
Luna trecută editorialul a fost 
dedicat memoriei a două 
personal ităţ i  de pe  plan 
internaţional pe care le-am putea 
cataloga ca practicieni, oameni 
care au făcut politică externă și au 
influenţat politica internaţională 
în varii circumstanţe: Margaret 
Thatcher și Hugo Chavez.  

Luna mai a fost marcată de un 
nou eveniment nefericit: marele 
teoretician și cercetător al 
relaţiilor internaţionale, Kenneth 
Neal Waltz  a încetat din viaţă pe 
data de 13 mai 2013, la vârsta de 
88 de ani. În lumina acestui 
eveniment, doresc să aduc prin 
acest editorial un omagiu celui 
căruia îi poate fi creditată 
fondarea neorealismului sau a 
structuralismului realist ca teorie 
a relaţiilor internaţionale.  

Kenneth Waltz a îmbogăţit 
c u n o a ș t e r e a  î n  r e l a ţ i i l e 
internaţionale, tezele sale fiind 
subiectul dezbaterilor academice 
încă din timpul vieţii sale.  
Pentru cei mai puţin familiarizaţi 
c u  t e o r i i l e  r e l a ţ i i l o r 
internaţionale, merită amintite 
câteva dintre multele teze ale 
acestuia. 

Waltz susţinea că interacţiunea 
dintre statele suverane poate fi 
explicată prin presiunile pe care 
mediul internaţional anarhic le 
exercită asupra lor. Prin urmare, 
a c ţ i u n i l e  s t a t e l o r  s u n t 
determinate de mediul anarhic în 
care co-există și care le limitează 
deciziile. Distanţându-se de 
percepţia realistă conform căreia 

cultura și natura omului și respectiv 
a sistemului politic determină 
stabilitatea sistemului, Waltz a 
susţinut că numărul de mari puteri, 
distribuţia capabilităţilor lor 
determină stabilitatea sistemului. 

Dintre cărţile sale renumite, cea mai 
cunoscută este „Theory of 
International Politics”, redactată în 
1979, în care Waltz a pus bazele 
neorealismului. Deși teoria sa 
structuralistă a fost criticată pentru 
că nu a putut anticipa sfârșitul 
Războiului Rece, după căderea 
URSS, tezele sale s-au dovedit utile 
în dezbaterile privind unipolaritatea 
și superioriatea SUA, dar și non-
proliferarea nucleară. Cu toate că în 
numeroase scrieri Waltz a declarat 
că nu încearcă să creeze o teorie de 
politică externă prin care să explice 
c o m p o r t a m e n t u l  a c t o r i l o r 
internaţionali, teoria lui servește ca 
punct de plecare pentru multe 
analize, teze de doctorat, care au ca 
scop explicarea unor acţiuni și 
alegeri ale anumitor state. Aș spune 
că dincolo de importanţa și 
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1. Kenneth Waltz  



nenumăratele înţelesuri pe care Waltz le-a lăsat 
tuturor celor pasionaţi de relaţiile internaţionale, 
acesta a reușit un lucru extraordinar: acela de a 
arăta aplicabilitatea teoriei pentru a explica și 
înţelege evenimente din prezent, evenimente care 
afectează nu doar relaţiile dintre state, dar și vieţile 
indivizilor.  
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Îi mulţumim lui Kenneth Waltz pentru 
cunoașterea pe care ne-a împărtășit-o și pentru 
cele ce vor fi scrise plecând de la teoria sa! 

 

Alina MOGOȘ 

Pentru o mai bună reprezentare vizuală a situaţiei 

descrise anterior, am rezumat datele statistice ale 

Eurobarometer în graficul de mai sus pentru șase 

state participante la studiu – Germania, Spania, 

Franţa, Italia, Polonia și Marea Britanie. Declinul 

încrederii publice în instituţiile europene exclusiv 

nu ar fi un motiv important de îngrijorare dacă 

José Ignacio Torreblanca a afirmat ulterior 

publicării datelor că euroscepticismul „este un 

virus care a infectat întregul continent” [1]. În anii 

care s-au scurs de la apariţia primelor semne de 

instabilitate economică, cetăţenii Europei au fost 

martori ai ajustărilor bugetare sau ai programelor 

de redresare a băncilor prin ajutorul financiar al  

În luna aprilie a acestui an, Eurobarometer a publicat rezultatele unui studiu realizat în luna noiembrie 2012 în 34 de ţări 
europene. În principal, s-a urmărit măsurarea încrederii în Uniunea Europeană a actualilor sau viitorilor săi cetăţeni. 
Condusă de către José Ignacio Torreblanca, președintele biroului din Madrid al Consiliului European pentru Relaţii 
Externe (engl. “European Council on Foreign Relations”) din însărcinarea Comisiei Europene, investigaţia a strâns date 
statistice clare care atestă o răspândire largă unui fenomen mai vechi, și anume euroscepticismul. Rezultatele îngrijorează 
comunitatea europeană, cu atât mai mult cu cât ţări pro-europene ca Germania înregistrează și ele la rândul lor o 
diminuare a încrederii oamenilor în Uniune. Mai mult decât atât, studiul arată că, în comparaţie cu anul 2007, numărul 
celor care privesc cu pesimism viitorul Uniunii Europene s-a dublat. 

