împreună cu unii din omologii săi, (absența notabilă fiind președintele
american Donald Trump) și șefi de organizații internaționale (ONU, UNESCO, OCDE,
FMI, etc), a semnat o declarație comună cu ocazia primei sesiuni a Forumului de Pace de la Paris (inițiativă franceză din ianuarie 2018, care se pare însă că nu se va bucura de o foarte
mare atenție internațională).
Sfârșitul Primului Război Mondial a marcat câteva evoluții importante, cum ar fi sfârșitul imperiilor europene și apariția Uniunii Sovietice, intrarea Statelor Unite ale Americii în rândul marilor puteri globale, care a constituit un punct de reper în istoria mondială, dar și o contribuție la declanșarea celui De-al Doilea Război Mondial. În pofida dorinței președintelui francez de a oferi o imagine
pacifistă a lumii, am văzut că lupta pentru supremația mondială este în curs, iar evoluțiile din ultimii ani ne-au demonstrat că nimic din ceea ce credeam că ar fi pilonii Europei de după cel De-al Doilea Război Mondial nu mai este garantat, ba chiar că pericolul izbucnirii celui de-al Treilea Război
Mondial este în continuă creștere.
Președintele Macron a afirmat, printre altele, în discursul său din 11 noiembrie că "patriotismul
este exact opusul naționalismului", afirmație pe care o găsim reluată și îmbrățișată de multe formațiuni și personalități adepte ale globalismului fără frontiere și pe care, din considerente ce nu le
dezvoltăm în acest spațiu, o considerăm destul de forțată. În același timp menționăm discursul secretarului de stat american Mike Pompeo de la Bruxelles, la German Marshall Fund din 4 decembrie, cu titlul "Restaurarea rolului statului-național în ordinea liberală internațională".
În fapt, liderii actuali ai lumii democratice nu stau prea bine în funcțiile lor, președintele Macron
este confruntat cu o vehementă opoziție mascată de mișcarea vestelor galbene, o ridicare de facto
împotriva globalismului și nepăsării față de situația celor cu venituri mici și mijlocii, Donald Trump
este în continuare confruntat de o puternică opoziție politică sprijinită de o mare parte a media
americane, Angela Merkel va preda ștafeta după aproape două decenii la conducerea Germaniei,
Theresa May nu se simte nici ea prea bine în Marea Britanie iar conducerea Uniunii Europene de la
Bruxelles nu reușește să găsească soliții viabile și pragmatice la situația politică cu care se confruntă.
Situația actuală este ilustrată și de apariția, încă din vara anului 2014, într-o publicație rusă, a unei
hărți a Europei într-o nouă viziune (reamintim că în 2006 un cercetător american publica o hartă a
Noului Orient Mijlociu). Câteva din modificările importante: apariția Noii Rusii (cu regiunile separatiste Donețk și Lugansk, Crimeea și tot sudul Ucrainei de la Marea Neagră, inclusiv zona separatistă
Transnistria); amputarea Poloniei de către Germania și apariția unui nou stat Galiția (cu teritorii în
principal din Polonia și Ucraina); dispariția Belgiei, din care rămâne doar Valonia în timp ce zona
flamandă este inclusă în Olanda; Italia se divide in Nord și Sud, în Spania apar Tara Bascilor și Catalonia, apare Albania Mare, Turcia ia o parte din sud-estul Bulgariei iar Ungaria o parte din vestul
României ( Banatul și o parte din Transilvania).
Acestea ar fi unele din modificările care ar putea fi vizibile, dar să nu uităm că lupta pentru supremație pe plan global se dă între puterea politico-militară a statelor și puterea politico-economică a
corporațiilor. Îngrijorează și mai mult politica pe termen lung a corporațiilor care se concentrează
pe distrugerea normelor tradiționale ale familiei, căsătoriei și creșterii copiilor în favoarea unei
autonomii individuale, a inventării unei identități egoiste și a unui stil de viață care exclude angajamentele familiale pe termen lung. O opțiune păguboasă pe termen lung a acestor corporații.
Viitorul nu sună prea bine și se pare că ziua de mâine a trecut de mult. Credem că totuși, depinde
de noi toți, să o regăsim și să ne regăsim, cu toții, pentru a evita un nou război catastrofal.
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