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Din spaţiul UE, structuri-
le euro-atlantice, Africa, Ex-
tremul Orient și China, tot 
mai multe voci apreciază că 
președintele egiptean Abdel 
Fattah El-Sissi merită ca nu-
mele său să fie înscris în car-
tea  laureaţilor Nobel pen-
tru pace. Din România, pro-
punerea vine din partea Aso-
ciaţiei Nord pentru Coopera-
re şi Integrare (ANCI), prin-
tr-o scrisoare semnată de 
vicepreședintele Alexandru 
Peterliceanu și de reprezen-
tantul pentru Orientul Mijlo-
ciu și Africa, Shawki Said Mo-
hamed Ali.

Încă de la începutul primu-
lui mandat, Abdel Fattah El-
Sissi și-a stabilit drept obiec-
tiv  acela de a reda Egiptului 
locul de actor major. După 
revoluţia egipteană a „pri-
măverii arabe”, în urma ale-
gerii președintelui Moham-
med El-Morsi (2012), Egiptul 
a fost pus la discreția Fraților 
Musulmani iar Morsi, prin 
ordonanță prezidențială, 
și-a acordat imunitate abso-
lută. Aparatul de stat a fost 
înlocuit cu militanţi şi doc-
trinari proprii, iar societatea 
egipteană a fost divizată  în-
tre cei care ieşiseră în spaţiul 

public pentru a cere o viaţă 
demnă şi adepţii radicalis-
mului confesional. În 2013, 
Morsi este îndepărtat de la 
putere și ales Abdel Fattah 
El-Sissi, Israel și Rusia, fi-
ind primele state care au sa-
lutat schimbarea, urmate de 
SUA și  de restul comunităţii 
internaţionale. Rolul noului 
șef al statului a fost să ducă 
o luptă susţinută pe dublul 
front intern împotriva tero-
rismului fundamentalist is-
lamist şi pe cel al dezvoltării 
şi regăsirii identitare pen-
tru cei peste 100 milioane de 
egipteni.
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U
nele țări au rache-
te nucleare, nu una 
sau două. Dar eu nu 
am rachete nuclea-

re. Nu pot accepta asta”, a de-
clarat Erdogan (de notat acest 
„eu”, în loc de „noi”) , în urmă 
cu o săptămână, la centena-
rul Congresului de la Sivas, su-
gerând o schimbare a politicii 
Turciei în acest domeniu, es-
timează analiști citați de Opex 
360. „În prezent, ne facem 
treaba”, a continuat Erdogan. 
Sugerând că Turcia s-a anga-
jat în activități care vizează do-
bândirea capacității nucleare. 
Declarația sa reflectă neîncre-
derea față de umbrela nucle-
ară a NATO, căreia îi aparține 
țara. În mod indirect, acest lu-
cru indică, de asemenea, că nu 
atribuie nicio importanță di-
suasiunii conferite de arme-
ler nucleare tactice america-
ne B61 desfășurate la baza ae-
riană Incirlik din sudul Turciei, 
ca parte a programului nuclear 
al NATO. „Toate țările dezvol-
tate din lume au arme nuclea-
re”, a adăugat liderul de la An-
kara, neuitând să sublinieze Is-
raelul, care dispune de un ase-
menea arsenal.

F-35, un gol în stomacul 
apărării

Problemele de securitate ale 
Turciei s-au agravat odată cu 
achiziția de către Ankara a sis-
temelor rusești S-400, fapt ce 
a privat țara de avioanele ame-
ricane F-35, pe care le-a plătit, 
și a generat și expulzarea Turci-
ei din programul de coproducție 
al F-35. Plus amenințarea de 
noi sancțiuni americane. În 
același timp, scrie Al-Moni-
tor, SUA susțin Israelul și Grecia 
în dorința lor de face coridoare 
energetice în estul Mediteranei, 
excluzând Turcia și crescând 
riscul unor confruntări în regi-
une. Dar, pierderea F-35 de că-
tre Turcia înseamnă că forțele 
sale aeriene, principala sursă 
de descurajare a țării, vor fi slă-
bite în timp și nu pare clar dacă 
Ankara poate să umple acest gol 
achiziționând avioane de luptă 
rusești Su-57 și Su-35, în ciuda 
declarațiilor de intenție făcute 
de Erdogan. Dincolo de acestea, 
Turcia este literalmente prinsă 
la mijloc între Rusia și SUA, în 
Siria. În fața acestor amenințări, 

Erdogan flutură o „carte” nu-
cleară inexistentă deocamda-
tă, pentru a avertiza forțele pe 
care le consideră o amenințare 
la zdruncinarea tronului său de 
sultan pe viață al Turciei.

O Turcie nucleară 
afară din NATO?