Euroscepticismul atinge niveluri record 

Sursă: Eurobarometer 

nu am lua în considerare și faptul că fenomenul 

euroscepticismului s-a răspândit cu rapiditate în 

ţări a căror populaţie cumulată depășește 

jumătate din numărul total al locuitorilor 

Uniunii. Astfel, în timp ce liderii europeni 

elaborează politici menite să amelioreze efectele 

crizei economice,  

statului. Fiecare din ei a privit aceste evenimente 

în calitate de debitor sau creditor în funcţie de 

ţara sa de provenienţă. Toate acestea, împreună 

cu lipsa unor îmbunătăţiri vizibile au cauzat un 

declin masiv al încrederii în Uniunea Europeană 

ca instituţie și în capacitatea ei de a-și atinge 

scopurile fixate. 



Marea Britanie a cunoscut și ea la rândul ei o 

creștere semnificativă a neîncrederii populaţiei în 

instituţia Uniunii Europene. În ciuda faptului că 

euroscepticismul atinge și aici niveluri record, 

procentul de 69% înregistrat de Eurobarometer 

nu reprezintă decât o nouă confirmare a poziţiei 

tradiţionale a ţării în raport cu Uniunea 

Europeană. 

Interesant de investigat sunt pe de altă parte și 

motivele care au condus la acest fenomen. În 

interiorul Uniunii, temerile europenilor se leagă, 

spre exemplu, de fluctuaţiile ratei șomajului și în 

general de insecuritatea economiei din statul de 

provenienţă. După mai bine de cinci ani de la 

declanșarea crizei economice mondiale, europenii 

se simt victimele unor politici neechitabile, iar 

responsabilitatea acestei situaţii aparţine în 

viziunea lor uniunii statale din care fac parte. Mai 

mult decât atât, nici guvernele autohtone nu se 

mai bucură de aceeași popularitate, fapt ce 

influenţează mai departe negativ speranţele și 

așteptările pentru viitor.  Drept exemplu, un 

procent de 53% [4] din populaţia totală a Uniunii 

Europene este de părere că lucrurile merg 

momentan în direcţia greșită. 

Dincolo de rezultatele investigaţiilor statistice 

desfășurate în Europa în ultimele luni, este de 

notat faptul că atitudinea preponderent negativă 

la adresa Uniunii Europene este un fenomen real, 

care crește constant în intensitate și este cel mai 

probabil prezent în mintea fiecărui cetăţean. 

Insecuritatea resimţită în interiorul Uniunii 

Europene este într-adevăr o problemă care are 

efecte negative asupra imaginii acesteia; cu toate 

acestea, nu putem trece cu vederea faptul că de-a 

lungul anilor investigaţiile Eurobarometer au 

adus la lumină rezultate care atrag atenţia asupra 

unor alte lipsuri. În zonele est-europene, un 

procent deloc neglijabil de cetăţeni afirmă că nu 

cunosc îndeaproape modul de funcţionare a 
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Opoziţia faţă de intervenţiile externe în economia 

naţională a ţărilor membre sau chiar și a celor 

aflate încă în curs de aderare este o atitudine larg 

răspândită în rândul cetăţenilor.  

În acest sens, José Ignacio Torreblanca 

afirma într-un interviu că „în acest 

moment cel mai mare pericol este să 

salvăm moneda Euro cu preţul pierderii 

propriilor cetăţeni.” [2] Acest punct de vedere 

este însă împărtășit de numeroși germani, care 

consideră că ţara lor ar trebui să renunţe la 

politicile salutare îndreptate către alte state și să 

se orienteze mai mult către proprii locuitori care 

consideră că resursele nu sunt utilizate în 

favoarea lor. 

Cifrele colectate de studiul condus de Consiliul 

European pentru Relaţii Externe nu sunt deloc 

surprinzătoare și confirmă multe dintre temerile 

liderilor Uniunii și nu numai.  

De departe cea mai dramatică schimbare de 

percepţie a avut loc în Spania, unde numărul 

persoanelor care tind să nu mai ofere încredere 

instituţiei Uniunii Europene   s-a triplat într-un 

interval de cinci ani. Spaniolii au o părere 

predominant negativă în ceea ce privește 

Uniunea, însă această atitudine este în mare parte 

determinată și de situaţia economică generală a 

ţării. Statisticile înregistrează pentru Spania un 

procent de 50% [3] al cetăţenilor care tind să 

creadă că  în următoarele douăsprezece luni 

nivelul de trai va scădea simţitor ca urmare a 

creșterii șomajului și a inflaţiei. 

Imaginea Uniunii Europene a suferit modificări și 

în ţări precum Italia, Franţa sau Polonia, cu toate 

acestea diferenţele procentuale sunt considerabil 

mai mici.  

Nr.13, Mai 2013 
Euroscepticismul atinge niveluri record 

cetăţenii simpli încep  să se          

îndoiască de legitimitatea Uniunii 

Europene și simt că au fost 

constrânși să accepte lucruri pe 

care nu și le doreau. 

Polonia este și singurul stat în care 

euroscepticii rămân încă în          

minoritate. 
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instituţiilor europene și atribuţiile acestora, în 

timp ce în Europa de Nord se întâlnește 

contrariul. Prin urmare, este foarte posibil ca și 

distribuţia inegală a informaţiei pe continent să 

aibă o pondere în actualul declin al încrederii în 

Uniunea Europeană. 

Alexandra IANCU 

 

Previziuni pentru 2014: agenda de discuții a NATO  

Friedman menţionează într-una dintre lucrările 

sale că jucătorii internaţionali trebuie să fie 

raţionali și să își cunoască interesele măcar pe 

termen scurt, dat fiind faptul că realitatea le oferă 

alternative limitate [5].  

Altfel spus, evoluţia sistemului internaţional nu 

este evidentă și nici ușor previzibilă. Noua ordine 

mondială presupune provocări complexe la 

adresa stabilităţii și securităţii actorilor 

internaţionali. Aceștia trebuie să își stabilească 

obiective, dar și priorităţi. Mai mult decât atât, 

trebuie să evalueze aceste provocări și să găsească 

mijloacele necesare de a le preîntâmpina și de a le 

contracara.  

Fiecare stat membru NATO are specificul său în 

materie de politică externă. Poziţia geografică, 

situaţia internă, contextual geopolitic, 

parteneriatele cu celelalte state influenţează acest 

specific și, în același timp, contribuie la 

menţinerea echilibrului regional sau, dimpotrivă, 

îl pot afecta. O poziţie comună a statelor membre 

NATO este imperios necesară, mai ales în 

condiţiile în care asistăm zilele acestea la 

propagarea atentatelor teroriste și la 

intensificarea unor conflicte cu impact asupra 

evoluţiei mediului internaţional.  

În lipsa unui cadru de cooperare bine organizat și 

reglementat, aceste evenimente pot lua amploare, 

fiind mai greu de gestionat în momentul în care 

sunt mai răspândite și mai bine alimentate. 

Pentru atingerea obiectivelor, însă, este necesară 

implicarea tuturor membrilor NATO. 

Unul dintre cele mai importante puncte de 

discuţie a fost legat de misiunea NATO în 

Afganistan, văzută ca un pilon deosebit de 

relevant pentru securitatea comunităţii 

internaţionale. Statele membre s-au angajat să 

continue să sprijine forţele de securitate afgane și 

după încheierea misiunii ISAF pentru ca 

eforturile întreprinse până în 2014 să capete 

contur și să aibă rezultatele scontate. Miniștrii au 

agreat ideea că NATO are nevoie de un nou plan 

și trebuie să se deschidă un nou capitol al acestei 

misiuni, adaptat la noile realităţi din teren. 

Secretarul general NATO, Anders Fogh 

Rasmussen a menţionat, în cadrul întâlnirii, că 

guvernul Afganistanului s-a angajat să organizeze 

alegeri transparente, să lupte împotriva corupţiei, 

să susţină drepturile omului, să instituie și să 

consolideze statul de drept [6].   

2. Întâlnirea miniștrilor de externe NATO 

Pe data de 23 aprilie a avut loc întâlnirea miniștrilor de externe din 
statele membre NATO, eveniment de o importanţă majoră, cu precădere 
pentru că în cadrul discuţiilor s-au atins subiecte ca: relaţia de 
cooperare NATO-Rusia, evoluţia operaţiunilor din Afganistan, situaţia 
din Coreea de Nord, dar și intervenţiile întreprinse în Orientul Mijlociu 
și nordul Africii pentru promovarea statului de drept și menţinerea 
stabilităţii în regiunile respective. Statele membre NATO desfășoară o 
activitate susţinută atât în interiorul spaţiului nord-atlantic, cât și în 
afara lui și încă reprezintă principalul pilon al securităţii globale. 
Preocuparea acestora pentru menţinerea echilibrului în diferite regiuni, 
dar și abordarea diferitelor probleme de securitate, împreună cu o 
agendă bogată de obiective fac ca NATO să își păstreze rolul de 
promotor al stabilităţii și securităţii internaţionale. 