Spre deosebire de India și 
Pakistan, care nu au declarat 
lumii intenția de a achiziționa 
arme nucleare și rachete balis-
tice, păstrându-și programele 
în secret până la primele teste 
nucleare consecutive în 1998, 
Erdogan face acum invers, cu 
riscul ca o Turcie nucleară să 
fie privită de aliați ca un fac-

tor destabilizant. Însă cum ar 
trebui interprete declarațiile 
lui Erdogan? Ca presiuni pen-
tru păstrarea bombelor ame-
ricane B61 la Incirlik? Pen-
tru că Turcia este una dintre 
cele cinci țări NATO care găz-
duiesc bombe nucleare tactice 
B61 , oferite de SUA sub con-
ceptul de „partajare nucleară”. 
Dar acest lucru nu poate dura, 
din cauza achiziționării siste-
melor rusești S-400, o ipoteză 
avansată regulat de ceva timp. 
Sau ar trebui să ne așeptăm la 
un anunț despre un program 
nuclear militar turc însoțit de 
un „bonus” cu efect de bombă: 
plecarea Turciei din NATO? 

^^^
11 ani de închisoare 
pentru o cruce KKK

Louie Revette, un bărbat alb de 
38 de ani, a pledat vinovat după 
ce a recunoscut că a vrut să in-
timideze un adolescent negru și 
alți rezidenți afro-americani din 
Seminary (Mississippi). Revette, 
ajutat de un complice, a con-
struit o cruce din lemn și i-a dat 
foc, în 2017,  exact cum făceau 
membrii mișcării suprematis-
te albe Ku Klux Kla n (KKK), fon-
dată în 1866 după înfrângerea 
Confederației sudiste. KKK îi te-
roriza pe negri cu incendieri de 
cruci, linșajuri și alte violențe. 
În 2003, notează AFP, incendie-
rea crucilor în scop de intimida-
re a fost interzisă de Curtea Su-
premă. 
^^^

Schwarzenegger: 
Trump e îndrăgostit 
de mine
Actorul şi fostul guvernator al 
Californiei, Arnold Schwarze-
negger, crede că Donald Trump 
este îndrăgostit de el , infor-
mează Agerpres. „Cred că este 
pur şi simplu îndrăgostit de 
mine. Acesta este adevărul cu 
Trump, vrea să fie ca mine”, a 
răspuns actorul, atunci când a 
fost întrebat despre relaţia sa 
cu Trump, care a devenit ten-
sionată după ce Schwarzene-
gger l-a susţinut pe John Kasich 
la alegerile primare din Parti-
dul Republican. Starul a poves-
tit că, în trecut, ori de câte ori 
s-a întâlnit cu Trump la diverse 
evenimente, actualul preşedin-
te american „admira întotdeau-
na persoanele cu un corp bine 
lucrat” şi cu talent pentru spec-
tacol.
^^^

Zona Arcticii: 
Canada contrează 
militar Rusia
Canada are în plan o întărire a 
prezenţei sale militare în Arc-
tica, regiune bogată în resur-
se naturale devenite mai acce-
sibile în urma încălzirii clima-
tice, potrivit unui plan strate-
gic pe 10 ani dezvăluit marţi de 
guvernul condus de Justin Tru-
deau, transmite Agerpres. Re-
giunea Arcticii le permite na-
velor ca, prin Pasajul de Nord-
Vest, care şerpuieşte prin ar-
hipelagul canadian, să scurte-
ze cu peste 7.000 km călătoria 
între Europa şi Asia. Ottawa se 
declară „decisă să-şi exercite 
suveranitatea” asupra acestei 
căi maritime. 
^^^

Președintele Egiptului, spre un Nobel pentru pace

De ce vrea Erdogan 
arma nucleară
Într-un gest fără 
precedent, președintele 
Turciei a declarat că 
„nu acceptă” ca țara sa 
să fi e lipsită de arme 
nucleare, în contextul în 
care Ankara are obligații 
ca semnatară a Tratatului 
de Neproliferare Nucleară 
(TNP). Și se îndepărtează 
pe zi ce trece de Alianța 
Nord Atlantică

^ SUA și Israel, oile negre 
Deocamdată, este cert că Turcia se îndepărtează cu orice prilej de 
Alianța Nord Atlantică și se întoarce, militar și energetic, către Ru-
sia, sfidând aliații, mai ales SUA. De altfel, un sondaj realizat de 
Universitatea Kadir Has din Istanbul, arată că opinia publică din 
Turcia estimează SUA ca principală amenințare la adresa țării. În 
proporție de 81,3%. Pe locul doi (70,8%) urmează, fără surprize, Is-
raelul. Este dificil de crezut că liderii  Turciei nu au discutat vreoda-
tă de opțiunea armamentului nuclear. Ceea ce este fără precedent 
este că ea a fost proclamată deschis, direct și la cel mai înalt nivel.
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