Previziuni pentru 2014: agenda de discuţii a NATO  
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Un alt plan de discuţii a avut în vedere acţiunile 

Coreei de Nord, considerate un pericol pentru 

întreaga comunitate internaţională. Miniștrii de 

externe au căzut de acord asupra faptului 

că iniţiativele și acţiunile periculoase ale 

acesteia trebuie stopate deoarece sunt 

ameninţătoare și încalcă rezoluţiile 

Consiliului de Securitate al ONU [7]. 

Întâlnirea miniștrilor de externe și cea a 

miniștrilor apărării care va avea loc pe 14 mai 

relevă preocupările constante ale NATO pentru 

menţinerea securităţii internaţionale. Rămâne de 

văzut dacă statele membre vor reuși să se 

concentreze asupra acestor obiective și să 

finalizeze cu success noile demersuri propuse. 

Monalisa GIUGLEA 

Cecenii – o nouă amenințare teroristă pentru SUA? 

În cadrul Consiliului NATO-Rusia, 

cei doi parteneri au hotărât să     

lucreze împreună în continuare 

pentru a susţine dezvoltarea       

Afganistanului. 

15 aprilie 2013 este o dată pe care locuitorii 

orașului Boston cu siguranţă nu o vor uita și nu 

datorită maratonului care se desfășura în această 

zi, ci datorită unui eveniment tragic. În jurul orei 

14:45 (ora locală în SUA), două bombe au fost 

detonate în apropierea liniei de sosire a 

maratonului din Boston. 

În urma acestor două explozii au decedat 3 

persoane și alte 200 au fost rănite. [8] 

Determinate să prindă atentatorii, autorităţile 

SUA au hotărât închiderea orașului Boston. În 

timpul unei operaţiuni pentru prinderea 

presupușilor autori, pe 18 aprilie, la 10 km de 

Boston unul dintre suspecţi a fost împușcat 

mortal, iar un al doilea suspect a fost capturat. 

Controversa și surpriza totodată a venit când a 

fost stabilită identitatea celor doi suspecţi și 

naţionalitatea lor. Cei doi erau fraţi, rezidenţi 

americani, proveniţi din familia Ţaranev, având 

vârste de 26 de ani, respectiv 19 și erau ceceni de 

origine.[9] Ulterior au mai fost arestaţi alţi trei 

suspecţi a căror identitate este încă secretă.  

Atentatul are numeroase implicaţii la nivelul 

opiniei publice americane, dar și pentru politicile 

privind imigraţia și lupta împotriva terorismului. 

De luat în considerare pot fi și implicaţiile pe plan 

internaţional și în special relaţia SUA-Rusia și 

poziţia SUA faţă de ceceni. 

În urma atentatului de la Boston, potrivit unui 

sondaj de opinie condus de CBS News și New 

York Times,  66% dintre americani cred că în 

următoarele 6 luni este probabil să aibă loc un 

nou atentat, faţă de 37% câţi erau anul trecut.  

 Înainte de atentatul din cadrul Maratonului de la Boston, 15 aprilie 
2013, timp de aproape 12 ani, teritoriul SUA nu mai fusese victima 
unui atact terorist cu impact. Atentatul a avut un efect major asupra 
populaţiei americane, reîntipărind în minţile americane frica de 
posibile ameninţări teroriste. Surpriza a venit însă după prinderea 
celor suspectaţi a fi în spatele atentatului. Originea așa-zișilor 
atentatori a fost cea controversată, în spatele atacului fiind aparent 
un grup neașteptat: cecenii. 

Cecenii – o nouă ameninţare teroristă pentru SUA? 

3. Haosul provocat de cele două explozii în Boston 

De asemenea, 9 din 10 americani 

sunt de acord cu afirmaţia: 

„America va trebui mereu să     

trăiască cu riscul terorismului.”  
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camerelor de securitate localizate în apropierea 
locului atentatului a crescut popularitatea și 
încrederea americanilor în amplasarea camerelor 
de supraveghere în spaţiile publice, potrivit 
aceluiași sondaj, 78% considerând un lucru bun 
aceste camere, în timp ce 16% le consideră o 
intruziune în libertatea personală și viaţa privată. 
[10] 

Dincolo de aceste lucruri, merită evidenţiat 
impactul pe care acest atentat îl are la nivelul 
relaţiilor internaţionale, datorită faptului că 
cecenii nu erau percepuţi ca o grupare teroristă de 
către vestici, în ciuda insistenţelor Moscovei. Mai 
mult, felul în care Rusia lupta împotriva cecenilor 
a fost îndelung contestat de către americani și alte 
state europene. 

Problemele Rusiei cu cecenii sunt foarte vechi. 
Cecenii au suferit mult de pe urma URSS-ului și 
apoi a Rusiei: în 1944 Stalin a ordonat deportarea 
în masă a numeroși ceceni, apoi după 
proclamarea independenţei Ceceniei în 1991, 
Rusia a lansat un război împotriva cecenilor 
pentru a înăbuși naţionalismul în creștere din 
regiune. La sfârșitul războiului din 1994, au murit 
50.000 de oameni și Cecenia a fost lăsată în ruine. 
În aceste circumstanţe, fundamentalismul islamic 
a câștigat tot mai mulţi adepţi în Cecenia. [11]  

Mult timp, americanii au criticat Rusia 
pentru violenţele împotriva cecenilor, 
văzându-i pe cei din urmă ca fiind 
„luptători pentru libertate”. După atentatele 
de la 11 septembrie 2001, Vladimir Putin a 
încercat să-i convingă pe occidentali de 
ameninţarea teroristă pe care o reprezintă pentru 
ei cecenii, prezentând faptul că aceștia nu sunt 
diferiţi de grupările islamiste, precum al-Qaeda cu 
care luptă Occidentul. [12] Imediat după atentatul 
din Boston și confirmarea identităţii suspecţilor 
ca fiind ceceni, Putin l-a sunat pe Obama            
oferindu-i ajutorul pentru prinderea suspecţilor.  

Mișcarile islamiste din Cecenia, pe care Moscova 
le percepe ca fiind teroriste nu au revendicat 
atacul din Boston și neagă orice legătură cu cei 
doi fraţi, lucru care ridică și mai multe semne de 
întrebare și nedumerire faţă de cauzele 
atentatului.  

Anchetele sunt încă în desfășurare. Însă atentatul 
a atras atenţia americanilor asupra unei noi 
grupări teroriste care-i ameninţă securitatea: 
cecenii, rămânând în sarcina serviciilor secrete să 
estimeze cât de mare este riscul unui nou atentat 
provenit din partea acestora. În plus acest 
eveniment ar putea avea implicaţii asupra 
cooperării dintre SUA și Rusia în lupta împotriva 
terorismului și o schimbare de perspectivă a 
americanilor faţă de ceceni. Astfel, s-ar putea ca 
Rusia să capete sprijinul SUA în lupta sa contra 
separatiștilor ceceni. 

 

Alina MOGOȘ 

Cecenii – o nouă amenințare teroristă pentru SUA? 

4. Harta Rusia—Cecenia 

În principiu, cecenii nu au viziuni 

anti-americane, furia lor fiind în-

dreptată împotriva Rusiei.  
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Un posibil compromis pentru soluționarea situației din Siria? 

5. Universitatea din Aleppo în urma bombardamentelor 

Este foarte important cine va conduce Siria după 
căderea lui Bashar al-Assad pentru toate părţile 
cu interese în regiune, dar și pentru cei care 
privesc relativ detașat problemele interne ale 
Siriei. Am putea considera Israel, Rusia, Turcia, 
Iraq, Iran, Liban și celelalte state ale Orientului 
Mijlociu ca fiind foarte interesate de guvernarea 
care îl va înlocui pe Assad. Însă, în lumina 
evenimentelor din ultimile luni, se remarcă 
interesul crescut al al-Qaeda pentru această ţară, 
astfel, orice stat care a declarat război 
terorismului ar trebui să fie preocupat ca viitoare 
conducere a Siriei să nu cadă în mâinile 
teroriștilor.  Este interesant punctul de vedere al 
jurnalistului BBC  Jim Muir, care analizând 
forţele interne care concurează pentru guvernarea 
Siriei observă și o luptă a forţelor externe pe care 
o aseamănă unei lupte indirecte, printr-un 
reprezentant ( engl. ”struggle by proxy”) între 
forţele occidentale, cu prevalarea SUA și de 
cealaltă parte al Qaeda.  

Al-Nusra Front este gruparea care are în 
spate Al-Qaeda, formată în 2012 și 
declarată de către SUA o grupare teroristă. 
Aceasta încurajează fondarea unui stat 
islamic care să conducă ulterior la 
realizarea unui califat regional. 

La celălalt pol se situează opoziţia moderată sau 
seculară care dorește un regim dedicat 
democraţiei, grupări pe care evident Occidentul le 
susţine.[13] Dincolo de orientările grupurilor 
direct implicate în războiul civil sirian, felul în 
care forţele externe se implică pe teren amintesc și 
ele de un fel de război prin aliaţi, în timp ce          
al-Qaeda înarmează și susţine financiar grupul 
Nusra și alte grupări jihadiste, SUA și aliaţi 
occidentali susţin grupurile moderate în special 
Armata pentru Eliberarea Siriană (Free Syrian 
Army). 

Fragmentarea opoziţiei și orientările foarte 
diferite ale multitudinii de grupuri care luptă 
pentru căderea lui Assad fac dificilă și intervenţia 

În decursul ultimei luni, situaţia din Siria s-a înrăutăţit considerabil, atingând un nivel care cere o rezoluţie a conflictului 
cât mai rapidă. Guvernul sirian a continuat bombardarea zonelor civile, crescând numărul victimelor, dar și al refugiaţilor. 
Începând cu jumătatea lunii aprilie au început să circule zvonuri privind utilizarea armelor chimice, însă este încă 
discutabil cine le-a utilizat. Israelul a întreprins două raiduri aeriene la începutul lunii mai, ţintind mai întâi un depozit de 
arme de la aeroportul din Damasc și cauzând moartea a cel puţin 42 de soldaţi. Ultimele evoluţii arată intensificarea 
întâlnirilor ce au ca scop soluţionarea crizei și prevenirea escaladării conflictului pe plan regional, dată fiind intervenţia 
israeliană. SUA pare a fi reușit să clatine suportul Rusiei pentru Assad, întrezărindu-se participarea ambelor părţi la o 
conferinţă la Geneva care are ca scop discutarea termenilor prin care guvernul și opoziţia pot fi aduși la negocieri și forţată 
tranziţia pe care poporul sirian o dorește. 

Un posibil compromis pentru soluţionarea situaţiei din Siria? 
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din exterior pentru soluţionarea conflictului.  
Pentru moment, Occidentul nu are certitudinea 
că poate controla tranziţia și nu vor fi radicalii 
jihadiști cei care vor prelua conducerea.  

Acest fapt poate fi văzut ca una dintre cauzele 
pentru care americanii manifestă reţinere. În 
afara acestui fapt există desigur și opoziţia Rusiei 
și a Chinei în Consiliul de Securitate al ONU, faţă 
de o intervenţie externă, dar și poziţia Iranului 
faţă de conflict.  

Complexitatea situaţiei din Siria pune numeroase 
dileme Administraţiei Obama. Președintele SUA 
nu dorește să-și implice statul într-o acţiune 
militară ce ar putea avea o durată lungă, mai ales 
pe fundalul rezultatelor controversate obţinute în 
Afghanistan și Iraq. În plus, strategia sa de 
politică externă are în vedere o pivotare către 
Asia, iar o intervenţie în Siria ar îngreuna această 
re-poziţionare. Însă, Obama este totuși 
conducătorul statului care încă se vrea a fi lider pe 
plan mondial, iar acest lucru presupune coerenţă 
și credibilitate. Nu cu mult timp în urmă, Assad a 
ameninţat că va folosi arme chimice și biologice, a 
căror existenţă serviciile secrete americane nu o 
neagă. În faţa acestei declaraţii, Obama a afirmat 
că a folosi arme biologice ar fi linia roșie pe care 
dacă Assad o depășește SUA se vede obligată să 
intervină.  În ultimile săptămâni,  

Unele state afirmă că forţele guvernului au folosit 
arme chimice, în timp ce guvernul sirian și Iranul 
susţin că grupul terorist al-Nusra Front a folosit 
arme chimice pe 19 martie 2013. Oficialii iranieni 
au criticat aspru utilizarea unor astfel de arme în 
acest conflict. Guvernul sirian a cerut ONU să 
trimită o misiune în ţară care să investigheze și să 
ateste utilizarea armelor chimice de către 
militanţi. 

Întârzierea ONU de a trimite o echipă pe teren a 
fost catalogată de oficialii iranieni drept o 
încercare a unor state de a menţine starea de 
incertitudine pentru a susţine că Assad a folosit 
aceste arme.[14] Surse occidentale au declarat că 
sunt dovezi că guvernul a folosit acest tip de 
arme.  În faţa acestor acuzaţii, președintele SUA 
și-a menţinut cumpătarea, însă pentru a-și 
menţine credibilitatea vor trebui întreprinse 
măsuri. Premierul britanic David Cameron a 

declarat că SUA și Marea Britanie vor depune 
eforturile necesare pentru a întări opoziţia 
moderată din Siria și a crea un organism 
transnaţional pentru a-l înlocui pe Bashar           
al-Assad. Rămâne încă neclar cum vor proceda 
pentru a spori forţa opoziţiei într-atât încât 
aceasta să fie capabilă fie să-l aducă pe Assad la 
masa negocierilor, fie să răstoarne regimul. Vor 
decide să înarmeze opoziţia? Cameron a declarat 
că încă nu s-au hotărât dacă vor trimite arme, 
dar a reamintit faptul că Marea Britanie depune 
eforturi pentru a flexibiliza embargoul privind 
armele impus de UE asupra Siriei. [15]  

Însă, înarmarea rebelilor este discutabilă 
dată fiind dezorganizarea și lipsa de 
omogenitate a forţelor opoziţiei. De 
asemenea, o astfel de decizie ar conduce la 
transformarea situaţiei din Siria într-un război 
indirect (engl. war by proxy) cu Rusia și Iran. 

Dintre statele interesate de situaţia din Siria, 
Israelul a decis că nu mai are timp de discuţii, 
dată fiind ambiguitatea și incorenţa manifestate 
de aliaţii săi europeni și de către părintele său 
protector SUA. Prin urmare, autorităţile 
israeliene au trecut la acţiune pe cont propriu, în 
conformitate cu politica lor externă faţă de Siria 
care include ca obiectiv împiedicarea transmiterii 
de arme, în special chimice și biologice, către 
Hezbollah. Ca atare, pe 5 mai un raid israelian a 
distrus armament sirian. [16] Acţiunea Israelului 
a provocat desigur nemulţumiri și a atras 
ameninţări din partea Siriei, Iranului și nu 
numai, dar a dovedit și faptul că niciuna dintre 
părţi nu dorește internaţionalizarea conflictului. 
Israelul ar putea fi bănuit că a încercat prin 
acţiunea sa intruzivă și solitară să provoace o 
acţiune siriană, transformând războiul civil      
într-un război regional.  

Rusia este o forţă externă activ implicată și 
interesată de situaţia guvernului Assad. Moscova 
nu s-a limitat doar la a declara că susţine 
guvernarea lui Assad, ci s-ar putea spune că a 
permis într-o oarecare măsură supravieţuirea 
regimului: folosindu-și dreptul de veto în cadrul 
Consiliului de Securitate al ONU pentru a 
preveni orice intervenţie externă în Siria și 
furnizând armament guvernului sirian. [17] Prin 
urmare, dacă statele vestice vor reuși să asigure 
Rusia că interesele sale în zonă nu vor fi afectate 
de schimbarea regimului, războiul civil sirian s-
ar putea sfârși mai repede decât ar fi estimat 
Assad. Sunt semne că situaţia s-ar putea 
îmbunătăţi pentru tabăra occidentalilor, dat fiind 
faptul că pe 7 mai, Rusia și SUA au căzut de 
acord asupra participări la o conferinţă la Geneva 
undeva prin iunie pentru a discuta varii soluţii cu 

tot mai multe state au afirmat că 

au dovezi că arme chimice au fost 

folosite în Siria împotriva 

populaţiei, armatei, insurgenţilor.  
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Este însă prematur să privim cu entuziasm 
posibilele rezultate ale unei astfel de conferinţe, 
dacă SUA nu va fi capabilă să garanteze interesele 
Rusiei în regiune. În plus chiar dacă Rusia își va 
retrage suportul pentru guvernarea Assad și nu va 
mai bloca în cadrul ONU sacţiunile și o posibilă 

intervenţie în Siria, trebuie câștigat și suportul 
Chinei și restrâns suportul Iranului pentru 
actualul regim sirian. Totuși, odată cooptată 
Rusia, ar fi puţin probabil ca Beijingul să își 
asume eticheta de singurul stat care a împiedicat 
oprirea violenţelor din Siria și masacrarea 
populaţiei civile siriene. Fără Rusia și China, sunt 
șanse mici ca Iranul să riște declanșarea unui 
război regional. Prin urmare,  

Alina MOGOȘ 

Strategia morcovului versus strategia băŃului. Rusia-România-Polonia  

6. Vladimir Putin și John Kerry, 7 mai  

Rusia rămâne actorul 

internaţional cheie în găsirea unei 

soluţii internaţionale la problema 

siriană. 

Deşi atât România, cât şi Polonia sunt state similare în ceea ce priveşte: teritoriul naŃional, populaŃia, istoria, dar şi faptul 
că amândouă sunt state membre ale Uniunii Europene şi NATO,  state ale frontierei estice a celor două organizaŃii şi 
amândouă au dezvoltat un interest crescut faŃă de unul dintre statele estice vecine (Moldova, respectiv Ucraina), acestea au 
dezvoltat de-a lungul anilor relaŃii bilaterale diferite faŃă de Moscova.  

Strategia morcovului versus strategia băŃului 
Rusia-România-Polonia  

7. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin şi Preşedintele Gazpromului, Alexey Miller 

Pe data de 3 aprilie, Preşedintele Rusiei, Vladimir 

Putin, împreună cu Preşedintele Gazpromului, 

Alexey Miller au lansat o ofertă energetică 

Poloniei. Aceasta constă în dezvoltarea 

gazoductului Yamal-Europe II, un nou gazoduct 

rusesc ce va transporta gaze naturale dinspre est 

prin Polonia, ocolind astfel Ucraina. Dat fiind 

interesul naŃional al Poloniei faŃă de integrarea 

statului ucrainian în Uniunea Europeană, acest 

proiect pare mai degrabă unul de natură politică, 

decât de natură economică, având în vedere că 

principalul scop al ofertei ruseşti este de a scădea 

influenŃa Ucrainei în zonă, dar şi a de diminua 

interesul pe care Polonia şi Uniunea Europeană îl 
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au pentru acest stat. Dacă va fi luat în considerare, 

acest proiect ar putea influenŃa poziŃia 

geostrategică a Ucrainei, cât şi politica sa vis-a-vis  

de Est şi Vest. Nu este necsar să amintim diferitele 

neînŃelegeri dintre Ucraina şi Rusia în ceea ce 

priveşte preŃul gazului, cantitatea importată şi cum 

acestea au afectat securitatea întregii Europe (vezi 

criza gazului din 2009).  

Având în vedere că Yamal-Europe II ar putea 

transporta anual 15 miliarde metri cubi către 

Europa prin Polonia în locul Ucrainei, puterea de 

negociere a ultimului se va schimba major  în ceea 

ce priveşte relaŃia sa cu Rusia. [18] Apoi, Ucraina 

se află deja într-o poziŃie destul de tensionată 

având în vedere că Uniunea Europeană împreună 

cu Polonia pun presiune asupra autorităŃilor de la 

Kiev să ia o decizie cu privire la Acordul de 

Asociere şi Uniunea Vamală condusă de către 

Rusia. Astfel că strategia de balansare pe care 

Ucraina a dezvoltat-o încă din 1991 pare să nu mai 

dea roade, producând chiar efecte negative. [19]  

Atunci când încercăm să prevedem răspunsul 

polonezilor la propunerea făcută de ruşi, trebuie 

mai întâi să analizăm relaŃia bilaterală dintre 

Varşovia şi Kiev. Polonia a fost primul stat care a 

recunoscut independenŃa Ucrainei, după 

proclamarea independenŃei din decembrie 1991. 

Motivul acestui fapt a fost unul clar: pentru 

Polonia un stat ucrainian independent consta în 

asigurarea propriei securităţi faŃă de Rusia. Astfel 

Ucraina trebuia să joace rolul unui stat tampon, 

deoarece autoritătile polneze încă mai considerau 

Rusia ca fiind o amenŃinŃa. Pe această cale, Polnia 

a recurs la ceea ce se numeşte balansarea 

ameninŃării, susŃinând independenŃa Ucraienei şi 

adoptând o strategie pro-vestică. Interesul 

deosebit al Varşoviei faŃă de Ucraina este reliefat şi 

în discursul lui Zbigniew Brzezinski care a definit 

Ucraina ca fiind "o piesă geopolitică", adăugând că: 

„însăși existenţa unui popor ucrainean 

independent încurajează transformarea Rusiei ... 

pierderea independenŃei Ucrainei ar avea 

consecinţe imediate pentru Europa Centrală și de 

Est, Polonia fiind transformată într-o piesă 

geopolitică la graniţa de est a unei Europe unite”.

[20] 

La nivel regional propunerea Rusiei faŃă de 

Polonia ar putea fi asemănată cu ceea ce 

teoreticienii realişti numeau „strategia 

morcovului”, în care un stat negociază cu un alt 

stat oferindu-i ceea ce aparent celălalt îşi doreşte 

pentru a ajunge la rezultatul dorit de primul stat. 

Făcând o paralelă cu relaŃia României cu Rusia şi 

interesul pe care Bucureştiul l-a manifestat faţă 

de Republica Moldova, putem sesiza aproape 

imediat diferenŃele. Acolo unde Polonia şi Rusia 

vorbesc de cooperare, autorităŃile române 

vorbesc de competiŃie (ne putem aminti 

declaraŃia Preşedintelui României din 2010, când 

făcând referire la Rusia şi proiectele energetice 

concurente Nabucco şi South Stream a declarat 

că: „pentru asta nu trebuie să ne supărăm unii pe 

alŃii”)[21], fapt ce în  mod evident afectează 

relaŃiile bilaterale dintre România şi Rusia într-o 

manieră negativă.  Astfel, în timp ce  

Acest lucru poate fi evidenŃiat şi prin politică 

energetică a Moscovei faŃă de Bucureşti: 

România plateşte pentru gazul rusesc importat 

390$ începând cu aprilie 2012.[22]    

Aşadar, propunerea Rusiei vine ca urmare a 

propriilor interese, aplicând doar diferite 

strategii în funcŃie de statul interlocutor. În timp 

ce România se află într-un fel de zonă gri, 

Polonia pare să fi găsit strategia de tip win-win, 

numai că de această dată statul pierzător ar putea 

fi partenerul strategic al Poloniei, Ucraina. 

 

Ana-Maria GHIMIȘ 

pentru Polonia, Rusia a recurs la o 

strategie de tip morcov, în cazul 

României, strategia aplicată este 

cea de tip „băŃ”.   
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